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TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTIÇA
ELEITORAL
ELEITORAL
ÍDeeretoB n . S t . 0 7 6 , <!e 24 d e f e v e r e i r o d e 1932 r a r t s . v* e 10,'nu*
m e r o 2 i : 2 2 7 , fie 31 d a m a r ç o ' d a 1938, n . 23.017. d e 81 d e Julho
d e 1933, C o n s t i t u i ç ã o F e d e r a l , a r t . 82, p a r a g r a p h o s 1* e 3»...>

ACTA
57

D A T A D A INSTALLAÇAO
20 de maio de 1932.
jPRESIDENTE—Ministro Hermenegildo Rodrigues de Barros.
iVICÊ-PRESIDENTE — Ministro Eduardo Espinola.
JUIZES EFFECTIVOS — Ministro Plinio Casado, desembargadores José Linhares é-Arthur Q. CoIIareg Moreira e
Drs. Affonso Penna Júnior e João C. da Rocha Cabral„
JUIZES SUBSTITUTOS — Ministros Laudo de Camargo é
Arthur Ribeiro de Oliveira, desembargadores Leopoldo
Augusto de Lima e Francisco Cezario A l v i m e doutores'
José de Miranda Valverde e Alceu de Amoroso Lima,.
-
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E m v i r t u d e d o d e c r e t o n . . 2 3 . 0 1 7 , a c i m a citado, o T . S. f i c o a
r e d u z i d o a s e t e j u i z e s e f f e e t i v o s . D e accOrdo c o m o' q u e decidiu ©
T . S.. o c a r g o de procurador g o r a i n ã o m a i s poderá s e r e x e r c i d o
p o r "juiz d ó T r i b u n a l .
\ "
'
— D e 20 de m a i o a 20 d e d e z e m b r o d e U 3 2 , exerceu o c a r g o
fie juiz e f f e c t i v o d o T . S . , o S r . conde A f f o n s o Celso e d e 20 d e
m a i o d e 1932 a 28 de j u l h o d e 1933,- e x e r c e u e s s e m e s m o c a r g o . o
l>r.
P r u d e n t e de Moraes Filhoi q u e , e n t r e t a n t o , e s t e v e l i c e n c i a d o
cie j a n e l r o . d e 1933 a t é s e r concedida a sua e x o n e r a ç ã o , p o r , m o t i v o d e s a ú d e , período' e m q u e f o i s u b s t i t u í d o p e l o Dr..' Miranda
Valverde'.
' „
— E m s e s s ã o de 17 de j u l h o d e 1934, f o i concedida a d i s p e n s a
,&o Juiz e f f e c t i v o , D r . F . C . Monteiro d e Sales, s e n d o e l e i t o p a r a
' s u b s t i t u l l - o , n a m e s m a d a t a , o p r o f e s s o r J o ã o C . d a R o c h a CábralTj
— N a c o n f o r m i d a d e d o decreto n . 22.803, de 25 d e j a n e i r o d e
1934 ( a r t . 6 ), o m i n i s t r o procurador geral d a R e p u b l i c a ficou
d i s p e n s a d o d e servir n o T . S . -'Por e s s e m o t i v o , e m s e s s ã o d e 31
d e Janeiro d e 1934, f o i s o r t e a d o pelo S u p r e m o Tribunal o m i n i s t r o
L a u d o d e C a m a r g o , c o m o Juiz s u b s t i t u t o .
— D e 20 de m a i o d e 1932 a t é 25 d e m a i o d e 1933, s e r v i u c o m o
Juiz effectivo," d o Tribunal, o m i n i s t r o 3. M. C a r v a l h o Mourão.
q u e o b t e v e a s u a d i s p e n s a , " e x - v i " d o d i s p o s t o n o s a r t s . 7» e 8
do Código E l e i t o r a l , sendo e l e i t o j u i z e f f e c t i v o o Sr._ m i n i s t r o
Plinio Casado.
>
— E m 7 do a g o s t o de 19S4, f o i concedida a dispensa a.o d e s e m b a r g a d o r R e n a t o d e Carvalho T a v a r e s , q u e fora sortfeado juiz eff e c t i v o do T . S . , em 1932 e q u e e x o r c i a - a s f u n c ç õ e s de procurador
g e r a i da J u s t i ç a Eleitoral, n a . cor.formidade do d i s p o s t o no dec r e t o n . 22.838, d e 19 de junho-;de 1933. N a s e s s ã o de 10 d e a g o s t o
de 1934, foi e l e i t o Juiz effectivo, de accOrdo c o m o decreto n u m e r o 23.017, o d e s e m b a r g a d o r Arthur Q. Collares Moreira. P e l a
Corte Suprema, f o i sorteado juiz s u b s t i t u t o o d e s e m b a r g a d o r F r a n c i s c o Cezario A l v i m .
' ."
'
>
S e c r e t a r i a do Tribunal Superior de J u s t i ç a Eleitoral, e m 25 de
a g o s t o d e 1934. — E d m u n d o B a r r e t o P i n t o , o f f i c i a l . — Visto, G,
d e Castro, d i r e c t o r .
^

a

SESSÃO ORDINÁRIA, EM U DE ACOSTO DE 1934

PRESIDÊNCIA DO SR. MINISTUO HERMENEGILDo DÈ- BAHROS
PRESIDENTE
*
*
i ) A b e r t u r a da s e s s ã o : 2) L e i t u r a e a p ftrovação
da a c t a d a s e s s ã o de 1 0 ' d o c o r r e n t e ,
depots de -uma r e c t i f i c a ç ã o d o S r . J o ã o C a b r a l ;
3) Nomeação' do S r . Collares Moreira, p a r a
substituir o S r . Renato Tavares, n a c o m m i s eão incumbida da revisão do Regimento Interno,
d e âccõrdo c o m a s a i t e r a ç õ e s " i m p o s t a s p e l a
Constituição Federal; 4) Julgamento do proc e s s o n . 786 (2» j u l g . ) — Sobre a c o m p o s i ç ã o
d o s T r i b u n a e s R e g i o n a e s , e m v i r t u d e ' de c o n s u l t a f o r m u l a d a pelo Tribunal de G o y a z ; 5)
J u l g a m e n t o d ó p r o c e s s o n . 621 — A c r e — S o b r e a c o m p o s i ç ã o d o T. R . ; .6) J u l g a m e n t o d o
processo
n.
753 „ — E s p i r i t o
Santo — P e dido d e d i s p e n s a d o j u i z d o T . - R . , D r . A r .'thur IiOttrenço. de A r a ú j o P r i m o ; A d i a d o ; 11
J u l g a m e n t o do p r o c e s s o n . 7 8 1 . — Sergipe e Min a s Geraes — Sobre a possibilidade d a d e s i g n a ç ã o de "mais Tim juiz v i t a l í c i o p a r a a u x i l i a r o
juiz e l e i t o r a l ; 8) J u l g a m e n t o . d o - p r o c e s s o n. 782.
—• A m a z o n a s — Sobre a incompatibilidade e n t r e
o c a r g o de juiz* de direito e o u t r a s f u n c ç õ e s
p u b l i c a s ; 9) J u l g a m e n t o do p r o c e s s o nJ 783 —
Sobre a data da v i g ê n c i a do r e c e n t e decreto q u s
-fixou o s v e n c i m e n t o s d o s j u i z e s d o s T r i b u n a e s
" E l e i t o r a e s ; 10) J u l g a m e n t o do p r o c e s s o n. 79».
P e d i d o de r e g i s t r o d o P a r t i d o R e p u b l i c a n o cia
B a h i a ; 11) E n c e r r a m e n t o da sessão.._
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SÜMMARIO
S — A c t n do T r i b u n a l - S u p e r i o r :
57." s e s s ã o ordinária, em 14 de a g o s t o de 1934.;
n — J o r l s p r u d e n e i a do T r i b u n a l

Superior:

P r o c e s s o n . 788:—Espirito Santo.,
III —Tribunal
Editaes e avisos..

Regional

do Districto

Federal f

yÃs n o v e horas,' p r e s e n t e s os j u i z e s : m i n i s t r o s E d u a r d o
Espinola e P l i n i o Casado, desembargadores José Linhares o
Collares Moreira, e doutor João Cabral, cinco (5), e tendo
deixado d e comparecer com causa" j u s t i f i c a d a - o doutor Affonso P e n n a Júnior, a b r e - s e a s e s s ã o . E' lida à acta da s e s são a n t e r i o r . O S r . João Cabral usa da palavra para p e d i r
uma rectificação, q u a n t o ao s e u voto n o Processo n . 786,
no s e n t i d o de que não l e v a n t o u a p r e l i m i n a r de- não' s e t o "rftar. c o n h e c i m e n t o da' consulta por t e r sido formulada d i r e i t a m e n t e p e l o procurador regional, mas a p e n a s d e c l a r o u que
levantaria essa p r e l i m i n a r se não -se tratasse de m a t é r i a
sobre a qual tinha de s e p r o n u n c i a r o. Tribunal
ex-officio.
O S r . Presidente declara que essa rectificação será f e i t a .
E' em seguida approvada a acta da sessão a n t e r i o r . O. s e n h o r
P r e s i d e n t e n o m e i a o S r . Collares Moreira para s u b s t i t u i r o
"Sr. Renato T a v a r e s na c o m m i s s ã o n o m e a d a p a r a a r e v i s ã o
do Regimento Interno d e . accordo "com as alterações i m p o s tas p e l a Constituição F e d e r a l . O-SR. EDUARDO ESPINOLA r e lata n o v a m e n t e o Processo ri. 786, por t e r sido j u n t o ao
"mesmo um t e l e g r a m m a do p r e s i d e n t e do Tribunal Regional
'de Goyaz sobre a composição do Tribunal Regional, e v o t a
para' qúe esse Tribunal t e n h a a m e s m a c o m p o s i ç ã o dos d e m a i s Tribunaes Regionaes, quanto aos j u i z e s effeetivos, o
"quanto aos s u b s t i t u t o s , que só haja um s u b s t i t u t o na s e gunda categoria, pois só ha além dos j u i z e s que fazem parte
do Tribunal o juiz c o r r e g e d o r . E ' acceito o voto do* relator,
u n a n i m e m e n t e . O MESMO JUIZ relata, o. Processo n . - 6 2 1 (do
'Acre,-sobre composição do Tribunal Regional), por ter sido
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afinexàdiTao 'de n . - 786",'-e-vota nó sentido de que o Tribunal
SOS, por effeito do decreto n. 22.194 de 9 de dezembro dè
Regional do Acre seja organizado da seguinte forma: O p r e .1932, pede o-restabelecimento de sua inscripção, cancellada
sidente será o .presidente>do Tribunal de Appellação, e como
Juizes, um desembargador do Tribunal de Appellação, efíe- » por determinação deste Tribunal
ctivo, c outro, subslP-ulo; o juiz federal, effectivo, e u m
juiz .de-direito escolhida-por; sorteio, substituto; "um cidaConsiderando" quê, no caso, de çancellàmento da inscrição
dão nomeado peto Presidente da Republica, sob proposta do"'
do
eleitor,
resultante de declaração dõ Ministro da Justiça,
Tribunal de Appelíação, e outro" cidadão homeador pela mesma - f o r m a , " s u b s t i t u t o . O voto do relator é unanimemente
nos termos do decreto n. 22.194 de 9 de dezembro de 1932
acceito'.;-'O-SR. COLLARES MOREIRA relata o Processo ri. 753
e determinada por este Tribunal,.o .restabelecimento, em. vir=3
!(.do'Espirito Santo; pedido de dispensa do Sr. Arthur LourenCO "de Araújo Primo, de membro do Tribunal; Regional, por!
tude do decreto n. 24.-297'de 28 de- maio de 1934, h ã o fica
julgar incompatível o mencionado cargo com os proventos de
subordinado
ao-processo dos .arts.. 87 e seguintes.do Regi-?
funecionario aposentado)., e vota,pela concessão da.dispensa
solicitada. È' adiado o julgamento por ter pedido'vista dos
mento dos JUÍZOS, Secretarias e Cartórios; .
autos o Sr. Eduardo Espinola. O Sn. PLÍNIO CASADO relata,
" Considerando que, p.or effeito da amnistia,' que o,decre!o
o Processo n. 781 (de. Sergipe e Minas Geraes, sobre a possibilidade da designação de mais um juiz vitalício para a u - ,
fi. 24^.297 de 28.de maio de 1934'concedeu p a r a todos os
xiliár o juiz'eleitoral), e-vota para q u e ' s e responda affir-<'
casos de crimes políticos e ' connexos, . revogando expressa^
mativãmente, em vista. d o s . precedentes estabelecidos pelo
Tribunalr O. voto,do relator é acceito u n a n i m e m e n t e , ; O S E - " mente o decreto ri. 22.194 de-9--dè dezembro-de 1932 e fak
NHOR JOSÉ LINHARES relata o-Processo n . 782 (do: Amazonas, sobre incompatibilidade, e n t r e ' o cargo de juiz de direito
zendo.desapparecer todos os seus efféitos,' se verifica o r e s e outras funcções publicas), e vota .no sentido de não se
tabelecimento da inscripção do eleitor, sem dependência" de
tomar conhecimento da consulta por não ser. eleitoral a ' m a téria de que t r a t a . B' unanimemente acceito- o voto do r e l a qualquer indagação ou exame, como se' nunca- sè houvesse
t o r . O SR. COLLARES MOREIRA relata o Processo n . 783 (de
cancellado; •-.
•: •. - . ", . ' " • • • - . '
* ' • •
Matto Grosso e Ceará, sobre a data em que entrou 'em vigor,
nesses Estados o decreto que fixou os vencimentos dos., j u i Considerando-que assim tem -decidido este. Tribunal, sendo
zes dos Tribunaes Eleitoraes), ;e ievanta a preliminar, contra a- qual-vota, de não se tomar. conhecimento, da consulta : "de salientar o aceordãó proferido no processo n. 640, de -que"
por não ser eleitoral a matéria da mesma. E'- rejeitada u n a foi relator o Sr. Desembargador José Linhares, em 15 de
nimemente a preliminar por se t r a t a r , de interpretação de
junho deste anno, o publicado no. Boi. Eleitoral -de 27 do
!ei referente ao serviço eleitoral. De meritis, o relator, vota
para que se considere haver o alludido decreto entrado em
mesmo' mez e anno.
.
. " - • ' . ' • •
vigor na data-em que foi- coramunicadò. pelo Sr-, ministro
Âccordaní os juizes do" Tribunal Superior de Justiça"
da Justiça áquelles Estados. O voto do relator é acceito u n a nimemente. O SR. PLÍNIO CASAUO relata o Processo n. 799
Eleitoral, p o r unanimidade de votos, em determinar que sé
l(da Bahia, registro do Partidor Republicano dá-Bahia), e vota
restabeleça à inscripção dò Sr. Attilio Vivacquá, como se
pelo iregist.ro do Partido na Secretaria do Tribunal Superior,
. por ser nacional o âmbito de. sua acção e ter satisfeito ás
nunca houvesse sido cancellada, "ex-vi" do disposto no. art. - i *
exigências legaes. E' o voto do relator acceito unanimedo decreto n . 24.297 de 28.de maio de 1934 e ainda em face
m e n t e . Pelo,adeantado-da hora; o Sr. Presidente-declara encerrada a sessão. Levanta-se a sessão ás dez horas e quado a r t . 19 das Disposições Transitórias da Constituição da
renta e cinco minutos.
' • Republica.
:
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JURISPRUDÊNCIA
Processo n. 798
Restabelecimento
de
; .inscripção eleitoral - »

. . . . .

Hatiíreza do processo.— Espirito, Santo. — Requerimento do
D r . Attilio Vivacquá, pedindo restabelecimento dè* sua
inscripção eleitoral.
'•..•'-,
gmz relator.
01 Sr. ministro Eouardo Spinoía.
1. A inscripção "do~ eleitor que
fora cancellada pelo Tribunal
Superior, em virtude de declaração do Ministro-cia Justiça, nos termos do decreto n. 22.194 de' 9"de dezembro de
1932, é restabelecida por
determinação deste mesmo Tribunal, em conse-_quencia do dec. n. 24.29^ de 28
de maio de 1934,, sem dependência do
processo regulado nos arts. 87. e se-,
guintes -do.Regimento dos JUÍZOS,
Se-,
çretárias e .Cartórios Eleitoraes .• '.' .
, //-. Por effeito da amnistia, que á
dec. n. 24.297 concedeu, a. todos os
criminosos^ políticos, revogando
expressamente _d dec, n. 22.194 é fazendo desãpparecer^ todos
os.seus\,
efféitos, verifica-se o
restabelecimento'
üa inscripção, como se nunca tivesse
sido cancellada..
"
.'

^

-

"Tribunal Superior-dè Justiça Eleitoral, cm 10 de' agosto
de 1934. — Jlcrmencgildo dc Barros, Presidente. —. Eduardo
Spinola, relator.;
"
.
'

llIBUNAL^
TORAL DO DISTRICTO FEDERAL
EDITAES E AVISOS
/

-

-

-
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EDITAES DE INSCRIPÇÃO
1'iUMEJRA ZONA ELEITORAL, (antiga)
'(Disíricíos eiiiiiicipaes dê Candelária, São José, Santa I?ita<
Sacramento, São Domingos e Ilhas)
cFuÊs — Br. Francisco- de Paula Rocha Lagoa Pillio
Faço publico, para os fins dos arts. 43 do Código „e 25"
do Regimento dos JUÍZOS e Cartorios_EI.eí.tòraes -que por este
Cartório e Juizo da 1* Zona Eleitoral "estão sendo processados
os.pedidos de inscripção dos "seguintes cidadãos: :

:

;

ACCORDÃO

:

"•.'-'-.

- Cistos, relatados e ..discutidos estes autos, .em que, o
Sr., Attilio Viyacqua, cujos direitos políticos, foram suspen-

FRANCISCO FRANGELIN DE OLIVEIRA (1;.169), filho de
\ Francisco Garibaldi e de Eufrasia Oliveira, nascido a
. 1 de. julho de-1899, em Campos, no Estado do Rio de J a .meirb,-funecionario publico, solteiro, com domicilio, eleitoral no districto municipal de Candelária.: .(Qualificação .e#-0/f i d o . ) ' ' y ^ ' .

'

- -

-.

.
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micilio eleitoral no ;districto municipal, de .Candelária,.
TIPO LIYIO CARNASGtALI" (5.973), filho de Olico Carrtas(Quuüficução requerida.)
ciali e de Paulina Virmond Carnaseiali, nascido,a 7 d£
novembro de 1907, em Curityba, Estado do Paraná, t o m - JOSÉ FERNANDES JÚNIOR (1.495), filho de José Fernandes
xnercio, casado, com domicilio.eleitoral no districto mU->.. •J • e de Joaquina Fernandes, nascido a 18 de junho de 1866,
riioipal de Candelária. (Qualificação requerida.)
'
110 Districto Federai, operário, casado, com domicilio
eleitoral no districto '-municipal de Candelária, (Qualifi-.
OLYMPIO SILVA (6.471), fiilio de Raymimdc Silva ô âé
cação' ex-officio.)
'•
'
Haydée Silva, nascido a 4 de setembro de 1908, em Oleidos, Estado do Pará, funecionario publico, solteiro, cora MULEER BORGES (1:496'), filho de Manoel Francisco Borges
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária.
e de Marcilia Victoria Borges, nascido a 19, do agosto de
(Qualificação
ex-officio.)
1911, no Districto Federal, -dactylographo, 'solteiro, com
•VVALDYR RAMOS .DE HOLLAKDA (13.069), filho de Frail-<
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária..
cisco Pires de Hollanda e de Herniinia Ramos Hollauda,
(Qualificação requerida.)
nascido a 21 de agosto de 1909,.em Fortaleza, Estado do . BAYMUNDO PAULO DA COSTA (1:497), filho de; Raymundo
Ceará, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no disCândido Monteiro da Costa e de Maria Rosalina Leão é
tricto munioipa] de .Candelária.
Costa, nascido a 30 de abril de 1900, cm Belém, Estado do
MARIA DE MELLO MOURÂO SOUZA (15.986), filha de JOSÉ
Pará, cjorrnnercio, casado, com domicílio eleitoral'no d i s Alves de Queiroz Mourão e de Maria Narcíza Mello Mou- •
tricto municipial de Candelária. (Qualificação ex-officio.)]
rão, nascida a 28 de junho de 1892, 110 Districto Federal, JOÃO DE DEUS DA SILVA (1.498), filho de João de Deus da.
professora, casada, (qualificação
ex~officio.)
Silva e do'Maria Rosa da Silva, nascido a 8 de junho d c •
EUGÊNIO ARISTÓTELES MACIEL (19.544), filho de Fraifí
190è, em Cayurú, Estado da Bahia, operário, casado, com
cisco Souza Maciel e de Maria Carvalho Maciel, nascido - r
! .domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária,
a 13 de julho d© 1891 em S. Salvador, E ã í a d o d a Bahia,
'
'(Qualificação ex-officio.) '
--ommeroiante, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qualificação reque- JORGE CORRÍA (1.499), filho de Antônio Corrêa e .de M a r i a '
Ferreira Correu, nascido a 2 dc agosto dc 1892, no Estado
rida.)
do Rio Grande do Sul, foguiata, casado, com domicilio eleiFREDERICO RADLER DE AQÜINO JÚNIOR '(24.574), filhei
toral no districto municipal de Candelária (Qualificação
de Frederico Radlcr de Aquino e de Maria José Radler
requerida.)
'
A quino, nascido a 8 de janeiro de 1812, em S. Salvador,
Estado da Bahia, estudante, solteiro, com domicilio e.leU SYNDôRQ CARNEIRO DE SOUZA (1.500), filho de Bernartoral no districto municipal de Candelária. .{Qualificadíno José de Souza e de Maria. Olivia Carneiro de -Souza,
ção requerida.)
nascido a 25 dc fevereiro de 1913, em Santo Antônio, E s tado da Bahia, engenheiro civil, solteiro, com domicilio
Rio, 27 de agosto de 1 9 3 4 . ' — Pelo escrivão P> M, de
eleitoral no districto municipal- de Candelária. (Qualificação requerida.)
'• '
.
MANOEL SEABRA._GUIMARÃES (1.501), filho de JoaquimPRIMEIRA ZONA ELEITORAL
'
Seabra Guimarães e dé Suzana Maria da Silva Guimarães,
nascido a 2 de. julho de 190G, no Districto Federal, carpin(Districto municipal de Candelária)
teiro, casado, oom domicilio eleitoral no distSríolo muni' cipal de Candelária. (Qualificação
es^òfficio.Juiz — Dr. Becio Cesari» Alvim
ABÍLIO TEIXEIRA BR AZ- (17592), filho de José Teixeira Braz'
e de Angelina da Silva Braz, na&oido a li> <le'-j «gosto de
Faço publico, para os fins dos a r t s . 43 da, Cariigt) c ?.E
1606, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domido Regimento dos JUÍZOS c'Cartórios Eleitoraeí, que por esie
cilio eleitoral 110 districto municipal de Candelária. (QuaCartório e Juizo da 1" Zona Eleitoral, estão sendo processados,
- i lificação requerida,) •
-i •
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
AMÉRICO CAMPOS DE MEDEIROS (1.503), filho d José Torras Campos dc Medeiros e de Maria de G&mtfos> GONÇALVES
ACYLINA MACEDO GUIMARÃES (1.488), filha de Francisco
Lima, nascido a 1. de'fevereiro de 1874, era Recife; Estado]
Roberto de Macedo e de Eulina'Antunes de Macedo, nasde Pernambuco, jornalista, -casado, com domicílio eleitoral
cida a 11 de novembro de 1908, em Nictíieroy, Estado do
•no districto municipal de Candelária.- {Qualificação re^
Rio de Janeiro, funecionaria publica, casada, com domiquerida.;
. cilio eleitoral no districto de Candelária, (Quuíificuçiio
FELIX MARTINS DE ALMEIDA (1.504), filho de'Antônio
requerida.)
ALCIDES AFFONSO RIBEIRO (-1.489), filho de João Affonso , '•'. Francisco dc Almeida é de.Gòorgina Martins de Almeida,.
: nascido a 20 de fevereiro de" 1902,-em Providencia' Estado
Ribeiro e de Lúcia Gomes Ribeiro, nascido a 14 de fevereiro
de 1878, em Vassouras, commercio, casada, com domicilio •. • de Minas Geraes, .'engenheiro civil, solteiro, com domicilhv
eleitoral no districto municipal de Candelária. (Qjl&ífi-eleitoral no districto municipal.de Candelária. (Qualificação r e q u e r i d a : ) " '
f ' . ' í&p
cação requerida.)
"
EDUARDO PEDRO MONTEIRO DE SOUZA (1.490), filho de KELSON ANTUNES (1.505;),- filho de Olympio Anljáníes o de,'
Leonor Machado Antunes, nascido a 1 de f W e r e i r o . d e
Luiz Pedro Monteiro de Souza c de Humbelina Castro
1905, no Districto Federal, commercio, cagado, Vom domiMonteiro de Souza, .nascido a 27^de dezembro üe 1802, no
cilio eleitoral no districto municipal de Cabdelaiúa, (QuaDistricto Federal, eommeroio, casado, com-domicílio elei-,
lificação requerida.
'
X
\, .
toral no districto municipal de Candelária. (Qualificação
fTEIFF MATTAR (1.506)7 filho de S a b Mansur~M^ttar e ds
requerida.)
Malaque Frena, nascido a 22 dè abril de 1903, em, Franca,
HEMETERIO DE ALBUQUERQUE GAMARA (1.491), filho Í0
Estado de São Paulo, eommerciante, casado, .comsdWfficiíio
José Pedro de Albuquerque-Gamara e d e Maria Emüia do
eleitoral, 110 districto municipal do Candelária; (Q%,ya1iüAlbuquerque Câmara, nascido a 30 de-junho de 1898, no
cacão requerida.)
•'\
. Districto, Federal, motorista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária. (Qualificação JOSE V I E I R A RAMOS (1.507), filho de José Vieira, junidt» e
de Maria Narcisa. Ramos, .náscio a 4 de iagosto de 1907,'
requerida.
,
. •
no Districto Federal, operário, casado, coni domicilio eleiAMÉRICO MARINHO BRANDÃO (1.492), filho de Argcmíro
toral no districto municipal dt- Candelária. (Qualificação
Marinho Brandão e de Rosentína Flora Brandão, nascido a
requerida,)
B de abril de 1898, em Caehocira, Estado da Bahia, cun.SYLVIO
.JÚLIO DE. ALBQUERQUE LIMA (1.508),- filho - de
struetor, casado, coni domicilio eleitoral no districto muMelchisedíque de Albuquerque Lima c de Julia Jurdim
nicipal de Candelária. (Qualificação requerida.)
de Albuquerque Lima, nascido a 19 denõy&mbro dc 1895,
LUIZ PEREIRA SAMPAIO FILHO (1.493), filho de Luiz P c -eoi Recife, Jíslado de Pernambuco, censor, tbeatral, viuvo,
• reira Sampaio e de Olinda Rosa da Silva Sampaio;
com domícjíio eleitoral ,no districto municipal de Candenascido a 17 de janeiro do 1-912, no Districto Federa), com• laria. (Qualificação ex-officio.)
*
':
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i SALVADOR
MAGDALEKO
(1,509),
filho
de
^Luiz
Magdalono
cipal de Candelária. (Qualificação requerida.)
•e ile Luiza Calábria, nascido-a 25 de junho dc-1915, no
ARY MAGIOLI (1.494), filho.de Joaquim José MagioU Júnior
Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleie de Guilhermma de Sá Magioli, nascido a 30 dc julho
toral 110 districto municipal de Candelária, cn^alificac-ãft
de 1907, no Districto Federal, estudante, solteiro, com dorequerida.) '
•
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ALBERTO "VENTURA DOS SANTOS (1.510), filho de Manoel
Ventura dos Santos e de Margarida de Jesus Ventura,
nascido a 25 de agosto de 1915, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Candelária. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO ALEXANDRE RODRIGUES (1.511), filho de Manoel Alexandre e de Carmen Alexandre Rodrigues, nascido
a 18 de abril de 1897, no Districto Federal, empregado
publico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Candelária. (Qualificação
ex-officio.)
MANOEL ESPIRITO SANTO OLIVEIRA (1.512), filho de José
Espirito Santo de Oliveira e de Zulmira Sara de Oliveira,
nascido a 16 de dezembro de 1904, no Districto Federal,
commercio, casado,, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Candelária. (Qualificação requerida.)
HELIODORO PINHEIRO VIEIRA (1.513), filho de Rodrigo
Francisco Vieira e de Justina Martins Pinheiro Vieira,
nascido a 5 de julho de 1900, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Candelária. (Qualificação requerda.)
JUVENAL GONÇALVES DO NASCIMENTO (1.514), filho de
Manoel Gonçalves do Nascimento e de Julia Ferreira do
. Nascimento, nascido a 20 de agosto de 1895, em Cachoeira, Estado da Bahia, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral.no districto municipal de Candelária. (Qualificação requerida.)
BERNARDO PASGHOAL (1.515), filho de Juda Paschoal e de
Anna Paschoal, nascido a 21 de novembro de 1890 , na
Palestina (naturalizado), commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária. (Qualificação requerida.) „
GUSTAVO BERNARDO KRAUSE (1.516), filho de Alberto
Krause e de Julia Krause, nascido a 24 de março de 1901,
em São Bento, Estado de Santa Catharina, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Candelária. (Qualificação requerida.)
ELEUTERIO JOSE' RAMOS (1.517), filho de Francisca Xavier Ramos, nascido a 15 de janeiro de 1912, no Districto
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Candelária. (Qualificação requerda.)
RENE' OSCAR CHARLES BROSAR '(1.518), filho de François
Charles Brosal e de Blanche Brosar, nascido a 15 de maio
de 1897, em França (naturalizado), commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária. (Qualificação
ex-officio.)
£ARLOS ALFREDO BERNARDES (1.519), filho de Alfredo
Loreiro Bernardes e de Judith de Almeida Bernardes, nascido a 21 de abril de 1916, no Districto Federal, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
' Candelária. (Qualificação requerida).
BRASILINO LUIZ D E VASCONCELLOS (1.520), filho de Zacharias Luiz de Vasconcellos e de Lúcia Luiz de Vasconcellos, nascido a 3 de fevereiro de 1903, em Alto Pharol,
Estado de Alagoas, mecânico, solteiro, com domicilio eleit o r a l no districto municipal de Candelária. (Qualificação
requerida.)
EVARIST© BIANCHINI (1.521), filho de Henrique Bianchini
. e de Çuiza Bianchini, nascido a 5 de maio de 1876, na
ItaliaT (naturalizado), industrial, casado,' com domicilio
eleitoral no districto municipal de Candelária. (Qualificação/requerida.)
LEONOR (ANDRADE ANTUNES (1.522), filho de João Monteiro de Andrade e de Maria Rocha de Andrade, nascido a
19-'de março de 1889, no Districto Federal, domestica, ca'srada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
•Candelária. (Qualificação requerida.)
DOMINGOS GALLO (1.523), filho de Caetano Gallo e de J u
lia Paterio, nascido a 7 de março de 1902, no Districto
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral 'no
districto municipal de Candelária.
(Qualifcação requerida.)
ÁLVARO PEIXOTO DA COSTA (1.524), filho de .Thomaz
Martins da Costa e de Maria Bittencourt da Costa, Districto Federal, radio-telegraphista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária. (Qualificação requerida.)
RUBENS FONTOURA SOBRAL PINTO (1.525), filho de P r i a mo Cavalcanti Sobral Pinto e de Idalina Fontoura Sobral
Pinto, nascido a 5 de fevereiro de 1891, em São José Além
Parahyba, Estado de Minas Geraes, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária. (Qualificação
ex-officio.)
MANOEL COUTO REIS (1.526), filho de Arnaldo de Couto
Reis e de Domicia do Couto Reis, nascido a 15 de maio de
r
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1911, em Itacurussá, Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária. (Qualificação requerida.)
A11NALDO PRAXEDES (1.527), filho de Benedicto Praxedes
•e de Justina Maria da Conceição, nascido a 19 de setembro de 1897, em Pinheiro, Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i - ,
cipal de Candelária. (Qualificação requerida.)
ALTAMIRO DE AZEVEDO NEVES (1.528), filho de Manoel
de Azevedo Neves e de-Ludovina de Azevedo Neves, n a s cido a 12 de abril de 1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto munieipai de Candelária. (Qualificação requerda.)
ARNAUD GOMES DA SILVA (1.529), filho de Ernesto Gomes
da Silva e de Martha Ferreira da Silva, nascido a 12 de
dezembro de 1913, no Districto Federal, funcionário p u blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal da Candelária. (Qualificação
ex-officio)
MANOEL MARCOLINO JOSÉ DA SILVA (1.530), filho de
Marcolino José da Silva e de Justina-Henriqueta da Conceição, nascido a 6 de janeiro de 1894, no Estado do Rio
de Janeiro, empregado publico, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal da Candelária. (Quali-.
ficação r e q u e r i d a ) .
CELINA BONIFÁCIO (1.531), filha de Domingos Alves Bonifácio e de Zelia Pereira Bonifácio, nascido a 8 de agosto
de 1910, no Estado de São Paulo, dactylographa, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal da Candelária. (Qualificação
ex-officio).
CCTVAL DE BARROS MELLO (1.532), filho de Antônio de
Barros Mello e 'de Maria Borges de Barros Mello, nascido
a 20 de fevereiro de 1898, em Pouzo Alegre, Esado de
Minas Geraes, commercio, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal da Candelária. (Qualificação r e querida) .
DOMINGOS ALVES DA COSTA (1.533), filho de Luiz dos
Santos Costa e de Felicíssima Alves da Costa, nascido a
4 de julho de 1913, em Magé, Estado do Rio de Janeiro,
contador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal da Candelária. (Qualificação requerida).
JOSÉ BARBOSA FERREIRA VIDIGAL (1.534), filho de José
Henrique Ferreira Vidigal e de Alice Barboza Ferreira
Vidigal, nascido a 29 de maio de 1899, em Belém, Estado
do Pará, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal da. Candelária. (Qualificação requerida) .
JOSÍÉ BALBINO (1.535), filho de Custodio Balbino e de V i ctoria Caroüna, nascido a 29 de .iulho de 1901, no Estado
de Minas Geraes, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da Candelária. (Qualificação
requerida).
'OLIVEIROS DA SILVA CRUZ (1.536), filho de Antônio,Joaquim da Silva Cruz e de Benedicta Alves da Cruz, n a s cido a 7 de abril de 1897, em Campos, Estado do Rio de
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal da Candelária. (Qualificação requerida) .
VIRGINIO PINHEIRO DA SILVA (1.537), filho de Antônio
Pinheiro da Silva e de Maria Rita da Silva, nascido a
29 de julho de 1915, no Districto Federal, funecionario
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da Candelária. (Qualificação
ex-offcio).
JOSÉ MESSENAS.DUTRA (1.538K filho de Euzebio do Carmo
Dutra e de Maria Petronilha Dutra, nascido a 14 de j a neiro de 1914, no Districto Federal, funecionario publico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da
Candelária. (Qualificação
ex-officio)..
.ANNA PEREIRA DA CUNHA (1.599), filha de Ignacio D o mingos Pereira e de Izabel Pacheco Pereira, nascida a
14 de setembro de 1900, no Distrito Federal, domestica,
casada, com domicilio eleitoral no districto miínisipal da
Candelária. (Qualificação requerida).
ODIM MORAES DE MELLO MARTINS (1.540), filho de Rodolpho Antônio Martins e de Acidalia de Mello Martins,
nascido a 5 de agosto de 1910, no Estado do Rio, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal da Candelária. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
DJANIRA DE SOUZA OLIVEIRA (1.541), filha de Rodolphci
Ribeiro de Souza e de Delphina' Ribeiro de Souza, nascida
a 19 de dezembro de 1902, em Victoria, Estado do Espirito
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Santo, commercio, casada, com domicilio eleitoral no dis22 de setembro de 1899, em Campos, Estado de Sergipe,
tricto municipal da Candelária. (Qualificação requerida).
Marinha Nacional, casado, com domicilio eleitoral no disJOSÉ FERREIRA MATTOS SOBRINHO (1.542), filho de Bento
tricto^ municipal de Candelária. (Qualificação "ex-officio") .
Ferreira de Mattos e de Constança Maria de Mattos, --nas*
cido a 27 "de fevereiro de 1895, em Entre Rios, Estado do AUGUSTO DE CARVALHO (1.558). filho de Francisco Augusto de Carvalho-e de Maria de Carvalho, nascido a 13
Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleide outubro de 1888, no Districto Federal, operário, c a toral no districto-cmunicipal da Candelária. (Qualificação
g a d o , com tfomicilio eleitoral no districto municipal do
requerida).
Candelária. (Qualificação "ex-officio").
MJRVAL MARQUES DA SILVA (1.543), filho de Antônio
Marques da Silva e de Ermelinda Pereira da Silva, .nas- ' OSCAR PEREIRA DE MENEZES (1.559), filho de Sátiro Josá
Pereira e de Maria Luzia do Nascimento, nascido a 14 do
cido a 17 de maio de 1904, nó Districto Federa], comjaneiro de,1909, em Lagarto, Estado de Sergipe, Marinha
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
*
Nacional, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal da Candelária. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
nicipal dé Candelária. (Qualificação "ex-officio").
<rÜSÉ DE PINHEIRO (1*544), filho de João Manoel Pinheiro SYLVIO SOLANO CORRÊA CAMPOS (1.560), filho de Sylvino
e dè Judith Ramos Pinheiro, nascido a 30 de agosto da
de Oliveira Campos e de Thereza de Jesus Corrêa Campos,.
1882-, em S. Bento, Estado do Maranhão, commercio, canascido a 24 o ^ j u l h o de 1900, em Santarém, Estado do "
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal da
Pará, militar, casado, com domicilio eleitora] DO districto
Candelária. (Qualificação
ex-officio).
- . municipal de Candelária. (Qualificação "ex-officio").
OSCAR COELHO DA SILVEIRA (1*545), filho de Júlio Ro- JOSEPHI NUNES -RIBEIRO (1.561), filho de Manoel Nunes
berto da Silveira e de Cândida Carvalho tíe Conceição,
• Ribeiro e de Augusta Nunes de Barros 'Ribeiro, nascido a
S9 de maio de 1902, em Cuyabá, Estado de Bíatto Grosso,
nascido a 15 de maio de 1882-, no Districto Federal, p r o medico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u prietário, viuvo, com domicilio eleitoral no districto mu<
nicipal de Candelária. (Qualificação, transferencia).
nicipal da Candelária. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
Districto Federal, aos 30,de agosto de 1934. — Pelo esFRANCISCO SYLVINQ (1.546)., filho de Benjamin Sylvind
.
e de Maria de Jesus, nascido a 13 de fevereiro de 1907, crivão, Silveira Serpa. em Santos Dumont; Estado de Minas Geraes, guarda 1*~
SEGUNDA ZONA ELEITORA!
vros, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal da Candelária. (Qualificação requerida.)
(Districto municipal de São José)'
GILBERTO BRESSANE (1.547), filho de Brasilio da Silva"
Bressane e de Dulce de Carvalho Bressane, nascido a 2í
Juiz — Dr. Martinho Garcez Caldas Barreto-.
de novembro de 1909, no" Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da
Faço publico, para os fins dos a r t s . 43 do Código e Zx>
Candelária. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
ão Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que, por esto
FLORIANO MANHÃES BARRETO (1.548), filho de Casemiro Cartório e Juizo da 2 Zona Eleitoral, estão sendo rocessa-ios
Manhães Barreto e de Zenobia Pereira da Silva, nascido a ps pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
15 de outubro de 1913," no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da AMÉRICO MARTINO DE OLIVEIRA (1.488), filho de Ma"—Candelária. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
noel Martino de Oliveira ' e de Margarida Màrtino d»
Cruz, nascido a 23 de setembro de 1901, em Vassouras,
JOÃO FIRMINO DA SELVA (1.549), filho de João Neíto da
Estado do Rio de Janeiro, commerciante, casado, com
Silva e de Maria Izabel da Silva, nascido a 15 de setemdomicilio eleitoral no districto municipal de São Josó.
bro de 1908, em Santa Maria da Boccca do Monte, Estado
(•Qualificação -requerida, n . 4.320..)
do Rio Grande do Sul, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal da Candelária. (Qualifi- CELINA DE ANDRADE LOPES (1.490), filha de Oscar J o a quim Lopes e de-Adalgiza de Andrade-Lopes, nascida a
caçã requerida).
30 de maio de, 1905, no Districto Federal, • domestica,
MANOEL CÂNDIDO DA SILVA (1.550), filho de Silvir.o Cânsolteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
dido da Silva e de Rita Maria da Conceição, nascido a 13
de São José. (Qualificação'requerida, n . 46Ô.)
dè dezembro de 1894, em Baturité, Estado do Ceará, Marinha Nacional, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- ELOISA PEDRO MOACYR (1.491),afilha de João Dias de
Freitas e de Maria -Eugenia Teixeira de Freitas, n a s tricto municipal de Candelária. (Qualificação '"ex-officida a 26 de julho de 1903, no Districto Federal, domescio") .
'
tica, casada, com domicílio eleitoral no districto m u RAUL FARIAS MELLO (1.551), filho de Eneas Farias ""Mello
nicipal de São José. (Qualificação requerida, n . 402.)
è de Luiza de Farias Moura, nascido a 3 de setembro dft
CAETANO
POLITANO (1.492), filho de Affonso Politano e
1896, no Districto Federal, official da Marinha, casado,
de Nieolina Fabiano, nascido no Districto Federal, com' com domicilio eleitoral no districto municipal de Candemercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
lária. (Qualificarão "ex-officio").
- municipal de São José. (Qualificação requerida, n u - .
ISAAC LUIZ DA CUNHA JÚNIOR (1.552), filho de Isaac Luiz
mero 472.)
da Cunha e rle Maria Falconi da Cunha, nascido a 15 de MARIA DAyCONCEIÇÃQ (1.493), filha de Theresa de Jesus,
novembro fie 1908, no Districto Federal, offic-ial da Marinascida a 10 de maio de 1900, no Districto Federal, donha, casado, com domicilio eleitoral no districto municimestica, casada, com domicilio eleitoral
no districta
pal de Candelária. (Qualificação ex-offieio'").
municipal de São José, (Qualificação requerida, numeJANUÁRIO GOMES DE ARAÚJO (1.553), filho de Jeronymo
ro'850.)
;
.
Gomes de Araújo e de Maria da Conceição, nascido a 19 DOMINGOS GORDO DA CRUZ (1.494), filho de Pedro Gorde novembro de 1886, em Victoria, Espirito Santo, Marido da Cruz e de Ignez Cardoso da Cruz, nascido a 1 de
nha Nacional, casado, com domicilio eleitoral no districto .
agosto de 1884, no Estado de Sergipe, funecionario pumunicipal de Candelária. (Qualificação "ex-officio"i .
blico federal, casado, com. domicilio eleitoral no. disFRANCISCO FERREIRA (1.554), filho de Manoel Lopes F e r tricto municipal de São José. (Qualificação requerida,
reira e de Ambrosina Ferreira, nascido a 18 de dezembro
n . 1.195.)
,
de 1895, no Districto Federal, Marinha Nacional, casado, ADELINO MARQUES PEREIRA. (1.495), filho de Manoel
com domicilio eleitoral no districto municipal de Cande- T
Marques Pereira e de Maria Marques Pereira, nascido a
lária. (Qualificação "ex-officio").
2 de julljo de 1898, no Districto Federal, jornaleiro, caJOÃO GUALBERTO DE OLIVEIRA FILHO (1.555), fiiho de
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
José .Furtunato $ Oliveira e de Cândida de Oliveira, n a s São José. (Qualificação ea;-officío, B . E . 70.)
cido a 1 de junho de 1896, na freguezia da Penha, Bahia, ADOLPHO CORRÊA DE ARAÚJO (1.496), filho de Cândido
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u Rodrigues Corrêa e de Raimunda Lins de Araújo, n a s nicipal de Candelária. (Qualificação "ex-officio").
cido a 18 de dezembro de 1896, em São Benedicto, E s EDGARD BAH1ANA (1.556), filho de Juvenal da Silva B a tado do Ceará, medico, solteiro, com domicilio eleitoral
hiana, e de Maria Cândida Duarte Bahiana, nascido a 12
no districto municipal de São, José. .{Qualificação exde maio de 1895/em S. Salvador, Bahia, operário, viuvo,
officio, B . E . 32, n . 009.)
com domicilio eleitoral no districto- municipal de Cande-^ DORVAL CESARIO DOS SANTOS (1.497), filho de Antolaria. (Qualificação "ex-officio").
-nio Cesario dos Santos e dè Maria Angela dos Santos,
JOSE' DO NASCIMENTO (f, 557), filho de Moura Rangel d o .
nascido a 13 de março de 1905, no Estado de Santa Ca<
Nascimento e de Maria Magdjalená da Conceição, nascido a
1
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thariria, êommissariô, casado, com domicilio eleitoral
LEONTINA DE AMORIM NOVAES (T.514), filha de J o a .. quim Bello de Amorim <e .de Isaur.a_Salgàdo de Amo-.
no districto municipal de São José. .(Qualificação ear >
. rim, nascida a 4 de.março de'1901, em Pindamonhah-.'*
offício, B.-K-. 63, n . 25.869.)
.'
«
gaba, Estado dé. São 'Paulo, domestica, .casada, - com do-.
EERNARDLNO iGORREA, FILHO (1.498), filho de Bernar' "dino José: Corrêa "e* de* Francisca "Corrêa,nascido a .30: r ' • " ; '.micilio eleitoral no districto .municipaí-de" São José."
' (Qualificação requerida, n . 712.-)
de.março de 1897, ho Estado do Ceará- operário, casa' do,-com domicilio eleitoral no distrjcto> .municipal do -ANTÔNIO PEREIRA DOS SANTOS (1.515), filho de L y d gerio Pereira dos. Santos e de Áurea Pereira *dos San-T
São José. (Qualificação requerida, n . .252.)
tos, nascido a 7 de setembro de 1898, ho Districto F e WÂLDEMIRO MARCIANO DE MEDEIROS (1.499), filho de
d e r a l , , portuário, casado, com domicilio eleitoral no dis->
Alfredo.João de Medeiros e de Alice Maria da Conceição,
tricto municipal de São José. (Qualificação
ex-officio.
.nascido a 5 de julho de 1909, no; Districto. Federal,' e m B . E . .67, n . 741.),
pregado puhlico,. solteiro, com 'domicilio eleitoral no
districto municipal de São José.'- (Qualificação ex-of-. .'MANOEL GOMES DE CARVALHO (1.516), filho do Leopoldo Gomes de Carvalho" e de Jupira" Gomes, nascido a 23
• ficio, B . E . 46, n . 23.766.)
de novembro d e ' 1910," no Districto Federal, portuário,
GARMEN TAVARES MACHADO (1.500), filha dé Fel.ic.i-.
dade Angélica Tavares, nascida ã 12 de setembro do - ' . . - s o l t e i r o , com domicilio eleitoral no districto municipal'
de São- José. (Qualificação ex-officio, B . E . 6 7 , ' , W
1902, no Districto Federal, domestica," casada,- com d o mero 201.)
.
micilio eleitoral no districto- municipal • de São Josó,
- IBRAHIM-MACHADO (1.517.),. filho de Antônio H. M. P e (Qualificação requerida, n . "835.)
PEDRO VALENTE MESSIAS (1.501), filho de.José Valente -.-••' reira Jordão e de Alesana Belmiro Machado, nascido .80
25 de setembro de 1879, no Estado de Minas Geraes,
de Messias e de Jesuina Cândida de Medeiros, nascido
portuário, casado, com domicilio eleitoral no districto
a 19 de maio de 1878, no Estado de Alagoas,
telegra-!
municipal de São José. (Qualificação ex-officio, B . E .
phista, casado, com domicilio eleitoral ho districto m u 67, n . 128.)
nicipal de São José. (Qualificação requerida, n . 464.)]
ANTÔNIO JOSE' DE ARAÚJO. PESSOA (1.518), filho dé
ALFREDO ÂNGELO LOPES (1.502), filho de Arlindo Ân. -Antônio da Veiga Pessoa e de Maria da P i e d a d e . d e
gelo" Lopes e . d e Rosa Ferreira Lopes, nascido a 16 de '
Araújo-Pessoa, nascido a 19 de fevereiro de 1913,. no
outubro de .1912, no Districto Federal, funecionario-publico,'solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u - . "••" Estado de São Paulo, estudante, solteiro, com domicilio,
eleitoral no districto'"municipal de São José. (Qualifinicipal de São José. (Qualificação ex-officio, B.. E. 78.)!
cação requerida, n . 467.) , •
"SELERÍNDO VIEIRA LOPES (1.504), filho de Abralião da
'ANTÔNIO DA SILVA MELLO (L'519),, filho de Antônio
Silva Lopes e de Maria Vieira Lopes, nascido a 15 de
Cândido da Silva-e de Laurinda de Mello'e Silva, nascido
novembro de 1910, n ó Estado do Pará, commercio, sola .13' de outubro-de'1900," em Sabará, guarda-livros, cateiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dej
sado, com domicilio eleitoral no districto "municipal de
São José. (Qualificação .requerida, h . 289.) . . .
São José. (Qualificação requerida, n . 2.509.) •
ARTHUR .SANCHES -.(1.505):,, filho de Francisco Sanch.es è\
OSWALDO PEREIRA.DA SILVA (1.520), "filho de Nelson
de -Genovéva- Sanches, nascido a 23 de dezembro de
Pereira da Silva e de Maria, do Carmo Pereira, nascido a
i'894,. no' Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro,
6 de setembro de 1913, em São João dei Rei, Estado da
com domicilio eleitoral no- districto municipal de São
Minas Geraes, commercio, solteiro,, com domicilio eleiJosé. (Qualificação requerida, n . 544.)
toral no districto municipal-de São José. (Qualificação 4RNALD0 RAMOS (1.506), filho de.Manoel Ramos e de
requerida, n . 521.)
.
. . •' •
•-. -''
"Julieta de Ramos, nascido a 19 de maio de 1913, no DisINAH DE SA' FREIRE MACINE (1.521), filho de José Montricto Federal, corretor,, com domicilio eleitoral no disteiro de Sá Freire e de Isabel -Ferreira de Sá Freire,
tricto municipal de São José. (Qualificação -ex-officio,
nascido^a 30 d e setembro.de 1908, no Districto Federal,
B . -E. 70, n . 23.) - " - . . .
--.'-'_
commercio, casado, com domicilio eleitoral.ho districtoSALVADOR MONIZ BARRETO DE MENEZES (1.507), filho
municipal de ,São José. (Qualificação requerida, n u m e de Egas.M. Barreto d e A r a g ã ó e "Menezes e de Marial
ro 338.)
America M.-de Aragão a Menezes, nascido a . 11 de fevereiro de 1888, em São Salvador,, Estado' da Bahia,
EITA GONÇALVES PINHEIRO . (1.522), filha de Francisco
rhachinista, casado, com domicilio eleitoral no distrieio
Gonçalves Pinheiro e de Margarida J. Pinheiro, nascida
municipal; de^São José: (Qualificação èx-officio,'
B.
a 19 de setembro de 1902, no Districto Federal, domes-j,
E . 66, n.. 28.)
.
- ' . . . , . . . ' . .
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto m u n i - •
CARLOS DE MELLO FALCÃO (1.508), filho de Firmino de
cipal de São José. (Qualificação requerida, n. 1.011.)|Mello Falcão e de Andrelina.Galvão, nascido a-26) de " GfERVASIO BOMFIM (1.523),.filho* de Genuíno Bomfim,
agosto- de 1904, em Quixadá, chauffeur,, solteiro, com
se de Laudélina'Maria do Bomfim, nascido a 19 de .judomicilio eleitoral no-districto municipal de São José.
nho-de-1892, no Estado de Minas Geraes,. negociante,
(Qualificação requerida, n.. 537.)
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de São José. (Qualificação requerida, n . 4.876.) BRUNO BURLINI (1.509), fillio de, Victorio'Burlini e de
Euphrasia Vani Burlini, nascido a 22 de outubro do
SEBASTIÃO LINS (1..524), filho de Manoel Roberto Lins
1892, no Estado de "Sâo-Paulo, official da Marinha Mere de Joanna Ferreira de Lima, nascido ,a 7 de outubro
cante, ; casado, com domicilio eleitoral no districto m u - de "1909, no- Estado-da. Parahyba. do Norte,, alfaiate,* s o l nicipal de São José. (Qualificação requerida, ;n.. 522.)]
teiro' com domicilio eleitoral no districto. municipal da :
ANTÔNIO CARNE'.. (1.510), fifhõ* de,Jaymè Carne - e de J l a i
. São José'. (Qualificação requerida, n . 9.356.)
ria .Carne, nascido a 21 de' outubro de 1896, no Districto' .ANTÔNIO CARLOS BETIM PAES LEME (í.52%), filho de
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
Sebastião" Navarro Betim Paes Xeme e d e Margarida
districto municipal de' São, José. (Qualificação reque-^
B . P . Leme, nascido a 12 de novembro de 1914, em
. rida, n . . 8 0 2 . )
.
« , „.
Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, commer.cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
MARIA-NEUZA.MIRANDA.MONTEIRO (1.511)',
filha de
Florencio de Souza Miranda e de Joanna Teixeira de
São José. (Qualificação requerida, n . 229.)
C. Miranda, nascida a 3 de setembro de 1906, no E s ANIZIQDINO CAETANO-DA FRAGA (1.526), filho de Dinõ
tado do Piauhy, dac.tyiographa, viuva, com domicilio
Caetano da Fraga e de Cacimira Caetano da'Fraga," n a s eleitoral no districto municipal de São José. .(Qualificido a 16 de,julho de 1912;''no Estado do Rio de Janeiro,,
cação' r.equeridajn... 666.) ,'• T : .'"
operário,..solteiro, jcom domicilio eleitoral no districto
• municipal de São. José. (Qualificação requerida, numen
RODRIGO OGTAVIO GUIMARÃES MENEZES (1.512), filho
ro, 10.868.)
..
' dé João Octavio Langgard Menezes ê de. Delphina G u i marães Langgard-Menezes, nascido a 28 de maio de 1908, ; JOÃO MANOEL DOS SANTOS (1.527), filho de Eva Maria
no Districto Federal, commercio, casado,, com domicilio
. da Conceição, nascido a 19 de janeiro de 1897, no E s eleitoral no districto municipal de São'José." ^Qualifi-»
tado do Rio de Janeiro, operaria^ "casado, com domicilio
cação requerida, n . 5.034.)
. eleitoral nó'districto municipal de São José. (Qualificação requerida,'n. 415.
ANTENOR TAVARES (1.513), filho dé.Amanciò Novaesi"9
ANTÔNIO COSTA (1.528), filho de Benedicto da Costa e
de Francisca de P . Tavares, nascido á" 1 de agosto do
de Izaura Maria; de Carvalho, nascido a- 10 de janeiro
1934, no Districto Federal, engenheiro, casado, com d o - de 1911, no Estado do. Rio de Janeiro, funecionario p u micilio- eleitoral no districto, municipal de São José,,,
blico, solteiro,-com ^domicilio eleitoral no districto mu-^(Qualificação requerida,)
"'
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. neiro, jornaleiro, solteirOj com domicilio eleitoral no
nicipal de São José. ^(Qualificação - ex-officiõ, B . E.i
districto municipal de São José. (Qualificação ex-of79 ) "
~ ~ *
ficio, B . E . 70, n. 90.)
;
: *
EDUARDO GONÇALVES BRAGA .(Í.529), filho de E d u a r - "
do Raphael Gonçalves Braga Rodrigues, nascido a 19
ARMANDO VIEIRA NAVARRO j i . 5 4 5 ) , filho dé Armando
• de fevedeiro de 1892, no Districto Federal, commercio,
. d o Amaral Navarro -e de Arminda Vieira' NaA'arro, nas-i
casado, com domicilio eleitoral' no districto municipal
sido a 10. de julho de' 1.913, no Districto Federal, solde São José. (Qualificação requerida, n . 623.) '
teiro, commercio; com - domicilio eleitoral no ídistricto
. 'municipal de São José. --(Qualificação -requerida, ' n u MARIO MARCONDES PEREIRA DA COSTA (1.5.30), fülio
mero 1.014.)
•
de Eugênio Marcondes P . da Costa e de Altiria Simões
da Costa, nascido a 18 de maio de 1903, no Districto
FELIZARDO JOSE' DOS SANTOS 1(1.-546), filho de-Adelino
Federal, commercio, solteiro, com domicilio .eleitoral
. ^ J . Francisco e de Anna Maria da Conceição nascido a'
no districto municipal de São José, (Qualificação; re-*
1 de janeiro de 1890, no Estado da Parãhyba do Norte,
querida, n . 278.)"
'
,
.maritimo, solteiro, com domicilio eleitoral no.districto
municipal de São J o s é . (Qualificação requerida; n u m e HELIÓ FRANCISCO GONÇALVES (1.531), filho dé Juliãtf
ro 920.)
''
Francisco . Gonçalves e. de Flausina Soares-Gonçalves,
nascido a 7,de junho de 1893, no Districto Federal, n e OCTAVIANO ASSUMPÇÃO SILVA (1.547), filho de Octagociante, casado, cóm domicilio eleitoral no districto
viano Ferreira da Silva e de Alzira A. Silva, nascido a
municipal de São José,. .(Qualificação requerida, n u -4 dé janeiro de 1913, no Estado de Minas Geraes, ban. mreo 4.395.)
• • - ••• • >•
• cario, solteiro, com domicilio eleitoral* no' districto m u nicipal de São José. (Qualificação requerida, n. .547.)i
ALFREDO LIMA GOMES (1.532), filho de Secundinò José
2EFERIN0 ALVES DE OLIVEIRA (1.548), filho de-Adria"'' Gomes e de Maria Adelaide L . Gomes, nascido a 25 de
no Alevs de Oliveira e-de Francisca Maria da Conceijunho de 1901, no Districto Federal, commercio, casação, nascido a 3 de fevereiro de 1891, no D i s t r i c l o F e do, com domicílio eleitoral no districto municipal dé
deral, funecionario publico, viuvo, com domicilio eleiSão José. (Qualificação requerida, n . 4.782.)
toral no districto municipal de São José. (Qualiifeaçãa
CARLOS SOBRINHO DE CARVALHO (1.533), filho de An*,
requerida, n . 4.224.) ' , •
•
.
, ' ".
tonio José de Carvalho e de Amanda de Carvalho, n a s cido a 12 de janeiro de 1900, no Districto Federal, comOSWALDO NEIVA SELVA (1.549), filho" de Heronidis dos
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u - '
Santos Selva e de Débora Neiva Selva, nascido ». 8 de
nicipal de São José. (Qualificação requerida.)
março de. 1908, no" Districto Federal, commmercid, sol-.
- teiro, com domicilio eleitoral no < districto municipal de
AENATO VIEIRA LIMA (1.534), filho de Carlos Vieira L i São José. (Qualificação requerida, n . 428.)
ma e de Maria Luiza Vieira Lima, nascido a 30 de.
JORGE DA SILVA RIBEIRO (1.550), filho de Orpheu da
agosto de 1908, no Districto Federal, commercio, casaSilva Ribeiro e de Rosa da Silva Ribeiro, nascido ar-3
do, com domicilio eleitoral no districto municipal dé
de outubro de 1899, no Estado dó Rio de Janeiro* estoSão José. (Qualificação requerida, n . 1.095.)
cãdor, casado, com domicilio eleitoral no districtoc m u JOSE'• IGNAGIO • DE BRITO (1.535), filho'de' João Ignâcio"
nicipal de São José. (Qualificação requerida, n. 4.093.)',
de Britto e de Florida Assumpção de Britto, nascido a
ARTHUR ARAÚJO DA SILVA (1.551),! filho de Alfredo Au16 de maio d e . 1882^ no Districto Federal, commercio,
gusto da Silva e de Ernestina Moreira da Silva,. nascido
viuvo, còm domicilo eleitoral no districto municipal de
a 26 de março de 1895, no Estado do Pará, commercio,
José. (Qualificação requerida, n . 364.)
, casado, com domicilio- eleitoral. rio districto. municipal
JOSE' ALVES (1.536), filho de Manoel Alves e de Jovita
de São Jojéi (Qualificação requerida, n. 222,) ;
•
Alves de Souza, nascido a 15 de janeiro de 1912, no
MARIO ROCHA ARAÚJO (1.552), filho de Victal R. A r a ú Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com dojo e de Maria Annunciada.Araújo, nascido a 26 • de "oumicilio eleitoral no districto municipal de São José.,
tubro- de 1915, no Districto 'Federal, commercio, soltei(Qualificação requerida* n . 3 9 3 . } ,
ro, com domicilio eleitoral no-districto municipal d3.
ERNESTO AVELINO DAS NEVES (1.537), filho de José
São José. (Qualificação requerida," n . 440.)
Avelino das Neves e de Rosalina- Maria da. Conceição,
nascido .a 30 de setembro de 190'8, no Estado de PerURGALIM FERNANDES RENANOS .(1.553), fillio de Jos'J
nambuco, commercio, solteiro, com domicilo eleitoral no;
Fernandes Romano Júnior e de Mathilde L.' Romano,
districto municipal de São José. .(Qualificação r e q u e nascido a 24 de agosto tíe 1919, no Districto Federal,
rida, n . 371.)
commercio, solteiro, com domicilio leleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação requerida,
MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS (1.538), filho de Guin . 1>036.)
• , - :
lherme A . dos Santos e de Maria Mendonça dos Santos,
nascido a 14 de maio de 1900, -no Districto Federal,
JUVENAL ALVES BARBOSA (1-554), tfilho . de Juvenal
commerciante, casado, .com, domiclio eleitoral no disAlves Barbosa e de Regina de Jesus, nascido a 2 de
tricto municipal dé São José. (Qualificação requerida,,
agosto de 1900, no Estado de Minas Geraes, portuário,
n . .79.)
'
'
solteiro, com domicilio eleitoral no ;districto municipal
de São José. (Qualificação"ex-officio, B . E . 67, n u ODILON PIAZZA GALLOTTI (1.539), filho de Laudelino
mero 90.)
'.!'"'"''.'
Gallotti e de Julieta Gallotti, nascido a 23 de fevereiro
nODOLI-HO BARRETO"(1.55), filho de Tobias Barreto â
d e 1913, no Estado de Santa Catharina, estudante, s o l de Antonia Maria da Conceição, nascido a 11 dé agosto
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de.
de 1897, no Districto Federal, .portuário", solteiro, com
São José. (Qualificação requerida, n . 1.110.)
domicilio eleitoral no districto municipal de São José.- MANOEL GOMES FARIA (1.540), filho de Justino José G.
(Qualificação ex-officio, B . E . 67, n . 192.)
Farias e Leonardas Neves Macedo, nascido a 19 de se.MERCILIO LINO DOS SANTOS (1,556); filho de Francisco
- tembro de 1902, no. Districto Federal, operário, casado,
Lino*dos Santos e de ümbelina dos Santos, nascido a 4
com domicilio eleitoral no districto municipal de São.
de agosto de 1907, no Districto Federal, portuário, sol- .
José. (Qulaificação requerida, n . 170.)
teiro, com domicilio- eleitoral no districto municipal de
MIGUEL SAP ATI (1,541), filho de Pedro Lapati e. dé Ma"riangda Ramanelo, nascido a 31 de agosto de 1896, no . • São José. (Qualificação ex-officio. B'. E . 67, n. 155-.)!
FRANCISCO MANOEL DO . NASCIMENTO )(1.557), filho de'
Districto Federal, commerciante, solteiro, com domici'- Manoel Francisco do Nascimento e de Felicidade Maria .
lio eleitoral ho districto municipal.de São José. (Quada Conceição, nascido a 5 de janeiro de 1880, no Estado'
lificação n. 1.032.)
da Parãhyba do Norte, portuário, viuVo, .com domicilio
CARLOS SAMUEL SANTOS '(1.542),
filho de' Navantino
. eleitoral no districto municipal de São. José; (QualifiSantos e de Marianna L . Santos, nascido a 14 de junho
cação requerida ex-officio, B . E . 67, n. 207.)'
de 1913, no Estado de ;Minas Geraes, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral ho districto municipal d e
AGENOR ANTÔNIO DA COSTA (1.558), filho de Geraldo.
São José, (Qualificação requerida, n . 318.)
Antônio, da Costa e de Maria Anastácia, da Costa, nascido a 20 de maio de 1903, no Estado do Rio de Janeiro,
CARMINE Dl SABBATO .(1.543), filha de José Di Sabbatto
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto
e de Maria Dl Sabbatto, nascida a 1 de janeiro de 1907,
municipal de São José. (Qualiiícação requerida, n u - .
no Districto Federal, com domicilio eleitoral no dis. niéro 527.)
• •>
-trcito municipal de São José. (Qualificação requerida,
JOÃO MIQUILINO DE ALBUQUERQUE (1.559), filho "de
n . 2.026.)
Luiz Miquilino de Albuquerque, e de Maria Rita OliLEVINO MANOEL JUSTINO '(1.544), filho de Estevam Maveira Albuquerque, nascido a 1 de fevereiro de 1887, ,
noel Justino e de Alexandrina Angélica Conceição, n a s em Campinas, Estado de S". Paulo, commercio, solteiro,
. cido a 12 de junho de 1913,. no. Estado do" Rio de Ja,«
v
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com domicilio eleitoral no districto municipal de São
José. (Qualificação requerida, n . 667.)
JOÃO FERREIRA TEIXEIRA DE FREITAS (1.560), filho de
Augusto Limpo T . de Freitas e de Maria Clara F . T .
de Freitas, nascido a 15 de março de 1912, em Nicthei-oy, Estado do Rio de Janeiro, estudante, solteiro, com
'domicilio eleitoral no districto municipal de S. J o s é .
(Qualificação qeruerida, n . 1.372.)
FELICIANO MAISONETTE (1.561), filho de Horacio Maisonette e de Adelaide Maisonette, nascido a 24 de j a n e i ro de 1897, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do
Sul, professor, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de " S . José. (Qualificação requerida
n . 1.000.)
ROLDÃO PIMENTA SIMAS (1.562), filho de Felippe Pimentel Simas e de Joanna Maria áe Jesus, nascido a 4 de
maio de 1914, no Estado da Bahia, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
José.. (Qualificação requerida, n . 254.)
RAYMUNDO AUGUSTO DE CASTRO MONIZ DE ARAGAO
(1.564), filho de João M. Barreto de Aragão e de Maria Augusta de C. M. de Aragão, nascido a 27 de maio
de 1912, no Districto Federal, acadêmico, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S . José'.
(Qualificação requerida, n . 594.)
DULCE GUIMARÃES GARCIA (1.564), filha de Horacio
Teixeira L . Guimarães e de Honorina D . Guimarães,
nascida a 13 de fevereiro de 1896, no Estado de Minas
Geraes, professora, casada, com doniicilio eleitoral no
districto municipal de S. José. (Qualificação requerida, n . 828.)
NELSON AMARAL MOREIRA (1.565), filho de Marco Augusto Moreira e de Barbara Souza Amaral, nascido a 25
de janeiro de 1913, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de S. José. (Qualificação requerida, n . 279.)
CÍCERO COELHO DE FARIA (1.566), filho de Emílio F .
Baptista e de Hercilia F . Baptista, nascido a 3 de abril
de 1879, no Estado da Bahia, engenheiro, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S. José.
(Qualificação requerida, n. 1.183.)
JOSÉ MAIA (1.567), filho de Manoel Macieira Maia e de
Maria G. Maia, nascido a 6 de agosto de 1903, no E s tado da Bahia, guarda-livros, viuvo, com
domicilio
eleitoral no districto municipal-de S. José. (Qualificação requerida, n . 813.)
NOR1VAL BRUNO DE MORAES (1.569), filho de Manoel
Bruno de Moraes e de Maria de Moraes, nascido a 12
de setembro de 1892, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de S. José. (Qualificação requerida, n u m e ro 481.)
ANTÔNIO GOMES FILHO (1.570), filho de Antônio Gomes de Araújo e de Maria Tavares de Araújo, nascido
a 25 de setembro de 1891, em Natal, Estado do R. G. do
Norte, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S. José. (Qualificação requerida n . 243.)
HERACLITO LELLIS LEITE (1.571), filho de Camillo Lellis de O. Leite e de Aureolina Franco de Oliveira, nascido a 6 de setembro de 1907, em S. Paulo, Estado de
S. Paulo, commercio^ solteiro, com domicilio- eleitoral
no districto municipal de S. José. (Qualificação requerida, n . 307.)
PTLDEBRANDO CAVALCANTI CARVALHO (1.572), filho
de Antônio Cavalcanti Carvalho e de Deoíinda Santos
Carvalho, nascido a 2 . d e fevereiro de 1910, em Parãhyba do Norte, operário, solteiro, com domicilio eleitoral, no distrieto municipal de S. José.
(Qualificação
requerida, n . 6.700.)
CTCERO GARCIA DE OLIVEIRA (1.574), filho de Miguel
Garcia Delgado e de Herminia G. de Oliveira, nascido
a 22 de novembro de 1889, no Estado de Minas Geraes,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de S. José. (Qualificação requerida, n u m e ro 4.406.)
LAHYR DE ASSIS PACHECO (1.575), filho de Aristides de
A. Pacheco e de Anna Maria P . de A. Pacheco, nascido a 22 de janeiro de 1916, em S. Paulo, Estado de São.
Paulo, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S. José. (Qualificação requerida, n . 705.)
/RANCISCO FERREIRA MATTOS (1.576), filho de F r a n cisco Ferreira e de Maria Viceneia de Mattos, nascido a
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13 de janeiro de 1883, em Aldeia, Portugal, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de S. José. (Qualificação requerida, n . 4.371.)
DECIO DE CARMO RIBEIRO (1.577), filho de Sylvio da
Rosa Ribeiro e de Cecília do Carmo Ribeiro, nascido a
3 de outubro de 1912, no Districto Federa^ escrevente
juramentado, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal' de S. José. (Qualificação requerida,
n . 108.)
MARIA C. BARATA RIBEIRO (1.578), filho de Agostolo
Paschoal Cassapio e de Rosa da Conceição Cassapio,
nascido a 14 de outubro de 1911, no Districto Federal,
domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de S. José. (Qualificação requerida, n u m e ro 887.)
LIA DE NORONHA VEIGA (1.579), filho de José Astolpho
da S. Veiga e de Maria d e , N . Veiga, nascido a 22 de
novembro de 1915, no Estado de Minas Geraes, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de S. José. (Qualificação requerida, numero
3.759.)
CLAUDIONOR DA SILVEIRA BEZERRA (1.580), filho de
José da S. Bezerra e de Constantina Villanova, nascido
a 29 de outubro de 1910, no Districto Federal, ferroviário, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto
municipal de S . José. (Qualificação requerida, n u m e ro 7.345.)
JOSÉ ALVES DOS SANTOS (1.581), filho de José Rufino
dos Santos è de Escolastica Alves de Barros, nascido a
1 de novembro de 1902, no Estado da Bahia, funecionario publico civil, solteiro, com domicilio eleitoral nrf
districto municipal de S. José. (Qualificação r e q u e r i da, n . 7.809.)
THEOPHILO SAAVEDRA RIBEIRO (1.582), filho/de Manoel
Britto Ribeiro e de Lisia Saavedra Ribeiro, nascido a
24 de abril de 1916, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de São José. (Qualificação requerida, n . .427.)
ANTÔNIO MESSIAS DE MENEZES (1.584), filho de Ciriaco Messias de Menezes e de Rosa Amélia de Menezes,
nascido a 25 de outubro de 1905, no Estado de Alagoas,
servente, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José. (Qualificação ex-officio,
3«
E . 70, n, 32.) .
HERAKLFAV DA SILVEIRA VARGAS ( i : 5 8 5 ) , filho de Avelino da Silveira Vargas e de Alzira Ferrão Castro B . Vargas, nascido a 28 de fevereiro de 1911, no
Districto Federal, -empregado federal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação ex-officio B . E . 72, n . 28.978.)
MANOEL MARINHO FERREIRA (1.586), filho de Manos!
Giriaco Ferreira e de Cândida Vieira de Souza,-' nascido
a 7 de setembro de 1905, no Estado de Sergipe, sargento, casado, com domicilio eleitoral no. districto m u n i cipal de São José. (Qualifcação ex-officio,
B. E . 73,
n . 330.)
ALFREDO COELHO DE FARIA JÚNIOR (1.587), filho do
Alfredo C. de Faria e de Ételvina de Castro Faria, n a s cido a 29 de abril de 1899, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral
no districto
municipal de São José. (Qualificação requerida, n u m e ro 5.121.)
MANOEL JOSE' BAPTISTA (1.583), filho de Antônio José
Baptista e de Maria Joaquina Nascimento, nascido a 12
de abril de 1885, no Estado do Rio de Janeiro, operário,
viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal
de São José. (Qualificação ex-officio, B . E . 70.)
DARMIM RAPHAEL ANTÔNIO MONTORO (1.588), filho de
Vicente Montoro e de Philoniena Montoro, nascido a
28 de outubro de 1913, em Araraquara, Estado de São
Paulo, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 77. n . 343.) •
LYS LEITE MACHADO (1.590), filha de Marcelino Rodrigues Machado -e. de Anna Elvira Leite Mac,b„a,do, nascida;
2 5 de fevereiro de 1912, em São Luiz, Estado do Maranhão, professora, solteira, com domicilio eleitoral nó
districto municipal de São-José. (Qualificação r e q u e rida, n . 370.)
flCTORIO CHIAPETTA (1.591), filho de Francisco Chiapetta e de Filomena G. Chiapetta, nascido a 10 de. abril
de 1902, no Districto Federal, operário, casado, com
domicilio eleitoral no districto munieipal de São Jooé,
;(Qualificação requerida, n . 804)
t
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CORNELIO DE PAULA (1.592), filho de Carmelio' de P a u la e de Brasília de Paula, nascido a 7 de outubro de
3908, no Estado de São Paulo, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São José,
(Qualificação requerida, n . 432.)
MAURO DE GUARANÁ' GUIA (1.593), filho de Arthur do
G. Guia e de Isabel de Guaraná Guia, nascido a 31 de
janeiro de 19.13, no Districto Federal, praticante de p i loto, «olíeiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal dc São José. (Qualificação-requerida, n. 1.620-.)!
ALBERTO DE CASTRO NEVES FILHO (1.594), filho d e . i
Alberto de Castro Neves e de-Gonstança R. de C. Neves, nascido a 16 de abril de 1905, no Districto Federal,
bancário, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José. (Qualificação requerida, n u - .
mero 1.481.)
ARTHUR ALFREDO DE ANDRADE (1.142), filho de T a n credo Alfredo Andrade e de Celina Tônelli de Andrade, ':
nascido a 17 de outubro de' 1900. no Districto Federal,
commercio, solteiro, com domicilo eleitoral no- districeta. municipal de São José. (Qualificação requerida, n u - mero 4.719.1
sSYLVIO AUGUSTO. LOPES (1.489); filho de Eduardo .Augusto Lopes e de Cecília Lopes, nascido a 20 de abril de .
1911, no Districto Federal, commercio,. solteiro,
com
domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação requerida, n. 972.)
"EDMUNDO CALIXTO DA SILVA (1.503), filho de José Calixto da Silva e de Maria Garolina dá Silva, nascido a 6
de janeiro de 1879, no Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto muni. cipal de São José. (Qualificação requerida, n.- 6.762. f
ANTÔNIO GONÇALVES DA SILVA (1.568), filho de Maria
Jpaquina da Silva, nascido a 13 de junho de 1897, no
Districto Federal, commercio. casado, com domicilio eleitoral .ho districto municipal de São José. (Qualificação
requerida, n. 783.)
ARMÊNIO MADURO FILHO (1.573), filho de Armênio.Maduro, nascido a 3.0. de janeiro de 1916; no Districto F e deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de São José. (Qualificação requerida,
n . 536.)
SVNPHA ALICE RODRIGUES (1.589), filha de Domingos
Pinto dos Santos e de Idalina- da Gloria Pinto, nascida
a 1 de abril de 1879, no Districto Federal, enfermeira,
viuva, com domicilio eleitora! no'districto .municipal de
São José. (Qualificação requerida, n . 1.662.) .->
ARTHUR DE CASTRO JÚNIOR (1.083), filho de Arthur Ignacio de Castro e de Rosa de J . . d e Castro, nascido a 19 do
janeiro de 1908, no Districto Federal, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
José. (Oualificação requerida, n . , 3 0 8 . ) •
ARACY SANTOS OTTATI (1.116), filha do Dr, João Baptista Pereira "dos Santos o de Analia Faria dos Santos-, nascida a 2 de fevereiro de 1896, em Rio Bonito, Estado do '
Rio de Janeiro, professora, casada, com domicilio elei- \
toral no.districto municipal de São José. • (Qualificação
requerida, n. 3 i € . } • - , - '
CSNIRA GIL VIANNA (1.137), filha de Norberto Dias Vianns
e de Maria Gil Vianna, nascida a 17 dc maio de Í916, no
Districto Federal, estudante, solteira, com~domicilio eleitoral.no districto municipal de São José, (Qualificação
requerida, n . 373.)
RACHEL LEVY ( l . 118),-filha de Fortunalo Levy e de Sabbã
* Levy, nascida a 21 de junho de 1913, no Estado do Pará,
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de'São José.- (Qualificação requerida, n. 253.) .
CASTORINA PEIXOTO NEVES (1.119),'filha de Benjamim
Peixoto-Neves e de Eníilia da Silva Borges-- nascida a 28
de janeiro de 1916, no Districto Federal, estudante, solteira, com domicilio eleitoral, no .districto municipal de
São Josév (Qualificação, requerida, n . 350.1
' LEONOR PESSOA DA FONSECA COSTA (J.136), filha da
José Pessoa e dc Leonor Cavalcanti Pessoa, nascida a 22
de dezembro de 1893, no Districto Federal, domestica,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal
de São José. (Qnáliíiriação requerida, n . 589.)
aELOlSA CAVALCAMTI PESSOA (1.138), filha ie Jcsá Pessoa-e .de Leonor Cavalcanti Pessoa, nascida.a 20 de ou- .
tubro de 1911, no Districto Federal, domestica, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal da Sãó
José. (Qualificação requerida, n. 587.)
OSWALDO SENNA (1.315), filho de José Senna e de Clarinda
S. G, Senna, nascido a 13. de julho de 1910, no Districto
-

;
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Federal, commercio, solteiro, com domicílio eleitoral na",
districto municipal de São José. (Qualificação requerida, n . 4.756.)
"Rio de Janeiro, 29 de agosto dè 1934. — Póío Escrivão
Stella S. Rocha. •
.;''...•
SEGUNDA ZONA. ELEITOR Ali
(Districto municipal de São 3o3G>'
Juiz —• Dr.

Martinho Garceas Caldas Barreto

Faço publico, para os fins dos a r t s . 43 do Código e 25
do Regimento, dos Juízos e Cartórios Eleitoraes, que por este
Cartório e Juizo da 2 Zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
a

MARIA DAS MERCÊS RODRIGUES DOS SANTOS (1.595),
filha de João Vieira do Araújo e de Maria Lins
. Vieira de Araújo, nascida a 28 de junho de Í876, em
Reeife,.Estado de Prnarabuca, costureira, casada, cora
.domicilio eLeitoral no districto municipal da São José«
(Qualificação requerida, B . E . 80 n . 1,055).
MATHIAS DA SILVA GUIMARÃES (1.596), f i l h o de Antônio da Silva Guimarães e de Leopoldiná Marques de Oliveira, nascido a 4 de abril dé 1913, no'Districto Federal,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
- municapal de. São -José. (Qualificação requerida n u mero 286).
RAMOS ALEXANDRE DE,SOUZA'(1.597), filha de Raymando Alexendre de Souza e de Elidia Alves ..dos Santos,
nascido a 18 de abril de 1916, no Districto Federal
*
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São J o s é . (Qualificação requerida n u m e ro 451).
'
ROGÉRIO CARELLI (1.598), filho de Raphael Carelli e do
Assumpta Cárelli Panaro, nasfcido a-27 de julho de 1908,
no Districto Federal, jornaleiro, casado, com'domicilia
- eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação ex-officio'.'B. E . 70, n , 112).
JOÃO BAPTISTA SILVA DA FONSECA (1.599) filho do
Miguel Pereira da Fonseca e de Adelaide Jorge da Silva Fonseca, nascido a 7 de março de 1891, em: Ribeirão
Preto,' Estado de S. Paulo, cirurgião dentista, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
José. (Qualificação "ex-officio", B.--E. 8 n . 6 . 2 3 5 ) .
DARGLÉE BION GARCIA (1.600), filha de J o ã o E m i l i o
Bion e de Maria Augusta Rocha Bion, nascida a 10 de
dezembro de 1915, no Districto Federal, fünecionaria
publica, casada, com domicilio eleitoral.no di&tricto m u nicipal de São José. (Qualificação "ex-officio".~B. E«,
71). "
• ,
JOÃO RODRIGUES• PEREIRA (1 ..601), í i l h o - d e João Rodri'
gues Pereira e dc Domatila da Golria.'Silva Pereira, n a s cido a 27 de janeiro de 1901, no Districto : Federal,
eommercio, casado, com- domicilio 'eleitoral no .districto municipal de São José. (Qualificação requerida,
B . E . 70, :i. 111),
BRASILIKO PIMENTEL (1.602), filho~de Felipe Pimentel
Cimas e de Joanna Maria de» Jesus, nascido a 1 de j a neira de 1015, cm São Salvador, Estado dá Bahia,
electricísta, solteiro, -com domicilio eleitoral no distrito municipal de São José.
(Qualificação
requerida
n . 258) .
"
.
JOSE' SEIXAS NASCIMENTO (1.603), filho de Aprígio Manoel do Nascimento e do Augusta Sei xas-Nascimento,
nascido a 2 de agosto de 1887, em Bayão, Estado do
Pará, jornalista, casado, com domicílio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação r e q u e r i da, B . E . 82, n . 1.030)-.
.
LLITA .ROSSAS NASCIMENTO (1.604), filho -de José
Rossas Filho de Sarali do Amaral Rossas, nascido a 5
de julho de 1897, m Fortaleza, Estado- do Geará, domestica, casada, com domicilio eleitoral ho districto
municinal de -São José. (Qualificação requerida B . E .
-. .82. ti, 1.C37). .
_ . , } . " ' '
SYNTHIA MATTOS O DA SILVA (1.605),. filha de. Vergiüo
José da Silva e de Tabinha Augusta Mattos da Silva,
nascido a- 4 de julho.de 1904, em Retiro, Estado do Rio
de Janeiro, domestica, solteira,- com domicilio eleitoral
no districto municipal de São José, (Qualificação r e querida, n . 1.027)"..'. • - • • • ; . '
s
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JEJLIAS EDUARDO DE MEDINA (1.606), filho dé Jaques
Medina e de Julia Medina, nascido a 3 de agosto de 1897,
em Belém, Estado do Pará, commercio, casado, com d o micilio eleitoral no districto municipal de São José.,
(Qualificação requerida n . 908).,
PR AN CISCA PEDULLO (1.607), filha de Matheos Fedullo
e de Angela Valiante, nascido a 18 de janeiro de 1890,
no Districto Federal, casada, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São José.. (Qualificação r e q u e rida n . 3 2 1 ) .
i\IARIA PINTO PACCA (1.608), filha de Joaquim Adolpho
Pacca e de Carolina Moreira Pacca, nascida a 4 de s e tembro de 1898, em Villa "Velha, Estado do Espirito
Santo, funccionaria municipal, viuva, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São José.. .(Qualifica-^
ção requerida n . 817).
AMÉRICO BARROSO BASTOS (1.609), filho de Baltházar
Luiz Bastos.e de Maria Barroso Bastos, nascido no D i s tricto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José.. (Qualificação r e querida, B , E . 73, n. 437).
SILVINO JOSE' DOS SANTOS (1.610), filho de Rufino Maciel e de Mariana Maria de Jesus, nascido a 28 de s e tembro de 1893, em Aracaju, Estado de Sergipe, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação "ex-officio", B,. E . 66,
n . 2.018)..
JOSE' ANTÔNIO DE FARIA VELLOSO (1.611), filho de Luiz
Manoel Mendes Velloso e de Maria José de Farias Velloso, nascido a 8 de abril de 1905, em Villa Velha, Estado do Espirito Santo, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São José.. (Qualificar
ção requerida n . 2.20Ò).JAMES ORRIS OSTROWSKY (1.612), filho de Meyer Orris
Ostrowsky e de Riva Orris Ostrowsky, nascido a 26 de
outubro de 1910, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São José. (Qualificação requerida n . 411).
JOÃO -LOPES DA COSTA MOREIRA (i .613), filho de José
Lopes da Costa Moreira e de Maria das Dores Coelho Moreira, nascido a 8 de dezembro de 1895, no Districto F e - deral, cirurgião dentista, solteiro, com domicilio eleit o r a l n o districto municipal de São José. (Qualificação requerida n . 533) .•
WALTER SARMENTO DA CUNHA (1.614), filho de Alexandre Duarte da Cunha e Laura de Campos Sarmento, nascido a 13 de maio de 1913, no Districto Federal,
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José.. (Qualificação requerida n u mero 294) .
SERAPHIM DE SOUZA SOBREIRA (1.615)", filho de José
de Souza Sobreira e de Maria Paiva dos Santos, n a s cido a 15 de julho de 1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José. (Qualificação requerida n u mero 513)
'
,
•
SEBASTIÃO FRANCISCO DE ANDRADE (1.616), filho de
Joaquim Francisco de Andrade e de Maria Isabel da
Silva, nascido a 11 de maio de 1883, no Districto F e deral, commerciante, casado, com domicilio -eleitoral
no districto municipal de São José. (Qualificação r e querida n . 542)
FLORIANO FERNANDES DA COSTA (1.617), filho de José
Maria da Costa e de Maria Rosa Fernandes, nascido a
1 de dezembro de 1911, no Districto Federal, operário
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de São José.. (Qualificação requerida, B . E., 82, n u mero 805).
• "
•
JOSE' DE PAIVA PEREIRA (1.618), filho de Miguel José
Rodrigues Pereira e de Eponiiia de Paiva
Pereira,
nascido a 2 de outubro de 1886, no Districto Federal,
pharmaceutico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José.. (Qualificação r e q u e r i da n . 3.337).<
JOÃO OLEGARIO DE SA' (1.619), filho de Marcilio José
de Sá e de Donaria Pereira da Costa, nascido a 6 de
março de 1894, em Nictheroy, Estado do Rio de J a neiro, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação "ex-officio", B., E . 26, n.. .11.393)..,
;

:
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LUIZA E . J.- RIZZO SOARES (1.620), filha de Antônio
Rizzo e de Angela Rizzo, nascida a 17 de janeiro da
1904, no Districto Federal, professora primaria, c a sada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São José. (Qualificação requerida n . 846).
JUDITH BELTRÃO SOARES DE ALMEIDA (1.621), filha
de Pedro Beltrão de Souza Diniz e de Maria' Augusta
Beltrão de Souza Diniz, nascida a 3 de agosto de 1906,
em Varginha, Estado de Minas Geraes, funccionaria
publica,. casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José.. .(Qualificação requerida n u mero 5.149).
AMÉRICO SARAIVA CORREIA (1.622), f i l h o , d e Seraphini
dos Santos Correia e de Emilia Saraiva Correia, nascido a 2 de janeiro de 1892, no Districto Federal, m a chinista da Marinha Mercante, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação "ex-officio", B . E.- 66, n . 8 4 ) .
FELICIO DE SOUZA VIANNA (1.623), filho de José F e r nandes Vianna e de. Josepha Maria Vianna, nascido a
•19 de abril de 1881 em São João da Barra, Estado do
Rio de Janeiro, machinista da Marinha Mercante, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de São José. (Qualificação "ex-officio", B . E . 70, n u mero 2 8 . 2 9 6 ) .
BELLO DO NASCIMENTO (1.624), filho de Francisco uan*
dido do Nascimento e de Deolinda Pessoa de Siqueira,
Cavalcante, nascido em Manáos, no Estado de Amazonas, operário, casado, com domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de São José. .(Qualificação r e q u e rida n . 536).
JOSIT DA COSTA PEREIRA (1.625), filho de Christiano
•> Arthur da Costa Pereira e de Idalina Correia de Souza, nascido a 2 de fevereiro de 1901 em São F r a n c i s co do Sul, Estado de Santa Catharina, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral-- no districto municipal
de São José. (Qualificação requerida n . 6 . 5 2 3 ) .
ALCEBIADES MOREIRA DA COSTA (1.626), filho de Marcos Moreira da Costa e de Maria Doíores da Costa,
nascido a 30 de junho de 1908, em Leopoldina, Estado
de Minas Geraes, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São ^José. (Qualificação Tequerida n . 223).
GILBERTO DE ALMEIDA GUIMARÃES (1.627), filho de
Damião José de Souza Guimarães e de Jacyntha de
Almeida .Guimarães, nascjdo a 8 de fevereiro de' 1884,
em Parãhyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, ferroviário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São José.. (Qualificação requerida n u m e ro 433) .
HENRIQUE DIAS SILVEIRA (1.628), filho de José Dias
Silveira e de Engracia Cornelia, nascido a 19 de abril
de 1886, no E s t a d o ' d e São Paulo, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
, José. (Qualificação requerida n . 701).
JOSE' RODRIGUES ROCHA (1.629), filho de Franklin Rodrigues da Rocha e de Maria Corrêa da Rocha, nascido a 8 de novembro de 1903, em Pomba, Estado de Minas Geraes, commercio, casado, com' domicilio eleitoral no districto municipal de São J s é . (Qualificação
requerida, B . E , 80, n . 1.343).
ALZIRA MARIA DA GLORIA (1.630), filha de Margarida
Maria, nascida a 20 de mai ode 1895, no Districto F e deral, domestica, solteira, com ^domicilio eleitoral no
districto municipal de São José,. (Qualificação r e q u e rida n . 421).
'
>
ABRAM KALICHMAN (1.631), filho de Srul Kalischman
e. de Ida Kalichriian nascido a 19 de março ^de 1891,
em Secorene, Rumania, commercio, casado, com domi. cilio eleitoral no districto municipal de São José..
(Qualificação requerida n . 6 . 2 9 2 ) .
GLYCERIO ANTÔNIO DOS SANTOS (1.632), filho de Roque Antônio dos Santos e de Ignez Maria da Conceição, nascido a 14 de abril de 1894, em Sapucaia,
Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de "São José.,
(Qualificação requerida n . 42K ~
BTARIA GÓES DA SILVA (1.633), filha de José Porfírio dá
Silva e de Luiza Góes da Silva, nascido a 15 de setembro de 1907, em Aracaju, Estado de Sergipe, costureira, solteira, com domicilio eleitoral no districto
;
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municipal de São José.--(Qualificação requerida nu*
mero 569).
r
*
• OSCAR ROQUE VIEIRA LOBATO • .(1.634), filho de L a disláo da Costa Lobato e de Maria Amalia V i e i r a - L o bato, nascido a 16 de agosto de 1911, em Maceió, E s tado de Alagoas, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José., (Qualifica,-ção requerido n . 3 . 5 2 2 ) .
'MANOEL DA SILVA (1.635),' filho de Elias Manoel Romão e de Balbina Maria da Guia, nascido a 28 de abril
de 1887, no Districto Federal, fiscal, casado, com d o micilio eleitoral no districto municipal de São José.,
(Qualificação requerida n . , 3 4 1 ) .
- •
EUGÊNIO CARVALHO (1.636), filho de Manoel Rodrigues
de Carvalho e de Maria Joaquina Pereira da Silva Carvalho nascido a 13 de novembro de 1879, em Capivary,
Estado do -Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação requerida n . 4 . 3 9 3 ) .
FERNANDO DE MAGALHÃES FIGUEIRA (1.J337), filho de
Eduardo Gomes Figueira e de Livta de Magalhães F i gueira, nascido a 30 de maio de 1906, no-Districto F e deral, commerciante, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de São José. (Qualificação r e querida, B . E . 82, n . 872).
F*LBA DIAS TAVARES (1.638), filho de Antônio João T a v a r e s . e de Maria Dias Tavares, nascido a "25 de j u nho de 1912, em Campos, Estado do Rio de Janeiro,
- commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de São J o s é . (Qualificação requerida
B . E . 82, n . 8 7 6 ) . . .
DEMOSTHENES LOPES PEREIRA .(1.639), filho de Vicente Lopes Pereira e de Augusta Lopes Pereira, nascido
a 2 de julho de 1912, no Districto Federal, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Josév (Qualificação requerida n . 10.867).-,
JOSSEL BAPTISTA LAUDIM (1.640),- filho de José Baptista Laudim e de Barbara Maciel Laudim, nascido
a 8 de junho de 1908, em Missão no Estado do Ceará,
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de São José. (Qualificação r e querida n . 1.448).
MILTON FORJAS DE ARAÚJO GOUTINHO (1.641), ,filho
de Antônio Forjas de Araújo Coútinho e de Alice F o r jas dè Araújo Coutinho, nascido a 18 de maio de 1909,
no Districto Federal, funecionario .publico federal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal, de
São José n . 4 0 ) .
.
MARIA LOPES ZAMITH (1.642), filha da Manoel Oscar
Zamith e de Nathalia Lopes Zamith, nascida a 26 de
setembro de! 1914, em ' Carangola, Estado de Minas,
Geraes, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 79, n . 765).
LYDIA RODRIGUES (1.643), filha de Dorotheo Rodrigues
e de Antonia Teixeira'Rodrigues, nascida a 19 de j u nho de 1902; ém Bagé,'Estado dó Rio Grande do Sul,
modista, viuva, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José. (Qualificação requerida n u mero 916) .
ARISTIDES FONSECA JORDÃO (1.644), filho de Antônio
Fonseca Jordão e de Alzira Maria de Mendonça, nascido
a 6 de dezembro de 1912,.no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José." .(Qualificação requeçida n u mero 1.275).
ÁLVARO DE ALMEIDA ARAÚJO (1.645), filho de Alfredo da Conceição Araújo e de Zulmira de Almeida A r a u - .
jo, nascido a 27 de junho de 1895, em Nictheroy, E s tado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com do-:
micilio eleitoral no districto municipal de .São José.
(Qualificação requerida n . 2.917).'
EUCLYDES MARTINS (1646"), fiho de Olimpio Martins e
de Adelia Pinto Martins, nascido a . 23 "de novembro
de 1904,.no Districto Federal, portuário, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
B . E . 67, n . 148).
MANOEL FERREIRA (1.647), filho de José Ferreira da
Costa e de Maria Augusta de Andrade,Miascido.a 5 de janeiro, de 1905, no Estado do Rio de Janeiro,, por:

;

;
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tuário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São José. (B. E . 67,in. 6 6 ) .
•FRANCISCO ALVES DO NASCIMENTO (1.648), filho de
Manoel Alves do Nascimento e de Maria • Antonia do
N
Nascimento, nascido a 28 de abril de 1901 no Districto
Federal, portuário, solteiro, com :domicilio eleitoral no
districto municipal de-São Josél Qualificação requerida, n . 1.648);
ARY GRILLO DE SOUZA LOBO (1.649), filho de Rogério
de Souza Lobo e de Noemia Grillò de Souza Lobo, n a s cido a 6 de agosto de 1909, Antoriina, Estado do P a r a n á , estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São José.' (N. 3 . 4 6 7 ) .
-VICTORIA BOURRUS BRASIL (i.650), filha de Edmundo
.Bourrus e d e . Caroliha. Bourrus, nascida a 23 de d e .zembro.de 1898,fto Districto Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no 'districto municipal de
São José. (N, 844).
ROBERTO RODRIGUES ALVES (16.51), filho de Virgílio
;Magalhães Rodrigues Alves e de Frederica X a v i e r ' R o d r i g u e s Alves, nascido a 23 dé dezembro de 1898, no
districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
;,eleitoral no districto municipal de São José (Qualificação requerida n . 1.222).
JOSE' DE OLIVEIRA DAMAS (1.652), filho de Manoel de
| Oliveira Damas e de Arminda dé Oliveira Damas, n a s cido a 1 de fevereiro de 1915, no Districto Federal,
commercio, solteiro, - com domicilio eleitoral no districto municipal de São José (Qualificação requerida n u mero 1.231).
.
:
- •
.
VIRGÍLIO RODRIGUES ALVES. (1.653), filho de Virgílio
Magalhães Rodrigues Alves e de Frederica, Xavier Rodrigues Alves, nascido a 24 de maio dé 1912, no* Districto Federal,'commercio, solteiíò, com domicilio eleiI t o r ã l no. districto municipal de jSão José. (Qualifica
'
ção requerida n . 1.234).
•
'•
WALMIR JOFFRE FREITAS (1.654), filho de Alarico de
Carvalho Freitas e de Judith dè Castro F r e i t a s , ' n a s cido a 12 de fevereiro de 1915,j no. Districto Federal,
.. -- ' commercio, solteiro, com domicilio eleitoral n o d i s • tricto municipal de São José. (Qualificação r é q u e , rida n. 1.097).
.
'
,.>.
JOSE' TEIXEIRA DIAS (1.655), filho- de João Ignacio
Dias e de Francisca Rodrigues Teixeira Dias, naicido a
28 de junho de 1913, no Districto Federal, commercio
solteiro, com domicilio eleitoral no districto munici"" - pai de São José. (Qualificação requerida'-n. 68),.'
SALVADOR DE SOUZA CAMPOS (1.656), filho de Joaquim
i de Souza Campos e de Rosa de Souza Campos, nascido
\a 20 de dezembro de 1912, no Districto Federal, j o r n a leiro, solteiro, com domicilio'eleitoral no districto m u nicipal de São José. (Qualificação "ex-officio" B . E .
70, n . 119).
'
•
JOSE' DE SOUZA CAMPOS (1.657)', filho de' Joaquim do
Souza • Campos e de Roza Neliga,; nascido a- 15 de outubro d e . 1907, no Districto Federal, jornelairo, solteiro,
com domicilio eleitoral'no districto municipal de São
José. , (Qualificação . "ex-officio'•', B . É . 70, n u m e ro 7 2 ) .
•
• • ( " " '
- - '• •'VIÇTOR ÉMMANUEL. GARGAGLIONE (1.658), filho de Antônio Gargaglione e de Felisberta Pereira da Silva, n a s . cido a 24 de maio de 1915, no Districto Federal, estudan• te, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida n . 502);
JOSE' JULIANO (1.659), filho de Antônio Juliano e de Antonia Urti, nascido a 17 de março de 1913, no Districto
Federal, estudante, solteiro, com. domicilio eleitoral no
districto municipal de'São J o s é . "(Qualificação requerida B . E . 83, n . 398).
DAVID ARAÚJO FILHO (1.660),-'filho de Dàvid Araújo
i e.de Ameia Pottengy-Araújo, nascido a 13 de outubro
de 1915, no Districto Federal, estudante, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São José,(Qualificação requerida n." 579). ,
,
•GUSTAVO DE AZEVEDO BRANCO (1.661), íilho dé Abílio de Azevedo Branco e de Luiza Caldas de Azevedo
Branco, nascido a 14 de dezembro de 1915, no Districto
Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São José. (Qualificação requerida n . 497).,
1
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EURICO BLUHM FERREIRA (1.662), íilho de Emmanoel
Bluhm e de Appolonia Ferreira, nascido a 16 de novembro de 1881, em São Luiz, Estado do Maranhão, machinista da Marinha Mercante, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação
"ex-officio", B . E . 70, n . 28.264).,
STLVIO MARTINS PINHEIRO (1.663), filho de Luiz Martins Pinheiro e de Ursulina Pamplona Pinheiro,, nascido
a 5 de setembro de 1904, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São José. (Qualificação requerida n. 1.043)«
J&CY BOTELHO (1.664), filho de Luiz Botelho Falcão e
de Ernestina Antunes Botelho, nascido a 7 de fevereiro
de 1900, em Leopoldina, Estado de Minas Geraes, p h a r maceutico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José.. (Qualificação requerida n u mero 2 . 0 2 5 ) .
MANOEL PEREIRA NUNES (1.665), filho de Narciso P e reira Nunes e de Rosalina Pereira Nunes, nascido a 31
'de março de 1906, no Districto Federal, motorista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de.
São José. (Qualificação requerida n . 3.523).,
JOSE' TEIXEIRA QUINZE DIAS (1.666), filho de Joaquim
Teixeira Quinze Dias e de Anna Deveza Quinze Dias,,
nascido a 1 de junho de 1899, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São José. (Qualificação requerida n u m e ro 1.289).
CARLOS JOSE' DE ALMEIDA (1.667), filho de Manoel José
de Almeida e de Rita Borges de Almeida, nascido a 22
de julho de 1895, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São José. (Qualificação requerida n . 1.552).
MARIA JOSEPHINA MOURÃÕ BELLEZA (1.668); filha de
João Raymundo Mourão e de Josephina Ermelinda P i menta Mourão, nascida a 17 de março de 1906 em Bello
Horizante, Estado de Minas Geraes, domestica, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
José. (Qualificação requerida n . 2.075).,
HUGO MANHÃES BETHLEM (1.669), filho de Agrícola
Lobo de Câmara Bethlem e de Maria Zilda Manhães Bethlem, nascido a 16 de abril de 1913, no Districto F e deral, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de São José. (Qualificação requerida
n . 533).
NESTOR CRUZ^ VIANNA (1.670), filho de Leandro Baptista
Vianna e *te Benedicta. Cruz Vianna, nascido a 16 de
agosto de 1909, em Campos, Estado do Rio de Janeiro,
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José. (Qualificação requerida n u mero 1.504).
JOSE' RUFINO BEZERRA CAVALCANTE JÚNIOR (1.671),
filho de José Rufino Bezerra Cavalcante e de Hercilia
de Araújo Bezerra Cavalcante, nascido a 22 de fevereiro,
de 1890, em Recife, E . de Pernambuco, industrial, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São José. (Transferencia). LÜCILIO COBAS COSTAS (1.672), filho de Hermelindo P e nedo Costas e de Carmen Cobas Argibay, nascido a '26
de janeiro de 1914, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São José. (Qualificação requerida n . 814).
ALEXANDRE SALEM (1.673), filho de Miehel Salem e de
Julieta Machado Salem, nascido a 28 de maio de 1910
em Manáos, Estado do Amazonas, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
José. Qualificação requerida n . 2.981).,
DELVINO FEITOZA (1.674), filho de Furtunato José F e i toza e de Izaltina Feitoza, nascido a 8 de março de 1912,
em Fortaleza, Estado do Ceará, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São José.,
(Qualificação requerida n . 424).
OSCAR GOMES DA SILVA (1.675), filho de Adriano Gomes da Silva e de Francisca Lopes da Silva, nascido a
25 de julho de 1909 no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de São José. (Qualificação requerida n . 1.229).
ANNIBAL BENICIO DE TOLEDO (1.676), filho de Daniel
Benicio de Toledo e de Maria José de Oliveira Toledo,
nascido a 21 de .junho de 1881, em Miranda, Estado de
Matto Grosso, advogado, casado, com domicilio eleitoral
s
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no districto municipal de São José. .(Qualificação r e querida n . 1.048)
JORGE LUIZ VERNECK VIANNA (1.677), filho de Art h u r Luiz Vianna e de Elvira de Avellar Werneck, n a s cido a 20 de outubro de 1913, no Districto Federal, e s tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José. (Qualificação requerida n u mero 1.438).
ZELBA BARBOSA (1.678), filha de Conceição Barbosa,
nascida a 4 de julho de 1910, no Districto Federal domestica, solteira, com domiclio eleitoral no districto m u nicipal de São José. (Qualificação requerida n u m e ro 838).
OLYMPIO ANTÔNIO DE ALMEIDA (1.679), filho de F r a n cisco Antônio de Almeida e.de Rosa Cândida de Almeida, nascido a 5 de abril de 1905, em Coqueiro Secco,
Estado de Alagoas, sargento da Armada, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São José.,
(Qualificação requerida, B . E . 78, n , 652).,
ORLANDO FERREIRA QUEIROZ (1.680), filho de José
Terencio de Queiroz e de Julia F e r r e i r a de Queiroz,
nascido a 22 de maio de 1908, em Valença, Estado do Rio
de Janeiro, sargento da Armada, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municnpal de São José. (Qualificação "ex-officio", B . E . 75, n . 379).,
JÜSTINIANO JOSE' DOS SANTOS (1.681), filho de José
Fellipe dos Santos e de Ermelinda Ceeiüa dos Santos
nascido a 15 de abril de 1903, em Penedo, Estado de
Alagoas, operário publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação
_ "ex-officio", B . E . 7 0 ) .
MARIO VIEIRA DA COSTA (1.682), filho de Clemente Vieira da Costa e de Francisca Teixeira da Costa, nascido a 18 de fevereiro de 1897, em Santos, Estado de São
Paulo, sargento da Armada, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação
"ex-officio", B . E . 75, n . 240).
JOSE' BARROSO DE CARVALHO (1.683), filho de Manoel
Pinto de Carvalho e de Guiomar Barroso de Carvalho,
nascido a 28 de março de 1910, em Mamanguape, E s t a do da Parãhyba, sargento dos Fuzileiros Navaes, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
José. (Qualificação "ex-officio", B . E.. 78, n u m e r o ro 650).
LEÃO JESUS DE ANDRADE (1,684), filho de José F e r n a n nandes de Andrade e de Maria Mercê de Andrade, n a s cido a 28 de junho de 18S8, em Corumbá Estado de Matto Grosso, servente, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São José. (Qualificação "ex-offici" B . E . 70, n . 3 0 ) .
PAULO ANATOCLES DA SILVA FERREIRA (1.685), filho
de Joaquim Anatocles da Silva Ferreira e de Laura
Uchôa da Silva Ferreira, nascido a 27 de agosto de 1914,
no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São José.,
(Qualificação "ex-officio", B . E . 6 9 ) .
NEWTON AMADEU SERRA (1.686), filho de Carlos F e l i p pe Serra e de Agrypina Baptista Serra, nascido a 31 de
março de 1902, em São Luiz, Estado do Maranhão, linitypista, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José. (Qualificação requerida n u mero 1.098).
ÁLVARO AGOSTINI DE VILLALBA ALVIM (1.687), filho de
D r . Álvaro Freire de Villalba Aívim e de Laura P a lha Agostini Alvim, nascido a 6 de junho de 1897, no
Districto Federal, advogado, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação
"ex-officio", B . E . 77) .
POSSIDONIO NARCISO (1.688), filho de Clotilde Magdalena
da Conceição, nascido a 17 de maio de 1906, em Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José.,
(Qualificação requerida n. 236).
LYDIA VIGIO GOMES (1.689), filha de Ângelo Vigio Garcia de Delphina Alves Gomes, nascida a 6 de novembro
de 1910, no Districto Federal, funccionaria municipal,
solteira, eom domicilio eleitoral no distreito municipal
de São José. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, n u mero 144).
MARIA DA GLORIA E SILVA POTENGY (1.690), filha do
Feiiciano José da Silva e de Catharina Maria da Silva,
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cto municipal de São José. (Qualificação "ex-oi'ficío", B.,
E . 75 n. 31.799).
CÉLIO VIBALDO DE MIRANDA (1.703), .filho de Edelmiro
Olavo de Miranda e de Luiza Schnaider de Miranda, n a s cido a 12 de agosto de 1909, çm Itajahy, Estado de'Santa
'Catharina, machinista da Marinha Mercante, solteiro, com
domicílio eleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação "ex-officio" B . E . 66 IK 112).
AUGUSTA MARIA BOMFIM (1.704}, filha de Adão José* da
Silva e de Jeminuina Maria da Silva, nascida a 15 de maio
Rio de Janeiro 29 de agosto de 1934. — Pelo escrivão,
de 1893,--era Maeahé, Estado do Rio de-Janeiro, costureira,
X. Moraes.
'
casada, còni domicilio eleitoral no districto municipal da
' São José. (Qualificação requerida B . . E n . 5.155).
JOAQUIM ALVES-MOREIRA (1.705). filho Q'e Vicente Alves
SEGUNDA ZONA ELEITORaj*
Moreira e de Augusta Alves Moreira, nascido á 6 de agosto
• de 1899, em Recito, Estado de Pernambuco, commercio,
(Districto' municipal de São José)
•,
casado, com domicilio eleitoral no districto.municipal.do
São José. (Qualificação requerida B . ,E. 70 o. 77).
Juiz •— Dr. Martinlio Garcez Caldas Barreto
JOÃO BEZERRA NETTO (1.706), filho de Francisco Bezerra
"e âe.Jacelina*Bezerra Netto, nascido à>--2-.de junho de 1912,
Faço publico, para os finsílos a r t s . 43 do Código e 25 do
em Piíàr, Estado de Alagoas," commercio, solteiro, com
Regimento dos juizes e Cartórios Eleitoraes, que por este Car• domicilio eleitoral no districto municipal";Se São José.
tório e Juízo da 2* Zona Eleitoral, estão sendo processados os (Qualificação requerida B . E . 77 n. 363),.
pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
•
.
MARIO JACY DE CARVALHO (1.707), filho de Antônio Rodrigues de Carvalho e de Eugenia Jacy de Carvalho, nascido a
LEOPOLDINA RODRIGUES DA COSTA (1.692), filho de E u 9 de novembro de .1896. no Districto .Federal, guarda-ligênio Rodrigues da" Costa e de Izaltina Maria da Costa,
vros, casado, com domicilio eleitoral .'no districto municinascido a 19 de dezembro de 1898, e m Vassouras, Estado
pal de São Jcsé. (Qualificação requerida B . E . n. 298). »
do Rio de Janeiro, commerciante. casado., com domicilio OSCAR RODRIGUES DA CUNHA (1.708), filho " de Eduardo
eleitoral no districto municipal de São José. (QualificaJosé da Cunha e de Anna Izabel Rodrigues da Cunha, nasção "requerida B . E . n . 4.330).
cido- a'25 de novembro de 1889, em S. João D'El Rey, E s GORIOLANO RIBEIRO DUTRA (1.693), filho de Benedicto Ri-'tado de Minas Geraes, commercio, solteiro, coa* domicilio .
beiro Dutra e de Cathariaa Augusta Barbosa Dutra,, naseleitora! r.o districto municipal de São José. (Qualificação
cido a 25 de junho de 1895, em Cuyabá, Estado tfe Matto
requerida B . E. ii. 1.78S).
í
Grosso, official do Exercito, casado, com domicilio elei- CHARLES ATALLA (1.709), filho de Nasraila Atalla e de Laia
toral no districto municipal de São" José. (Qualificação*
Atalla, nascido a 14 de julho efe 1911, no Egypto, commertransferencia) . ' . ' " •
'•
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municiANGELA DE CARVALHO (1.694), filha de Francisco'Antônio
pal de São José. (Qualificação requerida B. E . n. 823}.
Ramalho e de Maria Conceição Ramalho. nascida a 31 de SALVADOR CIRIBELLI (1 .710),-filho de Guido José Pacificl
março de 1885, no'Districto Federal, modista, casada, com
e de Jesunnira Ciribelli Paoifici, nascido a 3 de agosto de •
•domicilio" eleitoral no districto municipal de São José.
1912, em Bôa Família do Moriahé, Estado de Minas Ge"(Qualificação requerida B . E . . n. 6.598).
raes, commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no dis6JAMIRO CEZAR LEITE (1.695),, filho de Júlio Cezar Leite e
tricto .municipal de São José. (Qualificação requerida. B .
de Donistel de "Rosa de Souza Leite, nascido a 27 de deE . li. 431).
" :
zembro de 1887, em São Sebastião, Estado de Minas Ge- MANOEL DA SILVA QUINTELLA (1.711), filho de Martins
raes, despachante adfuaneiro, casado, com domicilio eleitoFrancisco Quintella e de Maria Idalina da Conceição, nas. ral no districto municipal-de .São José. (Qualificação r e cido 'a 19 de julho de 1890, em Rio D'Ouro, Estado do Rio
querida B . E . n. 5.338)../
de Janeiro, carpinteiro, casado", com domicilio eleitoral -ao
ROBERTO BREVES (1,696), filho de Sebastião Breves e de
districto municipal de São José. (Qualificação requerida
Francisca de Faria Breves, nascido a 6 de outubro de
B . E . n. 187).
,
1893, no Districto Federal, motorista, casado, cam domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qua- PAULO ANTUNES DE AZEVEDO (1.712), filho de José
Antunes de Azevedo e de Rosa Sálles de Azevedo, naslificação requerida B. E . n . 864). •.
cido a 11 de agosto de 1908,- em Aracaju, Estado 'de SerAUGUSTO FERREIRA RAMOS (1.697), filho de Antônio F e r gipe, "tmachinista da Marinha- Mercante, solteiro, com
reira Ramos c de Emilia Ferreira Ramos, nascido a 22 de
domicilio eleitoral-no districto municipal, de São José.
agosto de 1860, em "Monte Verde, Estado do Rio de J a (Qualificação ex-officio — B . E . 66, n . .264.)'
neiro, engenheiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do São José. (Qualificação-requerida B . ' ARISTIDES LOURENÇO DOS SANTOS (1.713), filho dè
'* Marcellino Lourenço dos "Santos e-de Maria Feliciana
E. n. 1.016).
.
dos Santos, nascido a 3 de setembro de 1S88. em FloriafHZENANDO ESTEVES VALLADARES (1.698),: filho do D r .
nópolis. Estado de Santa Catharina, machinista da MaPacifico Esteves Valladares e de Maria Tellés Valladares,
rinha Mercante, casado, com domicilio eleitoral no disnascido a 29,de março de 1884, em Araruama, Estado do
tricto municipal de São José. (Qualificação ex-officio
Rio de Janeiro, proprietário, casado, com domicilio elei'— B . E . 74, n.. 31.415.) toral no districto municipal de São José. (Qualificação r e PEDRO MARIANO SEABRA* (1.714),'filho de João'Mariano '
-• .querida B . E . n. 2.628).*
% .''
AVELINO SENNA DE OLIVEIRA (1.690), filho dc Bcrnardi- — Seabrã c de Maria La-urinda Sea-bra, nascido a 29 de
no Senna de Oliveira e de Floreirça Maria dos Reis, nas-abril de 1904. no Districto Federal, commercio, casado,
cido a 29 de abril de 1876, em Pirahy, Estado do Rio de
- com domicilio eleitoral no districto municipal^jde São
Janeiro, medico; casado, com domicilio eleitoral no disJosé. .(Qualificação requerida., n . 185.)
tricto muniGjpai.de São José. (Qualificação requerida B . HUMBERTO MANOL. HAMEGUIN DÈ CARVALHO ,(1.715),
E : n. 1.525). '
filho de Annibal de Carvalho e de Maria Haméguin de
LUIZ AFFONSO (1.700), filho de Marcellino Affonso e de
Carvalho, nascido a 21 de janeiro de 1911, no .Districto
Benigna Cândida Adeala. nascido a 2 de novembro de
Federal, commercio, solteiro, com dotai icilio. -eleitoral -no
1890, em Petropolis, Estado do. Rio de. Janeiro, operário,
districto municipal de São José. (Qualificação r e q u e • casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
rida, n. 548.)
São José. (Qualificação requerida B . E . n.'7.22<l).
MARIA-DE ANDRADE LIMA (1.710), filho de MaANTÔNIO ALVES DUAS (1.701), filho de José Alves Dias e JOSE'
noel Carlos de Andrade Lima e de Carolina Augusta de
tfe Salustiana Alves Dias,' nascido a 6 de março de 18S3,
Andrade Lima, nascido a 18 de janeiro de 1899, em Reno Pará, Estado do Pará, capitão de longo curso, casado,cife, Estado de Pernambueo, commercio, solteiro, cora
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
domicilio eleitoral no districto-municipal de São José.José. (Qualificação "ex-officio" B . E . 75 n . 31.818).
(Qualificação requerida — B . E . 78, n . 553.) '
AUGUSTO CEZAR DE OLIVEIRA (1,702). filho de Affonso de
Oliveira e de Amélia Cezar de Oliveira, nascido a 31 de MANOEL GIMENEZ DIAS (1.117), filho de Emilio Gimenez
- e de Anna Dias, nascido a 26 de setembro de 1896. no
janeiro de 1884, no Pará, Estado do Pará, piloto da MaDistricto Federal,. commercio, solteiro, coim .domicilio
rinha Mercante, viuvo, com domicilio eleitoral rio düslri-.

nascido a 2 de fevereiro de 1890, em Vassouras, Estado"
do Rio de Janeiro, professora primaria, casada, com. d o micilio eleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação "ex-offciio" B . E . 79, n . 3 2 ) .
JOSE' MARIA D'0LIVE1RA. PINTO (1.69.1), filho de José
Thomé -e de Cândida de Almeida, nascido a 4 de junho
de 1887, em Portugal, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São José. .{Qualificação requerida n. 1.047).
:

;
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'eieitoral no districto municipal de São José, (Qualifii
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
cação requerida — B-, E . 79, n. 372.)
São José. (Qualificação requerida — B . E . 82, n u CARMELLO BARRETO DE ALMEIDA (1.718), filho de Luiz
mero 1.725.)
Francisco Barreto de Almeida e de Regina Alves Bar- MIGUEL BENJAMIM FERNANDES (1.733), filho de Abilio
reto de Almeida, nascido a 1 de fevereiro de 1915, em
Augusto Fernandes e de Rosa Salvador Fernandes, n a s F.eeife, Estado de Pernambuco, estudante, solteiro, cora
cido a 31 de março de 1909, no Districto Federal, j o r n a tíomieiiio eleitoral no districto municipal de São José.]
leiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i (Qualificação requerida, n. 1.429.)
cipal de S. José. (Qualificação requerida, B . E , , 76, n u HERONDINQ DE BARROS RODRIGUES
(1.719), filho 'dé
mero 285.)
Francisco Joaquim Rodrigues e de Barbara de Barros, PEDRO CELESTINO DA SILVA (1.734), filho de Sizino Cenascido a .24 de junho de 1907,'em Pinhotíba, Estado de
lestino da Silva e de Maria Benedicta da Silva, nascido a
Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio elei1 de janeiro de 1901, no Districto Federal, operário, catoral no districto municipal de São José. (Qualificação
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
requerida — B, E . 50, n . 6.437.)"
5 . José. (Qualificação requerida, n . 4,667.)
jOÃO De OLIVEIRA DAMAS (1.720), filho de Manoel dê
Oliveira-Damas e de Arminda Moreira Damas, nascido- ALIPIO BARRETO GUIMARÃES (1.735), filho de Marianno
ú& Oliveira Guimarães Júnior e de Angelina Betamio
a 28 de junho de 1913, no Districto-Federal, comrneiv
Barreto Guimarães, nascido a 23 de abril de 1933, no Discio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i i
tricto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoeipal de Sãc 'José. (Qualificação requefida — B . E , 82,
' ral no districto municipalyde S. José. (Qualificação r e n . 1.421.)
querida, . B E„, 8 2 , ' n . 877.)
PHILEMON DE AGUIAR BOTTO (1.721)* filho de JoSo FRANCISCO SERRA (1.736), filho de Gasparino Serra e de
Pinto de Aguiar Botto e de Idalina de Aguiar Botto
•Maria Serra, nascido a 22 de maio ds 1899, em Itú, E s nascido a 11 de outubro de 1.888, em Japãratuba, Estado
tado de"S. Pauto, operário, solteiro, com domicilio eleids Sergipe, funecionario publico federal, casado, com!
toral no districto municipal de S. José, (Qualificação r e domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
cruerida n . 255.)
(Transferencia).
GONSTANCIO ALVES DOS SANTOS (1.737), filho de AmbroCHAGAS ALVES DE MIRANDA (1.722), filho de Fernandes
zio Alves dos Santos e de Angelina Lopes Abelha, nascido
Alves Filho, e de Amea Ferreira, de Miranda, nascido a
a 25 de novembro de 1880, em Portugal, conamercio, ca\ -de ahril da 19 j o, c=tr. I tascara, E s t a i o d o H o fia J a sado, cam d omiti Li o e] ei to ral no d i siri etc- municipal de
neiro, icecanico, solte:™, c-ani í-OtaícíIíg ele ti oral no
6. Jc=íé. ^Qualiiicaçãc taquerica. T>,. E . , S&. ju S57.)
aísiricto TnutiiciTjai da SS.D Soai. (Qusliíic.&.çüo requeri- MARFIM TEERE1RA DA SILVA Í1.73S'-, fiiho ds Jeronymo
da, e . 547.)
Parreira da Silva e á3 Firmina Si-lva, nase-ido a 16 de o u ELVÍRA FOMM ( i . 7 2 3 ) , filho de Augusto Fotnm e do Antubro de 1896, em Santo Amaro, Estado da Bahia, maehinisgela Martins Foimm, nascida a 19 do março tíe 1870, no
ta da Marinha Mercante, solteiro, com domicilio eleitoral
Districto Federal, dactylographa, solteira, com domicilio
no districto municipal de S. José.
(Qualificação
exeleitoral no districto municipal de São José. (Qualifi-*
officio, B . E , , 66. n . 244.)
cação requerida, n . 845.)
J 0 £ O BAPTISTA DE FIGUEIREDO (Ü739), filho de Virgílio
ARMANDO BORGES DOS SANTOS (1.724), filho de Camillò
de Figueiredo e de Idalina de Souza Figueiredo, nascido
Borges dos Santos e de Carolina Pinto dos .Santos, nasa 22 de abril de 1912, em Nictheroy, Estado do Rio de
cido a 31 de maio de 1907, no Districto Federal, mecaJaneiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
nica, rasada, com domicilio eleitoral no districto m u n i districto. municipal da S. José. (Qualificação requerida,
cipal de São José. (Qualificação requerida, n, 1.538.)]
B . E . , n . 1,315.)
JUVENAL FONTES (1.725), filho de Manoel Fontes e ds JOSÉ ESTEVES (1.740), filho de Augusto Martins Esteves o
F.ilomana. Ga.lz.om Pontes, nascido a 21 de junho da
- .da Cecília Macedo Esteves, nascido a 8 de março de
1892, no Districto Federal, artista, solteiro, com domi1900, no Districto Federa!, commercio., solteiro, com do- cilio eleitoral no districto municipal de São José. (Quamicilio eleitoral no districto municipal de S. José, (Qualificação requerida n . 841,)
lificação requerida n . 830.)
NELSON IGNACIO DA SILVEIRA (1.726), filhe de Leopol- (3ILBERTO DIAS WERNECK (1.741), filho de João de Souza
Werneek e de EvangeSina Dias dá Silva Werneek, nascido
dino Ignacio da Silveira e de Idalina Mendes da Silveia 5 de janeiro de 1915, em Petropolis, Estado do Rio de
ra, nascido a Í4 de setembro de 1910, no município de
Janeira, commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no
Itaborjihy, Estado do Rio de Janeiro, motorista, casado,
districto municipal de S. José. (Qualificação requerda,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
B. E . , 78, n . 319.)
José. (Qualificação .requerida, n . 3.218.)
JVANDA ALMEIDA DE ABREU (1.727), filha de Augusto AUGUSTO ROUBAUD (1.742), filio de Alexandre Roubaud e
de Arminda Rouhaui, nas oi :1o a 3 í e fevereiro de 1880,
de Abreu e de-Wanda Almeida Abreu, nascida a 28 tk>
no Districto Federal, funecionario publico, "casado, cam
outubro dc 1902, em Cachoeira, Esiadc do Rio Grande
riomicilio eleitoral oo districto municipal ce S.
José.
do Sul, commercio, solteira, com domicilio eleitora!" no
(Qualificação requerida, B . E . , 83, n. 1.858.)
districto municipal de São José. (Qualificação requeANTÔNIO'GTNELLI (1.743), filho de Luiz Cir.ellí' e de Conrida, n. 843.)
ceição Gíneüi, nascido a 7 do setembro de 1892, no D i s DORA ALMEIDA ABREU (1,728), filha de Augusto Abreu
tricto Federal, jcrnaleiro, casado, com domicilio eleitoral
e de Wanda Almeida Abreli, nascida a 28 de abril de
no districto municipal de S, José. (Qualificação e—offi1006, eüu Cachoeira, Estado do Rio Grande <io Sul,
cio, B . E . , 70, n . l i . )
Mmmereio, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação
requerida, ARTHUR FERNANDES VITAL (1.744), filho de Antônio
' Carlos FernandcVs e de Maria Thoreza de Souza Vital, n a s numero 847.)
cido a 20 de abril de 1889, no Districto Federal, commerOTTrLIO DA SILVA BRAGA (í.7-29), filho de Francisco
ciante, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i Rodrigues Braga e de Joanna da Silva, nascido a 31 de
cipal de S. José. (Qualificação-requerida n . 452.)
mato de 1903, em Santo Antônio do Chiador, Estado de
Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio elei- JOSÉ HEITOR GONÇALVES VIEIRA (1.745), filho de F r a n cisco José Gonçalves Vieira e de Guiihermina Cândida
\ toral no districto municipal de São José. (Qualificação
Souza Vieira, nascido a 3 de junho de 1886, no Districto
requerida, n. 4.904.)
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
• BRAZ PETRGLA (1.730), filho de Braz Petrola eide Angedi-sfricic municipal je 3 . -José. (Q-jalificacSo,
ex-officio,
lina Carelli. nascido a 25 de raar-fo de 1913. cm VaB.. E . / 7 1 . )
lença. Estado do Rio de Jareiro, cararaereio,'' solteiro,
com dcLniciLio eleitoral no- diítricto municipaL í e São JTTJA DE OLIVEIRA CAVALCANTI (1.746), filha de Josó
José. (Qualificação requerida — B . - E . 82. n. 1.387.1
Dactivn Cavaicsnii e do Maria da Conceição Oliveira, n a s JOAQUIM FERREIRA DOS SANTOS (1.731). filho de Secida a 3 de julho de 1891, em Laranjeira, Estado de Serraphim Ferreira dos Santos e de Elvira Carolina Rigipe, domestica, viuva, com domicilio eleitora! no distribeiro dos Santos, nascido a 7 de outubro de 1800, no
cto municipal de S, José. (Qaulifieação requerida n u Districto Federal, commercio, casado, com domicilio
mero 78.)
eleitoral no districto municipal de São José. (Qualifi- VIGENTE PAULO DE OLIVEIRA (1.747), filho de Salathiel
cação requerida — B. E . 67, n, 186.)
Casemiro de Oliveira e de Rosaria Isalina de Oliveira,
.oCTAVIO JOSE DA ROCHA (1.732), filho de Manoel José
nascida a. 12 de fevereiro de 1013, em S. Sebastião do
da Rocha e de Leon^r Amélia da Rocha, nascido a 16 tíe
Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro^
janeiro de 1893, no Districto Federal, commercio, ca1
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municipal de São José.. (Qualificação requerida. B . E . '
• com domicilio eleitoral no districto municipal de . São;
n. 1 . 0 3 8 ) .
• . " • . / "
•
José. (Qualificação requerida n . 69.)
I'ELIGIANO FERREIRA (1.748), filho de Ignez Lindoná, .'ETJDINA DA SILVA SOARES ( 1 . 7 6 3 ) , filha de David Gonçalves da Silva e de Clara Lavor d a Silva,. nascido a
nascido'a 29-de-outubro"-de 1908, em Parãhyba do Sul, E s • 1 de março de 1 9 0 5 , em Coãry, listado do Amazonas,
tado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio" .
: domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis*tricta"
eleitoral no'districto municipal de S. José. (Qualificação
-municipal de São José. (Qualificação requerida. B . E . •
requerida n . 184.)
.84 n. 1 . 3 4 9 ) .
'
|
•
ANTÔNIO FERRO (1.749),.filho de Paschoal Ferro e de.Rosa
• Caramecha, nascido, a ' 2 2 de abril dé 1896, no Districto IÍAÍR CUNHA (1.764)', filha de Manoel Antônio da Cunha
e de Custodia Amorim. de Barros, nascida a 2 5 de agosto'
Federal, portuário, casado, com : domicilio eleitoral nò"
districto municipal de S. José. (Qualificação requerida,.
de 1914, no-Districto Federal, empregada no commercio;
B . E . , 67, n . 123.)
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal.'
"~<ré>São José. (Qualificação requerida, B . E.- 8 1 n u JOÃO VIGENTE FERREIRA' (1.750), 'filho de Joaquim V i mero 4 1 ) .
i
cente Ferreira-e de Maria Alv.es Ferreira, nascido a 26
de maio de 1892, no Districto Federal, portuário, casado, FERNANDO DE MOURA FARIA ( 1 ; 7 6 5 ) , filho d e ' J o a q u i m
com domicilio eleitoral no districto. municipal de São.
de" Moura Faria e .de Lydia Ramos Faría, 'nascido a 7 de
José. (Qualificação ex-officio, B . E . / 6 7 , n. 746.)
outubro de 1 8 8 6 , em Rio Grande, Estado do Rio Grande
áíEMY FIGUEIREDO PIMENTEL (1.751), filho de Alberto
do Sul, engenheiro machinísta, casado, . com domicilio
Figueiredo Pimentel e de Adalgiza -Figueiredo Pimentel,
eleitoral no districto municipal de, São J o s é . ..""(Qualifi.nascido a 29 dè.dezembro de" 1915, nú-Districto Federal, .
cação ex-officio.
B. E. 70 n. 2 8 . 3 0 5 ) .
funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral rNELSON BAPTISTA DE O. de ALMEIDA ( 1 . 7 6 6 ) , filho d e no" districto municipal de S. José. .(Qualificação r e Manoel Baptista de O. de Almeida e dé Leopoldina Roquerida. B . E . , 83, n . ,1.037.)
v
drigues de Mendonça, nascido a 3 1 de julho de 1 9 0 3 ,
JOÃO ALECRIM PACHECO (1.752), íilho de Antônio de P a no Districto Federal, empregado., no commercio, solteiro,
dua Pereira Pacheco e de Guilhermina Alecrim Pacheco,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
. nascido a 18 de março de -1914,' em- Ceará Mirim, Estado
José. (Qualificação requerida. N. 6 . 3 8 4 ' ) .
do Rio Grande do Norte, funecionario publico, solteiro, AURÉLIO AVELMO DE NOVAES ( 1 . 7 6 7 ) , filho "de'Josê-Avécom domicilio eleitoral-no "districto municipal-de São
lino de Novaes e de Maria- Thereza.-dé Novaes, nascido
José. (Qualificação requerida, B . E . 76, n . 2 6 5 ; ) ,
a 2 3 de novembro de 1902, em Cabrobó, Estado de P e r SÂLVIANO FRANCISCO CÉSAR (1.753), filho de Francisco
nambuco, empregado no commercio, solteiro, com .doCésar e de Custodia da Conceição, nascido a 9 de setemmicilio eleitoral no districto municipal de São José.
bro, de 1890, ein.Valenca, Estado do Rio dé Janeiro, com' (Qualificação requerida. N. 7 8 5 ) .
mercio.. casado,, com domicilio eleitoral no districto m u - DOMINGOS GOMES DA ROCHA/ARGOLLO ( 1 . 7 6 8 ) , filho dé
nicipal'de S. José. (Qualificação requerida, B . E . , 82,
' Domingos Rocha Pitta e de Izabel Gomes da Rocha Pitta,
n. 1.724.)
. " • • ' • "
nascido a 3 1 de janeiro de 1857, em Santo Amaro, Estado
ÁUREO: GREENHALGH LINS. (1.754), filho de Arnaldo do
da Bahia, militar reformado, com domicilio-eleitoral no
Valle Lins e . de Maria Julia Greenhalgh Lins, nascido,
districto municipal de São José. (Qualificação requerida.
a 25 de setembro-de 1913, no Districto Federal, estudante,
B . E". 8 4 n . L . 3 4 6 ) ,
"
'.-;..
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de RAVMUNDO TAVARES MAGALHÃES FILHO ( 1 . 7 0 9 ) , filho
São José. (Qualificação ex-officio. B . E . 78 n . 4 ) .
de Raymundo Tavares de_ Magalhães e jde Georgina T a .MOYSÉS GUEDES MORENO (1.755), . f i l h o . d e Manoel" do
- vares de Magalhães, nascido a 1 3 . d e fevereiro de 1 9 0 2 ,
Hollanda Montenegro e. de Idalina' de Hollanda Guedes,
em Parãhyba do Sul, Estado do Rio de janeiro, empregado
nascido a 1 de maio de 1900, em Iguatú, Estado do
no commercio,' solteiro, com domicilio ieleitoral no dis- •
Ceará, commerciante, casado, com domicilio eleitoral no
trieto municipal de São José. (Qualificação requerida. -'
districto municipal de São José. (Qualificarão
ex-officio.
"
N. 4 . 1 5 9 ) .
'
- " l:
B. E . 7 1 . "
•
"
- • '
DIVA BARATA RIBEIRO ( 1 . 7 7 0 ) , filha de Durval Moermanm
fíRGÍLIO JOSÉ DOS SANTOS (1.756), filho.de José Antônio
e de. Julia Moelmann, nascido a 2 4 de. fevereiro de 1909,*
dos Santos e de Maria 'Rosa'dos Santos; e.in Riachuelo,
em" Florianópolis, Estado'de Santa Catharina, domestica,
Estado de' Sergipe, commissario da marinha mercante,
casada, com domicilio eleitoral no districto .municipal
solteiro, com domicilio eleitoral "no districto municipal
de São José. (Qualificação"requerida. B:. E . 7 6 n . 5 3 3 ) .
de São José. (Qualificação ex-officio. B . E . 63 numero JOAQUIM FRANCISCO TOUÇA ( 1 . 7 7 1 ) , filho de Manoel F r á h 25.811).
-,.
cisco,Touça e de Anna - Francisca, nascido a 1 0 de junho
30SÉ BARREIROS FORTES (1 .'757). filho do "José Barreiros
de 1 8 7 6 , em Portugal, funecionario publico, casado, com
e de-Luiza Rodrigues Fortes, nascido a - 7 de julho de
domicilio-eleitoral no "districto m u n i c i p a l d e São José. •
1907,. no Districto Federal, jornaleiro, solteiro, com do(Qualificação requerida. B . E . 4 7 n . Í 6 . 9 2 0 ) .
Í
micilio eleitoral no districto municipal de São José. EDMUNDO .COSTA CAMPOS ( 1 . 7 7 2 ) , filho <áe Arthur Tupi-;
(Qualificação ex-officio.
B . E . 70 n . 7 8 ) .
nambá de Campos e-de Celestina da, Costa Campos, n a s CARLOS TAVARES (1.758), filho de Francisco de Paula
cido a 1 8 de dezembro de .1903, em Lages, Estado de
Tavares e de Mathilde Carolina Sampaio Tavares, nascido
Santa Catharina, funecionario-federal, solteiro, com do-^ .
a 20 de março de 1875, em São José d'AIém Parãhyba,
micilio eleitoral n o , districto municipal de São José.;
Estado de Minas Geraes, medico, casado, com domicilio
(Transferencia).
•
' -~ •
' eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação JOSÉ PIRES VERÍSSIMO - ( 1 . 7 7 3 ) , filho de'Antônio Pires:
, requerida. B . E . 78 n . "776).
Veríssimo e. de Maria Moreira Pires. ;n'aseido-a "27 dePELISD6RO BASTOS NUNES (-1.759), filho de Joaquim
janeiro de 1915, no Districto Federal, estudante, solteiro,;
Nunes. Filho e d e Adelia Bastos Nunes, nascido a 31 de
com domicilio eleitoral no districto municipal de S;lo;
janeiro de 1916, no. Districto Federal, estudante, solteiro,
José. (Qualificação requerida. B. E . 7 7 n . 33.9).
com domicilio eleitoral no districto m u n i c i p a l ' d e São. CARLOS EDLÈNS VIEIRA. ( 1 . 7 7 4 ) , filho de Ulysses Edlens'
- José. (Qualificação r e q u e r i d a . - B , E . 84 n . 1.338).
Vieira e de Cecília Borges Vieira, nascido a 2 9 de.maio
de 1909, em Muritiba,,Estado dà Bahia,- gráphico, viuvo,,
EU RIÇO VIDAL MARTINS (1.760), filho de Miguel Vidal
com domicilio eleitoral no districto iriunicipal de SãoMartins e^ de Constança de Oliveira Martins, nascido a.
José. (Qualificação .requerida. N . . 1 . 2 3 3 ) - .
13 de abril de 1903, no Estado de Minas Geraes, operário,
casado, com. domicilio eleitoral, no -districto municipal JORGE DEVILLART STRITOF ( 1 . 7 7 5 ) , filho."de Antônio D s villar-t e de Joanara Stritof, .nascido a 6 de dezembro
de São J o s é . (Qualificação requerida. R. 1.853).
de 1 9 0 4 , em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, opera-":MOACYR BARRETO RAMOS (1.761), filho de Antônio Pereira:
rio, solteiro, com domicilio eleitoral, no' districto muni-'
Ramos e de Maria da Conceição Barreto Ramos, nascido
a 30 de setembro de 1912, no Districto Federal, funecio- )"" cipal de São José. (Qualificação requerida n. 5 9 0 . )
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral "no districto FREDERICO AUGUSTO DA COSTA FILHO ( 1 . 7 7 6 ) , fillio dé
Frederico Augusto da Costa e de Virgínia Chaves da.Costa,
municipal de São José. (Qualificação requerida. B . E ,
j
nascido a 1 1 de fevereiro .de .1913, no Districto Federal,
- ' 7 i n. 133) . "
'""•.'-"."' . do commercio, solteiro, "com domicilio eleitoral rio disANTÔNIO MACHADO BORGES "(1.762), filho de Francisco
tricto municipal de. São José. ^(Qualificação requerida
' Gonçalves Borges e de Maria Machado Borges, nascido
n. 3 5 8 . )
"
.". v
..
a 4 de junho de 1904, no Districto Federal, empregado "
; no commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto LUIZ VIEIRA ( 1 . 7 7 7 ) . filho dc-Ane is!o Vieira*.o He Marga:
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no Districto Federal, do commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida — B. E. 7 6 , n. 5 8 1 . )
LUIZ VICTOR RESSE DE GOUVÊA ( 1 . 7 7 8 ) , filho do Dr. Victor Resse de Gouvêa e de Maria Carolina Resse de Gouvôa,
nascido a 2 8 de dezembro de 1913, em Petropolis, Estado
do Rio de Janeiro, advogado, solteiro., com domicilio
eleitoral no districto municipal dc São José. (Qualificação ex-officio — B. E. 7 7 . )
MARIA JOSÉ ALVES MACIEL ( 1 . 7 7 9 ) , filho de José Joaquim
Alves e de Margarida Alves da Silva,, nascido a 18. de
maio de- .1911, no Districto Federal, domestica, cÇsada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
José. -(Qualificação requerida n.~ 5 . 2 0 4 . )
LUIZ GONZAGA DO NASCIMENTO E SILVA ( 1 . 7 8 0 ) , filho
de Francisco Eulalio do Nascimento e Silva Filho e de
Maria do Rosário Guido Nascimento, .nascido a 2 4 de j a neiro de 1915, em Itajubá, Estado de Minas Geraes, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São José. (Qualificação requerida — B. E. 8 3 ,
n. 9 9 2 . )
VvALBER LENTINI ( 1 . 7 8 1 ) , filho de João José Lentini e de
Anna de Freitas Lentini, nascido a 1 0 de julho de 1 9 0 3 ,
em São Luiz do Maranhão, Estado do Maranhão, do commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São José. (Qualificação requerida — B. E. 7 6 ,
Q. 3 1 0 . )

MANOEL.GOMES MACHADO JÚNIOR ( 1 . 7 8 2 ) , filho de Manoel
Gomes Machado e de Quiteria de Jesus, nascido a 9 de
julho de 1 8 8 4 , em Portugal, commerciante, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação ex-o.fficio — B. E. 7 1 . )
FRANCISCO DE SOUZA NETTO ( 1 . 7 8 3 ) , filho de José Aristóteles Dias e de Rosa de Souza Bello Dias, nascido a 2 9
de julho de 1 8 9 1 , em Entre Rios, Estado do Rio de J a neiro, negociante, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação -requerida
n. 7 . 2 1 6 . )

NILZA VALENTlM ( 1 . 7 8 4 ) , filha de Francisco Pereira Va~
lentim e de Rufina Alves Pereira, nascida a 3 1 de maio
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de 1 8 9 4 , em Maranguape, Estado do Ceará, domestica,
de São José. (Qualificação requerida n. 8 9 5 . )
EULALIA SPELTZ ( 1 . 7 8 5 ) , filha de Alexandre Speltz e d«
Anna Manoela Speltz, nascida a 1 2 de fevereiro de 1 8 8 3 .
no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de'São José. (Qualifica:

ção requerida n. 1 . 0 3 3 . )

MERCEDES DE OLIVEIRA CARNEIRO DE SOUZA CASTRO
( 1 . 7 8 6 ) , filho de Seraphim Vieira da Silva Carneiro e de
Rosalina de Oliveira Carneiro, nascida a 2 4 de setembro
<de 1 9 6 , no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qua. lificação requerida.n. 1 . 2 3 2 . ) .
ELSA SAYÃO ( 1 . 4 8 7 ) , filha de Pedro Sayão e de Saturnina
- Jones Sayão, nascida a 7 de fevereiro de 1 9 0 1 , em Caxam. bú, Estado de Matto Grosso, ajudante do Correio, viuva,
com domicilio eleitoral no,districto municipal de São José.
. (Qualificação ex-officio — B. E. 2 3 , n. 9 . 3 5 1 . )
PEDRO CISOTO ( 1 . 7 8 8 ) , filho de Vittoric Cisoto e de Antonia
Marine, nascido a 6 de janeiro de 1912, em Olympm, Estado de São Paulo, 'estudante, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida — B. E. 8 3 , n. 1 . 0 0 2 . )
FRANCISCO "NOGUEIRA FERNANDES ( 1 . 7 8 9 ) , filho de Cristalino Fernandes de Queiroz e de Tercina Nogueira de
Queiroz, nascido a 2 2 de junho de 1913, em São Miguel,
Estado do Rio Grande do Norte, do commercio, soítoircj
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
•José. (Qualificação requerida — B. E. 8 3 , n. 9 8 7 . )
JOÃO FRANCISCO DOS SANTOS ( 1 . 7 9 0 ) , füho de José F r a n cisco dos Santos e de Margarida. Francisco dos Santoí.
nascido a 2 5 de dezembro de'-1908, em Penedo, Estado
. de Alagoas, sargento da Armada, casado, com domicilio
. eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação ex-officio — B. E. 7 8 . n. 3 4 6 . )
JOSÉ LUIZ PEREIRA ( 1 . 7 9 1 ) , filho de Ignacio Luiz Pereira
•e de Joana Pereira, nascido a 7 de maio de 1 9 0 3 , em
Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro, sargento da Armada.!
solteiro, com domicilio, eleitoral no districto municipal;
- de São José. (Qualificação ex-officio — B. E. 7 5 , n. 3 2 6 . ) 1
AMBROSIO ALVES DE OLIVEIRA ( 1 . 7 9 2 ) , filho de B r a ^
•. Alves de Carvalho e de Maria Valéria da Conceição, n a scido a 7 de dezembro de 1902, em São Salvador, Estaio
da Bahia, sargento da Armada, solteiro, com domicilio.
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eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação ex-officio — B. E. 7 5 , n. 2 3 8 . )
AMARO FRANCISCO TAVARES ( 1 . 7 9 3 ) , filho de A r t h u r
Francisco Tavares e de Helena Maria Tavares, nasciao
a 9 de março de 1907, em Recife, Estado de Pernambuco,
sargento da Armada, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São José. (Qualificação ex-officio,
— B. E. 7 8 . n. 1 5 . )
GERALDA RABELLO BORGES ( 1 . 7 9 4 ) , filha de Euzebio
Nunes Rabello e de Anna Josephina Nunes Rabello, n a scida a 1 8 de maio de 1912, em Bello Horizonte, Estado
- de Minas Geraes, funccionaria publica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida — B. E. 7 9 , n. 7 5 1 . )
ALICE TAVARES GUERRA ( 1 . 7 9 5 ) , filha de João Tavares
Guerra e de Clara Tavares Guerra, nascida a 2 2 de fevereiro de 1903, no Districto Federal, professora primaria,;
• solteira, com domicilio eleitoral no distncto municipal
de São José. (Qualificação ex-officm — B. E. 7 1 . )
JtJLLA KELLER DE OLIVEIRA ( 1 . 7 9 6 ) , filha de Júlio Keller e de Ignez Keller, nascida a 2 5 de junho de 1896, no
Districto Federal, professora primário,. casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de São J o s é . j
(Qualificação "ex-officio". B . E . 7 8 . )
_
•
SíENHORINHA TEIXEIRA DE MIRANDA ALMEIDA, (1.797).,
filha de Florencia de Souza Miranda e de Joanna Teixei-.
ra de Carvalho Miraida, nascida a 2 2 de abril de 1 8 9 6 ,
em Floriano, Estado do Piauhy, costureira, casada, com,
domicilio eleitoral no. districto municipal de São Joséoj
(Quolificação requerida. B . E . 8 3 , n . 9 9 8 . )
\
MANOEL CARDEIRO JÚNIOR ( 1 . 7 9 8 ) , filho de Manoel Cordeiro e de Antonina Cordeiro, nascido a 2 3 de outubro
de' 1888, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, barbeiro,
casado, com domicilio, eleitoral no districto municipal de
São José. (Qualificação requerida. B . E . n . 3 . 1 0 7 . )
ALBERTO RODRIGUES PINTO LEITE ( 1 . 7 9 9 ) , filho de
Jayme Rodrigues Pinto Leite e de Elvira Ba.rtoli, nascido
a 8 de maio de 1 9 1 0 , em Belém, Estado do Pará, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São José. (Qualificação requerida. B . E . n u mero 1 7 9 . )
ZOE' COELHO DE SOUZA ( 1 . 8 0 0 ) , filho de Arthur Coelho
de Souza e de Sarah Abbott de Souza, nascido a 2 8 de j a neiro de 1907, no Estado do Rio Grande do Sul, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de São José. (Qualificação requerida. B . E . n u W

mero 1 . 7 9 3 . , )

SilRGIO TRINDADE DE ATHAYDE ( 1 . 8 0 1 ) , filho de E d u a r - '
do Athayde e de Francisca Trindade de Athayde, n a s - '
cido a 9 de setembro de 1889, em Dores de Macabú, E s tado do Rio de- Janeiro, motorista, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida.. B . E . n . 9 2 5 . )
ALCIDES DOS SANTOS ( 1 . 8 0 2 ) , filho de José Patrício dos
Santos, e de Rita Alzira dos Santos, nascido a 1 de março
de 1913, em Estância, Estado de Sergipe, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São José. (Qualificação requerida.)
JOSE' ARCO VERDE CAVALCANTE ( 1 . 8 0 3 ) , filho de B e nigno de Almeida Cavalcante c ãc Consíança de Oliveira
Cavalcante, nascido a 1 de março de 1899, em Vaiai, E s tado do Rio Grande do Norte, commerciante, casado, com
domicilie eleitoral no districto municipal de São-José.
.•'Quiliíicação "ex-offico". B . E . 7 8 . )
ANTÔNIO DE VINCENZI ( 1 . 8 0 4 ) , filho de Raphael José de
Vincenzi e de Luiza Catharina Guimarães de Vincenzi,
nascido a 1 5 de março de 1880, no Districto Federal, commerciante, solteira, com domicilio eleitoral no districto
• municipal de São José. (Qualificação "ex-officio". B„
E. 78.1
MANOEL JOSE' CAPELLETI ( 1 . 8 0 5 ) , filho de José Miguel
•Capelleti e de Anna Coradini Capelleti, nascido a 4 de
' agosto de 1 8 6 6 , em Áustria, pharmaceutico, casado, com
• domicilio eleitoral no districto municipal de São José*
Qualificação "ex-officio". B . E . 7 6 , n . 3 2 . 0 1 7 . )
OCTAVIO MICHELET DE OLIVEIRA ( 1 . 8 0 6 ) , filho de André
, Gonçalves de Oliveira o de Maria Michelet de Oliveira,
nascido a 2 9 dc junho de 1 8 8 4 , no Districtod Federa!,
' commerciante, casado, com domicilio eleitoral no distriteo municipal de São José. (Qualificação "ex-officio".
B. E . 7 8 . )
GUADENGIO CARDOSO DA SILVA FILHO ( 1 . 8 0 7 ) , filho âé
Gúadencio Cardoso da Silva e de Lucinda Pereira de Re-\
;
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zende, nascido a 6 de dezembro de 1912, no Districto F e - SYLVIO GAMARA MARQUES DA COSTA (1.822). Íilho-de
deral, operário, solteiro,', com domicilio eleitoral no disCatão Marques da Costa e de -Anloniètta Gamara Marques
tricto municipal .de São José.- (Qualificação requerida.
da Costa, nascida a 10 de dezembro^de 1913, no Districto
B . E . n. 565.)
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
MANOEL DA SILVA GAUDRES (1.808), filho de Rodolpho
districto municipal de S. José. (Qualificação n. 1.099.)
Gaudres e de Albertina da Silva Gaudres, nascido a 2 de L I M A DIAS AROUCA, (1.823), filha de João Dias Arouca e
deembro de 1907, em Valença, Estado do Rio de Janeiro,
. de Eponina Martins Arouca, nascida a 15 de dezembro
commercio, casado,, com domicilio eleitoral no districto
de 1912, no Districto Federal, domestica, • solteira, com
municipal de Sãó José. (Qualificação requerida. B . E .
domicilio eleitoral no districto municipal.de S. J o s é . .
n . 635.)
(.Qualificação requerida n . 436.)
.
JAYME BARBEDO CERVEIRA BOTELHO (1.809), filho de MAFALDA DA SILVA ARAÚJO (1.824), filha de Lourenço.
Alexandrino Jayme de Ceryeira Botelho e de Tbalia de
dei Grande Pieralbini e de Bertha dei Grande pieralbini,
. Barbedo Botelho; nascido a 20 de^dezembro de 1911, no
nascida a'26 de janeiro de 1902, no Districto Federal, doDistricto Federal,, commercio, solteiro, com domicilio
mestica, casada, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal d e . S . José. (Qualificação requerida n. 7.282.)
- eleitoral no districto municipal de São José. (Qualifi- .
cação requerida. B'. E / n. 634.)
GÜ3T0DI0 JOSE' SOARES (1.825:), filho de Antônio Soares- e
de.Rachel Soares, nascido a 4 de agosto de 1898, em BoaANTÔNIO REIS (1.810), filho de Anacleto José dos Reis e de • ',
/ Vista, Estado de Minas Geraes, operário, casado, com do. Maria da Penha-Reis, nascido a 4 ' d e dezembro de 1907,'
micilio eleitoral no districto municipal de S. José. (Quaem Manáos, Estado do Amazonas, alfaiate, solteiro, com
lificação requerida n. '489.)
domicilio eleitoral no districto-municipal de São J o s é . ^
NELSON DE LIMA^ (1.826), filho de Hygino Maria de Lima
(Qualificação requerida. B . E . n . 474.)
e de Luiza Patrocínio de. Lima, nascida a 9 de maio de
&.NTONIO MARTINS DE MELLO (1.811), filho de Antônio
1913,-no .Districto Federal,-commercio, solteiro, com d o Camello de Lyra e de Francisca Martins.de Mello, n a s micilio eleitoral no districto municipal de S. José. (Quacido a-20 de junho de 1908, em Cachoeira de Cebola, E s * liifoação requerida, B . E . 67, n. 45;.)
tado do Rio Grande do Norte, .commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São J o s é . " ÁLVARO JORDÃO PIRES (1.827), filho de Benedioto P i r e s
. de Aguiar e de Maria do Carmo Jordão Pires, nascido a
- (Qualificação requerida. B . E . n . - 4 8 5 . )
JOÃO MANOEL DA: SILVA (1.812), filho de Manoel João dá •- 25 de abril de-1906, em Angra dos; Reis, Estado do Rio
.de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
Silva e de Izabel Maria de SanfAnna, nascido a 30 de
- no districto municipal de S. José. (Qualificação r e q u e agosto de 1907, em-Iguaba, Estado do-Rio de Janeiro,
operário, solteiro, com domicilio' eleitoral' no districto ' - rida n. 392.)
.municipal de Sao José. (Qualificação requerida B . E . VICENTE DE PAULA (1.S28), filho.de Antônio Virgolino
Bezerra e de Josina Bezerra, nascido a 30 de novembro,
n . 540.)
'
• ' .
, d e 1914, em Natal, Estado do. Rio Grande do Norte, mototJONSUELO PIA' DE ASSIS TAVORA (1.813), filha de Felisrista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i berto Piá de Andrade e de Anais Monteiro de Andrade,
nascida a 10 de fevereiro de 1889, em Manáos, Estado do -' -cip.al de S. José. (Qualificação requerida, B . E . 76, n u mero 270.')
Amazonas, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. José.. (Qualificação requerida BOLÍVAR FIGUEIRA DA SILVA (1.829), filho de Nelson F i gueira da. Silva e de Maria Figueira da Silva, nascido a
' n . 2.868.)
22 de outubro de 1904, em Vieira Braga, Estado do Rio
ANTÔNIO ASSIS FERNANDES 'TAVORA (1.814), filho de
de Janeiro, ferroviário, solteiro., com domicilio eleitoral
Clemente de Assis e Silva, e de Maria Fernandes de Assis
no districto municipal de S. José. . (Qualificação " e x Tavora, nascido a 4 de setembro de 1884, em Jaguariboofficio, B . E . 53, n . 5.596.)
.' .
'iram,. Estado do -Ceará,' commerciante,/.casado, com d o micilio no districto municipal de S . José.. (Qualiifcação DJAL MA GUSMÃO - (1.830), filho de .IRéynaldo Gusmão™e 'de
Iria D'Almeida Pereira, nascido a 10 de dezembro de
requerida n . 3.976.)
.
1910, "no Districto Federal, commercio, solteiro, com.ido&JATHUR LUIZ PEDRO DE ALCÂNTARA (1.815), filha d é ;
micilio- eleitoral no districto municipal de S. José. (QuaRomualdo Joaquim Pedro de Alcântara e de Maria Can- j
lificação requerida, B . E . 70, n. 98.)dida Paiva de Alcântara, nascido a 25 de agosto de 1859,
no Districto Federal, syndico do Convento de Santa T h e - MARIA LUIZA DA CONCEIÇÃO (1.831) j filha de José da
', Gosta Lima e de Cândida Maria da' Conceição, nascida a
reza, viuvo, com domicilio- eleitoral no districto m u n i . . 18 de abril de 1888, em Recife; Estado de. Pernambuco,
cipal de S. José. (Qualificação requerida n . 739.)
, '•' jornaleira; viuva, com domicilio eleitoral do districto
HENRIQUE NICOLAU DA SILVA (1.816), filho de Augusto
municipal de S. José. (Qualificação "ex-officio", B . E . 7 0 ,
Nicolau da Silva e dè Julia Gonçalves dos Santos Silva,
n . 95.)
!.
•'.nascido a 29 de janeiro de 1911, no Distric-tò Federal,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto ANTÔNIO JOSE' LUIZ DE QUEIROZ JÜNIOR (1.832), filho
. . de Antônio José Luiz de Queiroze Maria Carolina Machado
municipal de. S. José. (Quilifieação n . 299.)
Queiroz, nascido a 8 de agosto de 1889, no Districto F e JOAQUIM GONÇALVES DE OLIVEIRA (1.817), filho de
deral, proprietário, casado, com domicilio eleitoral no
Custodio Gonçalves de Oliveira e de Anna Gonçalves de
districto municipal de S. José. (Qualificação requerida,
Oliveira, nascido a 25 de março de 1898, em Leopoldina,
B . E . 81, n . 1.665.)
Estado de Minas Geraes, militar, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de S. José. (Qualifica- ARTHUR ESTEVES (1.833), filho de João Esteves e de Maria Carlota de Castro, nascido a 17.de .setembro de 1890,
ção "ex-officio", B . E . 66 n. 43.)
• em Barbacena, Estado de Minas Geraes, alfaiate, casado,
JAYRO COCKELL (1.818), filho de Henry Edwim Cockell e
com-domicilio eleitoral no-districto municipal de S. José.
de Rita Barbosa Cockell, nascido a 4 de janeiro de 1907,
(Qualificação requerida, B . E . 82. ri. 1.087.)
em Jundiahy, Estado "de S . Paulo, commercio, casado,
com domicilio eleitoral, no districto municipal - de São HÉLIO JUNQUEIRA RIBEIRO (1.834), filho de Antônio "do
Andrade Ribeiro e de Antonia Monteiro Junqueira RiJosé. (Qualificação h. 700.)
beiro nascido a 2 de março de 1924, em Leopoldina. E s SYLVIA DA PENHA BAPTISTA DA SILVA CAÍMPOS (1.819),:
tado dè Minas Geraes, advogado, solteiro, com d o m í n i o
• filha de José Francisco Baptista e de Eponina Martins
e l e i t o r a l n o districto municipal de S. José. (Qualiílca- Baptista, nascido a 27 de novembro de 1900, no Districto
.
Federal, com domicilio no districto municipal de S. José. • ' ção ex-officio, B . E . n. 7 7 ) .
A1VTONIO XAVIER DO AMARAL (1.835), filho de João! Xa*. (Qualificação' -"ex-officio" h . 24.768.) vier do Amaral e de Francisca. Aniceta do Amaral, nasEPAMINONDAS PORTO (1.820), .filho de J o s é ' Antônio de
cido a 1 de fevereiro de 1896. em;Cuyabá, Estado de
Araújo Porto e de Carlota de Araújo Porto, nascida a 15
Matto Grosso, machinista da Marinha Mercante, casado,
• de janeiro de 1884, em Uba, Estado de Minas Geraes, a d com domicilio eleitoral no districto municipal de ' São
- vogado, casado, com domicilio eleitoral no districto m u José. (Qualificação er-officio, B . E- n. 70, n. 33.190).
nicipal de S. José. (.Qualificação "ex-officio, B . E . n.77.)'
ICLIA RAMOS DE BRITO (1.82Í), filha de Marcellino de JOSE'- MARIA BRAGANÇA (1.836), filho dé Manoel Vaz de
Bragança e de Paula Machado de .Bragança, nascido a
' .Brito e de Maria,Eugenia.Ramos de Brito, nascida a 20
11 de ontubro de 1881, em Encruzilhada, Estado do Rio
• de fevereiro de .1897, no Districto. Federal, conimercio,'
Grande do Sul, machinista da Marinha Mercante, casado,'.
• desquitada, com domicilio eleitoral no districto municip a l de S.-. José. (Qualificação requerida, B . E . . ' 7 7 , nu-.' , com domicilio eleitoral no districto municipal de; São
José. (Qualificação ex-officio, B . E . n. 66, n . 299).
•;' mero 336..]
;

!
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a 13 do janeiro de 1896, em Pelotas, Estado do Rio.
DOMINGOS LARAJA (1.837), filho de Egydio Laraja e de
Rosa Pécora, nascido a 9 de fevereiro de 1914, em
Grande do Sul, funecionario publico, solteiro, com domiCuyabá, Estado "de Matto Grosso, estudante, solteiro, com
cilio eleitoral no districto municipal de S. José. (Quali-.
domicilio eleitoral no districto m u n i c i p a l ' d e S. José.,
ficação. transferencia).
(Qualificação requerida, B . E . n." 83, n . 855).
SALIM JORGE NASSIF (1.854), filho de Jorge Nassif e dé
MERCEDES WULKMIM (1.838), filha de David Wulkmim
Catharina Abdalla, nascido a 10 de novembro de 1903, em
o de Izabel Wulkmim, nascida a 11 de junho de 1913, no
Bariry, Estado de S. Paulo, medico, solteiro, com d o Districto Federal, domestica, solteira, com
domicilio
micilio eleitoral no districto municipal de S. José.
eleitoral no districto municipal de S. José. (Qualifica"(Qualificação requerida B . E . n . 78, n . 519).
ção requerida, n. 8.176).
ANTÔNIO EMYGDIO DE MESQUITA (1.855), filho de E m y MAURO JACUA' (1.839), filho de Luiza Jacuá, nascido a 14
gdio Francisco de Mesquita e de Antonia de Araújo Chade março de 1911. no Districto Federal, commercio, solves, nascido a'4 de setembro de 1904^ em Campo Grande,
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal' de
Estado do Ceará, empregado no commercio, solteiro, com
S. José. (Qualificação requerida, n . 11.741).
domicilio eleitoral no districto municipal de São José...
WIGUEL-LEOCARPIO SOARES (1.840), filho de João Leocar(Qualificação requerida — B . E . 76, n. 268.)
pio Soares e de Thereza da Silva Soares, nascido a 29 de MANOEL ROCHA BARBOSA JÚNIOR (1.856), filho de Mafsetembro de 1Í03, em Massapê. Estado do Ceará, comnoel Joaquim Lopes Barbosa e de Guilhermina Rocha"
merciante, casado, com domicilio eleitoral no districto
Barbosa, nascido a 19 de setembro de 1910, no Districto
municipal de S. José. (Qualificação ex-officio,
B . E„
federal, empregado no commercio, solteiro, com domin . 71)..
cilio eleitoral no districto municipal de São José. '(QuaZÜLE1KA CRUZ BRANDÃO (1.841), filha de Antônio Burla-,
lificação requerida — B . E . 76, n. 291.)
maque dos Santos Cruz e de Celestina Wamory de Macedo Cruz, nascida a 24 de janeiro de 1905, no Districto PLORIANO SANTOS RIBEIRO (1.857), filho de Manoel Santos Ribeiro e de Émilia Vieira, nascido a 19 de feven
Federal, funccionaria publica, casada, com
domicilio
çeiro de 1897, no Districto Federal, operário, casado, com'
eleitoral no districto municipal de S. José. (Qualifica-*"
domicilio eleitoral no districto municipal de São Jos'é...
ção requerida, n . 588).
(Qualificação requerida n. 1.231.)
REGINA LOURENÇO (1.842), filha de Antônio Lourenço e
de Anna Lourenço, nascida a 28 de fevereiro de 1906, no JOSE' CORRÊA ÁVILA (1.858), filho de Jorge Corrêa Avilá
e de Adelaide Dias Ávila, nascido a 16 de outubro de 1903,
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de S. José. (Qualificano Districto Federal, empregado no eomnrercio, casado,
ção requerida, n. 506).
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
MILTON SANTOS DA SILVA (1.843), filho de João AdolJosé. (Qualificação requerida n. 306.)
pho da Silva e de Olga Santos da Silva, nascido a 20 de MARCIONILO DIAS DA SILVA (1.859), filho de Mãrcüid
agosto de 1912, no Districto Federal, commercio, solteiro,
Dias da Silva e de Maria Senna da Conceição, nascido a
com domicílio eleitoral no districto municipai de São
28 de março de 1889, em Itapemirim, Estado do Espirito
José. (Qualificação requerida, n. 11.488).
Santo, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no disMARIO DUTRA NUNES (1.844), filho de Hostiano da Silva
tricto municipal de São José. (Qualificação requerida;
Nunes e de Cacilda Dutra Nunes, nascida a 17 de novemn. 7.229.)
bro, no Districto Federal, estudante, solteiro, com doEDMÉA
DE CARVALHO MUNIZ (1.860); filho de Antenor"
micilio eleitoral no districto municipal de . S. José.
de Medeiro Muniz e de Rita de Carvalho Muniz, nascido a
(Qualificação requerida, n . 1.722).
> 27 de. abril de 1915, em Formigas, Estado de Minas GeJORGE JAMES-SHOLL 1.845), filho de James Sholl e de
raes, empregada no commercio, solteira, com domicilia
Eliza Jane Sholl, nascido a 26 de outubro de 1895, no
eleitoral no districto municipal de São José. (QualificaDistricto Federal, commercio, casado, com domicilio eleição requerida n. 1.015.)
toral no districto municipal de S. José. (Qualificação
HEITOR NOGUEIRA GUEDES (1.961), filho de Manoel Cabral
requerida, n. 7 . 0 0 5 ) .
Guedes e de Ludovina Nogueira Guedes, nascido a 27 de
ANTÔNIO FERREIRA FILHO' (1.846), filho de Antônio F e r maio de 1915, em Santos, Estado de São Paulo, estudante,
reira e de Maria Augusta dos Santos, nascido a 14 de
junho de 1914, no Districto Federal, commercio, solteiro,
solteiro, com - domicilio eleitoral no districto municipal
com domicílio eleitoral no districto municipai de São
de São José. (Qualificação requerida n. 818.)
José. (Qualificação requerida,- n. 1.274).
LTTíZ JORGE PEREIRA FILHO (1.862), filho de Luiz Jorge
MOSART MARTINS GOMES (1.847),'filho de João Martins
Pereira e de Cesaltina Maria Pereira, nascido a 28 de
Gomes e dc Julia Lopes Gomes, nascido a 1 de fevereiro,
imarço de 1911, no Districto ederal, empregado no comde 1905, em Sumidouro, Estado do Rio de Janeiro, funmercio, casado, com domicilio eleitoral no districto muecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
nicipal de São José.. (Qualificação requerida n. 578.)
districto municipal de S. José. (Qualficação requerida,
FREDERICO
MARCONDES DOS SANTOS (1.863), filho de"
B. E . . n . 77, n. 405).
Antônio Marcondes dos Santos e de Maria Riçarrtina MarVICENTE ALVARES GARRIDO (1.848), filho de José Alvacondes dos Santos, nascido a 21 de "setembro de 1892, em
res Gil e de Alfonsa Garrido J . Trapero, nascido a 30
São Paulo, Estado de São Paulo, industrial, casado, com
de novembro de 1907, no Districto Federal, commercio,
domicilio eleitoral no districto municipal de São José...
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de S. José. (Qualificação requerida, n . 1.126).
(Qualificação requerida n. 1.227.)
V
AMIDEO DE BARTOLO (1.849), filho de Salvador do Bar- CACILDA DE CASTR (1.864), filha de José de Almeida Pinto
tilo e de Fiorinda Vatpa, nascido a 17 de novembro de
e de Vicencia de Castro, nascida a 1 de junho de 1907,
1901, no Districto Federal, com domicilio eleitoral no
em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, domestica, soldistricto municipal de S. José. (Qualificação requerida,
teira, com domicilio eleitoral no districto municipai de.
n. 1.666).
São José. (Qualificação requerida n. 1.032.)
JOÃO BAPTISTA DA FONSECA FILHO (1.850), filho de
João Baptista da Fonseca e de Barbara Ferreira da ANTENOR-MINGOZZI (1.865), filho de Carlos Mingozzi c de
Angelina Gombi, nascido a 15 de fevereiro de 1S98, em
Fonseca, nascido a 11 de janeiro de 1915, no Districto
Piabanha, Estado de Minas Geraes, empregado no comFederal, commercio solteiro, com domicilio eleitoral no
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u districto municipal de S. José.
(Qualificação requenicipal de São José. (Qualificação requerida — B . E .
r i d a n . 668) .•
"•
ALBERTO LUIZ DE SOUZA (1.851), filho de Joaquim An80, n. 1.336.)
.,
•!
tônio de Souza, nascido a 27 de março de 1909, no Dis- MANOEL PEREIRA SOARES (1.860), filho de Fernando Petricto Federal, radiotelegraphista. solteiro, com domicilio
reira Soares e de Macrina'Pereira Soares, nascido a 2 dc <
eleitoral no districto municipal de S. José. (Qualificaagosto de 1892, no Districto Federal, empregado no coenção requerida, n. 4.799) .
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u OSWALDO RIBEIRO GUIMARÃES (1.852), filho de Manoel
nicipal de São José. (Qualificação requerida n. 4.190.)]
Leão Guimarães e de Adelaide. Luiza da Conceição, nascido a 8 de outubro de 1897. em Pacheco, Estado do Rio ALCIBIADES DA SILVA CORDEIRO (1.867), filho de Benede Janeiro, commercio casado, com domiílio eleitoral no
dicta Rosa da Luz, nascido a 25 de janeiro de 1914 no
districto municipal de S. José. (Qualificação requerida,
Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com dor . 29).
micilio eleitoral no districto municipal de São José. .(Qua^tELSON DA SILVA MAIA (1.S53). filho de Christovam da
lificação requerida n. 1,440.).
Silva Maia e de Anna Corrêa Barcellos de Maia", nascido
;

;
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I E R C E 1 R A ZONA ELEITORAÍJ ;
1Í1LDA DA SILVA NEVES (1,368),.filha de Marià«da Silva,
nascida a 14 de junho' de 1908, no Districto Federal, do'{iJistríctos municipaes de Santa Iíita, Sacramento
mestica, casada, com domicilio eleitoral, no districto m u e São Domingos)
nicipal de São José. (Qualificação"requerida — B . E. n u mero 1.746".)
'
. . . . - ...
- dxòiz — Dr. Francisco de Paula Rocha Lagoa Pilho
MAMA DA SILVA (1.869), filha de Simâo -Ia Silva o de Maria da Soledade, nascido a .26 de setembro de 1891,' r.o
Districto "Federal, domestica, solteira. (Qualificação re- .
"Faço publico, para os fins dos a r t s . 43f. do- Código' ã
querida — B . E . n . 1.690.-)
25 do Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes, que, por
este" Cartório e Juizo da 3 Zona-Eleitoral, estão sendo'pro&OSA DA SILVA (1.870), filha de Simão da Silva- e-de Maria
cessados ós pedidos de inscripção dos -seguintes cidadãos: •
da Soledade, nascida." a 24 de outubro de 1897, no Districto Federal, operaria, solteira, com domicilio eleitoral
ANTÔNIO JOAQUIM MONCORVO (939), filho'de Francisco no districto municipal de São José. (Qualificação r e .Maria Moncorvo e de Emilia Rita Moncorvo, nascido a
„ querida — B . E. n. 1.747;-)
'
• 3 de fevereiro, dé 1902, no-Districto Federal,-residente
•FREDERICO PEREIRA W1LKEN (i .871), filho de Christíano'
• ' a travessa Paulina n. 3, musico, casado, jcom domicilio
Frederico W i l k e n e de Helena Pereira- Wilken, nascido a
eleitoral -no districto municipal de São Domingos".
6-de março de -1912, no Districto Federal, empregado
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto'mu- - "'"' • (Qualificação "ex-officio".- B . E . 74.) ,
ADRIANA LEAL FIDALGO (1.785), filha dé Antônio dbâ
nicipal de São José. (Qualificação requerida — B . E .
Santos Fidalgo e de Maria de Jesus Leal, Fidalgo, n a s I . 570.)
•
"
.•
cida a 9 de-julho de 1914, iio Districto ^Federal, resi«ilANOEL FELIPPE DE REZENDE "(1.879)", .filho de Antônio
dente á rua do Senado n. 306, 2 , funccionaria m u n i Pinto de Rezende e de Thereza Umbelina de' Rezende,
cipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto- m u nascido.a 23 de agosto de 18'93, em Rio Preto, Estado de
nicipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B .
Minas Geraes, construetor,-casado, com domicilio eleitoral
M. 78. n. 10.)
.-, "..
f
no districto municipal de Sãó José. (Qualificação r e NAIR LEITE FREIRE
(1.786), filha de Francisco José
q u e r i d a — B . E . 63, n . 1 0 . 7 7 5 . ) .
Leite-e de Euüna Bogado Leite, nascida a* ,14 de janeiro
ANOVALDO DA ROCHA (1.873), filho de Ismael da Rocha
de 1896, em Friburgo* Estado do Rio, residente á rua
Voluntários da Pátria n. 479, funccionaria municipal,
e de Carlinda Gonçalves da Rocha, nascido a-3 de n o casada, com. domicilio eleitoral no districto municipal
vembro de 1903, no' Districto Federal, engenheiro, solde Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78,
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
n. 76.)
' • 'S. José. (Qualificação requerida — B . E . n. 3.721,),
IRIA
DIAS
PAREDES
(1.787),
filha
de
J o s é J o a q u h h Dias
ÍOSE' FERREIRA (1,874), filho de Francisco Duvino F e r Parede, e de Carolina Carlota de Souza Paredes, nascida
reira e de Maria" Ferreira, nascido a 29 de setembro do
a 20 de fevereiro de 1913, no. Districto j. Federal, resi- .'
1909, em Fortaleza,-Estado do Ceará, sargento da Ardente á avenida Bruxellas n. 131, funccionaria munici-.mada,'casado, com domicilio eleitoral no districto m u m - * .
pal, solteira, com domicilio eleitoral-no districto m u cipal de São José. (Qualificação -ex-officio — B . E . 78,
nicipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B .
II. 647.)
'
.'•••'••.-'•'
E . 74, n. 335.)
30ÃO PINHO (1.875), filho de Antônio Alves de Pinho-e de
AFFONSO DE CARVALHO BORGES (1,788), filho de Antônio de Carvalho Borges Sobrinho e de Alcides de MouDeolinda Maria da Conceição, nascido *a' l 'de .junho de
ra Borges, nascido a-16 de abril de 1913, no Districto
,1875, em Nictheroy,, Estado do Rio, operário, viuvo,'.com
Federal, residente á rua Tenente Possollb n . 27, funedomicilio eleitoral no districto municinal de São José..cionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no
(Qualificação ex-officib — B E . 10, n . 29.)
districto municipal de Sacramento. (Qualificação "exNELSON HARFLELD (1.'. 876-)y-filho de Alberto "Har.ffekie de
officio", B . E . 70.)
'
•;
Dayse Shott Haríiéld, nascido á 16 de dezembro de 1907,
LEONIDIA CARDOSO PINHEIRO (1.789), filha de José de
no Districto. Federal, funecionario publico federal," casado,
Souza Pinheiro e de Alzira Duarte Cardoso Pinheiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
nascida a 10 de" janeiro de 1912,-no Districto Federal,José. (Qualificação transferida.). -, .
residente á, ladeira Madre de. Deus n. 21,! sobrado, func28DMUNDO RODRIGUES, LIMA (1.877)Y fillio :'de. Octaciüò
cionaria municipal, solteira, com- domicilio eleitoral no
Rodrigues Lima evde Eugenia Rocha Rodrigues .Lima, nas->
districto municipal de Sacramento.- (Qualificação "excido a 22 de janeiro da 1*902,-em- Caeteté;*Estado da-Bahia,
•
offieio".*B. E . 78, n . 50.)
' . V
' , ~'
funecionario publico, casado,, com- .domicilio eleitoral no
ESMERALDA DE ARAÚJO DOS SANTOS (547),-filha, de
districto municipal de São José. (Qualificação ex-officio,Arlindo de Araújo e de^Ambrosiàa Belriiira de Araújo,
— B . E . 79, n . 88.')
. ;
$
. naseida a 8 d e . outubro de 1902, no. Districto Federal,
residente, á rua General Gamara n. 173,,domestica, caÍRJJTH: ANGÉLICA RE BELLO (1.87S); t i l h a de Etelvirío Ossada, com domicilio'eleitoral no districto municipal de
car Rebello e de Elvira Cardoso Rebello, nascido, a 25 de.
São Domingos. (Qualificação requerida, iB. E., 61, wjaneiro de 1901 no Districto -Federal, funecionario m u mero 4.689.)
nicipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u EURICO DE CARVALHO BORGES (610), filho de Antônio
nicipal do São José. (Qualificação -ex-bffioio — B. E. 84,
de Carvalho Borges Sobrinho é de?. Aleides de Moura
n . . 366.)
' V
Borges, nascido a 14 de novembro de 1898, em PetròISABEL CABRAL GUIMARÃES (1.879), -filha de Francisco
'-• polis, Estado" dõ Rio, residente á avenida Mem de Sâ
Antônio Guimarães e de"Antonia .Cabral Guimarães, n a s n . 124, militar,., casado, com domicilio eleitoral no discida a 3 0 d e dezembro dè 1908, no Districto Federal, p r o tricto municipal de Sacramento.
(Qualificação "exfessora primaria, solteira, com domicilio eleitoral no
officio", B . E . 75; n. 3.)
districto municipal de São José. (Qualificação
ex-officio
JOSE' BERNARDO DE OLIVETRA SANTOS " (614), filho de
— B . E . '78, n . U 3 . )
,
Manoel Pereira dos Santos e de Sara Maria da Gloria, ,
nascido a 31 de dezembro de 1889, em Guimador, E s JORGE ROBERTO DUARTE LISBOA (1.880'), filho de Victor
tado do Rio, residente á rua Cirene Maia n . 26, militar,
Duarte Lisboa e de Herminia Saviolle, nascido a 23 de
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
abril de 1912, no Districto Federal,- funecionario publico,
"-- -de - Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B. E.. 7.5.);
. solteiro, com domicilio eleitoral no,districto municipal de
" ANTÔNIO NUNES FILHO (616), filho de Antônio Nicolau ,
' São José. (Qualificação requerida.) . " Y
Nunes e de Anna Isabel de Santhiago, Nunes, nascido
•ANTONIO DAOÜNHA-SA' CARNEIRO (942) ,Vfilho de. Antônio...
•'• a 31 de outubro de 1897, em São Feíix Paraguassu',
da Cunha Sá Carneiro e de Amélia de Martins Sá CarEstado da Bahia, residente á rua R.amiro Magalhães
neiro, nascido a 11 de novembro de 1898.-no.Districto
n . 55, militar,- casado, com domicilio eleitoral no disFederal, commercio, solteiro, com domicilio, eleitoral no
tricto municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-oí'districto municipal de São José. (Qualificação requerida
'-'-. ficio", B . E . 75, n . 104.)
•
— B . É . ri. 2.287.)
- •"• .
'';.•.•JOSE' CELESTINO DA SILVA (617), filho de Francisco Celestino da Silva e de Francisca Oliveira Soares,.nascido
"Rió de Janeiro, 30 de agosto de 1934, — Pelo escrivão,
a 8 de dezembro de 1900, em Esperança, Estado da P a tsiella S. RocAft...
.
rãhyba do Norte, residente" â riia Trinta e um" n . 20,
a
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casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B , " E . 7a,
n
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MANOEL ALCIDES DA SILVA (1.456), filho de João. ir?
nocencio da Silva e de Marcellina do Nascimento Silva,
nascido a 16 de julho de 1903, em Victoria, Estado do
Espirito Santo, residente á rua da Constituição n . 2-2,
carpinteiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Domingos. (Qualificação requerida,
B . E . 82.)
ÁLVARO PIMENTEL (1.457), filho de João Joaquim P i mentel e de Maria do Carmo, nascido a 2 de junho d&
1902, no Districto Federal, residente á rua dos Ourives
n . 108,.commercio, casado, com domicilio eleitoral n o
districto municipal de São Domingos. (Qualificação r e querida.)
EZIO P1ZARI0 LADEIRA (1.458), filho d Antônio Ladeira
e de Maria Monteiro, nascido a 19 de setembro de 1902,
no Districto Federal, residente á rua Barão Gapansma
n . 6S, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto" municipal de São Domingos. (Qualificação "ex-

BENVIKDO DE PAULA (666), filho de José de Paula e de
Porcina Maria de Jesus, nascido a 13 de maio de 1904,
em Juiz de Eóra, Estado de Minas, residente á rua Dona
Anna Lima a. -133, operário, solteiro, eom domicilio
eleitoral no districto municipal de Santa Rita. {Qualificação requerida.)
JOÃO BAPTISTA DE SOUZA" (710), filho de Manoel Anto.nio de Souza e de Maria Theodora de Souza, nascido a
24 de junho de 1895, no Estado da Bahia, residente ã
r u a General Carvalho n . 138, estivador, casado, com
domicílio eleitoral no districto municipal de Santa IUta.
(Qualificação "ex-officio", B . E . 73, n . 30.144.)
ANTÔNIO JOSE* FERREIRA
(713), filho de Miguel José
Ferreira e de Maria dos Anjos Ferreira, nascido a. 26
de junho de 1000, em Vigias, Estado do Pará, residente
offiDib ', B . E . 66. n . 710.)
á rua Candelária n. 92, commercio, solteiro, cam domiSERAPHIM MOREIRA'DA SELVA (1.459), filho de Arnaldo
cilio eleitoral no districto municipal da São Domingas,
Moreira da Silva e de Felicia Ferreira da Silva, nascido
(Qualificação requerida.)
*'
a 2 de agosto de 1882, no Districto Federal, residente
FAUSTO MOREIRA DA SILVA-(716), filho de Serafim Moá rua Demetrio Ribeiro n . 297, operário, casado, com
reira da Silva e-de Alexandrina Moreira da Silva, nasdomicilio eleitoral no districto municipal de São Docido a 30 de outubro de 1903, em Bello Horizonte, E s mingos. (Qualificação "ex-officio", B . E . 66, n u m e tado de Minas Geraes, residente á rua Itapiru' n . 334,
ro 2.033.)
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto muISIDORO ROSA (1.460), filho de Antônio Claudino da Rosa
nicipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio".)
e de Barbara Cabral da Rosa, nascido a 25 de novembro
RODRIGO MAGALHÃES DOS SANTOS (724), filho de Iside 1897, em Itaquy, Estado do Rio Grande do Sul, r e doro Gregorio dos Santos e de Baldiria Magalhães dos
sidente á rua Paulo Frontin n. 16, 2 andar, funecioSantos, nascido a 18 de janeiro de 1605, em São Luiz
nario publico, casado, com domicilio eleitoral", no disdas Missões, Estado do Rio Grande do Sul, residente á
tricto municipal de São Domingos. (Qualificação "exavenida Mem de Sá n . 234, sobrado, militar, solte ro,
officio", B . E . 38.)
eom domicilio eleitoral no districto municipal da Sacramento. (Qualificação "ex-officio".)
ADELINO ALFREDO GOMES (1.431), filho de Francisco
MERCEDES DALTRO DE ROSAS (725), filha de Antônio da
de Assis Gomes e de Maria do Patrocínio Gomes, n a s Silva Daltro -e de Carmen Leal Daltro, nascida a 16 de
cido a 8 de dezembro de 1885, em São Paulo (capita"/,
maia de 1877, rto Districto Federal, residente á rua Visresidente á rua Lopes Trovão n. 16, commercio, casal o,
conde Pirajá n . 111, funccionaria publica, viuva, com '
com domicilio eleitoral no districto municipal de Bão
domicilio eleitoral no districto municipal de SacraDomingos. (Qualificação requerida, B . E . 74, numemento. ' (Qualificação "ex-officio".}
ro 396.) .
' ABEL DA SILVA PEREIRA (730), filho de Thomaz áe CarJOÃO CAETANO FILHO (1.452), ftltío de João Caeta.no
valSo e de Filomena Pereira, nascido a 11 de setembro
de Andrade e de Maria Accacia de Menezes, nascido ade 1891, em Villa Aldeia de São Pedro, Cabo Frio, Es23 de junho de 1901, no Estado do Ceará, residente á
tado do Rio, residente á rua Guilherme Frota n . 35,
rua de São Pedro n . 279, sobrado, operário, solteiro,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto mucom domicilio eleitoral no districto municipal de São
nicipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B .
Domingos. (Qualificação requerida.)
E . 75.)
ÜLCIDIO BASTOS (1.463), filho de Álvaro da Silva Bastos
e de Arminda'Alves Gomes, nascido a 17 de março de
JOSE' ALVES DE ALVARENGA (732), filho de José Cae1900, no Districto Federal, residente á rua Pinto da
tano de Alvarenga e de Mercedes Cândida de AlvarenFonseca n . 49, commercio, solteiro, com domiiilio
ga, nascido a 3 de janeiro de 1887, em Perdões, Eslado
eleitoral no districto municipal de São Domingos.
de Minas, residente á rua Montenegro n. 225, commer(Qualificação requerida.)
ciante, casado, com domicilio eleitoral no districto muPEDRO PAULO DOS SANTOS (1.464), filho de Victor d o s .
nicipal de Saoramenio. (Qualificação "ex-officio".
Santos e de Maria Alexandrina dos Santos, nascido a 2
JOSE' ABBADE (753), filho de Leão Abbade e de Maria
de setembro de 1902, em São Salvador. Estado da Bahia,
' Abbade, nascido á 4 de janeiro de 1900, no Districto
residente á rua da Misericórdia n. 6, commercio. solFederai, residente á rua São Valentim n . 31, mihtái"*,
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
São Domingos. (Qua+ificação requerida, B . E . 63.)
de Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B . E . 75.)
ADHEMAR
COELHO DUARTE (1.465), filho de Argel CoeJOÃO PEREIRA DA COSTA (2 ) (754), filho de Benjamin
lho Duarte e de Rita Coelho Duarte, nascido a 29 de
Constante Pereira da Costa e de Mariana Ferreira da
março de 1915. no Districto Federal, residente no Beeco
Costa, nascido a 24 de fevereiro de 1899, em Recife,
do Bom Jesus n. 8, commercio, solteiro, com domicilio
Estado de Pernambuco, residente á rua Eneas Galvão
eleitoral no districto municipal de São Domingos.
n . 48, militar, casado, com domicilio eleitoral no distri(Qualificação requerida. B. E . 74.)
cto municipal' de Sacramento. (Qualificação "ex-ofíiELZA GONÇALVES DA SILVA (1.466), filha de Manoel José
cio", B . E . 75, n. .102.)
Gonçalves e de Margarida da Siíva,,nascida a 12 de
FRANCISCO LUIZ DE MEDEIROS (755), filho de Pedro Rooutubro de 1911, no Districto Federal, residente á praça
drigues de Medeiros e de Maria Carolina de Medeiros,
Olavo Bílac n . 4, sobrado, domestica! solteira, com innascido a 24 de abril de 1887, em Traipu'. Estado de
micilio eleitoral no districto municipal cie Sacramento.
Alágòsts, residente á ladeira do Senado n. 53, milrlir,
(Qualificação requerida.)
viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de
ROSINA GASCARDI DA SILVA (1 467), filha de ConstanSasramento. (Qualificação "ex-officio". B . E . 75.)
iino Cascardi e de Maria Rosaria Gassardi. nascida a 8
ÍAICÍA MARINHO PIRATA' (S35!, filha de Maurício Pirajá
de agostD de 1915, no Distrbto Federal, residente á r u a
e de Heloísa Marinho Pirajá, nascida a 6 de maio âa
Cunha Barriosa n . 82, domestica, casada, com domicilio
1912, em Victoria, Estado do Espirito Santo, residente
eleitoral no districto municipai de Santa Rita. (Qualiá rua Sacramento, funccionaria publica, solteira, com
ficação requerida, B . E . 81, n . 1.363.)
domicilio eleitoral no districto municipal de SacramenOLGA GONÇALVES DA SILVA ( l . « 8 ) , filha de Manoel
to. (Qualificação "ex-ofricio", B . E . 71.)
José Gonçalves tía Silva e de Margarida Gonçalves da
JOÃO FERREIRA (1.540), filho de Antônio Ferreira e de
Silva, nascida a 15 de junho de 1909, no Districto F e MathilQB P i r e ; da Silva, nascido a 7 de março de 1889,
deral, residente â rua Barão de São Felix n . 86, d 3 em Portugal, residente á rua Galileu n . 96, natriraLmestica, solteira, .com domicilio eleitoral no districto
íado, funecionario
municipal, casado, com domisilin
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida."
eleüoral no districto municipal de Santa Rita. íQuaL.ALFREDO FRANCISCO COELHO (1.459}, filho de Gustavo
ficação "ex-officij", B . E . 77, n , ISõ.l
Francisco Coelho o de Amélia Rosa Coelho, nascido a 20
e
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de julho, de 1892, no Districto -Federal, residente á rua
15 de dezembro de 1886, em São Salvador, Estado da
. " B " n. 44,. empregado puhlico, com domicilio eleitoral
Bahia, residente á rua Dona Clara n . 240, casa III,
no districto municipal de Sacramento. (Qualificação''exfunecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no
officio", B . E . 76,. n / 261.)
districto municipal de Sacramento. (Qualificação "exFRANCISCO MARQUES D A COSTA JÚNIOR (1.470), filho
officio", B . E . -76, n. 271.')
= .
de Francisco Marques da Costa e de-Maria Marques da
WALTER DE SOUZA SANTOS (1.483), filho de Gastãc dos
Costa, nascido a 12 de julho de 1901, no Districto F e Santos e de Alda cie Souza Santos, nascido a 6 de n o deral, residente á travessa Navarro n . 91, casa 10, ã i vembro de 1909, no Districto Federal, residente á rua
. pregado publico, solteiro,- com-; domicilio eleitoral no
Vic-tor Braga n. 35, funecionario publico, solteiro, com
districto municipal de Sacramento. (Qualificação ."exdomicilio eleitoral on districto -municipal de Sacramunofficio", B . E . 47, n . 24.281.)
to. (Qualificação "ex-officio", B . E. 76, n. 6.)
ÜLTSSES DA SILVEIRA (1.471), filho de Urbano Antônio
JAVME ALVES BRAGA (1.485), filho de Antônio Alves
- da Cruz e de Maria Laudeiina da Silveira, nascido a 8
Braga e de Amélia Adelina Belcastro, nascido a 17 de
d e m a r c o de 1909, em Alegrete, Estado do Rio Grande do
janeiro- de 1913, no Districto Federal, residente á r u a
Sul,-residente á rua Francisco Graça n. 18, operário,
Tupy n . 22, funecionario publico, solteiro, com domicisolteiro, com. domicilio eleitoral no districto -municipal
.lio eleitora! no districto municipal de Sacramento.
de Santa Rita. (Qualificação "ex-officio", B . E . 73,
(Qualificação "ex-officio". B . E. 76, n . ' 9 . )
n . 529.)
I2ABEL PEREIRA JORGE ( í . 4 8 4 ) , filho de Manoel Pereira
SEBASTIÃO GERVASIO DA SILVA (1.472), filho de GerJorge e de Amélia de Souza Jorge, mascidò a 24 de devasio Fortunato de Oliveira e de Celestina Luiza de J e zembro de 1906, no Districto Federal, residente á rua
sus, nascido a 1'5 de outubro de 1914, em Monte Verde,
Camerino n . 164, sobrado, dactylographa, solteira, com
Estado de Minas, residente á estrada do Norte n . 213,
domicilio eleitoral no districto municipal de São Docommercio, solteiro, com domicilio elitoral no districto
mingos. (Qualificação requerida.)
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
JOSE' ARIMATHEA. (1.486), filho de João Adriano e de J o - OJELYRIO TELLES (1.473), filho de José Telles e de Closephina Maria do Rosário, nascido a 15 de dezembro de
tilde Dantas Telles, nascido a 23 de novembro de 1914,
1897, em Rio Preto, Estado de Minas, residente á rua
no Districto Federal, residente á avenida Suburbana
A n . 93, Inbau'ma, funecionario publico, casado, .com
n . 2.931, funecionario publico, solteiro, com domicilio
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacrameneletioral no districto municipal de Sacramento. (Qualito. (Qualificação "ex-officio", B . E . 76,, n. 242.}
ficação "ex-offieio", B . E . 76, n . 369.)
ANTÔNIO SE-TTA (1.587), filho de Jacoa Setta e de Joanna
ALFREDO MACHADO ROSA (1.474),- filho de Francisco
Miehelei, nascido a 3 de oulubro de 1893, no Districtc
Machado da. Rosa e de Florisbella Maria da Rosa, nasFederal, residente á rua Riachuelo n. 421, motorista,
cido a 10 de novembro de 1903, no Dístriclo Federal,
casado, com .domicilia eleitoral-no districto municipal
residente á rua Maria Teixeira n. 46, empregado pude Santa Rita. (Qualificação requerdia.^ n. 516.)
blico, casado, eom domicilio eleitoral no districto muMANOEL PEREIRA DE ANDRADE (5.488), filho tíe José
nicipal de Sacramento. (Qualificação "ex-offieio" B. E.
Pereira de Andrade e de Thomazia Maria da Conceição,
76, n. 205.)
nascido a 26 de fevereiro de 1903, em São José do Ri30RGE FERREIRA (1.475), filho de Edemundo Ferreira e
beirão, Estado do Rio,'residente no becco Bom Jesus
-de Joanna Ferreira, nascido a 28 de janeiro de 1915,
n . 16, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no disno Districto Federal, residente á travessa Paraná n. 45,
tricto municipal de São Domingos. (Qualificação refunecionario- publico, solteiro, com domicílio eleitoral
querida,-B. E . 71, n. 297.)
- . • . ' .
'
co districto municipal de Sacramento. (Qualificação
ANTÔNIO RODRIGUES MARTINS (1.489), filho de Martinhc
"ex-officio". B . E . 76, n. 330.)
Rodrigues Coelho e de Maria -.Elpidià da Conceição
P A U L O CIRNE MAIA (1.476), filho de Trajano Cirne Maia
nascido a 25 de'fevereiro de 1902, em Cabrobó, Estadi
•e de Adelina Girne Maia, nascido a 11 de agosto de 1914,
de Pernambuco, residente á rua General Clarindo n. 92
no Districto Federal, residente á rua Christovãò Penha
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitora!
n . .60, casa 1, funecionario publico, solteiro, com domino districto municipal de Sacramento .
(Qualificaçãt
cilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
'
"ex-officio",\B. E. 76, n. 109.)
'
(Qualificação "ex-officio", B . " E . 75, n. 355.)
• «ABINO JOSE' MILLA (1.490), filho de Anacleto São José
fORTUNATO ANANIAS' XAVIER (1.477), filho de Ananias
e de Julia Deolinda Milla, nascido a 19: de novembro de
Francisco Xavier e de Amélia Ananias Xavier, nascido
1806, no. Districto Federal,. residente á "rua Senador
a 11 de outubro de 1892, em Amparo, Estado do Rio,
Pompeu n . 187, estivador, casado, com domicilio eleiresidente á rua Bazilio de Britto n . 79, funecionario
toral no districto municipal de Santa Rita. • (Qualificapublico, viuvo, com domicilio eleitoral no districto mução "ex-officio", B . E . 73, n . 30.877.)
nicipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B .
M D E J A SILVA. (1.491), filha de Theophilo José da Silva
E . 76, n. 208.)
e de Elizabeth Fechner, nascida a*29,de novembro de
CHRISTIANO FERRAZ PIMENTEL (1.478), filho de Arthur
1913, no Districto Federal, residente á avenida Baião
Ignacio Pimentel e de Carlota Ferraz Pimentel, nascido
de Teffé n . 162, commercio, solteira", com domicilio,
a 28 de fevereiro de 1913, em São José do Rio Preto,
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (QualiEstado do Rio, residente á rua Noemia Nunes n. o50,
ficação requerida.)
•empregado publico, solteiro, com domicilio eletioral n o
PEDRO CELESTINO RIBEIRO JÚNIOR
(1.492), filho de •
districto jnunicpial de Sacramento, (Qualificação "exPedro Celestino Ribeiro e de Brasília' da Silva Ribeiro,
officio", B . E . 76, n. 236.)
nascido a 3 de setembro de 1885, em São Salvador, E s ALBERTO D A SILVA CHAGAS (1.479), filho de João Cha. tado da Bahia, residente á.travessa Regina n. 26, esgas e de Celina Maria do Nascimento, nascido a 21 de junho
tivador, casado, com domicilio eleitoral no districto mude 1906, em São João D'EI Rey, Estado de Minas, resi- nicipal de Santa'Rita. (Qualificação'"ex-offieio ', B. E.
dente á travessa Sayão Lobato n. 947, empregado pun . 73.)
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u HOLINDO FIGUEIREDO-ALVES (1.493), ,filho de Theodoro •
nicipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio",' B .
Antônio Alves e de Martinha Figueiredo- Alves, nascido
E . 76, n. 245.)
a 5 de outubro de 1889, no Districto' Federal, residente
JOSE'. PINTO DE MORAES (1.480), filho de Alberto Pinto
no be.cco Rita Vieira n . 5, estivador, casado, com domide Moraes e de Margarida Rosa Joaquim, nascido a 25
cilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
de junho de 1899, no Districto Federal, residente á rua
• (Qualificação "ex-officio", B . E . 73i)
' „
Frei Caneca n . 553, commercio, solteiro, com domicilio
JOSE' PEREIRA FILHO (1.494), filho de José Pereira e de
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (QuaRosa Maria, nascido a 25 de março de 1899, em Itaipu',
lificação requerida, n. 092.)
Estado d o Rio, residente á rua Manoel Marques n. 9,
HERMANTINO SCHINING (1.481), filho de Guilherme Schioperário estivador, casado, com domicilio eleitoral no
ning e de Anacleta Schining, nascido a 16 de julho de
districto municipal de Santa Rita, (Qualificação "ex1912, no Districto Federal, residente á rua Lino da
officio", B. E . 73, n. 30.963.)
Fonseca n. 67, commercio, solteiro, com domicilio eleiTfCTALINO ALVES PACHECO (1.495), filho de Manoel P a toral no districto municipal de Sacramento. (Qualificheco de Andrade e de America Maria de Andrade, nascação requerida, n . 887.i
cido a 5 de junho de 1897, em S. João da Barra, E s IRINEU BOMFIM (i.482),\ íilho de Leopòldino
Amancio
tado cio Rio; residente á rua Garloé Gomes n , 3 3 , estiBomfim e de Leopoldina Rosa da Conceição, nascido a
vador, casado, com domicilio eleitoral no districto mu;
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nicipal de Santa Rita. [Qualificação "ex-cffício", B . TE,
73. n . 30.393.)
ODILON THEODORA DA SILVA (1.496), filho de Manoel.
Odilon da Silva e de' Maria PecSroaa de Aasm, nasDiík
a 1 de janeiro dc 1894, ero Aracaju", Estado <ie Sergipe.
resicer.t-8 á .rua Cac-içuü n . 1*35, estivador, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal cie Santa 'iita.
' (Qualificação "ex-officiõ", B. E . 73, n, 31.002.)
MTGUEL PEREIRA DE AMORIM (1.497), filho de Manoel
Pereira de Aruorim e de Maria Augusta de Amorim, nascido a 25 de dezembro*de 1905, no Districto Federal,
residente á rua Adriana n . i2, casa 13, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no. districto municipal de
Santa Rita. (Qualificação "ex-officio", B . E . 73, numero 30.487.)
RJJFÍNO DE OLIVEIRA (1.498), filho de João Alfredo cie
Oliveira e de Maria Magdalena de Oliveira, nascido 8
13 de julho de 1903, em Aracaju', Estado de Sergipe,
residente á travessa Souza Pinto n . 24, estivador, solteiro, eom domieiiio eleitoral no districto municipal de
Santa Rita. (Qualificação "ex-officio", B. E . 73, n u mero 30.746.)
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA (1.499); filho de Avelino
Gomes da Silva e de Eluisa Castanhola da Silva, nascido
a 25 de dezembro de 1914, no Districto Federal, residente á rua Ledo n . 21, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento,
(Qualificação requerida.)
ZENAIDE PEREIRA (1.500), filha de Rodolpho Pereira e
de Rosalina Pereira, nascida a 17 de maio de 1914, na
Districto Federal,- residente á rua Manoel Murtinho numero 66, eommercio, solteira, com domicilio eleitoral
no districto municipal òa Sacramento. (QnaUficagão
requerida.)
G N P . S I O AKTTJKES <í.5-01 >, filho de Benjamin
Antunes
e de Eonorina MaTia da Conceição, nascido a 4 de abrii
de 1909, em Campos. Estado do Rio, residente á rua
Jardim Botânico n . 331, empregado publico, solteiro, .
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-offieio", B . E . 76, nume-'ro 114.)
CARLOS DA COSTA MAGALHÃES (1.502). filho de AbUiff
.da Costa Magalhães e de Carolina Valeniina da Rocha
Magalhães, nascido a 15 de dezembro de 1907, no Districto Federal, residente á rua Lino Teixeira n . 93.
funecionario publico, solteira, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Sacramente.
[Qualificação
requerida.)
ARLINDO HONORÍO GABRIEL (1-.503), filho de Antônio'
Manoel Gabriel e d e Almerinda Maria Gabriel, nascido
a 23 de abril de 1915, no Districto Federal, residente
á estrada da Chaermba n . 653, mensageiro, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B . E . 76, n u mero 192.)
ROBINNE DA SILVA TJADER (1.504), filha de João Arrobas da Silva e d. Eugenia Ferreira da Silva, nascida
a 5 de setembro de 1899, no Districto Federal, residente á rua Santo Amaro n. 75, funccionaria publica, casada, com domicilio elitoral no districto municipai de
Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B . E . 69.)
t'
JULIA PEREIRA (1.505), filha de João Francisco Pereira
e de Ama. li a Osório Pereira, nascida a H de dezembro
de 1904, ena SanfAnna do. Livramento, Estado do Rio
Grande do Sul, residente no Jardim SuJ
America
n , 15, pharmaceutica, solteira,' com domicilio eleitoral
no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação
"ex-officio", B . E . 69.)
JOAQUIM SILVA (1.506). fillio dc Joaquim José da Sílwi
e de Maria Luzia da Silva, nascido a 1 2 de outubro de
1907. em Vespasiano, Estado de Minas, residente á rua
José Bygino n-, 165, casa X, cnimico industrial, solteiro,
com domicilio eleitora] uo districto municipal cie Sacramento. ^Qualificação "ex-officio". B . E. 69.)
JOÃO JOSE' DE LAS HERAS (1.507), filho de Fernando de
Las Heras e de Valdomera Vaquero, nascido a 2 6 de
junho de 1886, em Asturias, Rep. Hespanha, residente
á rua Silva Jardim n . 19 A, commercio, casado, com
domicilio elitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida.)
GADJEL CARVALHAE3 (1.508), filho do Demetrio Coutinho Carvalhaes e de Carmelita Coútinbo Carvalhaes,
nascido a 7 de fevereiro de 1910, no Districto Federal,
residente á rua Dr. Bulhões n . 187, funecionario p u -

blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto tnii-s
nicipal de Sacramente. (Qualificação "es-offiBio , - B .
E . 76, ti, 320.)
JOSE GUILEE3ME (1.509). filho de Severo Guilherme *
de Manoela Mole. nascido a 2 de junho de 1S01, no D i s tricto Federal, residente á r u a dos Inválidos n . 53, cpe<
rario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto nãu-*
nicipal de Santa Rita. (Qualificação requerida.)
TJAIR DE CASTRO SILVA (1.547], filha de José Mattoso
de Castro Silva e de Edwiges Duarte Pinto do Castro
Silva, nascida a 1 de outubro de 1912, em Petropoli«
Estado do Rio, residente á rua João Alfredo n . 29,
funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Sacramento. (Qualificação
"ex-officio", B . E . 78, n . 208.)
àNTONIO JOSE' DA FONSECA (1.548), filho de Joaquim
José da Fonseca e de Rachei Pereira de Souza, nascido
a 7 de março de 1897, em Portugal, residente á r u a
Gloripe n . 315, naturalizado, funecionario municipal,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Santa Rita. (Qualificação "ex-officio", B . E . 77,'
n. 166.)
PEDRO JOSE' DE BARROS (1.549), filho de José Joaquim
de Barros e de Maria Thereza da Conceição, nascido a
29 de junho de 1897, no Estado de Pernambuco, residente á avenida Pedro II n . 360, funecionario munici*
pai, casado, -com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Santa Rita. (Qualificação "ex-officio", B . E . 77,
n . 194.)
JOSE' MARIA FERREIRA (1.550), filho de Vicente F e r r e i ra e de Eufernia de Mattos, nascido a 31 de janeiro de
1888, em Portugal, residente á rua Galileu n . 10. n a turalizado, funecionario municipa). casado, com domicilio eleitoral no districto municipal' de Santa Rita. (Qualificação "sx-officici", B . 1 . 77.)
I.YGÍA FURTADO CESARIKO (1.551), filha de Hilário Cezarino e de Maria da Gloria Furtado Cezarino, nascida
a 19 de novembro de 1915, em Brotas, Estado de São
Paulo, residente á rua São João n . 28, funceionarsa
municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio". B . E . 77.)
AX3CACIÓ FRANCISCO DOS SANTOS (1.552), filho de An• tonio Francisco cios Santos e de Luiza Francisca Roza,
nascido a 10 de agosto de 1910, em Duas Barras, Estada
do Rio, residente á rua João Romariz n.>12. funecionario- municpial, solteiro, com domicilio eleitoral, no d i s tricto municipal de Santa Rita. (Qualificação "ex-officio", B . E . 77,
162.)
MANOEL JÚLIO ABEL (1.553), filho de João Abel e de J o sepbina de Jesus, nascido a 11 de novembro de 1895,em Portugal, residente á rua Florique n . . 4 0 , n a t u r a l i zado, funecionario municipal, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sauía Rita. (Qualificação "ex-officio". B . E . 77. ri. 189.)
LAUDEL1NA DE BARROS MARTINS TORRES (1.554), filha
de Joaquim. José de Barros Júnior e de Francisca Pinto
de Barros, nascida a 21 de outubro de 1883, em São
Gonçalo, Estado do Rio, residente á rua do Bispo n. 334,
professora, casada, com domicilio elitoral no districto
municipal de Sacramento.
(Qualificação "ex-officio",
B . E . 74.)
1'ZIDRO ALBINO DOS SANTOS" (1.555), filho de Esequiel
Albino dos Santos e de Florisbella Maria da Conceição,
nascido a 15 de outubro d e 1900, em Paiy do Alfeves,
Estado do Rio, residente á rua Jacobino Freire n . 16,
funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral
tio districto municipal de Santa Rita. (Qualificação "axoffic-io", B . E . 77, n . 176.)
ÁLVARO DOMICIANO DE .SOUZA (1.550), filho de José
Theodoro de Souza' o dc Petronilha de Souza, nascido
a 23 de outubro de 190Ü, cm Vargem Grande, Estado
de Minas, residente á travessa Alexandrino de Alencar
TI. 16, funecionario municipal, solteiro, com domicilia
elitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação "ex-ofíicio", B . E. 77, n . 169.)
1NGELO LOPES 11.557), filho de Antônio Lopes e de Manoela Carmino Varge, nascido a 9 de dezembro de 190if,
na Hespanha*residente á rua Figueira de Mello n . 145,
naturalizado, funecionario municipal, solteiro, com d o micilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
(Qualificação "ex-officio", B . E . 77, n . 165.)
AFFONSO PEREIRA (1.558). filho de José Antônio Pereira
c de Joseplia Gomes de Araújo, nascido a 7 de junho
11
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...tíe 1897, no Districto Federal, residente â rua Marquez^
de Sápucahy n . 173, funecionario municipai, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação "ex-officio", B . E . . 77, n , 164.)
JOÃO EVARISTO D A SILVA (1.559), filho de Evaristo José
da Silva e de Sabina Maria da Conceição,' nascido á. 8
de dezembro, de. 1877, no Districto Federal, residente á
r u a Àymoré' n . 291, funecionario municipal, c a s a d o , ,
com domicilio eleitoral no districto municipal dè Santa
Rita. (Qualificação "ex-officio", B . E . 77, n . 178.)
G.YRENE DIAS PAREDES (1.560), filha de José Joaquim
Dias Paredes e de Carolina" Augusta de Souza P a r e d e s , '
nascida a 2 de março de 1911, no Districto Federal, r e - >sidente á avenida Bruxellas n . 131, professora, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B . E . " 74.)
MANOEL FERNANDES D E CASTRO (1.561), filho de Josô
Antônio de Castro e de Carolina Amélia da Cruz, nascido
a 16 de junho de 1902, no .Districto Fedral, residente
á travessa Juraey n . 34 A, funecionario municipal, s d teiro, com domicilio elitoral no' districto municipal de
Santa Rita. (Qualificação "ex-officio", B„ E . 77, n u mero 188.) "
RAUL FRANCISCO D E . AZEVEDO (1.562), filho de F r a n cisco Caetano de Azevedo e de H o n o r i a R ò s a de Azevedo* nascido a 2 de agosto de" 1904, em Santa Maria,
Estado do Rio Grande do Sul, residentearuaVisconde.de
JNictheroy, n. 40, casa 4, funecionario municipal, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. ; (Qualificação "ex-officio",' B . E . i 2 f numero
15.774.)
. .
. . ' • . . • . .
íiÂYMUNDO TRAJANO D E VASCONCELLOS (1.563), filho
de Francisco Trajano de Vasconcellos e de Maria T h e reza de Vasconcellos, .nascido a i - d e fevereiro de 1905, .
em Belém, Estado do Pará, residente á "rua Deolinda
n . 20, militar; casado,'com domieilio elitoral no d i s t r i cto municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B . E . 75, n . 361.)
.
IJTJILIO JUVENAL FERNANDES
(1.564), filho de José
Custodio Fernandes e de Rosa .Fernandes, nascido a 3
de maio de 1915, no Districto Fedral, residente á r u a ,
Nabuco de Freitas n . 134, operário publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de. Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B . E . 70.)
ISAIAS GOMES BARBOSA (1.565), filho de Antônio Hypolito'Barbosa e de Monica Maria de Jesus, nascido ã 12
de dezembro de 1882, em Alagoinhas, Estado da Bahia,
residente á rua Barão da Gamboa n . 184, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Sacramneto. (Qualificação "ex-officio", B . E . 75,.nu-,
mero 352.)
JOSE^- FREIRE DÀ GUNHA (1.566), filho de Beílino Antônio da Cunha e de Bernardina. Freire da Cunha, nas- .
cido, a 13 de-junho de 1883, em Santa Rita, Estado da
Parãhyba, residente
ladeira d o ' Barroso H r 50, .operário publico, casado, com domicilio' eleitoral no distri- „
cto municipal de Santa Rita. (Qualificação "éx-offic i o " , B . E . 72, n . 29.050.)
'
v
GARLOS GUIMARÃES PEREIRA (1.567), filho de Theodoro
Guimarães Pereira e - d e Noemia Guimarães Pereira,
.nascido a. 5 de julho de 1896, no'Estado do Rio Grande
do Sul, residente á ladeira do Barroso n . 171, militar,
.casado, com'domicilio eleitoral ho districto municipal
de Santa Rita. (Qualificação "ex-officio", B . E . 71.) .
MANOEL ANTÔNIO DOS SANTOS (1.568), filho de Antônio.
José dos Santos e de Cândida. Maria da .Conceição, n a s cido a 21 de agosto de 1900, em,-.São. José daiLega, E s tado de Alagoas, residente á ruá Matto Grosso ri. 14, •
militar, solteiro, com domicilio ->eleitoral no districto
municipal de Santa Rita. (Qualificação "ex-officio",
B . E , 71.)
JUVENAL ALMEIDA "(1.569),. filho de José de' Almeida "s "
de Balbina da Conceição, nascido á 3 de maio "de 1889,
em Campos, Estado do Rio, residente.á avenida Suburbana n . 2.120, operário publico, casado, com domicilio
. eleitoral no districto municipal: de Sacramento. (Qua- . lificação" "ex-officio", B . E . 72, n . 29.003.)
CARLOS GOMES DA COSTA (1.570), filho de Gervasio Gomes da Gosta .e de Alexandrina Costa .de Souza, nascido
a 9 de outubro de 1904, em Caxias, Estado do Maranhão,
residente á rua Domingos Lopes n . '220, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento. .(Qualificação "ex-offieio", B . E . 78, n u mero 427.)
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WALDEMAR RODRIGUES DA SILVA' (1.571), filho de Fe' lippe Rodrigues da Silva e de Anna"Marcelina. da Silva,
nascido a 7 de abril de 1907, em Recife, Estado de Pernambuco, residente á rua Amélia n . 88; operário publico', solteiro, com domicilio eleitoral no districto mun i c i p a l ' d e Sacramento. (Qualificação '"éx-ofíiciol', B .
, E . 7.0.).
.
JOSE' LONGO. (1.572), filho de Francisco Longo e de Elisa
- " Cardarelli Longo, nascido a 27 de dezembro de 1,899,
em São Luiz, Estado do Rio, residente & rua Marquez
"do Paraná n . 403, casa 2, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento,
(Qualificação "ex-officio", B . E . 12, n . 15.552.)
MANOEL AMÉRICO DE SOUZA (1.573), filho de Américo
". 'Antônio-de Souza e de Eva.Veranicade dè Souza, nascido a 29 de.novembro de 1908, em Duas Barras, E s tado do Rio, residente á rua Visconde dé Maranguape
n . 32, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no d s~
tricto municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B . E." 70.)
r •
JOAQUIM AUGUSTO PEREIRA (1.574), filho de Antônio
Affonso Pereira *e de Delphina de Jesus Pereira, n a s cido a 7 de maio de 1888, em Mar de Hespanha, Estado
de Minas, residente no beçco da Carioca n . ' 2 6 , operário,
' casado, com domicilio eleitora! no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação "ex-officio"; B . E . 74,
'
' n . 31.204.)
.". .
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1934.
vanos
Waláeraar de
Figueiredo.
;

\

TERCEIRA ZONA ELEITORAL
XUistrictos amnicipaes de Santa Rita, Sacramento
e São Uomingos) _
J
y

Juiz — Ds,. Francisco de Paula Rocha Lagôja Filho
Faço publico! para os fins dos a r t s . 43 do Código e 25
,do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que, por este
Cartório e Juizo da 3 Zona Eleitoral, estão sendo processados, os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos^
l

RAPHAEL FERREIRA DE SOUZA (1.575), filho,de Vicente
. Ferreira de Souza ,e de Brasilina Maria de Souza, nascido a 3 de novembro de 1914, em Nietheroyi Estado do
Rio de Janeiro, residente á rua Conceição, 128, sobrado,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral rio districto
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
JOSÉ RAYMUNDO DO NASCIMENTO (1.576), filho de Raymündo José do Nascimento e de Maria José da Conceição,
nascido a 5 d e junho de 1901, em-Nictheroy.j Estado do
Rio de Janeiro, residente á rua dos Andradas, 46, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u - nicipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
ÁLVARO DA SILVA. (1.577), fillio de Francisco José da Sil- v a " e de Isaura José da Silva, nascido a 17 de março
de 1902, no Districto Federal, residente á rua. da Alfândega, 198, sobrado, commercio, solteiro, com- domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
.
TtAüL BASTOS MOREIRA (1.578), filho de Miguel Moreira e de Olga Bastos Moreira, nascido a 28 de janeiro de
1910, no Districto Federal, residente á rua Oito de Dezembro, 95, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Sacramento. (Qualificação cxoffício, B . E . 77, n . 245.)
.AflACYRA LIMA DOERMON HENRIQUES (1.579); filha de
Phedro Phidias Doemon e de.Adiliá Lima Doenron, nascida a 14 de julho de 18.96, em Victoria, Estado do E s pirito Sarito, residente á rua Felippe Camarão, 169, funccionaria publica, casada, com domicilio eleitoral no dis'-•'" tricto ' m u n i c i p a l ' d e Sacramento. (Qualificação ex-officio,^.
E . 23, n . 9.345.)
' "" "
JÜLIO PEREIRA DA SILVA (1.580), filho de 01 indo P e •-. reira'da Silva o de Thereza Pereira da Silva, nascido ai
24 de junho de 1904, èm Belém, Estado do Pará, residente á rua Ledo,. 8, comercio, casado, corii domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento!'.(Qualificação requerida.)
'
,
©5LAVO DE ANDRADE (1.581), filho de Joaquim Mathias de
Andrade e de Elysa Golary de Andrade, nascido a' 2 de
setembro de 1910, no Districto Federal, residente á r u a
Souza Barros, 29, funecionario publico, solteiro,!çorii do(

1

!

;

;
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micilio eleitoral no districto .municipal de Sacramento.
cona.. nascido a 25 de fevereiro de 1908, em João P e s (Qualificação ex-officio, B . E . 76, n . 15 ..)
soa, Estado da Parãhyba do Norte, residente á rua Nas»
cimento Silva, 65, funccionaria publica, solteira, com do-,
AUY DE SOUZA (1.582), filho de Sebastião Mario do Souza
micilio eleitoral no districto municipal de Sacramento,,
e de Carliiida Moreira de Souza, nascido a l i de março
(Qualificação ex-officio, B . E . 75.)
de 1915, no Districto Federal, residente á r u a Auna
Quintão, 61, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
NELSON CARVALHO DE SANTANNÀ (1.598), filho de Afnò districto municipal de Sacramento. (Qualificação exfonso Carvalho de SanfAnna e de Angelina Maria do»
officio, B . E . 77, n . 264.)
Santos, nascido a 9 de março de 1907, no Districto F e deral, residente á rua Gonçalves Dias, 25, operário, solJuSÉ LINO DA SILVA (1.583), filho de Olympio de Mateiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
galhães e de Justiniana da Silva, nascido a 8 de outubro
Sacramento. (Qualificação requerida.)
de 1900., no Districto Federal, residente á rua Antônio
Abreu, 19, e. 12, empregado publico, casado, eom domiOSÉAS FERREIRA CARDOSO" (1.597), filho de Miguel de
cilio eleitoral no districto munieipal de ^Sacramento.
Faria Cardoso e de Amanda Ferreira Cardoso, nascido
(Qualificação ex-officio, B . E . 79.".a 27 de setembro de 1914, em S . Anna Piratininga, E s tado de Minas Geraes, residente á rua General Câmara,
RüNY CORRÊA DE SA (1.584), filho de Joaquim Corrêa do
146, empregado no commercio, solteiro, com domicilio
Sá e de Iracema Corrêa de Sá, nascido a 10 de novembro
eleitoral no districto municipal de Sacramento. ..(Qualide 1914, no Districto Federal, residente á rua Gonçalves
ficação requerida.)
Dias, 32, musico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação
ex-offiOSWALDO ROSA» (1.598), filho de João Marques e de Rosa
cio, n . 237.)
Ricardo, nascido a 20 de setembro de 1912, no Districto
Federal, residente á rua Ledo, 33, operário, solteiro, com
B.ERMINIO MARTINS (1.585), filho de Joaquim Martins P e domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
reira e de Philomena Augusta, nascido a 2 de janeiro
(Qualificação requerida.)
de 1913, no Districto. Federal; residente á rua Buenos
ALDA MACHADO (1.599), filha dc José da Rosa Machado
Aires, 200, pedreiro, solteiro, com domicilio eleitoral no
e de Anna Ferreira Machado, nascida a 26 de outubro
districto municipal de Sacramento. (Qualificação r e de 1892, em Castello, Estado do Espirito Santo, residente
querida, n . 833.)
á rua Werna Magalhães, 56, funccionaria publica, solWALDONIER DA COSTA LIMA (1.586), filho de Virgínia
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Bherends, nascido a 16 de junho de 1915, no Districto
Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 76, n u Federal, residente á rua dos Andradas, 22, operário, solmero 82,)
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
JOÃO BAPTISTA DE CARVALHAES PINHEIRO (1.600), f i Sacramento. (Qualificação requerida, a. 960.)
, lho de Barnabé de Carvalhaes Pinheiro Júnior e de L a JOSÉ NOGUEIRA DA SILVA (1.587), filho de José Nogueira
' vinia Odorico Mendes Pinheiro, nascido a 18 de janeiro
'e de Anna da Silva Nogueira, nascido a 17 de julho de
de 1915, no Districto Federal, residente á rua da Con1906, no Districto Federal, residente á rua Iracema, 188,
ceição, 92, estudante, solteiro com domicilio eleitoral no
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u districto municipal de Sacramento. (Qualificação requenicipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
rida.)
LOURIVAL. RODRIGUES VIANNA (1.588), filho de Manoel
ALCIDES GARCIA PINHEIRO (í .605), íílhe de Antônio E m í Rodrigues Viana e de Appolinaria Rodrigies Vianna, n a s lio Pinheiro e de Maria Garcia Pinheiro, nascido'a 14
cido a 18 de dezembro de 1910, em B . de Itabapoana,
de fevereiro de 1916, no Districto Federal, residente á
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Silveira Maravenida Passos, 22, sobrado, commercio, solteiro, com
tins, 72, c. 5, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacrano districto municipal de Sacramento. (Qualificação exmento .)
"
officio, B . E . 77, n . 243.)
MOACYR NOGUEIRA PERES (1.602), filho de Affonso P o JoSÉ DE ALMEIDA (1.589), filho de Antônio de Almeida e
res e de Guilhermina Nogueira Peres, nascido a 13 do
de Maria Cândida de Almeida, nascido a 1 de dezembro
dezembro de 1896, no Districto Federai, residente á í u a
de 1908, no Districto Federal, residente á rua dos Anda Alfândega, 179, motorista, casado, com domicilio eleidradas, 78, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral
. toral no districto municipal de Sacramento. (QualificaTV.-. districto municipal de Sacramento (Qualificação r e ção requerida.)
querida .)
ALBERTO TRAMONTANO (1.603), filho de Ernesto T r a AGOSTINHO FERREIRA CELECTO (1.590), filho de Anmontano e de Assumia Romano, nascido a 9 de outubro
tônio Ferreira Celecto e de Maria Felippe, nascido a 3 de
do 1915, no Districto Federal, residente á rua da Aljaneiro de 1910, no Districto Federal, residente á rua
fândega, 21, funecionario municipal, solteiro, com d o dos Andradas, 78, sobrado, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
m e i l i o eleitoral no districto m u n i c i p a l d e Sacramento.
(Qualificação requerida.)
(Qualificação requerida, B . E . 82, n . 1.186.)
EDMUNDO JOÃO TOMATIS (1.591), filho de Pedro T o - • PATJLINA EMMANUELITA FERREIRA (1.604), filha de Ologario Alves Teixeira e de Donaira Ribeiro, nascida a 14
matis e de Palmyra Lima da Silva Tomatis, nascido a 15
de fevereiro de 1904, no Districto Federal, residente á
de julho de 1898, em Porto Alegre, Estado do Rio Granrua S. Pedro, 272, professora, solteira, com domicilio
de do Sul, residente á rua Coqueiros, 37-A, funecionario
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qua• publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
lificação requerida, n. 955.)
municipal de Sacramento,
(Qualificação
ex-officio,
B . E . 79.)
DOLORES DIAS PEÇANHA (1.605), filha de João Dias e de
DJALMA CARLOS PINHEIRO (1.592), filho de Mario CarAduvierges Dias, nascida a 18 de maio de 1911, no Dislos Pinheiro e de Noemia Pinheiro, nascido a 11 de
tricAu Federal, residente á rua Lioinio Cardoso, 277,
ybril de 1914, no Districto Federal, residente á rua Bue-.
fiTíicoioi-aria municipal, casada, com domicilio eleitoral
nos Aires, 77, commercio, solteiro, com domicilio eleitono districto municipal de Sacramento. (Qualificação exral no districto municipal de Sacramento.' (Qualificação
officio, B . E . 78, n . 140.)
requer'os.)
TTALO BIANCO (1.606), filho de David Bianco e de Maria
JOSÉ GOMES VIANNA (1.593), filho de Francisco Vianna o
Dianco, nascido a 22 dè abril de 1915, no Districto F e de Maria Gomes Vianna, nascido a '.9 de março de ÍS96,
deral, reaicente á rua Camerun. 16, cornmoreio, solcm Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente & r u a
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
ria Alfândega, 223, sobrado, operário, solteiro, com doSacramento. (Qualificação ex-officio, B. E . 77.)
micilio eleitoral no districto municipal de Sicramento.
JACYRA SILVEIRA (1.607), filha de Alberto Alves Silveira
(Q:.ia! f'( ação requerida.)
e.dê Alcina Silveira, nascida a 13 de novembro de 1913,
BRAZ BITTENCOURT FERREIRA PINTO (1.594), filho de
no D i s t r i t o Federal, residente â rua Luiza Prata,
Samuel Vieira Ferreira Pinto e de Eponina Guedes Bit•íiincfioiifcrifl publica, solteira, com domicilio eleitoral no
tencourt Pinto, nascido a 16 de novembro de 1901, no»
di-trietc municipal do Sacramento. (Qualificação exDisíiicto Federal, residente á rua Maivonal Floriano, 133,
offieio, B . E . 79.)
sobrado commercio, casado, com domicilio eleitoral no
SALUSTIANC DA SILVA MACHADO (1.608), filho de Diá•diitricío municipal de Sacramento. (Qualificação r e rio da Silva Machado e de M a r a dos Santos Machado,
, querida.)
• íiascidr,- a 14 de setembro de 18.10. em-Belém; Estado do
Lli.iOSA AMÉLIA DE LUCENA (1.595), filha de Antônio
Pará, residente á rua Camerino, 52, industrial, casado,
Cinuto Pereira de Lucena e de Amélia Nobrega de L u c
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cor» üornisilio eleitoral no.'districto- miüiieipal de Sacramonto- (Onalificação requerida.)
ÜN<U'T.K DO NASCIMENTO (1.639), filho'd* Pl.vi-lo Gonçalves Nascimento J r . e de Luiza da -Cunha Nascimento,
nascido a 12 de junho'de 1901,-no Districto Federal, r e sidente á r u a B. Aires, 393, sobrado, commercio, solsolteiro, c m domicilio eleitoral no õisliicto municipal
íio S a c m u t n t o . (Qualificação requerida.)
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AGENOR MANOEL PEREIRA (1.622), filho de Cornelio Ma• noel Pereira e de Djanira Maria Pereira, nascido a 4 de
fevereiro de 1903, no Districto Federai; -residente á t r a • vessa João Mattos, 11, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal do Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 77, n . 265.) .
RAMYRO AGUEDA LOPES (1.623), filtro ide- Jose Augusto
Lopes e de Anno Guilhermiha Lopes,', nascido a 19 de
J O S É L I B A N I O DOS SANTOS (1.610), filho de Álvaro Cli•junho de 1915, no Districto Federal,: residente á r u a
merio dos Santos e de Lindaura da Rocha Santos, nascido
Barão Sertorio, .3, commercio, solteiro, com domicilio
a 5 de agosto-de 1913, em S. Salvador, Estado da Bahia,
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualiresidente á r u a dos Andradas, 24, funecionario publico,
ficação ex-officio,
B . PI. 77, n . 229.)
solteiro, com domicilio-eleitoral no districto munieipaí
SALUST1ANO SOARES SILVA (1.624), filho de Francisco
de Sacramento. (Qualificação requerida.)
Soares da Silva e de Marcilia Souza Soares, nascido a l i
CARLOS EUGÊNIO VIANNA (1.611), filho de Carlos Viande fevereiro de 1909, em Laguna, Estado de Santa.Cana e de Ai anima de Medeiros Viinna, nascido a 11 de
tharina, residente á r u a Frei Caneca, 238, funecionario
junho de 1913, no Districto Fsderal, residente ã rua ia
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no .districto
Alfândega,, 377, estudante, solteiro,, com domicilio elei-. . . mnncipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B .
tora; no districto municipal de Sacramento. (QualifiE . 76. n . 154.)
'
cação resu ferida.)- •
ADALBERTO FERREIRA DE MESQUITA (1.625). filho de
Í5PIPHANIA VALVERDE (1.612), filha de Antônio Henrique
Joaquim Ferreira Mesquita e. de Anna Wancferley Made Lima Valverde e de Maria de.Lima Vaíverde, nascida
ciel, nascido a 14 de julho de-1903. no Districto Federal,
a 20 de janeiro de 1893, em Alagoinhas, Estado da B a residente á rua Albano, 63, commercio,: casado, com d o hia, residente á r u a S . Christovão, 568, funccionaria p u ' micilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
blica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u (Qualificação ex-officio, B . E . 77. n . 206.)
nicipal de Sacramento. (Qualificação
ex-officio,
B.
ZULEIDA CÉSAR BURLAMAQUI (1.62o),' filha de Frederico
César Burlamaqui e de Carmen da Silva Bularmaqui,
nascida a 13 de maio de 1907, no Districto Federal, r e APISFERREIRA CAVALCANTE- (1.613), filho de Francisco
sidente á r u a Camerino, 106, funccionaria publica, solHollanda Cavalcante e de Maria F e r r e i r a Cavalcante,
teira» com domicilio eleitoral no districto municipal de
nascido a Í2 de agosto de 1915, nc Districto Federal,
Sacramento. (Qualificação requerida.)
residente, á r u a Farneze, 71, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de. ZAIRA DA SILVA DIAS (1.627), filha de A r t h u r da Silva
Sacramento. (Qualificação ex-officio,
B . E . 76, nu-"
M-artins e de Rosa Florencia dos Santos, nascida a 26
mero 294.)
de março de 1905, era Nova Iguassú, Estado do Rio de
tóANOEL CELESTINO DA COSTA FILHO (1.614), filho de
Janeiro, residente á r u a Camerino, 26, funccionaria p u Manoel Celestino da Costa e de Aduzinda • Ferreira da
blica, casada, com domicilio eleitoral no districto muCosta, nascido á 13 de fevereiro de 1914, no Districto
nicipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
Federal, residente á r u a S. Pedro, 186; commercio, SolJOÃO DERME SOUZA CALVÃO (1.628), filho de Antônio
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
de Souza Galvão Júlio e de Silvana de Jesus Calvão, nasSacramento. (Qualificação, requerida.)
cido a 1 de janeiro de 1911, no Districto Federal, r e s i dente á r u a Funda, 11, operário, solteiro, com domiciMAURÍCIO FRANCISCO PEREIRA (1.615), filho-de Gregorio
lio elitoral no districto municipal de-Sacramento, (QuaFrancisco Pereira e de Maria Dolores Pereira, nascido a
lificação requerida.)
23 de setembro de 1913, em Nova Iguassú, Estado do
Rio de Janeiro, residente á r u a da Alfândega, 200, so- RUBEM MARTINS (1.629), filho de Joaquim Ferreira Martins e de Amélia Martins, nascido a 1 de abril de 1905,
brado, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
- no Districto Federal, residente á r u a dos Andradas, 48,
* districto municipal de Sacramento. (Qualificação requecommercio, casado, com domicilio eleitoral" no districto
rida.)
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
JORGE EUTYCHIO DE OLIVEIRA (1.616), filho de Jorge
ADALBERTO PEREIRA DA SILVA (1.630), filho de F r a n Eutychio de Oliveira e-de Emilia de Oliveira, nascido a
cisco Pereira da Silva e de Alexandrina Pereira da Silva,
15 de janeiro de 1889, em S.- Salvador, Estado da Bahia,
nascido a 22 de julho.de 1915, no Districto Federal, r e residente á , r u a S. Pedro, 287, commercio, casado, com
sidente á r u a General Câmara, 335, commercio, solteiro,
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramencom domicilio eleitoral no districto .municipal de Sat o . (Qualificação requerida.)
cramento. (Qualificação requerida.) ' i. MANOEL ANTÔNIO DE OLIVEIRA (1.617), filho de Manoel
Antônio de Oliveira e de Cândida Maria de Oliveira, nasLUIZ MILLIET (1.631), filho de Affonso Augusto Roberto
cido a 21 de fevereiro de 1897, no Districto_Federal, r e Milliet e de Maria Carolina Lousada Milliçt, nascido a
sidente á r u a S. Venancio, 28, commercio, casado, com
11 de dezembro de 1900, no Estado de São Paulo, residen. domicilio eleitoral no districto ^municipal de Sacramente á r u a da Alfândega, 180, tachygrapho, casado, com,
t o . (Qualificação ex-officio. B . E . 77, ii. 269. i
domicilio eleitoral no districto municipal de SacramenNICOLAU FRANÇA LEITE FILHO (1.618), filho de,Nicolau
to. (Qualificação requerida.)
Rodrigues dos Santos França Leite e de Adelia Goldesley
AL PARO JOSÉ DOS^SANTOS (1.632), filho de Satyro José'"
França Leite, nascido a 20-4-1913, no Districto F e dos Santos- e de Francisca da Silva Corroa, nascido a 7
deral, residente á r u a da Alfândega, 200, estudante, sol- ,
de fevereiro de 1914, ho Districto Federal, residente á
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
rua Funda, 12, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
Sacramento. (Qualificação requerida.)
no districto municipal de Sacramento. (Qualificação r e J O S É PINTO DA'GAMA (1.619), filho d^ Leonardo Pinto da
querida.)
Gama e de Francisca Rosa da-Gama, nascido a 18 de
FRANCISCO
MEDEIROS (1.633), filho de Eduardo Medeiros
. março de 1883, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro,
e de Maria Esnieraldina de Medeiros, nascido a 5 de
residente á rua Buenos Aires, 240, artista, casado, com
dezembro de 1908, no Districto Federal, residente á r u a
domicilio eleitoral.no districto municipal de Sacramen. Camerino, 19. operário, ca'sado, com ^domicilio eleitoral
to. (Qualificação requerida.)
no districto municipai de Sacramento. KQuálificação r e AFFONSO H E N R I Q U E S VILLACA (í.020), filho de Antônio
querida. ) •
da Costa Viliaça e de Fausto Pinto dos Santos, nascido a
ERNANI MENDONÇA (1.634), filho de João''Mendonça e de
20 de'dezembro de 1911, no Districto Federal, residente
-Amélia Marques de Mendonça, nascido.a 9 de julho de
no largo de S. Francisco, 18, commercio, solteiro, com
1915, em Bello Horizonte, Estado cie Minas Geraes, r e domicilio eleitoral-no districto municipal de Sacramensidente
á rua São Pedro,-184, commercio, solteiro,-coro
to. (Qualificação requerida.)
domicilio eleitoral no districto municipal de SacramenANTÔNIO VIEIRA (1.621), filho de Octavio Vieira e de Lauto. (Qualificação requerida.)
r a Vieira, nascido a 30 de abril de 19144, em Fortaleza,
ELIZABETH PINTO DE ANGELIZ (1.635), filha de Aristo
Estado do Ceará, residente á praça 15 de Novembro, 24,
Matheus de Angeliz e de Adelia Pinto" de Angeliz, n a s funecionario publico,, solteiro, com domicilio eleitoral no
cida a 11 de outubro de 1909, no Estado da Bahia, r e districto municipal de Sacramento. (Qualificação exsidente á rua dos Andradas. 74, comercio, solteiro, com
officio, B . E". 76, n . 213.)
N
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domirJlio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida.)
POLORES REIS (1.636), filha de Marceliuo Reis e de Leocidia Francisca de Moura, nascida a 26 de maio de 1915,
no Districto Federal, resdente á rua Gonçalves Dias, 18,
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal dc Sacramento. (Qualificação requerida.)
PAULA RIBEIRO GUIMARÃES (1.637), filha de Anísio Guimarães e de Maria Luiza Ribeiro Guimarães, nascido a 18
de abril de 1894, no Districto Federal, residente á rua
General Câmara, 347, sobrado, comercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramen«
t o . (Qualificação requerida.)
PAULO GOMES DE PINHO (1.638), filho de Manoel Gomes
Gomes de Pinho Sobrinho e de Guiomar Tinoco de P i nho, nascido a 8 de abril de 1904, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Imperatriz Leopoldina, 1, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Sacramento. (Qualificação r e querida.)
FLORÍANO PEIXOTO FREIRE DE AMORIM (1.639), filho
de Manoel Olympio Freire de Amorim e de Elmira Freire'
de Amorim, nascido a 13 de março de 1899. no Districto
Federal, residente á rua General Câmara, 215, sobrado,
operário, casado, com domicilio elaitoad no distríctu
municipal dc Sacramento.
(Qualificação requerida,
B . E . 75.)
JOAQUIM EDMUNDO PANDARCO (1.340), filho de Antônio
Santos de Jesus Pandarco e de Verônica de Çosme P a n darco, nascido a 10 de maio de 1891, em Belém, Estado
do Pará, residente á rua Conceição, 90, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
UENRIQÜETA ROSNER (1.641), filha de Simon Rosner é
de Elza Rosner, nascida a 23 de dezembro de 1910, em
Blumenau, Estado de Santa Catharina, residente á rua
São Pedro, 240, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação
requerida, B . E . 75.)'
JOSÉ MANOEL DA SILVA (1.642), filho de Jacintho José da
Silva e de Modesta Muniz da Silva, nascido a 21 de'maio
de 1907, em Belém, Estado do Pará, residente á rua Camerino, 58, sobrado, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
NELSON DA SILVA (1.643), filho de Rufião Pinto da Silva
e de Celina Amaral da Silva, nascido a 19 de julho d s
1906, no Districto Federal, residente á rua Ledo, 57,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto.
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
EM1LIA DE SÁ (1.644), filha de Antônio de Sâ e de Emilia
Fernandes de Sá, nascida a 26-de março de 1911, no Districto Federal, residente á rua S. Pedro, 262, domestica,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento'.
LOURIVAL NASCIMENTO (1.045), filho de Aurelianò do'
Nascimento e de Gracinda da Conceição, nascido a 7 de
dezembro de 1909, no Districto Federal, residente ã r u a
da Constituição, 16, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
AÍÍTONIO FARIA (1.646), filho de Leopoldino Joaquim de
Farias e de Maria Jesus de Farias, nascido no Districto
?edcral, residente á- rua dos Andradas, 43, commercio,
•asado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
lacramcnto. (Qualificação requerida.)
JOlSli ÁVILA LEAL (1.647), íilho de Manoel Antônio Ávila
o de Cândida Cardoso Leal, nascido a,26 de fevereiro de
1898, em S. Luiz do Caeeres, Estado de Matto Grosso,
•esidente á rua Santa Fé, 14, militar, casado, com domiiilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
[Qualificação ex-officio, B . E . 75.)
ORLANDO BANDEIRA CHAGAS (1.648), filho de Joaquim
Augusto Bandeira Chagas e de Guilhermitia Ferreira
Bandeira, nascido a 7 de dezembro de 1902, em Bomfim,
Estado da Bahia, residente na Invern.ada dos Affonsos,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio. B . E .
numero 75.)
AriTENOR RODRIGUES DA SILVA (1.649), filho de Pedro
Cardoso da Silva e dc Anna Rodrigues da Siiva, nascido
a 17 de maio de 1894. em Vassouras, Estado do Rio de
Janeiro, residente á rua Borja Reis, 2-30, militar, casado,
1
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com domicilio eleitoral no districto municipakí e Sacra-<
mento. (Qualificação ex-officio, B . E . 76.)
FRANCISCO DA VEIGA PIMENTEL (1.650), filho de Antônio Martins Azevedo Pimentel e de Francisca Figueira
da Veiga Pimentel, nascido a 11 de maio de 1897, no
Districto Federal, residente á rua Pró/cotada, 2, militar
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do.
Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 75.)
GILBERTO OLYMPIO CARNEIRO (1.651), filho de Olympio
Justo Carneiro e de Rita Martins Carneiro, nascido a 23
de fevereiro de 1904, em Recife, Estado de Pernambuco,
residente á rua Gatumby, 96, c. II, militar, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal cie Sacramento.
(Qualificação ex-officio, B . E . 7 5 . i
JOÃO FERREIRA NEVES (1.652), filho da Augusto Ferreira
Neves e de Maria Thereza Neves, nascido a 7 de março do
1906, em Rio Claro, Estado do Rio de Janeiro, residente
á ladeira da Sàude, 21, militar, casado, com domicilio,
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 75.)
LUIZ JUSTINO DE MELLO PEREIRA (1.653), filho de J u s tino de Moura Pereira e de Maria Isabjl de Mello Pereira,
nascido a 15 de setembro de 1900, em Santos, Estado de
São Paulo, residente á rua da Alfândega, 90, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de
S . Domingos. (Qualificação requerida.)
JOÃO ANTÔNIO ROTUNDARO (1.554), filho de Luiz Rohm-,
daro e de Anna Canoella, nascido a 6 de abril de 1895,
em São Paulo, Estado de São Paulo, residente á rua da
Alfândega, 84, commerciante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de S . Domingos. .(Qualificação requerida.)
JOSÉ BORGES DE SOUZA (1.655), filho de Manoel Borges
Barcellos Júnior e de Deolinda Soares Barcellos, nascido
a 28 de dezembro de 1902, no Estado de Minas Geraes,
residente á rua General Gamara, 189, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São,
Domingos. (Qualificação requerida.)
RUBENS ESPOSEL PINTO (1.656), filho de Alfredo Henrique Gonçalves Pinto e de Olga Espozei Pinto, nascido
a 16 de junho de 1892, no Distruto Federal,-residente á
r u a General Gamara, 147, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de S . Domingos.
(Qualificação requerida.)
WALDEMAR KROFF CARVALHO (1.657), filho de Manoel
de Medeiros Carvalho e de Elisa Lengrubor Kroff Carvalho, nascido a 15 de dezembro de 1915, no Districto F e deral, residente á rua General Gamara, 266, commercio,
solteiro,, eom domicilio eleitoral no districto municipal
de S. Domingos. (Qualificação requerida.)
IRACEMA CORRÊA DE MATTOS (1.658), filha de Tito Corrêa de Mattos e de Eivira Corrêa de Mattos, nascida a 3
de fevereiro de 1908, no Districto Federal, residente á
rua Euphrasio Corrêa, 56, domestica, solteira, com d o micilio eleitoral no districto municipal de S. Domingos. (Qualificação requerida.)
GERMANO FERREIRA DOS SANTOS (1.659), filho de José
Ferreira dos Santos e de Angelina de Mello, nascido a
9 de agosto de 1914, no Districto Federal, residente á
avenida Passos, 106, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de 3 . Domingos. (Qualificação- requerida.)
MANOEL DE ALMEIDA (1.660), filho de Manoel de Almeida e de Rosa Carneiro,.nascido a 5 de outubro de 1901,,
no Districto Federal, residente á rua General Gamara,,
171. commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipai de S. Domingos. (Qualificaçã:/ requePEDRo''ALCÂNTARA DA SILVA (1.631), filho de José Alcântara do. Silva e de Maria Alcântara da Silva, nascido
a 28 de julho de 1904, em Olinda, Estado de-Pernambuco,
residente á rua Conde de Irajá, 132, funecionario publico,
casado, com domicilio eleitoral- no districto municipal de
Sacramento, .(Qualificação ex-officio, B . E . 76, n u mero 1 1 1 . ;
MARIA JOSÉ BALTHAZAR DA SILVEIRA (1.662), filha de
José Balthazar da Silveira e de Amara da Silveira, n a s • cida a 19 de março de 1901, no Districto Federal, r e s i dente á rua Dr. Garnier, 158, funccionaria publica, c a sada, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Sacramento, (Qualificação
ex-officio.)
CARMELITA MARIA DA CONCEIÇÃO (1.663), filha de Rosalina Maria, da Conceição, nascilu a 2 de dezembro -cie
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' 1813, ':tio Districto Federai, resi i i de á rua "da AlfândeBAS1LÍO A ÁTOMO FERREIRA (1.677),Líühocl e Antônio
ga, 152, domestica, solteira, eon. domicilio eleitoral no
Bernardino Ferreira e de. Maria. Marques Ferreira, nascido a 14 de junho de'1.868, em S;.-Luiz,, Estado do Maradistricto municipal de Sacramento. (Qualificação reque, nhão, residente .á rua. Almeida Nogueira, 26, estivador,
rida.)
viuvo', comiVdòmicilio. eleitoral :na'distFicU) m'tinicipàl"de
GARMEN MARIA DA CONCEIÇÃO (1.664), filha de Rosalina'
Santa Rita. (Qualificação èx-offííio, B. E i ' 73,' numero
Maria da Conceição, 'nascida a 2 do dezembro de 1913, ,
.31 175 )
*
' .
'
' .
no Districto Federai,, residente á rua da Alfândega, 159,'
domettica, solteira, com JoüuciE'o eleitoral no districto
JOüÒ.DE OLIVEIRA (1.678) ,• filho de Cândido José "dos. Sanmunicipal dc Sacramento., (Qualificação requerida.)
tos e de Maria Laurinda de Jesus, nascido a 26.de fevereiro de 1892, em-Laranjeiras, Estado de Sergipe, r e s i MARTETTA PEREIRA LIGIO (1.365), filha de Rosalinã Ma" dente á~rua Capitão'M.acieira, 34, estivador, solteiro, com
ria, da Conceição, nascida a-2 de dezembro de 1913, no
. domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
Districto Federal, residente à rua. da Alfândega, 159,'do(Qualificação 'ex-afficio, B. E . 73, n . 30.657.)
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u - . '
MILTON. GONÇALVES BOUSQÜAT (1.679), filho de Henrinicipal m Sacramento. (Qualificação.requerida.)
que João Bernardo Bousquat e de Ücíacilia Gonçalves
MANOEL CUSTODIO VAREJÃO K.Otiô). filho de José custo» Bousquat, nascido a 29 de juího dé 1913, no Districto
dio Varejão e de Rosalina Augusta. Varejão, nascido a .'*
Federal, residente á rua Theodoro dá Silva, 41, estu24 de dezeipbro de 1904, no Districto Federal, residente
dante, solteiro, com domicilio eleitoral.no districto m u a rua "Marechal Deodoro, 83, funecionario-publico, ca- /
nicipal de Sacramento. (Qualificação' ex-officio, n u m e sido. com" domicilio eleitoral no districto municipal oe
ro 1 551' )
Sacramento. (Qualificação
ex-offlcio.)
MARIO PEREIRA D U A R T E "(1.680),"filho de Antônio P e SEBASTIÃO CARLOS DA SILVA (1.667), filho de Prescilia' reíra Duarte e de Rosa Duarte Viana, nascido a 17 de
na Maria da Silva, nascido a 4 de novembro de 1885, no
setembro de 1911, no Districto Federal, residente' á rua.
Districto Federal, residente á r u a do Rosário, 118, do£ Ministro Viveiros de Castro, 39, estudante, solteiro, com
mestica, casada, com domicilio eleitoral no districto m u domicilio eleitoral no districto municipal de • Sacramennicipa! de Sacramento. (.Qualificação requerida.)
t o . (Qualificação requerida.)
DIVA MALLET DE LIMA (1.06"8), filha da Honorio Portella
MANOEL
DA COSTA (1.681), filho de Antônio Jacintho da'
da Rosa Lima e de Leopoldina Mallet de Lima, nascida a
."Costa e de Carolina de Carvalho Costa, nascido a 19 de
15 de junho dè 1908, no Districto Federal,-residente á
junho de 1913, no Districto Federal, residente á rua do
rua Ccrorel Cabrita, 25, eontadoia, solteira, com do mi Rezende, 96, empregado publico, solteiro, com domicilio
cilio eleitoral" no districto 'municipal dè Santa
Rita.
eleitoral no districto m u n i c i p a l d e Sacramento: (Qua.(Qualificação requerida, B. E . 81, n . 806.)
lificação ex-officio, ii. 2.) : < - " " I*"V
".'
GUILHERME FERREIRA. DE'AGUIAR (1.669), filho de
ANTÔNIO
EVAR1STO
LOPES
"DA
SILVA
(1.682),
filho de
Eduardo Ferreira de Aguiar & de Verônica Maria de
Miguel. Lopes da Silva e de Vitaltna Lopes, da Silva, n a s Aguiar, nascido a 1 de abril de 1892, e m ' S . Gonçalo,.Escido a 26 de outubro de 1901, em. Çaxias,.,E3tado do Matado do Rio de Janeiro, residente á travessa do Dirceu,
ranhão, residente á rua Sara, 54, "funecionario publico,
40, servente, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação êx-officio,
' .... solteiro, com domicilio eleitoral novdistricto municipal
de Sacramento. (Qualificação ex-nfficio,B.
E . 70, n u B . E . 77.)
'
' ' mero 233.)'
" '
1ÜCTAVIO FURTADO (1.670), filho de José Furtado e de"
MANOEL FERREIRA CAMPOS'(1.683), filho de'José.. F e r •Henriqueta Guimarães Furtado, nascido a 4- de maio de •
reira Campos e de. Annühciação Mendes Campos, nascido
-1913, no Districto Federal, residente á rua Senador Poma 26 de julho de 1914,.no'Districto Federal, residente á
peu, 64, operário, solteiro, com domicilio eleitoral. no>
rua S. -Carlos, 15, .commercio, solteiro, com - domicilio
districto municipal,de Sacramento. (Qualificação requeeleitoral no districto municipal de Sacramento, (Quarida, n . 1.146.)
z
lificação requerida.)
WCTORIO EMANUELE FELISBERTO SARCONE (1.671), fiMA.RIO ANTÔNIO PIRES (1.684), filho !de Manoel Antônio
lho de Vicente Sarcone e de Consuelo Lopes, nascido a
Pires e. de Francisca Conceição Pires; nascido a 7 de.ou20 de setembro de 1912, no Districto Federai, residente
tubro de 1901, em Campos, Estado do Rio de Janeiro,
á rua do Gosta, 54, commercio, solteiro,. com domicilio
residente â rua Rio Branco, 52, funecionario publico,
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qua- solteiro, com domicilio 'eleitoral no idistricto .municipal
lificação requerida.)
• ^
de Sacramento. (Qualificação •ex-of.ficio, B . É . 75, nu,
mero 24.341-i)
'
.-> , - / .'-»''•
TJLYSSÉS GOMES (l"672), filho.de José-Luciano Gomes .e de
ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA (1.68o),--filho de José RoMargarida Rodrigues Gomes, nascido^ a 15 de março dé
drigues da Silva.e de Maria Liszaâa, nascido a 28 d e ' f e 1913, no Districto. Federal, residente á rua Buenos Aires, vereiro de 1913, em Parahybuna, Estado de Minas Ge305, funecionario publico, solteiro, com domicilio,eleiraes, residente á rua Luiz de Gamõjas, 58, funecionario
toral no districto municipal de,Sacramento. (Qualificapublico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u ção requerida, n . 824.) '
• ' • ' . - .
nicipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E .
1110MÁZ AVELINO DE AQUINO (1.673), filho de Avelino
76, n. 110.)
. . . . . .
T h o m a z d e Aquino e de'Ignez Lucinda de. Aquino, nasHEROCLITO PEDRO DOS SANTOS (1.686), filho de José
cido a 30 de novembro de 1915, no Districto Federal, r e Barroso dós'Santos e de Maria Pas.tóra dos. Santos, .nas,;
sidente á rua Francisca Graça, 55, operário, solteiro,
,cido a 2? de junho de 189.6, emAracajú, Estado de Sèrcõm domicilio eleitoral no districto munieipal de Santa
« gipe, residente" á rua Dourada, 4, estivador, casado, com
Rita. (Qualificação requerida, B > E . 73, n . 3 9 9 . ) '
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa-RiCÍCERO VÁLERIANO.DA SILVA (1.674), filho de Tiburcio
t a . (Qualificação ex-officio, B , E ; 73, n . 29.899.) >•
Valeriano da Silva e de Paulina Anacletada Silva, nasMANOEL MOCARIO DA FONSECA" (1.687), filho de Hermocido a 16 de abril de 1893, em. Maceió, Estado de Alagoas,
genes JoSé da Fonseca e de'"Fausta Maria -da' Fonseca;
residente á rua Tres, 47, estivador, viuvo, com domicilio
nascido "a I d e abril de 189Ó, em Rosário, Estado de Sereleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualifigipe, residente.á rua Santa Isabel^SOâ, estivador, solteiro,
cação ex-officio, B . E . 73, n . 29:816.)
-_
cóih domicilio eleitoral no districto imunicipal* de Santa
• MARIA DULCE RIBEIRO DA LUZ (1.675), filha, de F r a n Rita. (Qualificação éx-officio, B . E . 73, n . 29.565:) •
cisco Carneiro Ribeiro da Luz e 'de Ernestina Ribeiro de
ANTÔNIO DA SILVA RABELLO (1.088)- filho de Antônio
Almeida Luz, nascida a-18 "de novembro de 1898, em
José Gomes e de Josepha Amélia Gomes, nascido a 13
Conceição do Rio Verde, Estado de Minas Geraes,.resi- de junho de 1881, em N. S. do OJ do Goyana, Estado
dente, á rua Lúcio de Mendonça, 43, pharmaceutica, soldo Pernambuco, residente á rua da Capella, 60, estivateira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
dor, casado, com domicilio eleitoral no districto municiSacramento. (Qualificação éx-officio, B . E . 69.)
pal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . . 7 3 ,
JíDITH DA ROCHA CRUZ (1,676), filha de Manoel Barbosa
n . 29.566.)
"
da Cruz e de Amelia_dà Rocha Cruz, nascida a 27 de j u JOAQUIM FERNANDES RIBEIRO (1.689), filho de Mathia.s
lho de 1906, em Santa Maria.Magdaiena, Estado do Rio
Fernandes Ribeiro e de Mari-J Joaquina Dias, nascido á
de Janeiro, residente no largo do Machado, 6, archivista,
18 de dezembro de 1890, no Districto Federal, residente
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
á rua João Clapp Filho, 101, estivador,.'solteiro, com dode Santa Rita. (Qualificação requerida, B . . E . 73, n u micilio eleitoral no districto 'municipal de Santa Rita,
mero 380.)
"
.(Qualificação' ex-officio, B . E.ç.73,
29.805.)
4 i

r
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ANÍSIO FRANCISCO MARTINS (1.690), filho cie .Manoel
Francisco Basiíio e de Maria Theodora de Sant Anna,
nascido a 23 de junho de 1879, em Estância, Estado de
Sergipe, residente á rua do Livramento, 138, estivador,
solteiro, com domicilio elitoral no districto municipai de
Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . 73, n u m e ro 30.675.)
DAM1ÃO SIQUEIRA DE SOUZA (1.691), filho de Lucindo
José de Souza e de Josepha Siqueira dè Souza, nascido
a 8 de setembro de 1884, em Aracaju, Estado de Sergipe, residente á rua Agricula, 37, estivador, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
(Qualificação ex-offiçio, B . E . 73, n. 29.530.)
PHILERMONIO JOSÉ DAS DORES (1.692). filho de Anas• tacio Joaquim Francisco e de Marcellina Maria das Dores,
nascido a 22 de janeiro de 1886, em Dores de Maoabú,
Estado do Rio de Janeiro, residente na. estrada Santa
Isabel, 10, estivador, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipald e Santa Rita. (Qualificação ex-officio, -B. E . 73, n. 29.508.)
JOSÉ ATONTO CABRAL DE MELLO (1.693), filho de Díogo
Soares Cabral de Melo e de Eveiina de Britto Mello, nascido a 11 de abril de 1906, ern Angra dos Reis, Estado
do Rio de. Janeiro, residente á rua da Alfândega, 115,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipalde S. Domingos. (Qualificação requerida, B .
E . 74, n. 347.)
OSCAR FERI\ANDES (1.694), filho de Abilio de Aguiar e dé
Jordina Fernandes, nascido a 5 de novembro de 1885,
no Districto Federal, residente á rua Capitão Senna, 66,
estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santa Rita, (Qualificação ex-ffccio, B . E .
73, n . 30.083.)
BERNARDO JOSÉ DE CARVALHO (1.695), filho de João
José de Carvalho e de Anna Rosa Marmello, nascido a 20
dc agosto de 1894, no Districto Federal, residente á rua
Jacarehy, 112, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipald e Santa Rita. (Qualificação exofficio, B . E . 73, n . 30.055.)
MAXIMINO 1SIDRO DE JESS (1 696), filho de ísidro Domingos dos Santos e de Ubilina Fernandes da Criiz, nascido a 5 de fevereiro de 1892, em Aracaju, Estado de
Sergipe, residente á rua Sacadura Cabral, 165, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Santa Rita. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO LOPES MACHADO FILHO (1.697), filho de Antônio Lopes Machado e de Umbeluu Maria da Conceição
Machado, nascido a 6 de março de 1865, em Porto das
• Caixas, Estado do Rio,, residente á rua Alice Galvão, 20,
funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Sacramento. (Qualificação exofficio, B. E. 76, n. 153.)
VOLANDA DE ANDRADE MELLO (1.698), filha de Antônio
Corrêa de Mello e de Volanda rie Andrade Mello, nascida
a 2 de agosto de 1916, no Districto Federal, residente
10 becco do Thesouro, 18, sobrado, empregada no commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, B .
E . 76.)
ASCENDINO BARBOSA ESPÍNDOLA (1.699), filho de Urbano Barbosa Espíndola e de Anna Amélia Espindola,
nascido a 16 de abril de 1890, em Palma, Estado de Minas Geraes, residente á rua Nery Pinheiro, 87, c. 2, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitora! no
districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 76, n . 130.)
HORACIO FAGUNDES DOS SANTOS (1.700), filho de Luiz
Fagundes dos Santos e de Maria Luiza dos Santos, nascido a 1 de janeiro de 1900, em Montes Claros, Estado
de Minas Geraes, residente á rua Cardoso Marinho, 344,
estivador, viuvo, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B .
E . 73, n . 30.608.)
JOSÉ DO MONTE FILHO (1.701), filho de José do Monte
Lima e de Maria Cândida do Monte, nascido a 10 de
agosto de 1884, em Viçosa, Estado do Ceará, residente
á rua Cunha Barbosa, 59, c. 1, estivador, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
(Qualificação ex-officio, B . E . 73, n . 30.472.)
MARCIONILIO CORRÊA DE CARVALHO (1.702), filho de Manoel Corrêa e de 'Rozaura Corrêa de Carvalho, nascido
a 11 de novembro de^.1896, em Caxias, Estado do Maranhão, residente á ru*a Araquary, 50, funecionario p u - .
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blico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Sacramento. (Qualificaçoã ex-officio,
B. E.
76, n . 232.)
MARIO FERREIRA (1.703), filho de Arnaldo Sabino Ferreira'
e de Cecília de Assis, nascido a 4 de novembro de 1900,
no Districto Federal, residente á rua Leopoldo Fróes, 8,
commercio, solteiro, com domicilio elietòral no districto
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, n u mero 78.)
JOSÉ BAPTISTA DOS SANTOS (1.704), filho de João Baptista dos Santos e de Ambrosina Alves de Moraes, n a s cido a 26 de janeiro de 1907, no Districto Federal, r e sidente á rua Archias Cordeiro, 15 operário, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacrament o . (Qualificação requerida, 3 . E . 67.)
JOÃO TAVARES DE ABREU (1,705;. filho de Manoel F e r reira de Abreu e de Felicidade Ferreira Tavares, nascido
a 28 de setembro de 1911, em S. João da Barra, Estado
do Rio de Janeiro, residente á rua Monte Alverne, 69,
casa 2, motorista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. .(Qualificação r e q u e rida.)
WILSON GIL DA MATTA (1.706), filho de Genesio Gil da
Matta e de Cernira Gil da Matta, nascido a 27 de julho
de 1911, no Districto Federal, residente á rua Leonor, 21,
funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Sacramento. (Qualificação exofficio, B . E . 78, n. 60.)
JOAQUIM BRÍGIDO (1.707), filho de João Baptista e de
Erigida Caueio, nascido a 25 de abril de 1912, em í t a borahy, Estado de Goyaz, residente á rua Emancipação,
28, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto .municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B , É . 76, n. 149.)
ARTHUR DOS SANTOS CID (1.708), filho de João Baptistf
Cid e de Livia Amélia, nascido a 25 de novembro de 1897,
no Districto Federal, residente á praça Mario Nazareth,
22, casa 5, commercio, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação exofficio, B . E . .77, n . 51.)
ALONSO WERNECK (1.709), filho de Hereulano de Souza
Werneek e de Anna de Jesus Wèrnecii, nascido a 25 de
agosto de 1891, em Leopoldina, Estado de Minas Geraes,
residente á rua Visconde da Gávea. 113, typographo, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento. (Qualificação requerida, n . 381.)
ELtSABETE FECHNER (1.710), filha de Rodolpho F e chner e de Margarida Fechner, nascida no Districto F e deral, residente á Avenida Mem de Sá n . 278, domestica, casada,' com domicilio eleitoral no districto.
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida) .•
NILZA PEREIRA NETTO (1.711), filha de Auta dos Santos,
nascida a 1 de julho de 1913, no Districto Federal, r e sidente á rua Gravatahy n . 73, domestica, casada, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida n. 1.577)..
O.VDINA GONÇALVES DA SILVA (1.712), filha de Manoel
José Gonçalves da Silva e de Margarida da Silva, nascida a 16 de maio de 1916, no Districto Federal, residente á rua Oito de Dezembro ri. 40, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento. (Qualificação requerida n. 1.219).
STLVIO DA COSTA FEIJO' (1.713), filho de Oscar da Costa Feijó e de Anna. de Carvalho Feijó, nascido a 17 da
junho de 1910, no Districto Federal, residente á rua
Camerino n . 16, sobrado, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.;
(Qualificação requerida n . 1.200).
FAUSTINO LOUREIRO (1.714), filho de Antônio Loureiro
Júnior e d e Maria Leonor Ferreira, naseido a 15 de fevereiro de 1912, no Districto Federal residente á rua do
Riachuelo n . 421, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, B . E . 70, n . 385).
JOAQUIM CANEDO PEREIRA (1.715), filho de Paulino
Fonseca Pereira e de Preciosa de Jesus Canedo P e r e i ra, nascido a 16 de março de 1914, no Districto Federal,
residente á rua Haddock Lobo n . 234, casa 4, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Sacramento. (Qualificação requerida n u m e ro 1.101)..,
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AROLDO COELHO DUARTE (1-716), fiho de Argel Coelho
HEITOR DA SILVA LOBATO (1.728), filho de Manoel T o Duarte e de Rita Coelho Duarte, nascido a 19 de o u t u - '
lentino da Silva Lobato e de Maria Amélia da Silva L o bro de 1913, em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes,
bato, nascido a 18 de julho de .1916, em Reíife, Pernamresidente no becco do Bom Jesus n . 8, commercio, solbuco, residente á rua Senador Antônio Carlos n . 311,
casa 3, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleiteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
toral no districto municipal de Sacramento. (QualificaSão Domingos. (Qualificação requerida. B . E . 78,
ção ex-officio, B . E . 76, n. 221.)
- .
numero 473.) .
NAPOLEÃO LIMA MALHEIRO (1.729), filho de Manoel José
JOAQUIM DE SOUZA LIMA (1.717), filho de José Joaquim
Malheiro e de Jeronyma da Silva Carneiro, nascido' a 8
de Souza e de Thereza Baptista Lima, nascido a 30 de
. de fevereiro de 1890, em Portugal, brasileiro n a t u r a l i julho de 1913, em Aurora, Estado do Ceará, residente
zado, residente á rua Buenos Aires n . 214, industrial,
á r u a Frei Caneca n . 126, 2 andar, funecionario públicasado, com domicilio eleitoral no districto municipal dí).
co, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i Sacramento. (Qualificação requerida, B . E . 82.) ,
cipal de Sacramento. (Qualificação ex officio. B . E .
CAPITQLINO DOMINGOS NOGUEIRA (1.730), filho de An76, n . 207.)
tônio Domingos Nogueira e de Maria da Conceição, n a s ÁLVARO DA SILVA TAVARES (1.718), filho de Antônio
cido a 1 de abril de 1889, em Gravata; Pernambuco, r e da Silva Tavares e de Antonia,Paula de Menezes, n a s sidente á rua do Propósito n.' 3S,.estivador, solteiro, com
cido a 24 de abril de 1881, no Districto Federal, r e s i domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
dente á rua da Alfândega n . 57, commercio,.... casado,
(Qualificação ex-officio, B . E . 73," n. 30.165.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de SaEZEQUIEL LUIZ GOMES (1.731), filho de Antônio Maria
cramento. (Qualificação requerida. B . E . '76, n . 180.)
Bello e de Esperança Maria Izabel, nascido a 10 de abril
MANOEL RODRIGUES (1,719), filho de João Rodrigues e
de 1886, na .Capital Federal, residente á rua Pompilio
de Ludovina Maria da Conceição, nascido a'26 de ouAlbuquerque n. 297, operário, casado,; com domicilio
tubro de 1896, no Districto Federal, residente á rua F e eleitoral-no districto municipal de Santa Rita. (Qualilizardo Gomes n . 56, pintor, casado, com domicilio eleificação requerida, B. E . 83, n . 994.)
toral no districto municipal.de São Domingos. (QualiEDGARD THEOPHILO DE FREITAS (1.732), filho de Ma-rficação ex officio. B . E . 66,"n. 1.505.)
- garida Theophilo de Freitas, nascido- a 2 de novembro
ANTENOR GOMES DA SILVA (1.720), filho de João Can-_
de 1913, no Districto Federal, residente á rua Marechal
dido Gomes da Silva e de Emilia Ferreira Gomes da
Floriano Peixoto n . 157, commercio; solteiro, com domiSilva, nascido a 28 de julho de 1898, no Districto F e cilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
deral, residente á rua Descalvado, lote n . 20, operário,
(Qualificação requerida, n . 762.)
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
NELSON ALEXANDRINO. DA PURIFICAÇÃO (1.733), filho
de São Domingos. (Qualificação ex officio. B . E . 66,
de Pedro Alexandrino da Purificação e de Eugenia Maria
numero 254.)
da Purificação, nascido a 28 de abril de 1909, na CapiÁLVARO BIRUTI (1.721), filho de Victorino Biruti e de
tal Federal, residente á rua Daniel Carneiro n. 168, m e Etelvina Maria da Conceição, nascido a 1 de novembro
cânico, casado,, com domicilio eleitoral ho districto m u cie 1908, no Districto Federal, residente á r u a Z nunicipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, B. E. 67,
mero 34, operário, solteiro, com domicilio, eleitoral no
n . 260.)
i
.
districto municipal de São Domingos.
(Qualificação . AR5T LEON REY (1.734), filho de Paulo.Rey e de Maria da
ex officio. B . E . 66, n . 377.)
.
Gloria Bella, nascido a 30 de dezembro de 1902, no D i s MANOEL RODRIGUES PEREIRA (1.722), filho de Leonel
tricto Federal, residente á rua Buenos Aires n. 249, soRodrigues Pereira e de Josepha Joaquina do- Espirito
brado, engenheiro, casado, com domicilio eleitoral no
Santo, nascido a 25 de dezembro de 1866, em Capivary,
districto municipal de Sacramento. (Qualificação r e q u e Estado do Rio de Janeiro, residente á travessa Triá,
rida.)
"\operário, casado, com domicilio eleitoral, no districto
JOÃO ALBINO SOARES (1.735), filho de Albino Soares e de
municipal de São Domingos. (Qualificação ex officio.
Antonia Augusta Conceição," nascido, a 23 de julho de
B . E . 66, n . 1.595.)
1890, em Parãhyba, Parãhyba' do Norte, residente á rua
Villa Souza n. 233, estivador, casado, com domicilio eleiDERMEVAL BARBpSA DOS SANTOS (1.723), filho de João
toral no districto municipal de Santa Rita. (QualificaBarbosa dos Santos e de Isabel Barbosa, dos Santos, nasção ex-officio, B . E . 73, n. 29.626.)
cido a 2 de novembro de 1891, em Campos, Estado do
DOMINGOS FORTINS (1.736)-, filho de Victorio Fortins e de '
Rio de Janeiro, residente á rua Bernardo Guimarães
Avelina Dias Fortins, nascido a 20 de dezembro de 1902,
n . 22, operário, casado, çom domicilio eleitoral no disem Vassouras, Estado do Rio, residente a rua Maia L a tricto municipal de Sacramento. (Qualificação ex ofcerda n. 27, guarda-livros, solteiro, com domicilio eleificio. B . E . 66, n . 2.361.)
toral no districto municipal de Sacramento. (QualifiMANOEL RIBEIRO DE ALMEIDA (1.724), filho de F r a n cação requerida.)
!
cisco Ribeiro do Prado e de Benedicta Ribeiro do Prado,
JOSE' FRANCISCO DOS SANTOS (1.737), filho de-Maria Annascido a 13 de outubro de 1884/em Campos, Estado do
gélica de Jesus, nascido a .10 de agosto de 1910, em AraRio de Janeiro, residente á r u a Frei Caneca n . 208-A,
caju, Sergipe, residente á rua Conselheiro Zacharias n u carpinteiro, casado, com domicilio eleitoral no districto
mero 54, marítimo, solteiro, com domicilio eleitoral no
municipal de São Domingos. (Qualificação ex officio.
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação requeB. E . 66, n . 1.516.) ,
rida, B . E . 81, n . 1.364.)
EÜCLYDES GAMA DE ABREU (1.725), filho de Herculano
LOCIANO MACIEL (1.738), filho de Luciano Herculano MaFrancisco da Silva Abreu e de Maria Ricardina da Gama
ciel Machado e de Antonia Maria Lopes, nascido a 28 de
Abreu, nascido a 19 de março de 1895, em Laranjal,
janeiro de 1910, .no Districto Federal, .residente á Praia
Estado dc Minas Geraes, residente á rua Visconde da
do Pinto n . 18, funecionario /publico, solteiro, com doGávea n. 70, dentista, casado, com domicilio eleitoral
miciljo eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
no districto municipal de Sacramento,
(Qualificação
(Qualificação requerida, n. 1,029.)
ex officio. B . E . 67, n . 10.954.)
ANTÔNIO GOMES FERREIRA (1.739), filho de Olympio
Gomes Ferreira e de Alice Nunes dos Santos, nascido a
A R M A N D O JOSE' DOS SANTOS (1.726), filho de José Joa18 de março de 1898, em Campos, Estado do Rio, resiquim dos Santos e de Felicidade Rosa, nascido a 23 de
dente á rua Joaquim Silva n . 58, sobrado, - commermaio de 1897, no Districto Federal, residente á r u a
ciante, casado, com domicilio eleitoral no,.districto m u Crato n . 2, operário estivador, casado, com domicilio
nicipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
eleitoral no districto municipal de Santa Rita, (Quali-'
IJEBASTIÃO AUGUSTO DOS SANTOS (H740), filho de Seficação ex officio. B. E . 73, n . .30.234.)
bastião José do Nascimento e.de Guilhermina Augusta
ALTAIR. PEREIRA DA SILVA (1.727), filho de José Pedos Santos, nascido a 23 de março de 1896, no Districto
r e i r a da Silva e'de Adelaide Vieira da Silva, nascido a
Federal, residente á rua das Turquezas n . 125, casa 1,
3 de maio de 1916, em Itatiaya, Estado do Rio de J a estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto
neiro, residente á praça da Republica n . 46, funecionamunicipal de Santa Rita, (Qualificação ex-officio, B. E.
rio publico, solteiro, com domicilio, eleitoral no distri73, n. 30.859.) .
' ;
cto municipal de Sacramento. (Qaulificação ex officio.
SPITACIO PATRÍCIO DE OLIVEIRA (1.741), filho.de MaB . E . 76, n . 218.)
noel Patrício de Oliveira e de Paulina Patrício de Olio

;
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veira, nascido a 12 de julho de 1895, em Cruz do Espirito
JOSE' FRANCISCO DOS SANTOS (1.754), filho de Consta*Santo, Parãhyba dc Norte, residente á rua Pedra do Sal
tino Faria de Bulhões e de Deolinda Maria do E s p i : J . 45, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
rito Santo, nascido a 4 dc outubro de 1889, em Aracadistricto municipal de Santa Rita. (Qualificação r e q u e ju, Sergipe, residente á rua Jeronymo da Motta n. 69, e s rida, n . 576.)
tivador, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santa Rita-.
(Qualificação
ex-officio,
LOBIVAR BARROS DE MATTOS (1.742), filho de Manoel AuB. E'. 73, n . 29.593.)
gusto de Mattos e de Brazilia Barros de Mattos, nascido
a 11 de janeiro de 1915, em Corumbá, Matto Grosso, r e FILEMON CASAES (1.755), filho de Francisca Amancia
sidente á rua do Caltete n. 237, funecionario publico,
Casaes, nascido a 28 de dezembro de 1896, em Amarsolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
gosa, Bahia, residente á rua "Pereira Franco n. 106,
de Santa Rita. (Qualificação requerida, B . E . 82, n u commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri.mero 879.)
cto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida,
n . 985.)
JOÃO VICTOR DOS SANTOS (1.743), filho de Antônio V i ctor dos Santos e de Jacintha Victor dos Santos, nascido . CASIMIRO FERREIRA MARQUES DE ABREU (1.756), filho
a 24 de abril de 1906, em Piranhas, Alagoas, residente á
de Orthencio Ferreira Marques de Abreu e de Maria
rua Pedra do Sal n. 45, commercio, solteiro, com domiCarolina de Abreu, nascido a 19 de julho de 1897, om
cilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
Tinguá, E . do Rio, residente á rua da Serra n . 144,
(Qualificação requerida, n . 577.)
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
SfLVANO DE SOUZA SARDINHA .(1.744), filho de José de
2ACHARIAS DE OLIVEIRA RIBEIRO (1.757), filho de José
Souza Sardinha e de Carolina Maria da Conceição, n a s Albino de Oliveira e de Joanna Ribeiro de Oliveira,
cido a 14 de dezembro de 1908, em Friburgo, Estado do
nascido a 18 de abril de 1888, em Aracaju, Sergipe, r e Rio, residente á rua do Bispo n. 71, commercio, solteisidente á travessa Nova n . 6, estivador, solteiro, com
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Santa Rita. (Qualificação requerida, B . E . 60, numero
Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . 73, n . 29.919.)!
6.474.)
MANOEL SANT'ANNA RAMOS (1.745), filho de Adolpho da ""JOÃO BAPTISTA MENEZES (1.758), filho de Alexandre
Silveira Menezes e de Josephina Paranhos Menezes,
Silva Ramos e de Francisca SanfAnna Ramos, nascido a
nascido a 24 de junho de 1906, no Districto Federa!,
29 de outubro de 1914, em Nictheroy, Estado do Rio,
residente á rua Burity n . 32, empregado publico, caresidente á rua Tenente Siqueira Campos n . 99, funesado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
cionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no d i s Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 76, nutricto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio >
mero 145.)
' B . E . 77, n . 3.)
AVELINO MENDES DA SILVA (1.759), filho de Maria MenFERNANDO INOCENCIO (1.746), filho de Raul Inocencio
des da Silva, nascido a 28 de agosto de 1908, no Disde Sá Pinto e de Joaquina Maria da Conceição, nascido
tricto Federal, residente á rua Cândido de Oliveira n u a 11 de maio de 1902, em Macahé, Estado do Rio, r e s i mero' 476, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
dente á rua 21, lote 46, pedreiro, solteiro, com domicilio
districto municipal de Sacramento. (Qualificação r e eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualiquerida, B . E . 66.)
ficação requerida.)
*LOURIVAL DOS SANTOS MOREIRA (1.760), filho de CyVALERIANO FRANCISCO DOS SANTOS (1.747), filho de Anpriano da Rosa Moreira e de Maria dos Santos Moreira,
tônio Francisco dos Santos e de Damiana Maria da Connascido a 1 de janeiro de 1905, em Belém, Pará, r e " ceição,, nascido a 14 de abril de 1874, em Pau d'Alho,
sidente á estrada Monsenhor'Felix n . 167, mechanico,
Pernambuco, residente á rua Rosa Sayão n . 19, estiva-"
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
dor, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i de Sacramento. (Qualificação requerida, B . E . 74.)
cipal de Santa Rita. (Qualificação eo:-officio, B. E. 73,
EURICO LAGDEN MOERBECK (1.761), filho de Henrique
n . 29 515 )
>
Moerbeck e de Mauricia Lagden Moerbeck, nascido a
AKTONIO CARDOSO DA MOTTA (1.748), filho de Horacio
1 de dezembro de 1891, em Palmyra, Minas, residente
Baptista da Motta e de Maria Rosa de Jesus, nascido a
á rua Domingos Freire n. 79, funecionario publico, ca25 de março de 1902, em Laranjeiras, Sepgipe, resisado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
dente á rua Marina sem numero, estivador, solteiro,
Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 76, n u m e com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
ro 252.)
Rita, (Qualificação ex-officio, B . E . 73, n . 30.884.)
.ARMANDO RANGEL (1.762), filho de Elisiario Rangel e de
ANTÔNIO DOROTHEU DE SOUZA (1.749), filho de GraLeonor Ferreira Rangel, nascido a 20 de outubro dé
ciano Antônio de Souza e de Angélica Maria da Con1908, no Districto Federal, residente á rua Vaz Lobo
ceição, nascido a 10 de maio de 1864, em S. Luiz, Man. 84, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
ranhão, residente á rua Commendador Soares n . 65, esdistricto municipal de Sacramento. (Qualificação r e tivador, casado, com domicilio eleitoral • no districto
querida, n . 310.)
municipal de Santa Rita.
(Qualificação
ex-officio,
B . E . 73, n . 31.177.)
JOBE' DA COSTA (1.763), filho de Amancio José da Costa
MANOEL DE MATTOS (1.750), filho de Joaquina Pereira
e de Alzira da Gosta, nascido a 22 de janeiro de 1910,
de Villela, nascido a 29 de setembro de 1875, em
no Districto Federal, residente á rua dos Toneleiros
Itamby, Estado do Rio, residente á rua Moreira n . 21,
n . 254, funecionario publico, solteiro, com domicilio
estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Quamunicipal de Santa Rita.
(Qualificação
ex-officio,
lificação ex-officio, B . E . 76, n. 45.)
B E 73 n 29 552 )
EMMONS GUILHERME URBANO DE ARRUDA (1.764), fiE L S O D E CAMPOS MELLO (1.751), filho dc Eduardo de
lho de Pedro José de Arruda e de Eliza Helena de
Campos Mello e de Gabriella Vidal Campos Mello, n a s Arruda, nascido a 31 de março de 1888, no Districto F e cido a 7 de agosto d-e 1892, no Districto Federal, resideral, residente á rua Joaquim Rego n . 38, funecionadente á rua Maria Teixeira n. 7, funecionario publico,
rio publico, casado, com domicilio eleitoral no distri'casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
cto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio,,
de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 76, n u B . E . 75.)
'
/.
mero 91.)
JOÃO CAETANO DE MELLO (1.765), filho de Joaquim CaeJOÃO DA SILVA COELHO (1.752), filho de Rodolpho da
tano de Mello e de Maria Rosa, nascido a 5 de fevereiro
Silva Coelho o de Anna Ramos, nascido a 20 de janeiro
de 1904, no Districto Federal, residente á rua Senhor
de 1916,-em Nilopolis, Estado do Rio, residente á r u a
de Mattozinhos n . 68, vigilante, solteiro, com domicilio
Nilo Peçanha„n. 3, funecionario publico, solteiro, com
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Quadomicilio eleitoral no districto municipal de Sacralificação requerida, n . 852.)
mento. (Qualificação cx-officio, B . E . 76, n . 75.)
ALBERTO BARROSO (1.766), filho de Alberto Barroso e
CÂNDIDO JOSE' DE AZEVEDO (1.753), filho de Manoel
de Angelina Tassi nascido a 9 de janeiro de 1914, no
José de Azevedo e de Gregoria Maria" de Azevedo, nasDistricto Federal, residente á rua Atalaia n. 14, funcido a 13 dc. janeiro de 1858, na Capital Federal, r e cionário publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
sidente á rua Sampaio Corrêa n , 4, estivador, solteiro,
districto municipal de Sacramento. (Qualificação excom domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
officio, B . E . 76, n . 193.)
Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . 73, n. 29.517.)
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FRANKLlNi PApLINO DE FIGUEIREDO (1.767), filho de
cido a 13 dc junho, de 1903, em S. João da Barra, Es-i
Maria" Benta da Conceição, nascido a 22 de maio de 1898,
- tado do Rio de Janeiro, residente á" rua Esperança ;nuer Bôa Esperança, Estado do Rio-de Janeiro, residente
mero 40, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
á rua Ibitú n . 20, commercio, solteiro, com domicilio
no districto municipal de Sacramento ," (Qualificação
eleitoral-no districto municipal de Sacramento. '(Quarequerida, n . . 4 3 . )
.•
lificação requerida.)
*
ALBERTO PEREIRA (1.781), filho d e Vicente Antônio PeJOSE' MACHADO (1.768), filho de Francisco Mariano Mareira Gomes e de Felisbella da Conceição Sá, nascido a
chado e de Rebeca Machado, nascido a 7 de -dezembro
.
4. de agosto de 1916, no Districto Federal, residente á
de 1913, no Districto Federal, residente á rua Ferreira
rua dos Ourives n . 89, commercio, solteiro, com domiAndrade n.'180,-funecionario publico, solteiro, com d o cilio eleitoral no districto municipal de S. Domingos.
micilio eleitoral no districto municipal de Sacramento."
(Qualificação requerida, n . 854.)
. í
(Qualificação ex-officio, B . E . 76, n . 328.)
ALBERT AVRAM NEGRINE (1.782), filho dé Noese Negrim
0LYCERIO SANT-ANNA (1.769), filho de Álvaro Quirino
e de Mazattow Negrine, nascido a 1 de ãlnil de 1S92J na
SanfAnna e de Dalila Felicidade dos Santos, nascido a
Grécia,.naturalizado, residente á rua dá Alfândega n u 8 de maio de 1892, em S. Thereza de Valença, Estado
mero
224, commerciante, solteiro, eom I domicilio eleido Rio de Janeiro, residente á rua Suruhy n . 140-A,
toral no districto. municipal de São Domingos. (Qualifiestivador, casado, com domicilio eleitoral no districto
cação requerida, n. 574.)
- . . ' • ' *
municipal de S a n t a ' R i t a . (Qualificação^ex-officio, B . E .
LETICIA DE AGOSTO (1/783), filha de Pa.-,cboal de Agostfc
73, n. 29.957.)
.
e de Florencía dé Agosto, nascida a ,8 de [março de 1908,
1GNACIO JOSÉ DOS SANTOS (1.770), filho de Estevão José
Rodeio, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua, São
dos Santos e dé Feliciana Maria da Conceição, nascido a
Francisco Xavier n. 615, funccionaria publica, casada,
23 de setembro de 1888, em Além do Carmo, Estado da
•com domicilio eleitoral no districto municipal de Sa-.
Bahia, residente, á rua João Alves n . 22, estivador, sol• cramento. (Qualificação ex officio. B. E. 16, n. 4.)
teiro, com domicilio eleitoral,no districto. municipal de
MARIA JOSE* DE SIQUEIRA RAMOS GUIMARÃES (1:784),
Santa'Rita. (Qualificação ex officio, B . É . 73, numero
29.596.)
.
filha de Rogério d a Costa Rariios. e de Theodora F r a n 'Ferreira e de Leopoldina Carvalho Ferreira, nascido a
cisca de Siqueira Ramos, nascida a 25 de setembro de
25 de fevereiro dè 1915, no Districto Federal, "residente
. 1896, em Friburgo, Estado do'"Rio dc Janeiro, residente
á rua São Januário n . 114, contador,, solteiro, com doá rua Théòdoro da Silva n. Ií0,-funccionaria publica, camicilio eleitoral no-districto-municipal d.e Sacramento.-.
sada, com domicilio eleitoral no, districto municipal de
(Qualificação ex officio n . 1.144.)
Sacramento. (Qualificação ex officio, B. E. 76, n."15.)
BELMIRO VIEIRA (1.772), filho de Antônio Vieira-do CarRio de Janeiro, 29'de agosto de 1934."—Zeyna Guimamo e de Maria Cecilia do Carmo, nascido a 25 de maio'"
rães. ••
• ' '• •- • |
de 1890, em Maranguape, Estado do Ceará, residente á
Estrada Monsenhor Felix n. 271, commercio, casado,
TERCEIRA ZONA ÊLEíTORAIj
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacra- •
mento. (Qualificação requerida, B . E . 67. n . 8.039.)1
[(Distríctos municipaes âe S a n t a RITA,- S a c r a m e n t o '
ANÍSIO ELYSIO DA SILVA (1.773), filho de Joaquim Elye S ã o Domingos)
J
sio da. Silva e de Anna Silva Mello, nascido -a 2 de ou-..
tubro de. 1912, no Districto Federal, residente á rua MorJtiiz — Bí. Francisco de.Pauüa Rocha Lagoa Fübt
ro da Providencia n . 43, commercio, solteiro, com d o micilio eleitora! no districto municipal de. Sacramento.
Faço publico para os fins dos a r t s . 43 do Código e 25
(Qualificação requerida, B . E . 70, n . 1 2 5 , ) iío Regimento dos JUÍZOS e Cartoriósi Eleitoraes, que,^por este
ESMERALDA ELYSIO DA SILVA" (1.774), filha de Joaquim
Cartório e Juizo da 3 Zona Eleitoral,; estão sendo processaElysio da Silva e de Anna Silva Mello,'nascida a ' l de
dos pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
março^de 1910, no Districto Federal, residente á rua do
Morro da Providencia, n . 43, domestica, solteira, com
MARIA DE PAIVA BITTENCOURT (1.341), filha de*Domingos
domicilio-eleitoral no districto municipal de SacramenMoreira de Paiva e de Maria Mazarem de Paiva, nascida no
to. (Qualificação requerida, B . E . 64,. n . 7.230.)
Districto Federal, residente á rua Alfândega n, 267,
LUIZ DE CARVALHO FERREIRA (1.775), filho de José F c r - domestica, viúva, com domicilio eleitoral no ..districto
reira e de Leopoldina de Carvalho Ferreira, nascido a
municipal de Sacramento. (Qualificação .requerida n u 21'de dezembro.de 1912, no Districto Federal, residente
mero 1.175.)
. i
á rua S. Januário n . T 1 4 , contador, solteiro, com domi-,
SANTUZZA DE AZEDO PIMENTA (1,342), filha de Joaquim
cilío elietoral no districto municipal de -Sacramento.
Pimenta e de Alda Azedo Pimenta, nascida a 19 de maio
(Qualificação requerida, n . 861.)
dé 1914, "èm Pernambuco, residente'á rua* Buenos Ayres
BENZANILLA LOPES DA COSTA'(1.776), filha de Dominn . 190, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleigos Lopes da Costa e de Phiíomena Mello Lopes, n a s toral no districto municipal de Sacramento. (Qualifica'
cida -a'10 dc maio de 1913, no Districto Federal, r e s i ção requerida, n . 1.115.)
_' •
,
dente á rua Rego Barros n . 56, .operaria, solteira, com
MARIA DE LOURDEâ DE ALMEIDA (1.343), filha de Luiz,
domicilio eleitoral no districto municipal de SacramenGomes de Almeida e de Maria da GloriaPirito 'de Almeida,
t o . (Qualificação requerida, B . E . 64, ri. 7.231.)
nascida a 6 de julho de 1914, no Districto Federal, resiÁLVARO GUEDES BITTENCOURT (1.777), filho de Antôdente á rua Buenos Ayres-n. 190; funccionaria publica*
nio Guedes Bittencourt e de Luiza Vianna de Figuei^
• . solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
-redo Bittencourt, nascido a 13 de maio de 1889, no Disde. Sacramento. (Qualificação requerida.) "
tricto Federal, residente á avenida Passos n . 40, so-.
ANTONIA CARDOZO DE FREITAS. (1.344), filha de Períllò
brado, commercio, casado,, com domicilio -eleittral no
de Mádureira Freitas e de Manuela Emilia Cardozo, nasdistricto municipal 'de Sacramento. (Qualificação r e ' cida a 4 de abril de 1912;- em Sant'Anna Japuhyba, E s querida.)
tado do Rio de Janeiro, residente á rua ••Minas Geraes
sem numero, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal cie Sacramento. (QuaMANOEL FIDELIS ESPINOLA (1.778), filho de Faustino
• i» -li-ficação - ex-officio.)
->
' /••'•'. '
Espinola e de Maria Bernarda Vera, nascido a 24 de
ALICE RIBEIRO DA'GAMA (1.345), filha de José Venancío
abril de 1.883, -em Cuy.abá, Estado de Matto Grosso, r e Pinto 'da Gama e de Laura Ribeiro- da Gaima, nascida a
sidente á rua Souza Franco n . 183, funecionario p u 26 de fevereiro de 1913, no Districto Federal, residente
blico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u á.rua. Buenos Ayres n. 240. daetylographa, solteira, com.
nicipal de Sacramento'. (Qualificação ex-officio.
B.E.
— domicilio eleitoral' no districto municipal de Sacramento i
.'76, u . ' 80.)
• - • - . ' • ' .
;
(Qualificação requerida., n . 1.109.)
CARLOS GONÇALVES DOS SANTOS (1.779),-filho de Ma- "fcEONOR FRANCISCA PEREIRA (1.346), filha de Greeorio
ria Gonçalves dos Santos, nascido a 7- dé julho de. 1913,
Francisco P e r e i r a ' e de Maria Dolores Pereira, nascida a
no Districto Federal, residente á rua do Morro da P r o „ .19 de março de 1903, em Paty do Alferes, Estado do Rio de
videncia n . 72, funecionario publico, solteiro, com do• ,\Janeiro, residente-á rua do Ouvidor.n. 52, domestica, solmicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.;
t e i r a , com domicilio eleitoral no districto municipal do
'(Qualificação requerida, n. 990.) •
,
;
->
Sacramento. ^Qualificação requerida-.). „ ;
IRACEMA FRANCISCA. PEREIRA (1.347), filha de Gregorã
[ANTÔNIO MANOEL LOBATO NEVES (1.780), filho de José
Francisco Pereira e de Maria Dolores Pereira, nascida a
^
Lobato. Neves c dc Julia'Cruz de Oliveira "Neves, n a s 1
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28 de dezembro de 1911, em Nova Iguassú, Estado do Rio
de Janeiro, residente á rua dos Andradas n . 52, doniBstiea, solteira, eom domicilio eleitoral no districto municipai de Sacramento. (Qualificação requerida.}
2-iLAlt NUNES (1.348), filha DA Joaquim da Silveira Nunes
e de Paulina de Oliveira, nascida a 13 de janeiro de 1915,
no Districto Federal, residente, ã rua Delphina Ennes.
n, 138, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 79.)
ÍRACEMA CARVALHO (1.349), filha DA Eduardo Teixeira de
Carvalho e de Emilia da Silva Carvalho, nascida a 19 de
abril de 1914. no Districto Federal, residente á rua Oito
n . 192, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualifica?
ção ex-officio, B . E . 79, n. 18.)
EMILIA CARDOZO DE FREITAS 1.350), filha de PeriRo Mádureira Freitas e de Manoela Emilia Cardozo, nascida
a 19 de junho de 1913, e m SanfAnna Japuhyba, Estado
do Rio de Janeiro, residente â rua Minas Geraes sem
numero, funccionaria publica, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 79.)
BENEDICTO RODRIGUES LOPES (1.351), filho de José"
Rodrigues Lopes e de Izabel Perciliana Lopes, nascido a
14 de junho de 1912, no Districto Federal, residente á
rua Alcobaça n . 18, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 79.)
MARIA SEBASTIANA RIBEIRO (1.352), filha-de Jorge Ribeiro e de Maria Izidoro Ribeiro, nascida a 12 de abril
de 1914, no Districto Federal, residente i rua Sylvio
Costa n. 221, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 79, n. 17.)
MARIA MAZAREM DE PAIVA (1.353), filha de Joãs da Rocha Mazarem e de Henriqjeía TJuis Mazarem, nafeida a
27 de março de 1863, no Districto Federal, residente á
rua Ledo n, 97, domestica, viuva, com domicilio eleitoral
no districto mjnieipat do Sacramento. (Qualificação
requerida.)
RUTH DE OLIVEIRA (1.354), filha de Alfredo José de Oliveira e dc Edwyes -Arnanoia de Oliveira, nascida a 23 da
julho de 1912, no Districto Federal, residente á r u a
Santo Amaro n . 172, funccionaria publica, solteira, com
domicilio eleitoral no districtomunieipal de Sacramento,
(Qualificação ex-officio, B. E . 79, n . 20.)
•HERMINTA PAIVA BARBOZA (1.355), filha de Domingos
Moreira de Paiva e de Maria Mazarem de Paiva, nascida
a 10 de maio DE. 1892, no Districto Federa], residente &
rua Barão São Felix n . 44, domestica casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida.)
LAURA RIBEIRO DA GAMA (1.356), filha de Antônio Ribeiro e de Joanna da Costa Ferraz Ribeiro, nascida S
19 de janeiro cie 1891, no Estado do Rio de Janeiro, r e sidente á rua Buenos. Ayres n . 240, domestica, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal do Sacramento. (Qualificação requerida.)
/
FLORDELINNA MARTINS DE OLIVEIRA (1.357), filha de
Benedieto da Silva -Lisboa e de Antonia Martins Lisboa,
nascida a 5 de junho de 1895, em Campos, Estado cio
Rio DE Janeiro, residente à r u a Andradas n . 84, domestica, casada, cojíi domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
JOÃO AMÉRICO BONINT (1.358), filho de Luiz Bonini fi di?
Annunciata dia Grania, nascido a 7 de maio de 1896, em
São Parlo, Estado de S. Paulo, residente á rua Buenos
Ayres n . 197, sobrado, commercio, solteiro, oom domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento
(Qualificaj-ão requerida.)
AGOSTINHO RIBEIRO DA GAMA (1359), filho de Francisco
Rosa de Freitas, e de Estcllita Lima de Freitas, nascido
a 5 DE maio de 1912, no Districto Federal, residente Á
rua General Gamara n . 213, sobrado, commercio, solteiro, com domicilio eleitora! no districto niuniuipul do
Saaramonto. (Qualificação requerida.)
MILTON DE OLIVEIRA SANTOS (1.360), filho do Mario do
Oliveira e de Manoela Santos Brasil, nascido a 19 de
março de 1915, no Districto Federal, residente á rua
Aristides Caire n . 74, funecionario publico, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação
ex-officio.)
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JOÃO CARVALHO FILHO (1.361), filho de Antônio Romão
e de Maria P u l a r Jesus, nascido a 12 de março de 1907,
em Belém, Estado do Pará, residente á rua Alzira B r a n dão n . 51A, empregado publico, solteiro, eom domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. {Qualificação ex-officio,
B . E . 76.)
SOBRAL DA GOSTA SILVEIRA (1.362), filho d Satyro Olavo da Silveira e de Victalína da Costa Silveira, nascido
a i de agoíto de 1904, em S . Anna Piratinínga. Estado
de Minas Geraes, residente á r u a Alfândega n. 34, estudante, solteiro, com domicilio eleitora! no di3tric-to m u nicipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
KORIVAL ANDRÉ KETTO . (1.363), filho de Antônio André
Ketto e de Edwye3 Rijas Netto, nascido a 29 de dezembro
de 1911, no Districto Federal, residente á r u a Basillo
da Gama n.. 22, empregado publico, solteiro, com domii
cilio eleitoral no districto municipal de Sacramentos'
(Qualificação ex-officio, B . E . 75.)
ANDRAINTO MARTINIANO FARIA (1.364), filho de Raymundo Pimenta de Faria e de Martiniana Maria do E s pirito Santo, nascido a 20 de janeiro de Í902, no Estada»
do Rio de Janeiro, residente á rua Conceição n . 20, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Sacramento. (Quatificação requerida.)
AKGELINO PORTELLA (1.365), filho de Albino Portelta
e de Amélia Portella, nascido a 13 de agosto de 1906, na
Districto Federal, residente a rua Cezaría n. .197, casa 3,
ferroviário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)!
ÍTORGE FELIPPE ABDNUR (1.366), filho" de Felippa Jacot)
Abdnur e de Maria Ahdnur, nascido a 15 de abril de
19Í0, no Districto Federa!, residente á rua Buenos Ayres
n . 240, sobrado, commercio, casado, com domicilia eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, n. 1.1G8.)
LUIZ MARGUTÜ (1.367), filho de Luiz Margutô e de Aa*
rora Carvalho Mareira Margutú, na;oido a 17 de dezembro de 1912, no Districto Federal, residente á rua Gonçalves Dias n. iS, sobrado, acadêmico de medicina, solteira, eom domicilio eleitora! no districto municipal de
Sacramento. (Qualificação requerida.)
HENRIQUE LEÃO DE CARVALHAES PINHEIRO (1.368), filho de Barnabé ce Carvalhaes Pinheiro Júnior e de
Lavinia Odorí.co Mendes Pereira, nascido a l i .de abril
de 1910, no Districto Federal, residente á rua Conceição
n, 92, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de Sacramento, (Qualificação reque^
rida.)
GLOTILDE ERNESTINA TEIXEIRA MENDES HORTA BARBOSA (1.369), filha de Frederico Bueno Horta Barbosa
e de Clotilde Rosalia do Carvalho Teixeira, nascida a 1(5
de abril de 1915, no Districto Federal, residente â r u a
General Câmara n . 250, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida,)
ADELINO CARDOSO (1.370), filho de Manoel Cardozo e ds
Maria Sersosima, nascido a 7 tíe março de 1909, no Districto Federal, residente á rua Andradas n . 89, motorista,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal ã&
Sacramento. (Qualificação requerida.)
ELYSIO SÁ (1.371), filho de Felisberto Augusto de Sá e de
Sefronia Moreira do Andrade Sá, nascido a 36 de abril d í
1873, na Bahia, residente á rua Sete Setembro ri. 186,
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
SYLVESTRE FERNANDES PINTO (1.372), filho de Maxlmiano Borges Pinto e de Rosa Fernandes Pinto, nascido
a 31 de dezembro de 1912-, no Districto Federal, residente
á rua Gonçalves Dias n. 54, sobrado, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no dislriúto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
ERAULIO SÍLVARES ESPINOLA (1.373), filho do Dr, José
Sílvino Espinola e dc Geieste Fundão Espinola, nascido
a 26 de novembro de 1607, no Districto Federal, residente
á rua Gonçalves Dias n. 35, cirurgião dentista, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacra-"
mente. (Qualificação requerida.)
.AT5RELIO SEÍXAS FRANGO (1.374), filho de Raymvmdo V i cente Franco e de Atirei ia Seixas dos Anjos, nascido á
7 de março de 1912, em Belém, Estado do Pará, residente
á rua Cattete n . 92, casa 16, commercio, solteiro, com do*
micilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida.)
WALDEMAR-PINTO DE OLIVEIRA (1.375), filho de Luiz
Pinto de Oliveira e de Maria Soares de Oliveira, nascido
e
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a 24 de agosto de 1914, em N. Fribnrgo, Estado do Rio
de Janeiro, residente á rua Itália de Lucas n . 8, émpre- .
gado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal -de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B .
E . 76, n. 367.) '
•
JOAQUIM .JOSÉ DE MACEDO (1.376), filho de Laurindo
'
José de Macedo e de Maria Etelvina Padilha de Macedo,
nascido a 29 de agosto de 1913,' no Districto Federal, r e sidente ã rua Buenos Ayres n . ' 216, sobrado, empregado
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
OSCAR CÉSAR DA ROCHA (1:377), filho de José Olympio
da Rocha e de Thereza Peçanha da Rocha, nascido a 19
de novembro de 1895, em Ceará, residente á rua Gonçalves Dias n . 72, sobrado, professor, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento»
^Qualificação requerida.)
LAURELÍNA RIBEIRO DA GAMA (1.378), filha de José Venancio da Gama e de Laura Ribeiro da Gama, nascida a
^3 de junho de 1916, no Districto Federal; residente á rua
^Buenos Ayres n.- 240, dactylographa, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida.)
•
Dl ONE FERREIRA LEITE (1.379), filha de^Arthur Ferreira
Leite e de Laura Guimarães Leite, nascida a 1 de setembro de 1911, rio Districto Federal, residente á rua Alfândega n. 247, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral ,no districto municipal de Sacramento.
- (Qualificação requerida.) • T
ADELINO PINTO NOGUEIRA (1,380), filho de João Pinto
e de Maria Barbara Nogueira, nascido a 10 de julho de
1905, no Districto .Federal, residente á Ladeii'a João
Homem n . 62, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação ex-officio, B . E . 76, n. 84.)
ALBERTTNA DAGMAR JEYER (1.381), filha de Johm Haloten Tgader e de Élizabet Tgader, nascida a 19 de. dezembro de 1895, no Districto Federal, residente á rua
Santo Amaro n. 75, funccionaria publica,' casada, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação ex-officio, B. E. 33, n. 24.872.)'
EDGARD CARDOSO DE AZEVEDO (1.382), filho, de Satyro
Cardoso de. Azevedo e de Regina da Silva Ramos, nascido a 14 de julho de 1906,,.no Districto Federal, residente á rua Buenos Aires n. 85, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
ELIAS PEREIRA BARBOSA (1.383), filho de Manoel Alves
Barbosa e d e . I z a h e i Francisca Pereira Barbosa, nascido
a 11 de agosto de 1915, no Estado do Rio, residente á
rua S. Pedro n." 162. empregado no commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no ' districto.municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
PASCHOAL CHIARELLI (1.384), filho de Pedro Chiarellí e
de Maria Ang, nascido-a 7 cie ..fevereiro de 1890, no-Districto Federal, residente á rua Buenos .Air.es n . ' l -9,
operário, solteiro,, com, domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento. ^Qualificação requerida.)
ANTÔNIO ANTUNES CARDOSO (1'.385.), filho de Antônio
Pinto Cardoso e de Ermelinda Antunes Cardoso, nascido
a 15 de dezembro de 1915, no Districto Federal, residente á rua Itaquaty n. 160. casa 3, funecionario publico,
solteiro, com domicilio eleitoral, no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação ex officio, B . E. 76, n u mero 296.)
BELENIO -EMMANUEL DA MOTTA E ALBUQUERQUE (numero 1.386), filho de Manoel Felvciano Motta é Albuquerque e de. Lina Barbalho da Motta e Albuquerque,
nascido a 25 de dezembro de 1913, no Districto Federal,
refiderite á rua Affonso Penna n. 24, funecionario p u blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto iriunicipal de Sacramento.
JOÃO BAPTISTA-DA FONSECA (1.387). filho de Baptista
" Cândido da .Fonseca e de Òrsina dc Britto Fonseca, nascido a.: 23 de setembro de 1886, em Varginha. Estado de
Minas. Geraes, residente ái rua Riachuelo n. 110-A. casa.
2', commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
DlONYSIO-MARTI1NHO (.1.388), filho de Antônio Martinho
e de Celestina Fernandes de Carvalho, nascido a 15 de •
janeiro de 1914, no Pará. residente á rua General, Pedra n. 44,. sobrado, funecionario publico, solteiro, com.
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex officio, B. E . .76, n. 196.).
N
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VICENTE DA SILVA PARANHOS (í .391), filho de Ezeqiiel
da .Silva Paranhos e de Maria da Conceição P a r a m o s ,
nascido a 5 de abril de 1897, em S. Salvador, Estado da
Bahia, residente á rua José Rodrigues n . 31, militar,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento. (Qualficação ex officio. B . E . 75.)
DlTlMAR DA SILVA PEREIRA (1.392), fiího de Abilio
Silva Pereira e de Cantalina Cecília Pereira, nascido a
12 de junho de 1902, no Districto Federal, residente á '
rua da Republica n . 27, militar, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex officio, B . E. 75.)
JOÃO BAPTISTA CAVALCANTI (1.393), filho de José Graciano'Cavalcanti e de Mafciolina Monteiro Cavalcanti,
nascido a 24-de junho dè; 1894, em Pombal, Estado da
• r.Parahyba, residente á rua Capitão,Vicente n . 26, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Sacramento. (Qualificação ex officio. B . E .
'- numero 75.)
ARMANDO FINTO FERREIRA (1.394), filho de Joaquim
Ferreira de Andrade e de Maria da Graça Ferreira, nas-cido a 9 d e . novembro de•'-1898, no' Districto Federal,
residente á rua ..Senhor dos Passos n. 96, sobrado,-musico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal- de Sacramento. (Qualificação ex officio,* B . E .
74, n. 212.) '
,
MANOEL MARÍO DE CAMPOS (1.395), filho de Antônio Joa-'
quim Santos e de Maria Joaquina Campos, nascido a 6
de janeiro de 1906, na Bahia, residente â rua Senhor
dos Passos n. 42, sobrado, musico,, casado, com dom'cilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação ex officio, B. E . 74, n. 208.)
JOSÉ PAULO DE CASTRO (1.396), filho de José Paulo de
Castro e de Maria Virgínia de Souza Castro, nascido a
13 de março- de 1885, em Alagoinhas, Bahia, residente
á rua Saccadura Cabral n. 379, militar, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex officio. B. E . 75.)
BENED1CTO FLORENTINO LEITE (1.397), filho de F e —
rentino Bezerra Leite e de Maria Francisca C a r t e i r a
da Silva Leite, nascido a 2 de dezembro de 1887, P . de
Miranda, Estado de Pernambuco, residente á avenida
dos Democráticos n. 766, militar, casado, com domicilio
' eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação cx officio, B. E . 75.)
ALCIBIADES CATALDO (1.398), filho de Antônio Cataldo ede Nicolela'Cataldo, nascido a 22 de. julho de 1911, no
Estado do~ Rio, residente- á rua Camerino n. 23, cc,ramercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
JÚLIO DE MEDEIROS (1.399), filho dê Vicente de Medeiros
e de Jesuina de Araújo, nascido a 13 de julho de 1887,-.
em Parãhyba do Sul, Esfado.do Rio, residente á r u a ' A n dré Cavalacnti n , 166, militar, casado^ com domiclio
eleitoral no districto municipal de •Sacramento. (Qualificação ex officio, B. - E i 75.)
ALBERTO DA SILVA PEREIRA (1.400), filho de Abílio
Silva Pereira e de Cantalina Cecília Pereira, nascido a
5 de abril de 1894, no Districto Federal, residente á ruiu
Ipyranga n. .52, militar, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex
officio, B . E . 75.)
.
JOSÉ FERREIRA DA SILVA (1.401), filho de Sebastião F e r reira da Silva e de Emilia. Rita da,Silva, nascido a 8 da
agosto'de 1909, em.Caeteté, Estado-da Bahia, residente
á rua General Gamara n. 395; osbrado, commercio, c a sado, com domicilio eleitoral no districto municipal da
Sacramento.'(Qualificação requerida n. 500.)
JOSÉ JOAQUIM'DA SILVA (1.402), filho de Procopio José
da Rocha S de.Raymunda Alves da-Silva, nascido a 5 de
> novembro de 1897, em Brejo, Estado do Maranhão, r e sidente á praça Oliveira Alvares n . 290, militar, casado,,
com domicilio .eleitoral no districto municipal de Sa-cramento. (Qualficação ex officio. B . E . 75.)
"TN-0 MANOEL DE OLIVEIRA (1.403), filho de Saturnino
Manoel cie Oliveira e de Maria Isabel de Oliveira, nascido a 23 de setembro de 1898, em V. Alegre, Estado do
Rio, residente á. rua Luiz Braga n. 31, militar, casado..
• Gom domicilio eleitoral - no districto municipal de Sacramento. (Qualficação ex officio, B. E . 75.)
ARLINDO RIBEIRO DÒS SANTOS (1.404), filho de José
Ribeiro dos Santos o de Rosalina Ribeiro dos Santo?',
• nascido, a.14 de julho.de 1891, na Capital Federal, residente á rua E . Monteiro n . ' 78, militar, casado,'com
,s
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domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento, (Qualificação ex officio, B . E-, 75.)
ANTÔNIO RODRIGUES DE ALMEIDA (1.405), filho de Bernardino Rodrigues Francisco e de Maria Amélia, nascido a 9 de março de 1911, na Capital Federal, residente
á rua dos Andradas n . OS, sobrado, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Domingos. (Qualificação requerida.)
JOSÉ RODRIGUES DE ALMEIDA (1.406), filho de Bérnardino Rodrigues Francisco e de Maria' Amélia Rodrigues,
nascido a 28 de maio de 1909, na Capital Federal, residente á rua dos Andradas n. 89, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Domingos. (Qualificação requerida.)
fk^TONIO VILLAS BOAS (1.407), filho de Joaquim Ignacio
"Filias Bfias e de Maria José Vil Ias Be as, nascido a 8 de
agosto de 1891. em S. Miguel, Estado da Bahia, residente â rua Cardoso Quinta o n . 382, militar, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex officio, B . E . 75.)
ARLINDO MARQUES OLIVEIRA (1.408), filho de José Marques de Oliveira e de Petroniiha da? Virgens Costa, n a s cido a 16 de janeiro cie 1892, em Kictheroy, Estado do
Rio, residente á r u a Olinda n . 43, militar, casado, com
dGmicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualficação ex officio, B . E . 75.)
iiQNSTAIvTINO RAMOS DA SILVA (1.409), filho de E n e dino Ramos da Silva e de Aurora Fernandes, nascido a
•13 de novembro de 1915, no Districto Federal, residente
- á rua Marechal Floriano n . 58, sobrado, operário, sol- teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da
São Domingos. (Qualificação requerida.)
55AIRA DA.SILVA MARTINS (1.410), filha de Arthur da
Silva Martins e de Rosa Florença dos Santos, "nascida a
26 de março de 1905, em Campos, Estado do Rio, residente á rua Aquidaban n . 823, funccionaria publica,
casada, com domicilio eleiloral no districto municipal de
Sacramento. (Qualificação ex officio, B . E . 79.)
MANOEL MEIRELLES (1.411), .filho de Solado Meirelles e
de Sefcastiana Meirelles, raseido a 25 de dezembro de
1891, em Santa Thereza de Vatença, Estado do Rio de
Janeiro, residente á rua Felisbello Freire n. 86, militar,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
•Sacramento. (Qualificação ex officio, B . E. 75.)
MARIA MAGALHÃES RIBEIRO (1.412), filho de Alfredo
Sampaio Ribeiro e de Dalila Magalhães Sampaio Ribeiro,
nascido a 7 de" dezembro de 1909, no Districto Federal,
residente á rua Marquez de Abrantes, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Sacramento. (Qualificação ex officio, B . E .
numero 79.)
AGOSTINHO GOMES PEREIRA NETTO (1.413), fillio de
José Agostinho Pereira Godinho e de Francisca Maria
do Espirito Santo, nascido a 15 de maio de 1890, em
Guarapira, Parãhyba do Norte, residente á rua Antônio
Vargas n . 21, militar, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex
officio, B. E . 75.)
FLAVIO MARTINS DE ALBUQUERQUE (1.414), filho de
Manoel Martins de Albuquerque e de Maria Pastora Silva Sobrinho, nascido a 24 de julho de 1907, em Águas
. Bellas, Estado de Pernambuco, residente á rua Presidente Barroso ri. 79, militar, solteiro, com domicilo eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação
ex officio, B . E. 75 .)
PAULA PIATGORSKY ALMEIDA (1.415), filho de Luiz
Piatgorsky e de Rachel Piatgorsky, nascido a 3 de julho
•de 1905, na Hungria, brasileira naturalizado, residente
.. á rua Visconde Itamaraty n. 138, funccionaria publica,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação ex officio, B . E . 76, n u mero 223.)
.
LEONCIO JOSÉ DE LIMA (1.416), filho de José Geraldo
de Lima e de Justina da Silva Ramos, nascido a 8 de
agosto de 1888, em Olinda, Pernambuco, residente á rua
do Livramento n . 164, militar, casado, com domicilio
eleitoral, no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex officio, B . E. 75.)
EDGARD DE MORAES COSTA (1.417), filho de Domingos
José da Costa e. de Hernrinia-de Moraes Costa, nascido á
12 de outubro de 1900, no Districto Federal, residente
1 rua Luiz de Camões n, 5ô, negociante, solteiro, eom
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.), ;

:

ADOLFRIDES FARIAS GOMES (1.418), filho âo Custodio
Joaquim Gomes e de Cândida Farias Gomes, nascido a
10 de novembro de 1900, em Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul, residente á rua Cajueiros n . 127, c. 20,
militar, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento. (Qualifcação ex officio, B'.
E . 75.)
MANOEL MARCELIANO VERAS (1.419), filho de Pompe.u
Leite de Veras e de Virtuosa Maciel Veras, nascido a
20 de setembro de 1909, em Correntes, Estado de P e r nambuco, residente á rua Senador Dantas n. 124, m u l tar, casado, com domicilio eleii.cral no districto m u n i c i p a l de Sacramento. (Qualificação ex officio, B . E .
numero 75.)
ANNA DOS ANJOS CORRÊA DE MELLO (1.420), filha do
Manoel Ciemeutino Corrêa de Mello e de Ursulina Corrêa de Mello, nascida a 2 de agosto de 1S94, em Guarassú, Estado ie Pernambuco, residente á rua General
Galiv, ell n . 22r>-B, funccionaria publica, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramen- t o , (Qualificação ex officio, B . E . 76, n. 140.)
EMILIA DA SILVA SAMPAIO (1.421;), filha de José Mottada Silva e de Henriquetta da Silva, nasrido ã 1S de
maio de 1888, no Districto Federal, residente á r u a Morro do Vintém n . 33, funecionario publico, viuva, com
domicilio eleitoral no districto, municipal de Sacrament o . (Qualificação ex officio, É'. E. 76, n. 220.)
FRANCISCO ANTÔNIO REBELLO (1.422), filho de Lourenço José Rebello e ' d e André Auçusto Rebcllo, nascido a
20 de dezembro de 1893, na Capital Federal, residente
á rua Florianópolis n. 351, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.,
(Qualificação ex officio, B . E . 75.)
JOÃO DE DEUS FREITAS (1.423), filho cl João Camerino
Américo de Freitas e de Maria do Carmo, nascido a S de
março de 1893, em S. Salvador, Estado da Bahia, residente á rua Nabor Rego n. 192, militar, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex officio, B . E . 75.)
ANTÔNIO FERREIRA NEVES (1.424), filho de João F e r reira Simões e de Maria Eugenia das Neves, nascido a
I d e dezembro de 1882, na Capital Federal, residente á
- no Quartel do 5 B . I., militar, solteiro, com domicilia
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex officio, B , E . 75.)
MARIA CECÍLIA GUIMARÃES (1.425), filha de Aründo
Guimarães e de Maria Guimarães, nascido a 27 de m a r co de 19Í6, no Districto Federal, residente á rua Corfíselheíro Leonardo n . 18, funccionaria publica, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. <Qualficação ex officio. B . E . 79.)
PASCHOAL BALBI (1-.426), filho de'João Balbí e de Rosa
Balbi. nascido a 3 de julho de 19:14, na Capital F e deral, residente á rua do Senado n . 281, musico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sãa
Domingos. (Qualificação ex officio, B. E. 74.)
PEDRO SAMPAIO ROSA (1.427), filho de Francisco de
Assis Sampaio Rosa e de Rosa de Lima Sampaio, nascido
a 1 de agosto de 1893, em Garanhuns. Estada de
Pernambuco, residente á rua Monsenhor Felfx n. 942,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de S. Domingos. (Qualificação ex
officio.
B . E. 75.)
CARLOS PEREIRA (1.428), filho de Antônio Antunes Pereira e de Albertina de Souza Torres, nascido a 25 de
dezembro de 1903, na Capital Federal, residente á r u a
Ricardo Albuquerque n. 66, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.,
(Qualificação ex offcio. B . E . 75.)
HOSTILIO GONZAGA MOTTA ' (i .429), filho de Pompilio
Gonzaga e de Anna Malta, nascido a 24 de outubro de
1900, em V. Nova de Lima, Estado de Minas Geraes,
residente á rua Haddock Lobo n. 110, militar, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex officio, B . E . 75.J •
AMAR AN TE MACHADO DE SOUZA (1.430)-, filho de Plínio
Machado do Souza e de Venancio Pereira de Souza, n a s cido a 5 de janeiro de 1894, em Ilaqny, Estado do Rio
Grande do Sul, residente no Quartel do õ° B . I., militar,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação ex officio. B . E . 75.)
JOÃO SILVINO DE OLIVEIRA (1.131), filho de d e Theorioro
Antônio de Oliveira e de Amélia Saraiva de Oliveira,
nascido a 17 de fevereiro de 1899, em Recife, Estado de
:
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Pernambuco, residente á Estrada da Pavuna n. 438, m i litar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Sacramento. (Qualificação ex officio, B . E . ,
numero 75.)
'
JOÃO MATHIAS (1.432), filho de Mathias Gajdeano e d e Dolores Cândida, nascido, a 31 de maio de 1899, em T .
de Moraes, Estado do Rio, residente á rua Funda n., 10,
operário, casado,.com domicilio eleitoral no districto
. municipal de Sacramneto. (Qualificação requerda.)
FBANCISCO XAVIER DÉ ARAÚJO (1.433), filho de Jovino.
Xavier de Araújo e de Rita Fernandes Araújo, nascido a
15 de novembro de-1900, em Pillar, -Estado de Alagoas,
residente á rua Q n . 57, militar, casado, com domicilio,
eleitoral no districto municipal de Sacramento.. (Qualificação ex-officio: B . E . 75.)
DR. ABRAHÃO BUCKMAM (1.434), filho de Jacob Buekmam
e de ,Maria Buekmam, nascido a 4 de junho de 1910,
era Franca, Estado de S , Paulo, residente á rua Frei
• Caneca n. 14. medico, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal dé Sacramento. (Qualificação ex
officio, 'B. E . 67, n . 10.901.)
WALDEMIRO LUIZ SURGIU (1.435). filho de Sérgio Luiz
Surciu e de Alzira da Silva Surciu, nascido a 4 de junho
de 1902, no Districto Federal, residente á travessa• Cabral n . 4,' empregado publico,• casado, com-domicilio •
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (.Qualificação ex officio, B . E . 46.)
ANTÔNIO-FRANCISCO NAPOLEÃO (1.436), filho de Jcsó
Francisco Napoleão e de Thereza Maria Vieira, nascido
a 13 dc abril- de 1909, em S. Carlos do Pinhal, Estado
de S. Paulo, .residente á rua General Glarindo n . 92, •
funecionario publico, solteiro, com'domicilio eleitoralno districto municipal de Sacramento. (Qualificação
ex officio. B . E . 76, n. 103.)
E-UCLYDES MACHADO (1.437), filho - de Carlos Ribeiro de
Macedo-Machado-e de Manuela.Pinto Machado, residente
á rua Andradas n . 7, sobrado, commercio, casado, eom
domicilio eleitoral no districto municipal de S. Domingos. (Qualificação requerida.)
MARTHA PASCHOAL (1.438),"filha dc Bernardo Paschoal".
. e de Sarnh Paschoal, nascida a 20 de agosto de '1914,
em Beilo Horizonte, Estado de Manas Geraes, residente
á rua'Campos da Paz n . 38, sobrado, funccionaria p u blica, solteira, com domicilio eleitoral' no districto m u nicipal de Sacramento. (Qualificação ex officio, B . E .
numero 78.)
. ' " , . ( - • '
JÜPU FREDERICO TUXEU (1.439), filho de João Francisco
Tuxeu c de Leontina Teixeira Tuxeu,- nascido, a 4 de
abril de 1913, no Districto Federal,.residente á rua Silva
Telles n. 120," casa 1,. funecionario publico, solteiro, com"
domicilio eleitoral no districto municipal dc Sacramjnto. (Qualificação ex officio, B . E . n . 348.) " - . '
GUILHERME NILO SARMENTO DE CASTRO (1.440),-filhode Ismael de Castro e de Octavio Sarmento dc Castro,
nascido a 2 de outubro de 1913, em-Belém; Estado ^do
Pará, residente á Avenida Atlântica-n.. 320, funecionariopublico, "solteiro,.com domicilio eleitoral no districto
municipal cie -Sacramento, - (Qualificação ex officio, B .
E. 78.)
' ;
JHRCILIA VA/'. DF. SOUZA (1.441), filha de Joaquim.Vaz
de Carvalho e de Maria Cândida Vaz de Carvalho, nascida a 26 de outubro de 1896, em Leopoldina, Estado,
de Minas Geraes, residente á rua Theophilo Ottoni n u mero 87," domestica, casada, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S. Domingos. (Qualificação r e - '
querida.-)
-»••
'j
VERA BRAGA NUNES (1. 442),.filhando.-Pedro Napoleão.
Nunes e de Maria Amélia Braga Nunes, nascida a 26 de
•março de 191C, 'no Districto Federal, residente á rua
Theophilo Ottoni n . 87; estudante, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal dc S. Domingos, ..
(Qualificação requerida.)
'
- ..
D [LM AR DIAS FERREIRA (1.443),. filho de- Américo Dias
Ferreira e de lz'abel Dias Ferreira, nascido a 27 de setembro dc .1908, na Capital. Federal, residente á rua
Aracaty n. 95, funecionario -publico, solteiro, com doi-mciloi.el9iloraI.no districto municipal de Sacramento.
Qualificação ex officio, B . E . 76.)
JOSÉ BAPTISTA DE, ALCÂNTARA (1.444). fillio de-.Sebast i ã o Baptista de Alcântara e de Malvina Baptista da Conceição, nascido a 19 de março d e 1908, em Porto Novo
do Cunha, Estado.dc Minas Geraes, residente á rua Sabaiina n. 56, funecionario publico, solteiro.-com domi1
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v-cilio' eleitoral no. districto municipal; de. Sacramento.
(Quálifciação ex officio, B . E.- 76, n . 270.)
PEDRO FERREIRA LOPES (1.445), filho de-Manoel F e r r e i ra da Silva,e-de Maria Ferreira Lopes, nascido a . 2 de
janeiro de 1900, em Itabayana, P , do N s r t e , residente á
rua. Visconde da'Gávea n . '48, casa 45, commercio; solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento. (Qualificação requerida.)
"
WALTER 1VO STEFFAN (1.446), filho de;Alfredo Steffan
e d e O l g a Steffan, nascido a -21 de fevereiro de 1904,
no Rio Grande do Sul, residente, á rua Jardim Botânico
,-' ;n. 146, commercio, solteiro, com domicílio eleitoral no
districto municipal de Sacramento. '(Qualificação r,equerida.)
ANTÔNIO FERNANDES (1.447), filho'de Avelino Fernandes
e de Maria da. Conceição Fernandes, nascido a 21 de setembro de 1913, no Districto Federal, residente á r u a
Paulino Fernandes n. 62, funecionario publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio"/ B . E . 75.)
ÍVETTE VIANNA (1 ,448), filha de Mario da Rocha Vianna
e de Antonia de Mello Vianna, nascida a; 9 de outubro
de 1913, no Districto Federal, residente á rua Sampaio
Ferraz n. 26, funccionaria municipal, solteira, c o m ' d o micilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
~ (Qualificação "ex-officio". B . E . 73;-n. 696.)
RUBENS FERREIRA (1.449), fillio de Albino Ferreira e de
Zulmira da Costa Ferreira, nascido a 14 de agosto de
1908, no Districto.. Federal, residente á rua Conde *de
Agrolongo n. 233,- funecionario münicipal.Vcasado, eom
. domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita'.
(Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n. 127.) •"DARINO-PEREIRA (1.450), filho de Dario Pereira e de Angelina Duarte Pereira, nascido á 17 de março de 1914, no .
Districto Federal, residente á rua Cunha Barbosa n. 44,
funecionario municipal, solteiro, com domicilio, eleitoral ho districto municipal de Santa Rita. (Qualificação
requerida,'BiE. 81, n . 1.362.) - •JuvÉLINO^JOAQUTM DA SILVA. (1.451), filho de Manoel
' ' 'Joaquim da Silva e. de Virgínia Antônio Nascimento,
nascido'a 16 de abril de. 1888, no Estado do, Rio.de J a neiro* residente á r u a ' d a America, ni- 21, estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal'de, ' Santa, Rita. (Qualificação "ex-officio", B . E . 73, n u mero '29.755.)
'
f
JOSE' CARNEIRO. JÚNIOR (1.452), filho de Aiitonio Carneiro ei de Maria das Dores. Miranda, nascido a 18 de
janeiro, de 4895, em Villa do Conde (Portugal), naturalizado, residente á rua Anna Guimarães,n. 61', estivador,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Rita-. (Qualificação "ex-officiò", B^.E. '73, numero 30,078.)'
. '
•'-,-•
ARÍSTIDES PEREIRA (1.453), filho de Tbcotohio Manoel
P e r e i r a e de Petronilha Dias da Conceição, nascido'a 4
de janeiro de 1900, no Districto Federal, residente á rua
Alberto de Carvalho n. 151, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Domin.. gos. .(Qualificação, requerida, B.E.- 57.)
.-!„..
NELSON GUEDES PEREIRA - (1.454), filho de 'Francisco
Xavier Guedes. Pereira- e' de Maria Carolina-Guedes P e reira, "nascido a 22 de j u l h o . d e 1903, em Recife, E s tado de Pernambuco, residente á rua' Clarisse-Jndio dõ
Brasil n . 18, engenheiro agrônomo,"solteiro,Com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação "ex-officio", B . E , 77.)
.
VICTALINO ALBINO DOS SANTOS (1,455), filho; de Genuino--Albino dos Santos.e de Adelaide Moreira da Silva
Maia, nascido a 27 de dezembro de 1895, no Districto
Federal, residente á rua Macedo Braga n . 35, estivador,
casado," com-domicilio - eleitoral no districto municipal
de Santa Rita. (Qualificação "ex-officio", B . E . 73, n u mero 29.695.)
•'
FERNANDO YORIO (571), filho.de Fernando Yorio e de
Thereza. Romeu, nascido a 16;-de,julho dc 1900, no Dis- tricto Federal, residente"á rua .Buenos Aires n . 264,
'commercio, casado, com domicilio. eleitoral-no districto
municipal-de-Sacramento;. .(Qualificação requerida. )
ÁLVARO DE SOUZA (1.-389)',.""filho de- João: Nogueira da
Souza e do Laudelina Lima dos Santos, nascido a 1 dc
dezembro de-1911, no Districto Federal, residente á r u a
dos. Ourives n . 40, empregado no commercio, solteiro,
com'domicilio eleitoral no districto. municipal dè iSacrament-o. (Qualificação, requerida.)
1
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ADABUL MACEDO ROSAS (1.390),. filho de Manoel de Abreu
Rosa e de Anna Esmerim Macedo Rosa, nascido a 31
d e janeiro de 1910, em Santa Maria Magdalena, Estado
do Rio de Janeiro, residente ã rua da Alfândega n. 385,
alfaiate, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal" de Sacramento. (Qualificação requerida.)
MOACYR CARLOS NOGUEIRA (1.510), filho de Josino Carlos Nogueira e de Rozentina Faria da Fonseca, nascido a
19 de outubro de 1903, n o Districto Federal, residente á
rua Frei Caneca n. 224, commercio, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto municipal de, Sacramento.
•(•Qualificação requerida.)
JOÃO GONÇALVES PAES (1.511), filho de Antônio Gonçalves Paes e de Maria Antonia da Silva, nascido a 8 de
março de 1890, em Apparecida do Norte, Estado de São
Paulo, residente á rua Lino da Fonseca n . '67, official
carpinteiro, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
JOAQUIM DE ALMEIDA (1.512), filho de Domingos de Almeida e de Julia Cândida de Almeida da Conceição, nascido a 5 de fevereiro de 1896, no Districto Federal, r e sidente á rua Dias Ferreira 309, funecionario publico,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento. (Qualificação requerida.)
FUCLYDES DELVRAUX PINTO COELHO (1.513), filho de
Joaquim Delvraux Pinto Coelho e de Francisca Araújo
Delvraux, nascido a 7 de julho de 1892, em Rio Branco,
Estado de Minas Geraes, residente á rua Dr. Garnier
i). 158, funecionario publico, casado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação "ex~officio", B . E . 23.)
ORQUIZ DE ALMEIDA (1.514)., filho de Saturnino de Almeida e de Zinith de Almeida, nascido a 2 de dezembro
de 1899, em Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Barão da Torre n . 209, carpinteiro, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificaçção requerida.)
ADYLSON MAIA (1.515), filho de Isaias Ferreira Maia e de
Palmyra Ferreira Maia, nascido a 22 de julho de 1916,
no Districto Federal, residente á rua Miguel de Frias
n„ 9-A, funecionario
publico, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-offieio", B . E . 76, n. 220..)
WALDEMAR STLVA (1.517), filho de Cláudio Silva e de Antonietta Silva, nascido a 26 de janeiro de 1914, no Districto Federal, residente á rua Eulinã Ribeiro n . - 5 3 ,
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação
"ex-officio". B . E . 76, a. 365.)
DARCY CORDEIRO DE SOUZA (1.518), filho de Seraphim
Ernesto de Souza e de Alcina Cordeiro de Sowza, nascido
a 9 de outubro de 1915, no Districto .Federal, residente á
r u a José dos Reis n . 95, funecionario publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal-de Sacramento. (Qualificação "ex-officio"". B . E . 76,-n.26.)
CFJLESTINO CORRÊA PASSOS (I.BIS), filho de Augusto
Corrêa Passos e de Clara Jesus Martins Passos, nascido
a 21 de fevereiro de 1912, no Districto Federal, residente
ã. rua Tacaratu' n . 6.1, operário, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
MOACYR GONÇALVES LARDÊLO (1.520), filho de João
Gonçalves .Lardêlo e de Gertrüdes Gonçalves Lardêlo,
nascido a 20 de julho de 1916, no Districto Federal, r e sidente á rua Zelia n . í l , funecionario'publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação "e3-officio", B . E . 76, n . 222.)
(11JADAMÉS CERSOSIMO ( 1 . 5 2 1 ) , filho de Gregorio Cersosimo e de Therezina Salermo, nascido a 14 de fevereiro
de 1914, no Districto Federal, residente á. rua Visconde
de Caravellas n . 90, alfaiate, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
PAULO LACERDA (1.522), fiiho de Theophi de Lacerda
•e de*Marietta Ribeiro de Lacerda, nascido a 25 de janeirode 1-915, no Districto Federal, residente ,á rua do Rocha
n . 30, casa. X,'funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação "éx-offic'io", B..E. 76, n . 356.)
JOSE' ANTÔNIO SILVA URURAHY .{1.523), filho de Luiz
Pires Ururahy e de "Felicidade Terra Ururahy, nascido
a 18 de fevereiro de 191.0, no Districto "Federal, residente
á rua Barbosa n. 59, commercio, -solteiro, com domicilio

Í?*M

eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, B . E . 82, n . 1.G51.)
ALEXANDRE HENRIQUE DA COSTA (1.524), filho de Antônio Henrique da Costa e de Lucinda Cândida da Costa;
nascido a 1 de julho de 1014, no Districto Federal, r e sidente á rua Sete de Setembro n . 260, sobrado, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Sacramento. '(Qualificação requerida.)
ANTÔNIO RIBEIRO DA SILVA (1.525), filho de Manoel Ribeiro da Silva e de Filomena Lima da Silva, nascido a
17 de janeiro de 1915, no Districto Federal, residente á
rua Lodo n. 32, marceneiro solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
SENEDICTO VIEIRA MENDES (1.526), filho de Benedicío
Axigusto Mendes e de Maria Rosa de Jesus, nascido a 22
de novembro de 1910, em Itaboraby, Estado do Rio de
Janeiro, residente á rua Marechal Hermes n . 22, o p e rário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São Domingos. (Qualificação
"ex-officio",
B . E . 66, n . 518.)
VICENTE GONÇALVES BARBOSA (1.527), filho de José
Gonçalves Barbosa e de Maria Magdalena Barbosa, nascido a 7 de setembro de 1895, em Niotheroy, Estado do
Rio de Janeiro, residente á rua Barro Vermelho n . 52,
estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santa Rita. (Qualificação "ex-officio", B.
E . 73-33, n . 29.788.)
JOÃO GOMES DE OLIVEIRA (1.528), filho de Maximiano
Gomes de Oliveira e de Maria de Oliveira, nascido a 15
de setembro de 1899, em Jacarabif, Estado da Parãhyba,
esidente á rua Conselheiro Zacharias n. 110, foguista,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação requerida.)
MANOEL PINHEIRO (1.529), filho de Joaquim Pinheiro e
de Benedicta de lesus, nascido a 8 de maio de 1900. em
Pera Velha, Portugal, residente á praia do Retiro Saudoso n . 189, funecionario publico, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto nmnicipal de Sacramento, (Qualificação requerida.)
BASILIO AFFONSO DE CASTRO (1.530), filho de Manoel
Affonso de Castro e de Idalina Soares de Castro, nascido
a 1 de abril de 1894. no Districto Foderal, residente á
rua Licinio Cardoso n, 301, commercio. casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
* (Qualificação requerida, B . E . 78, n . 319.)
DINARTE PEREIRA (1,531), filho de Emydio Pereira e de
.Rachel Pereira, nascido-a 16 de setembro de '1914, nó
Districto Federal, residente á rua João. Clapp Filho n u mero 10. funecionario publico, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municpal de Sacramento. (Qualficação "ex-officio'", B . E . 76. n. 308.)
ARLINDÓ EÜSTACHIO DA SILVA (1.532), filho de i-ustina
da Silva Eustachio e de Geraldina Maria da Silva, n a s . cido a 24 de agosto de 1897, no Districto Federal, residente no becco Sem Banida n . 18, estivador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Rita, (Qualificação '"ex-officio". B . E . 73, n . 30.016.)
PAULO DE ARAÚJO SILVA (1.533), filho de Claudina
Francisca de Souza, -nascido a 27 de dezembro de 1913,
n o Districto Federal, residente a rua -São Pedro n . 80,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Domingos. (Qualificação
requerida,
li.
E . 82.)
GREGORIO GALDINO ALVES (1.-534), filho de Guilherme
Benedicto Alves e de Rachel Maria da-Conceição,'nascido a 9 de janeiro de 1881, em Grajahu, Estado'de Pernambuco, residente á rua Judith Quintanilha n . -619, estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. ((Qualificação "ex-officio", B.
E . 73, n. 30.034.)
JOSE' PIGLIASCO (1.535), filho de Vicente Piglia-sco e de
Antonia Salvio, nascido a 18 de agosto de 1912, no D i s tricto Federal, residente á rua do Mattoso n . ' 480, ferroviário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
' ' ' municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
LUIZvJOSE' ALVES (1.536), filho de Francisco José Alves
e de Maria Luiza da Conceição Alves, nascido a 23 de
março de"1889, no Districto Federal, residente á rua Angelina n . 90, estivador, viuvo, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Santa Rita, (Qualificação "exofficio", B . E . 73, n . 30.622.)
/
MARCELLINO PEREIRA CARVALHO (1.537), filho de Miguel Pereira Valente e de Luiza-Pereira Carvalho, n a s -
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domicilio eleitoral no .districto i municipal de Sacramento. (.Qualificação "ex.-offíció", -B.E. 71.)
JOSE DA COSTA GUIMARÃES (1.319), filho de Pacifico da'
Costa Guimarães e de Severina da Costa Guimarães,
nascida a 25 de. julho de 1913; em Bom Jardim, Estado
de Pernambuco, residente á- rua Barão de Mauá, operário
publico , solteiro, com domicilio eleitoral no- districto
municipal de Sacramento-,
(Qualificação "ex-officio",
B . E , 70.)
;
JOSE' VASCONCELLOS j f l . 320), filho d e José Vasconcellos
e de Adelaide Pereira Vasconcellos-, nascido- a 19 de
• março de 1901, em Ttaborahy, Estado- do- Rio de Janeiro,.
• residente no Morro do Castro, seta numero, operário p u blico, casado, e o m domicilio eleitoral no districto m u '. nicipal de Sacramento.. (Qualificação- "ex-officio", B .
E . 70.)-'
. ' ORLANDO RODRIGUES CARIDADE- (1.321), filho de G u i lherme Rodrigues Caridade' e de Maria Martins* Caridade, nascido a 6 de fevereiro dé 1914, no Districto F e deral, residente á rua Jogo da Bola n . 39, operário . p u blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Santa Rita. (Qualificação "ex-officio", B .
E. 70.)
MARCIANO JOÃO MARTA ( 1 . 3 2 2 ) , 'filho de Aurelinò João
Maria e de Ricardina João Maria, nascido a 24 de j u nho de: 1882, em SanfAnna do Livramento, Estado do
Rio Grande do Sul, residente á rua Pereira Landim n u mero 7-4, official de. Marinha, Casado, com domicilio^
eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação "ex-officio",. B,:E, 69. n . 27.322.)
ARRRONTO R O D R I G U E S D E C A R V A L H O ( 1 . 5 4 2 . ) , filho, de
i&ERSON BORGES ACCIOLY (1.323), filho de Manoel Borges
Abel Rodrigues Carvalho e de Margarida Rita 'de V a s Accioly e de. Santina Francelinai nascido a 19". de, junho
concellos, nascido, a 26 de; janeiro, de 1892, no Districto
de. 1908, em Viçosa, Estado d e Alagoas , residente, á", laFederal, residente à estrada'Velha da. Pavuna n, 1.294,
deira do Faria; n. 162, operário do Arsenal de Marinha,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
municipal de. Sacramento. (Qualificação"requerida.),
. de Sacramento, (Qualificação ."ex-officio", B . E . 12,
JOSE' LAÇAVA (1.543), filho de Luiz.Laçava e de. Venen . 15.410.)
!
. randa. Amorosa, nascido-a. 21- á& abril de- 1899, no DisALCENO JOSE' SILVA (1.324)', filho de Athanasio: Ângelo
tricto Federal, residente á Estrada Rio Petropolis n u da Silva e de Le.ocadia Victalina de? SanfAnna, nascido
mero 31, estivador, casado,, com. domicilio, eleitoral no y
a. 11 de outubro de 1892, em Queimados,, Estado do Rio
districto municipal do Santa Rita. (Qualificação, "exde Janeiro, residente á. avenida Paulista 11.. 90, operário
officio", B . E . 73, n . 30.273.):
dò Arsenal de Marinha,, viuvo, com domicilio eleitoral
MANOEL FERREIRA LIMA (1.544), filia© de Alexandre Ferno districto municipal, de Sacramento.' (Qualificação
reira Lima e de. Anna Maria do Nascimento, nascido, a
"ex-officio": B . E . 12, n.. 15.257.)'
15 de abril de. 1885, em Lagarto, Estado de. Sergipe, r e LOURENÇO JUSTINIANO DOS SANTOS (1.325), filho de
sidente á estrada- do Porto de Inhaúma n , 76,. estivador,
Silviniano José do Espirito Santo-e de Maria Franeisea
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
dos Santos, nascido a 8 de janeiro de 1906, em Lagarto,
Santa Rita. (Qualificação'"ex-officio", B . E . 73„ n u Estado de Sergipe, residente á rua-Jogo da Bola-n. 49,"
mero 29,969.)
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u {PAULO VIEIRA AGUIAR (1.545), filho de Francisco Vieira
nicipal de Santa Rita. (Qualificação "ex-officio",' B , E.
Aguiar e de Henriqueta de Oliveira Aguiar, nascido- a 5
75, n . 360.)
;
'
•
.
de junho de 1914, no Districto Federal, residente á rua
dos Ourives. n„ 108, commercio, solteiro, com. domicilio
FRANCISCO RAYMUNDO DO NASCIMENTO (1.327)', filho
eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Quade Amaro Augusto do Nascimento e de Maria Raymunda •
lificação requerida.)
do Nascimento, nascido a. 25 de dezembro de 1893, em
Parnahyba, Estado do Piauliy, residente á rua TheojJILERMON CIODARO (560), filho de Pedro Ciòdara e do E u - .
philo Ottoni n . 93, sub-official da Armada, casado, com
lalia de Freitas Ciodaro, nascido a 27 de fevereiro, d e , ^ .
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramen1915, no Districto Federal, residente á rua do Rezende '"
to." (Transferencia.)
- •
n . 93, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
ANTÔNIO AMARO CAVALCANTE (.1.3.28), filho de," José
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação, reque-,
Amaro Ferreira e de Maria Thenoria Cavalcante, n a s rida. B . E . 73, n . 470.)
cido a" 18 de fevereiro de 1898, em Jupy, Estado de PerEMILIA DE MOURA (1.248), filha de José Máximo Nogueira
nambuco, residente á rua Commandante Abreu ,n. 25,.
Penido e d e Maria de Moura Penido, nascida a 29 de
sub-official da. Armada, casado,- com domicilio eleitoral
julho .de 1897, no Estado de Minas Geraes, residente á
no districto municipal de Sacramento. (Transferencia.);
rua Mariz.' e. Barros n. 200, funccionaria publica, solBENTO PEDREIRA DA COSTA (1.329), filho dc Raul Gonteira, com domicilio eleitoral no districto municipal da
• çalves Costa e de Maria da Fá-Pereira da Gosta, n a s Sacramento. (Qualificação. "ex«officio", B . E . 78,. n u cido a 2:1 de março de. 19.00,. em: São Salvador, Estado da "
mero 110.)
' .
Bahia, residente á travessa Bellas Artes n.. 5„ militar,
1VERARDQ MANHÃES (1.3,16). filho de . Paulo José Masolteiro; com domicilio eleitoral., no, districto municipal
nhães e de Maria da Penha Barreto. Manliães, nascido a
de. Sacramento. (Qualificação "'ex-officio",, B . , E., 78,
30 de novembro' de 1914, em Campos, Estado, do Riu de
n . 6'4.)
Janeiro, residente á rua Abdon n . 10, casa II, operar.io'-publico, solteiro, com domicilio eleitoral, no, districto
ALEXANDRE'EUGÊNIO'FERREIRAi (1.331), filho, de Carlos,
municipal, de Sacramento. ('Qualificação "ex-oífiojo",
.Eugênio Ferreira- e de,- Julia Ignacia Ferreira;, nascido'
B . E . 70.)
a 11 de. junho de 1910, no :.pistricto Federal, residente á.
MANOEL DOS SANTOS MAIA (1.317), filho de Pedro Maia
rua Picui n . 53, funecionario municipal, casado, com
e de Carolina Maia, nascido a 1 de novembro de 1902,
domicilio eleitoral no districto; municipal de Santa Rita.'
ém Cam-bucy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
(Qualificação "ex-officio", B.E . 77, ri. 25.)
'
Silva Jardim n . 76, operário publico, casado, com doOSCARY DE MELLO E. SOUZA. (1.332), filha de Iv*o de: Mello
micilio eleitoral .na' districto municipal dè Sacramento.
Souza e de Francisca de.Mello, e Souza, nascida a 15 de
(Qualificação "ex-officio", B . E . 70.)
junho? de. 1905, no Districto Federal, residente á rua ProJOÃO JOSE' DAS CHAGAS (1.318), filho de João Mendonça
fessor Gabizo n. 89,-professora municipal, solteira, com
e de Maria Pastora. das Chagas, nascido a 29 de julho de
domicilie eleitoral no districto. municipal de Sacramento.
1888, em M°eei'ó, Estado de Alagoas, residente á; rua do
(QuaÍificação"ex-officio", B.E. 71.)
Pronosito n . 18, sub-official da Armada, casado, com.

cido. ar28. de janeiro de 1904, em Belém, Estado d o Pará,
residente á rua Carlos Xavier n . 28, estivador, solteiro,
com domicilio, eleitoral no districto- municipal de Santa
-.
Rita. (Qualificação "ex-officio", B . E - 73, n , 30.769.).
li)ANDE. DAMASCENA (1.538), filho de Agueda Augusta,
nascida a 10 de maio de 1907, no Districto Federal, r e sidente á avenida Venezuela n, 82, funecionario publico,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal.
de Sacramento. (Qualificação requerida, B . E . 6'6.)<
B.OMUALDQ DE SOUZA (1..53.9),, filho- d e Gil Geraldimo-de
Souza e.d.e Alice, de Almeida Ramos, nascido a 28 da
fevereiro de 1910, no Districto, Federal, residente á rua
Laura de Araújo n . 147,, funecionario municipal, sol-'
teiro, com domicilio eleitoral, no districto. municipal, de
Santa Rita, (Qualificação requerida,. B . E , - 8 0 , . n.. 838.)''
WENCESLAU ESGOBAR DE AZAMBUJA (1...540), filho; dc
Vasco Alves Azambuja c de Wencesüna Escoba-r"; nascido a 29 de dezembro de 1903,; em Porto Alegre-,. Estado
do -Rio Grande do. Sul, residente á rua Bom Pastor n u mero 157, advogado, casado,, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Sacramento. (Qualificação " e x - '
officio". B . E . 75, n . 31.760.)
MANOEL SALDANHA MONTEIRO (1.541), filho de Manoel
Saldanha Monteiro e de Maria de Mello Monteiro,, n a s cido a 29 de.oulubro de 1896, em Santo Amaro, Estado
de Pernambuco, residente á. rua Bernardo n, 118-, estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Santa Rita. (Qualificação "ex-officio", B. E.
73. n . 30.756.)
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JÍOACYR JOSE' DA SILVA (1.333), filho de Cândido José da
Silva e de Anorlacia da Silva, nascido a 28 de novembro
de 1907, no Districto Federai, residente á rua General
Bellegard n. 189, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento,
(Qualificação "es-olficio ', B . E . 74])
YVONNE DE BARROS (1.334), filha de Joaquim José de
Barros Júnior e de Francisca Pinto de Barros, nascida
a 5 d e fevereiro de 1906, no Districto Federal, residente
á rua do Bispo n . 334, professora municipal, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B . E . 74.)
LQURDES FRIAS BRANDÃO (1.335), filha de Ernesto Frias
Brandão e de Maria Jovina, Brandão, nascida a 5 de setembro de 1915, no Districto Federal, residente á estação do Santíssimo 20.. funccionaria municipal, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio". B . E . '79.) LJIIZA NOGUEIRA GONÇALVES (1.330),. filha de Manoel
Nogueira da Silva Sobrinho e de Eliza Amalia Nogueira,
nascida a 9 de junho de 1899, em Pirahy, Estado dó Rio
de Janeiro, residente á avenida Passos n . 56, professora
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districlo
municipal de São Domingos. (Qualificação "ex-ofíicío",

BP.AZJLIO AMÉRICO DE ARAÚJO
filho de Eduardo
Fivmino de Araújo e de Maria Bernavdina d-; .v:arr,p,
nascido a 31 de janeiro de 1879, em São Salvador. Estado
da Bahia, residente a rua Conceição n . 55, conimereiar,•te, casado, com doinilicio eleitoral uo d i s t r i t o murvir.ü«l de Sacramento.-(Qualificação requerida, n. t. 12Í.).
ALFREDO ALVES DE SOUZA ( i . 8 i 9 j , üiiio de Siivino .V.-'
ves de Souza e de Almerinda Dia*, nascido ftJ7 de c c tuhro.de 1913, no Districto Federal, rèsjderil.e" a rJà so
Rosário u . 134, commercio, soiteiro, etrih domirilio eleitoral no districto municipal de Sasramêiiio. .QirViiiics.ção requerida, n. 1.243.)
j,
ARACY LEAL DA NO.BREGA (l.?20>, filha de-José S i r v n o do.
Leal" da Nobrega e d e Cândida •Carneiro Leal tia Nohiísa.
nascida, "a- 3 de marco ;do 1914, no Districto Federal. :••<: sidecte ã rua São Pedro n. 162, costureira, --o/teira, JOIO
domicilio eleitoral no districto municipal dc Saerarot-LW.
(Qualificação requerida, n. 62.9.)
AGOSTINHO DE ALMEIDA SEABRA (1.821), íilho d o Ame- rico de Almeida e de Ruíina do Jesus, nascido a 4 de
ího de 1909,' no Districto Federas., residente á rua Catneiro u , 63, chauífevny íoltoiru, com IüiuícjIjo eleitoral
»o Qislviclo municipai üe Safirameulo. (Quaiüicaçâo r e querida.)
ALO.la-lO CHAMES DE MOURA (1 88-2;. filho dr Ignscic d e
ADEGÀRD COSTA MASCARENHAS (1.337), filho de João
Moura e de Olivia Chames de. Moura, nascida a i» de
Costa Mascarenhas e de Carmen Mascarcnhas, nascido a *
llro de 1913. em Nieliieroy, Ji^tuuo do Kio U'j J a a t í i v ,
4 de julho de 1913, no Districto Federal, residente á
residente â rua Rosário n. 135. estudante, solteiro, rxm
rua Luiz Silva n . 115, funecionario municipal, casado,
domicilio eleitoral no districto municipal de éacran,ii,rcom domicilio eleitoral no districto municipal de Sat o . (Qualificação requerida.)
cramento. (Qualificação . "ex-offieio", B . E . 74.)
ALBEHlU DIOGO (1,823), filho de Vicente José Diogo o*
V à N Y COSTA (1.338), filha de Oswaldo Costa e de Isolína
de poluvirpa Vicente Diogo, nascido a 5 de junho dc*
Costa, nascida a 21 de janeiro de 1910, no Districto Fe.1907. no Districto Federal, r-.vidente-à rua Camerino r u deral, residente á rua Sete de Setembro n . 73, 2* andar,
mero 32, operário, solteiro, a n i domicilio eieitoraJ r;o
professora, solteira, com domicilio eleitoral no districto
districto municipal de Sacramento.
(Qualificação rem u n i c i p a l ' d e Sacramento. (Qualificação "ex-officio",
querida..)
B . E . 71.)
ANIZIO PEREIRA DA SILVA (1.&24). filho de F'-uclnr.-a.
CAMILLO DINUCGI (1.339), filho de Torello Dinucci e de
Pereira/nascido a -1 de abril de 1911, em Araruama, F i Margarida Dinucci, nascido a 23 de fevereiro de 1910.
tado do-Rio de Jaueiro, RESIDEDÍE â rua do Rosário nuem Jahú, Estado de São Paulo, residente á rua Carvalho
mero 129, sobrado, empregado no commercio, solteiro
Monteiro n . 42, casa 8, funecionario municipal, solteiro,
coro domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Rita. (Qualificação "ex-officio", B . E . 77.)
ANGENOR CORREIA LOPES. (1.825), filho de Francisco CorGíRALDO MELLO (1.516), filho de Antônio Mello e de Rosa
reia Lopes e de Maria Gonçalves Lopes, nascido a 21 U3
Pacheco Mello, nascido a 17 de'dezembro de 1JH4, em
maio de 1912, no Districto Federal, residente á rua da
Alfândega n . 35, commercio, solteiro, com domicilio eleiMaceió, Estado de Alagôaí, residente á rua São Luiz
toral no districto municipal as Sacramento, ((justifiGonzaga n . 440, funecionario publico, solteiro, eom d o cação requerida,)
micilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
ALFREDO CARLOS (1.S26),. filho de Alfredo Carlos d»
(Qualificação "ex-offieio", B . E . 75.)
Mello e de Helena Carlos de Mello, nascido a 4 DE jxmlaa
Districto Federal, 29 de agosto de 1934, '— O escrivão,
de J 916, no Districto Federal, residente á rua do Rosário
Çlcvis. Bulcâo Vianna.
• n . 133, estudante, solteiro, cem domicilio eleitoral uo
districto municipal de Sacramento. (Qualificação reque•TERCEIRA ZONA ELElTORâl» . .
rida.)
ADELINO JOSE' DE SA' (1.827), filho de Regmaldo José de
;<Distrktos municipaes de Santa Rita, Sacramento
*
Sá e de Magdaíena Maria de'Jesus, nascido'a 6 de julho
e Hão Domingos.)
•
de "1910, no Estado DÒ Rio de Janeico, .residente, á rtía
Ledo n . 34, operário, solteiro, com domicilio eteiloibl n>>
Juiz — Dr, Francisco de Paula Rocha Lagoa Filho
districto municipal de Sacramento. (Qualificação r e querida.)
Faço pub'lico, para os fins dos arts. 43 áo Código e 2;>* •
ANTÔNIO
DA COSTA RIBEIRO (1.828), filho de Domingos
do Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes, que por este
da Costa Ribeiro e de Adelaide Cândida-Esteves Ribniro.
Cartório e Jxiizo da 3 Zona Eleitoral, estão sendo procesnascido a 3 de janeiro do .1903, ho Districto Federal!
sador os.pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos :
residente â rua Marechal Floriano n. 102. commercio!
casado, com domicílio eleitoral no districto municipal
TJINORAH DE SAINT-LÉGER NIGRO (1.815), filha de Lirido Sacramento. (Qualificação requerida.)
dolpho Nigro c de Eugenia Joaquina de Êaint-Léger,
WALDEMAR
CAVALCANTE MONTEIRO (1.829), fillio de
nascida a 19 dè julho de" 1904, no Districto Federal, r e Luiz Cavalcante Monteiro e do Guiomar Cavalcante
sidente 1 rua da Alfândega u . 180, domestica, casada,
Monteiro, nascido a 29 de junho DE 19-10, no Districto
com domicilio eleitoral no districlo municipal de Sacra.-• Federal, residente Á rua dos Inválidos n. 128, casa 8 A,
monto. (Qualificação requerida, n. 9 5 4 . ) _
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
fíECILIA NUNES (1.816), filha de Paulíiio Nunes de Oliveimunicipal de Sacramento. (Qualificação
ex-officio.)
ra e de Aurora Nunes dè Oliveira, nascida a 12 de abril
•WANDERLINO RIBEIRO (1.830), filho de Lopo Gil Ribeiro
de 1909, no Districto Federal, residente á rua Silva Care de Maria dc Souza Ribeiro, nascido a 10 de dezembro
doso n . 17, commercio, viuva, com domicilio eleitoral no
de 1915, no Districto Federal, residente á rua do Acre
districto municipal de Sacramento. (Qualificação r e n . 84, empregado no commerc:>, solteiro, com domicilio
querida, n . 842.)
eleitora! no districto municipal de Sacramento. (QualiBENTO VIEIRA MARTINS (1.817), filho de João da Silva
ficação requerida.)
Martins e de Amalia Damasceuo Vieira Martins, nascido
SADOCK COUTO DA COSTA (1.831), filho de José Braga da
a 14 de junho de 1902, em São Paulo, residente á rua
Costa e de Ignez Couto da Costa, nascido, a 28 dé junho
da Alfândega n . 144, commercio, casado, com domicilio
de 1891, no Districto Federal, residente a estrada Naeleitoral no .districto municipal de'Sacramento, j Q u í d i zaretb n. 105, commercio,'casado, com domicilio eleitofícação requerida, n . 50l. )_
1

v

4

(

a

ORIGINAL ILEGÍVEL

Agosto de, 1934

BOLETIM ELEITORAL

Sexta-feira 31

ral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação
ex-officio.}'
i SEBASTIÃO MOREIRA DE SOUZA '(Í.S32), filho de E d u a r dc Moreira de Souza e de Jovita Moreira de Souza, n a s cido a 3 de dezembro de 1912, no Districto Federal, .residente á rua dos Inválidos n . 128. commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacra-.,
mento. (Qualificação ex-officio.)
. ,. .
ROBERTO NASCIMENTO (1.833), filho de Paulo Marlinho •
Moreira Nascimento e de" Zelia Emilia do Nascimento,,
nascido á "22 de outubro de 1913, no Districto Federal, residente á r u a General Câmara n . '313,-empregado n o
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento.
(Qualificação
requerida.);
PEDRO FERREIRA DE BRITTO (1.834), filho de Antônio
José de Britto e de Etelviha Clemente .Ferreira, nascido
a 17 de março de 1916, ao Districto Federal, residente
á r u a da- Alfândega n . 137, commereio, solteiro, _com
domicilio eleitoraHio districto. municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida.)
PAULO DE SAINT-LÉGER NIGRO (1 .'835) . f i l h o de L i n d a i - '
' ' "pho Nisa-o e de Eugenie Oeorgine de Saint-Léger Nigro,
nascido" a 16 de janeiro de 1914, no Districto Federal,
residente á rua da Alfândega n . 200, solteiro, com d o -.micilio eleitoral no districto municipal de Sacramento,
fQualificação requerida, G. 827.)
" >.
t*AULO FRANÇA-É LEITE (1.836j„ filho de Nieolau R o d n - gues dos Santos França e Leite e de Adelia Graumeiey
França e Leite, nascido a 31 dc março de 1914. no Districto Federal, residente á r u a da Alfândega n . 160, e s - ,
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento, (Qualificação, requerida, n u mero 836.)
'
'
.
PEDRO KOLASCO- GOOSSENS WERNEOK (1.837), filho da
Elesbão-Werneek do Nascimento e de Alice Goossens W e r neek. nascido a 11 de maio de 5 908, nó Districto Federal,
residente ;á rua Buenos Aires n. 301, sobrado, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação requerida, n . 847.)
PASCHOAL. ROMANO FILHO (1.838), filho de Paschoal Ro-'
mano e de Oarmella Chirmento, nascido á 14 de novembro de 1914.' no Districto Federai, residente á rua São
Pedro n . .-250, operário, solteiro, com domicilio'eleitoral
no districto municipal de Sacramento. (Qualificação r e querida, u . 972.)
•ÜSCAR SIQUEIRA AMAZONAS ( i . 8 ; m > , filho de Augusto Siqueira Amazonas e de Eulalia Alves de Azevedo, nascido a 23 de dezembro de 1885. no Districto Federal, residente á rua Barão de Mesquita n . .13, cofnniercic, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento'. (Qualificação ex-oficio, B . E . 77. n. 261.)
OSWALDO GUIMARÃES COSTA (1.840);, filho dé José Pio
da C o s t a e - d e Olivia Guimarães Costa, nascido a 5 de
julho-de 1913, no 'Districto. Fiderai; residente á rua'São
João Baptista n . 2S, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no- districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio. B . E , 77, n . 263.)
OMAR SEBASTIÃO CABRAL DA FONSECA (1.841), íilho dc
Rodolpho Cabral e de Ordalia dá Fonseca, nascido a 27.
de junho de, 1909, no Districto FedevaV residente á r u a
Felisbello Freire n . 180, commercio. solteiro, com d o micilio "eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação ex-officio. B . E.. 77. n, 225.) '•.
LEONOR MATTOS DA PAIXA'0 (1.842), filha de José Yictor
ca Mattos e de Adelina Tavares^Mcndonça, nascida a 28
de janeiro de 1907, em Aracaju', Estado de Sergipe, residente á rira da Alfândega n. 143, domestica, casada,
com domicilio eleitoral a o . districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida,)
• ,
\
MANOEL DA SILVA RIBEIRO (1.843), filho de José Pereira
Ribeiro e de. Maria da Gloria da Silva Ribeiro, nascido
ã 1 de j u n h o ' d e . 1901, no .Districto Federal, residente á *
rua General Gamara n . 150, commerciante, casado, com '
domicilio eleitoral no districto municipal cie Sacramento; (Qualificarão requerida.)
NATHAL.TNO SILVA (1 .844), filho de Isabel de Oliveira,'
nascido a 25 de'.janeiro de 1909, em Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua A ri. 28, Inhaúma;funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral ho...
districto municipal de Sacramento.
(Qualificação. exofficio.)
NTLTHON VIANNA CHRTSMAN .(1.845), filho de Carlos Chris•man.e de" Alzira Vianna' Ghrisman, nascido a 3 de maio
(

;
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d e . 1916, no Estado.do Rio de Janeiro, residente á r u a
dos Andradas n . 56, empregado no commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto-municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
NELSON TELLES DE FARIA (1.856):,. filho .de Manoel D u r vai Telles de Faria e de Julia RaSmiro Escobar de Faria,
nascido, a 16 de maio de 19Í4, no'Districto Federal, r e - ' sidente á rua dos Andradas n . 139. empregado rio «commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u i ' nicipal de Sacramento. (Qualificação requerida:) '
NTCANOR PASSOS (1.847), filho de Manoel Appolinariõi P a s sos e de Zelpha Passos, nascido a 29 de outubro de 1904,
no Districto Federal, residente á praça Marechal Deodoro n . 182, funecionario publico, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio.)
\
MARlANNA FERRARA (1.84S), *ilha ;de Vicente Ferrara e
de Carolina de Fonseca f e r r a r a , nascida a 9 de janeiro
de 1914, no Districto Federal, residente á rua do Rosário
n . 130, sobrado, jornalista, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal dé Sacramento. (Qualificação requerida.)
MANOEL RONCO DE CASTRO (1.849} , filho de José Ronco
e do Rosa Castro Atanes, nascido &\ 25 de junho de 1915,
no Distrieto Federal, residente á r u a da Alfândega n u mero 122, operário, solteiro,- com domicilio eleitoral no
districto municipal'de Sacramento.' (Qualificação reque- rida, n . 1.176.)
" .
MARIO FILGUEIRAS (1.850), filho" de iRaul Fiigueiras e de
. Augusta" da Motta Fiigueiras, nascido a 3 .de maio de
1907, no Estado do.Pará, residente! á rua Buenos Aires
n . 264, empregado no commercio', casado, com domicilio
•eleitoral no districto municipal de 'Sacramento. (Qualificação requerida, n . 066.)
MANOEL DA'SILVA RIBEIRO (1.851), filho ..de-José Pereira
Ribeiro e de. Maria da Gloria da Silva Ribeiro, nascido
a f de junho de 1901, no Diíiriçto Federal, residente á
rua General.Gamara n . 150, commerciante, casado, com
- domicilio 'eleitoral'tio dístrictj municipal de Sacramento. '(Qualificação requerida, n . ,1.124.)
- íNADYR TEIXEIRA (1.852), filha d<> Antenor.Joaquim Tei- ^
seira-e-de Gercina de Almeida Teixeira, nascida à 8 de
março de 1915, no Districto Federai! residente á rua tia
Alfândega n . 20, eommeroio, solteira, com domicilio eleitoral no districlo municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, n . 971.)
'
t
. •
,
JOSE' CARLOS BRAGA (1.853), filho detJosé Carlos da Silva Braga e de Augusta Costa da Silva Braga, nascido-a
i l . d e tévereiro de 1897, no Districto Federal,-residente
& rua Funda n . 21, medico, casado, com domicilio elei- tora! no districto municipal ae Sacramento. (Qualificação requerida n. 1.160.)
.
JOSE' LOPES DE ARAÚJO (1.854), filho de Antônio Gomes
de Araújo e de Hermogena Lopes de Araújo, nascido a
27 de dezembro de 1902, residente á rua D r . Dias F e r reira n. 109, commercio, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação
ex-officio, B . E . 77. n. 260.)
JGSEV.PEREIRA DA SILVA'" (1 855), filho de Antônio P e reira da Silva o de Juventina Gomes da Silva, nascidb
- a 20 de junho de 1912, resideite á rua Buenos Aires n u mero- 101, commercio, com domic.iiioj eleitora! no d i s . tricto municipal de Sacramento. (Qualificação
ex-officio, B . E . 77, "n. 248.)
"
.j
JOSE' UBIRAJARA BRITO DA ROCHA (1.855), filho de Julio Moreira da Rocha e de Antonia Brito da Rocha, nascido a 15.de fevereiro de 1903, em Belém do Pará, r e s i dente á rua Senador Pompeu n. 26, commercio, casado,"
com domicilio eleitoral no districto'municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
•'
i.
. JUVENAL LUIZ MENDONÇA (1.857), filho de Noemia do.
Carmo, nascido a 13 de fevereiro de 1910, no Districto'
Federal, residente á rua dos Andradas ;n. 3, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação requerida.)
JÚLIO VELLOSO DE CASTRO (1.858), filho de Domingos
.Velloso.de Castro e de Augusta Lopes Velloso de Castro, nascido a 14 de fevereiro de 1894, !no Districto F e deral, residente á rua da Alfândega uí 192, jornalista,
casado, com' domicilio eleitoral no districto municipal'
de Sacramento. (Qualificação requerida.)MOACYR DE.CASTRO LIMA (1.859), filho de Euclydes de •
Castro Lima e d e Leonor Silva de Castro Lima, nascido
:

;
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ELYSEU DE SOUZA BANDEIRA (1.37 4), fiiho de Manoel
a 26 de setembro de 1909, no Districto Federal, residendo Nascimento Bandeira e de Eteivina de'Souza Bandeira,
te á r u a Camerino n . 94, commercio, solteiro, com donascido a 10 de outubro de 1906, em Pedra, Estado de
micilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
Alagoas, residente á avenida Meiri de Sá n. 88, estu(Qualificação requerida.)
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u GASPAR SILVEIRA MARTINS RODRIGUES
PEREIRA
nicipal de Sacramento. (Qualificação requerida, n u m e (1.860), filho deLafayette Coutinho Rodrigues Pereira
ro 1.245.)
e Gasparina Silveira Martins Pereira, nascido a 9 de
outubro de 1905, no Districto Federal, residente á ave- •BAJY EYER DE ABREU LIMA (1.875), filho de Joaquim
nida Passos n . 84, engenheiro civil, solteiro, com domiPeixoto de Abreu Lima e de Elizabelh Eyer de Abreu,
cilio, eleitoral no districto municipal de Sacramento.
nascido a 28 de junho de 1916, no Districto Federal, r e (Qualificação requerida.)
sidente á rua Marechal Floriano n. 28, commercio, solLUIZ GOMES DE OLIVEIRA (1 8 v t ) , filho de Horacio Goteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
• més de Oliveira e de Izaltina de Oliveira nascido a 3
Sacramento. (Qualificação requerida, n . 1.238.)
de dezembro de 1913, no Districto Federal, residente á
MARIA GUIMARÃES DIAS FERNANDES (1.876), filha de
rua Buenos Aires n . 268,. operário, solteiro, com domiMarcchino Guimarães e de Julia Rodrigues Guimarães,
cilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
nascida a 7 de novembro de 1904, no Districto Federal,
(Qualificação requerida.)
residente á rua da Alfândega n . 179, sobrado, domesJOSE' DOS SANTOS (1.862), filho de Satyro José dos Santica, casada, com domicilio eleitoral no districto munitos e de Francisca da Silva Corrfia, nascido a 11 de fecipal de Sacramento. (Qualificação requerida,, n. 1.235.)
vereiro de 1910, no Districto Federal, residente á rua
MANOEL RODRIGUES (1.877), filho de Alberto José RodriFunda n . 12, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
gues e de Cecilia Leopoldina da Cruz, nascido a 23 de
no districto municipal de Sacramento. (Qualificação r e dezembro de 1909, no Districto Federal, residente 4 rua .
querida.)
da Alfândega n. 159, commercio, solteiro,, com domicilio
JLKA FERREIRA DOS SANTOS (1.S64), filha de João Mareleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualiques dos Santos e de Leonidia Ferreira dos Santos, n a s ficação requerida, n. 1.236.)
cida a 3 de fevereiro de 1910, no Districto Federal, resiORLANDO FERREIRA CARDOSO (1.879), filho de Miguel de
dente á rua da Alfândega n. 170, domestica, solteira, com
Faria- Cardoso e de Amanda "Ferreira Cardoso, nascido ,
domicilio eleitoral no d i s t m t o municipal de Sacramento.
em SanfAnna Piratininga, Estado de Minas Gemes, re(Qualificação requerida, n . 9/3.)
sidente á rua General Câmara n. 146. commercio, .solHÉLIO DE ALMEIDA BRUM (1.865), filho de José Thomaz
teiro,'
com domicilio eleitoral no districto municipal de
Brum Sobrinho e de Adelia dè Oliveira Brum, nascido a
Sacramento. (Qualificação requerida, n. 1.247.)
26 de janeiro de 1916, no Estado do Rio Grande do Sul,
OTHON GUEDES SOBRINHO (1.880), filho de Eurico Gueresidente á rua Senhor dos Passos n . 4, estudante, soldes e de Dolores Cardoso Guedes, nascido a 22 de janeiro
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
de 1916, em SanfAnna Piratininga. Estado • de-Minas
Sacramento. (Qualificação requerida.)
Geraes. residente' á rua do Acre n . 34, commercio, s r . HENRIQUE ALOISO GUIMARÃES (1 .866), filho de José Pio
teiro, com domicilio eleitoral'-no districto municipal de
da Costa e de Olivia Guimarães Costa," nascido a 5 de
Sacramento. (Qualificação requerida, n . 1.217.)
julho de 1900, residente á rua São João Baptista n. 28,
ZENY DE CASTRO (1.881), filha de Nelson de Castro e de
commercio, com domicilio eleitoral no'districto muniAmélia Pereira de Castro, nascida a 8 de novembro de
cipal de Sacramento. (Qualificação requerida, B . E . 77,
1907, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua dos
n . 262.)
Andradas n . 87, domestica, solteira, com domicilio eleiEDGARD ALVES PINESCHI (1.857;, filho de Emilio PinestoraTno districto municipal de Sacramento. (Qualificachi e de Olivia Alves Pineschi, nascido a 9 de abril de
ção requerida, n . 1.231.)
1905, no Districto Federal, residente ã rua General Câmara n . 313, commercio," casado, com domicilio eleitoral
TITO SIMONIN DE MATTOS (1.882), f i l h o . d e Ti to
no districto municipal de Sacramento. (Qualificação reAugusto de Toledo de Maltos e de Maria Luiza Simonin
querida.)
de Mattos, nascido'a 28 de junho de 1892, em Patrimônio
J5RNANT COSTA (1.868), filho de Rinaldo Costa e de NoeMuriahé, Estado de Minas Geraes, residente á rua do
mia Freitas Costa, nascido .1 2t de janeiro de 1914, em
Rosário n . 153, commercio, casado, com domicilio eleiMaceió, Estado de Alagoas, residente á rua Gonçalves
toral no districto municipal de Sacramento. (QualificaDias n . 61, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
ção requerida, n. 1.237.)
no districto m u n i c i p a l d e Sacramento. (Qualificação r e 8YLVIO
PEREIRA DA SILVA (1.883), filho de José Pereira
querida. )
.. da Silva e de Maria da Gloria, nascido a 3 de novemhro
díARIETTA PAULA LOPES (1.869-, filha de Elias Antônio
de 1915, no Districto Federal, residente ã rua do Carne-Lopes Duque Estrada e de Anna Leopoldina de Miranda,
rino n. 22, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
Duque Estrada, nascida no Districto Federal, residente
.no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação,
á rua Buenos Aires n . 96, 2 , domestica, casada, com
n . 1.220.)
domicilio eleitoral no distr'cr,o municipal de SacramenJOÃO GUERREIRO (1/884), filho de João Guerreiro e de
to. (Qualificação requerida.)
Antonia Ambrozia, nascido a 19 d.e agosto de 1888, no
NOEMIA MANHÃES PORTO (1.870), filha de~Rodolpho MaDistricto Federal, residente á rua da. Alfândega n . 99,
nhães e de Evangelina Marques de Souza Manhães, nascommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districida a 5 de dezembro de 1887, no Districto Federal, r e cto municipal de Sacramento. ' (Qualificação requesidente á rua 24 de Maio n. 899, funccionaria publica,
rida.)
viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 76, n . 188.)
CARLOS AUGUSTO GAMBOA (1.885), filho de Conslanu.no
Augusto Rebello Figueiredo Gamboa e de Maria de Sá
MARIO MEDEIROS VIANNA (1.871), filho de Carlos Vianna
Mendes, nascido, a 17 de março de 1910, no Districto
e de Arminda Medeiros Vianna, nascido a 3 de dezemFederal, residente á rua Gonçalves Dias 36, .empregado
bro de 1915, no Districto Federal, residente á rua Gonpublico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
çalves Dias n. 28, estudante, solteiro, com domicilio
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
ARMANDO DA ROSA (1.886), filho de José de Souza Rosa
OLYMPÍO MADEIRA BORGES (1.872), filho de José MaJúnior e cie Amélia Cândida Rosa, nascido a 29 de fedeira e de Amalia Julia Borges Madeira, nascido a 1 de
'
vereiro de 1896, no Districlo Federal, residente á rua
de janeiro de 1894, no Estado de Minas Geraes, residente
Constituição n . 64, commercio, solteiro, com domicilio
á rua do Costa n . 86, operário, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipai de Sacramento. (Quaeleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualilificação requerida.)
ficação requerida, n . , 1.410.)
IO.EL FERREIRA DA COSTA (1.887), filho de Antônio
DALILA MONTEIRO BENTIM (1.873), filha de Manoel Lima
Ferreira da Costa- e de Olympia de Almeida Costa, nasBentim e de Felicidade Monteiro Bentim, nascida a 31
cido a 7 de fevereiro de 1915, em SanfAnna de Piradè janeiro de 1908, no Districto Federal, residente á rua
petinga, Estado de Minas Geraes, residente á rua Cado Acre n. 20, commercio. solteira, com' domicilio eleimerino n. '68, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no'districto municipal de Sacramento. (Qualificatoral no districto municipal de Sacramento. (Qualifição requerida, n. 1.226.)
cação requerida.)
o
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MARIO DOS SANTOS BRITO (1.888), filho de José Antônio
de Brito e de Izaura dos Santos Brito, nascido a 29 de
julho de 1909, ,no Districto Federal, residente á. rua
Gonçalves Dias n . 16, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida.)
NORBERTO ZACHARIAS GOMES PIMENTEL (1.889), filho
de João Zacharias Gomes Pimentel e de Maria e Souza
Rica, nascido a 28 de junho de 1899, em Nictheroy, Estado do Rio, residente ã rua dó Rosário n . 135, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
EUGÊNIO RODRIGUES (1.891), filho de Alberto José Rodrigues e de Cecília Leopoldina da Cruz, nascido a 2
de dezembro de 1911, no Estado do Rio, residente á r u a
. da Alfândega n , 159, sobrado, commercio, solteiro, com
domiclio' eleitoral- no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, n . 1.234.)
- ~
ANTÔNIO BRITO MAGALHÃES (1.892), filho de José Pedro da. Cruz Magalhães e de Alzira de Brito Magalhães,
nascido a 19 de maio de 1914, no Districto'Federal, r e sidente á rua Conceição n . "28, comercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, n . 1.223.)
JTJRANDYR DE SOUZA FERREIRA (1.893), filho de Álvaro Netto Ferreira- e de Maria Luiza de Souza Ferreira
nascido a 7 de outubro de 1915, no Districto Federal, '
residente á rua Marechal Floriano n .
172, operário
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação requerida, n . 465.)
JOÃO DE VASCONCELLOS BARBOSA (1.894), filho de José
Teixeira. Barbosa de Vasconcellos e de Izalda Teixeira
de Vasconcellos, nascido a 11 de março de 1906, Pitanguy, Estado de Minas Geraes, residente á rua Visconde
Paranaguá n . 19, funecionario publico, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
ALFREDO JOSE' ANTUNES. (1.895). filho de Alfredo. José
Antunes e de Maria da-Conceição Antunes, nascido a
4 de maio de 1904', no Districto Federal, residente á rua
dos Ourives n . 69. comercio, casado, com domicilio eleitoral no rVslricto municipal de São Domingos... (Qualificação .requerida.)
.
-v' .
RENOR DA CUNHA (1.896), filho de Braz Cendorio ria
' Cunha e de Amélia do Nascimento, nascido a 25.de março de 1904. no Districto Federal, residente, á. rua dos'
Ourives n. 69. commercio. casado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de São Domingos. (Quali-'
firação reouerirta.)
EUP CO DO NASCIMENTO (1.897). filho de Alencar rio
Nascimento e de Amélia do Nascimento nascido a 25
de-agosto de 1906, no Districto Federal,' residente á rua
do Acre" n : 106. motorisla, casado, com domicilio olei,toral no districto municipal de São Domingos. (Qualificação requerida.)COR]NA- BAPTISTA DOS SANTOS-PORTO (1.898). filha de
,Joãn Baptista rVis Santos e de Delphina^Cotrin Santos,
nascida a 14 de fevereiro de 1888, no Districto Federal,
.residente á rua Circular n. 67, funccionaria publica,
.viuva, com domicilio eleitoral no districto. municipal
de. Sacramento. (Qualificação ex-officio, B r " E . 76, numero 60.)
,
VICTORINO RAMOS FERNANDES (1.899), filho de João Ne-,
pomueeno Fernandes e de Alice Cândida Fernandes,
nascido a 29 de março cV; 1896, no Districto Federal, residente á rua São Pedro n. 358, despachante municipal, viuvo, com domicilio eleitoral no districto munipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
JAD1R PINHO DE SA' (1.900), filho de Carlos Pinho de
Sá e de Adelaide. Bezerra, nascido a -12.de outubro dr
1914, no'Districto Federal residente á rua Barroso Pe- .
reira n . 85,_funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação ex-officio, B . E. 76, n. 323.)
ARISTOPHANES VIEIRA (1.901), filho de Porcino do Nascimento Vieira e de Maria Benedicta Vieira, nascido a
14 de março do 1916, no' Districto Federal, residente á
rua Farnese n . 79, mensageiro, solteiro,'com domicilio
•' eleitoral, no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 76, n ; 178.)
CELSO'VEIGA DE SA' (.1.902), filho de"Thcotoriio Sá e de
- Erizia Veiga de Sá, nascido a 11 de agosto de 1900, em
São Paulo, residente á rua dos Oufiyes n. 103, comI
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mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal do São Domingos. (Qualificação requerida.)
P E L I P P E PASSOS CORDEIRO (1.903),, filho Ce Antônio
Barbosa Cordeiro, e de Antonia dos Passos Cordeiro,
nascido a 23 de a b r i l d e 1913, no Districto Federal, r e sidente . á, rua Camerino n. 113, funecionario publico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação ex-officio.)
.
MANOEL GUIMARÃES SILVARES. (1.904), filho de Atila
'Guimarães Silvares e de Esnieraldina Guimarães Silvares, nascido a, 14 de abril de 1914,! no Districto F e deral,, residente á rua Marechal Aguiar n . 65, casa 1,
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação
ex-officio, B . E . 75)
JOSE' RODRIGUES (1.905), filho de José Maria Rodrigues
e de Maria Arminda da Conceição, nascido a 14 de
março de 1916, no Districto Federal, residente- á rua
Costa Bastos n . '82, funecionario publico, solteiro, com
domicilio eleitoral, no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 78, n . 62.)
YARA MACEDO RABELLO (1.906), filha de Manoel Lima
Rabello e de Maria José Macedo Rabello, nascida a 21
de dezembro de 1912, no Districto Federal, residente á
travessa Navarro .n. 39, funccionaria publica, solteira,
com domicilio eleitoral nó districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio. B. E . 76. n . 5.)
AiJSTRTCLTANO MAXTMO RODRIGUES CALHAO
(1.907),
filho de Carlos Rodrigues Calhao e de Esmeralda de
Azeredo Calhao, nascido a 21 de janeiro de 1903,. no
Districto Federal, residente á rua do Mátto.so n.. 160,
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal do Sacramento-.- (Qualificação ex-officio, B .
E. 75.)
ANTÔNIO RIBEIRO GUIMARÃES (1.908), filho de Antônio
José Ribeiro Guimarães e de Arminda Cid Guimarães,
nascido a 23 de novembro de 1898, no Districto F e deral, residente á rua General Gamara n. 13.0, commer.cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal ' de São Domingos. (Qualificação requerida, n u mero 5.136.)
JOSE' MAURIO (1.909). filho de Luiz Maurio ',e de Maria
Lamendes. nascido a 17 de 'fevereiro de 1906. no" Districto Fed-ral. residente á rua dos Ourives n . 108,
commercio, casado, com domicilio eleitoral nó districto
municipal dé São Domingos( Qualificação .requerida.
B. E . 74. n. 348.)
JOSE' DE SOUZA BRAGA fl'.910), filho de Mario Ferreira
Braga e- de Amélia de Souza, nascido a 23 de.março de
1905, no Districto Federal, residente á rua dá Alfândega n. 94. I . commercio, casado, com domicilio eleito?
ral no districto municinal de São Domingos. (Qualifi. cação requerida, n . 660.)
HOMERO SILVA . (1.911). filho de Joaquim Francisco da
Silva e de Otilia dos Santos Silva, nascido a 31 de dezembro de 1889, no Districto Federal, residente á rua
Figueira de Mello n . 196, commercio, casado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, B. E . 58, n . - 7 . 5 2 0 ) .
WALTER REIS FREIRE (1.912), f i l h o de Eduardo Freire
dos Santos Pereira e de Aida Reis Freire, nascido a 5 dè
maio de 1915, no Districto Federal, residente á tua-São
Pedro n. 155, sobrado, commercio, solteiro, com domi. cilio eleitoral no districto municipal de Sacramento."
(Qualificação requerida, n . 1.113J.V
.ROBERTO L A R I V Q I S DE LEÃO (1.913), filho de-João de
Leão- e de Noemia Larivois de Leão, nascido a 22 de
: fevereiro de 1915, no Districto Federal, residente á rua
7 de Sebemro n. 82, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, n. 819.)
OLJLIO CABRAL DE MELLO (1.914), filho de Frederico
'.
Cabral de- Mello e de Francisca Cabral de Mello, nascido a 20 de março de. 1907, em Maricá, Estado cYs Rio,
",. • residente á rua São Carlos n. 6, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.' (Qualificação requerida, n. 893.)
ZOROASTRO DE SOUZA ARAÚJO (1.915), filho de Manoel
Cândido de Araújo e do Maria Julia de Souza, nascido
a il6.de! fevereiro de 1915, em Parãhyba do Norte, residente.á rua Apody n. 82, funecionario publico, soltei• rp,- com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento.
(Qualificação ex-officio, B. E. 76,-- numero 204.)"
'
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HAROLDO TOÜCHON DE ARAÚJO (1.916), filho d e F l a u zino José eis Araújo e de Dulce Touchon de Araújo,
nascido a 18 de abril de 1913, no Districto Federal, residente á r u a Fallete n . 41, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento, (Qualificação ex-officio, B... E . 76, n u mero 25.)
IDALINA DE ASSUMPÇÃO MELLO (1.917), filha de L u cinda Vaz de Assumpção, nascida a 24 de abrir de 1911,
no Districto Federal, residente á rua Elias da Silva
n . 373, casa 7, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, B . E . 63, n . 10.940.)
AURORA AMARAL (1.918, filha de Júlio Campos do Amaral e de Etelvina Aurelia Coelho do Amaral, nascida a
14 de dezembro de 1907, em Itapemorim, Estado de E s pirito Santo, residente á avenida Paulo de.Frontin n u mero 239, funccionaria publica, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B. E . 76, n. 299.)
CLARA MARCONDES (1.919), filha de Claro Marcondes e
de Maria Benedicta Claudina Marcondes, nascida a 20
de novembro de 1905, em Tremembé, Estado de São
Paulo, residente á rua Acre n. 41, enfermeira, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal cLe São
Domingos. (Qualificação requerida.)
JOSE' MEURER RIPPER (4.920), ilibo dc Henrique Palmeira Ripper e de Ida Meurer Ripper, nascido a 8 -de
setembro de 1906, no Districto Federal, residente á rua,
dos Ouriveis n'.' 69, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São Domingos.
(Qualificação requerida.)
ÁUREA TEIXEIRA CANTONE (1.921), filha de Antônio
Teixeira e do Anna Còrral Teixeira, nascida a 20 de
agosto de 1908, no Districto Federa), residente ã rua
São Januário n. 215, casa 4, domestica, casada, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, n . 1.145.)
ELISA BETBEDER (1.922), filha de Celestino Betbeder e
de Christina Machado, nascida a 24 de fevereiro dè
1916, no Districto Federal, residente á rua São Christovão n. 523, dactylographa, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
ERNESTINA MAGALHÃES (1.923). filha de Deocleciano de
Souza Magalhães e de Emilia Magalhães, nascida a 3 de
setembro de 1896. no Estado de São Paulo, residente á
rua Bernardino Campos n. 100, funccionaria publica,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Rita. (Qualificação requerida, B. E . 51, numero
8.957.)
"ARLOS JOAQUIM (1.924), filho de Joaquim José Vaz e de
Thereza de Jesus Vaz, nascido a 9 de fevereiro de 1897,
no Districto Federal, residente á rua 7 de Setembro numero 84, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
JOSE' ANTÔNIO DOS SANTOS (1.925), filho de João Antônio dos Santos e. de Josepha Maria da Conceição, nasc i d o a 21 de agosto de 1896, em Maceió. Estado de Alagoas, residente á rua Costa Mendes n. 99, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . 73, numero
30.006.)
TOSE'. LUCAS DOS SANTOS (1.926), filho de Francisco L u cas das Neves e-de Paulina Clementina Soares Neves,
nascido a 23' de julho de 1881, em S. Fidelis'Estado do
Rio de Janeiro, residente á rua Mariz e Barros n. 184,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, n u mero 4.086.)
NEVES GONÇALVES DIAS (1.927), filho de Fábio Gonçalves Dias e de Deolinda Benedicta Germana, nascido a 5 de
agosto de 1892, no Districto'Federal, residente á rua dos
Ourives n. 46, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação
requerida, B . E . 82, n. 676.)
VICENTE FERREIRA DO NASCIMENTO (1.928), filho cie
Felippe Quinto do Nascimento e de Maria da Conceição,
nascido a 25 de novembro de 1878, em Estância, Estado
de Sergipe, residente á rua Barão de S._Felix n. 197,
estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
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municipal de Santa Rita, (Qualificação ex-officio, B. E.
73, n . 29.502.)
ALCEBIADES NUNES LOPES (1.929), filho de Carolina
Fernandes da Silva Lopes e de Idalina Nunes Lopes,
nascido a 2 de julho de 1908, em S. Pedro da Aldeia, •
Estado do Rio de Janeiro, residente á avenida Henrique
Valladares n. 2, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, B . E . 5, n . 2.462.)
HUMBERTO PAIVA NASCIMENTO (1.930), filho de E n r i que Paiva do Nascimento e de Angelina Ferreira do Nascimento, nascido a 1 de maio de 1912, no Districto Federal,
residente á rua Curityba n. 44-A, funecionario publico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 76, n. 31.)
CLAUDIONOR SOARES (1.931), filho de Martiniano Soares
Garcia e de Cecília de Oliveira Garcia, nascido a <21 de
dezembro de 1909, no Districto Federal, residente á e s trada Octaviano n. 293, funecionario publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 76, n.. 305.)
ALCIDES SILVA (1.932), filho de Alipio Antônio da Silva
e de Ida Eugenia da Silva, nascido a 31 de agosto "de
1913, no Districto Federal', residente á rua Newton
Prado n. 33-A, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 76, n. 301.)
JANUÁRIO PINHEIRO ALVES (1.933), filho de Antônio
Leite Pinheiro Alves e de Judith Loureiro Figueiredo,
, nascido a 22 de agosto de 1909, no Estado de Paulo, residente á rua Professor Burlamaque n. 12, funecionario
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento.
(Qualificação
ex-officio,
B. E . 76, n. 331.)
ALEXANDRE RODRIGUES COELHO (1.934), filho de Carlos
Rodrigues Coelho e de Alzira Alves Coelho, nascido a 12
de fevereiro de 1906,, no Districto Federal, residente á
rua Oito de Dezembro n. 40-A, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida, n. 1.220.)
ANTÔNIO RICARDO DA SILVA (1.935), filho de Manoel Ricardo da Silva e de Josepha Merchiana da Silva, nascido
a 7 de abril de 1890, em Áreas, Estado da Parãhyba, r e sidente á travessa Navarro n. 34, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto, municipal de Santa Riia.
(Qualificação requerida, n. 1.136.)
DANIEL MACHADO MENDONÇA (1.936), filho de Manoel
Machado de Mendonça e de Áurea Simões de Mendonça,
nascido a 27 de março de 1912, no Districto Federal, r e sidente á rua Luiza Prata n. 11, funecionario publico,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . 78, n . 2.)
PEDRO JORGE (1.937), filho de Jorge José e de Joanna José,
nascido a 8 de janeiro de 191.3, em Barra do Pirahy,
- Estado do Rio, residente á rua Benjamin Constant n u mero 102, funecionario publico, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . 78, n. 6.)
JOAQUIM GAMA MENDES (1.938), filho de Augusto Vieira
de Mendes e de Maria da Conceição Gama, nascido a 13
de dezembro de 1910, no Districto Federal, residente á
travessa Antunes Garcia n. 34, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
(Qualificação requerida, B . E. 56, h. 10.252.>
BERTHA MUZÍ GASPAR (1.939), filha de Luiz Muzi e do
Maria De Simone, nascida a 3 de agosto de 1901, no Districto Federal, residente á rua Anna Nery n. 335, commercio, casada, com domicilio eleitoral no dsitricto m u nicipal de Sacramento. (Qualificação requerida, numero 899.)
ALBERTINA LEAL BRANDO (1.940), filha de Joaquina Rosa
Leal, nascida, a 12 de julho de 1897, em S. Fidelis, Estado do Rio, residente á rua General Cannabarro n. 9,
casa 2, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida. B. E. 73, n. 402.)
AURELIANO DIAS DE ARAÚJO (1.941), filho de Antônio
Dias de Araújo e de Anna de Araújo, nascido a 14 de
abril de 1887, em Lagoa Secca, Estado de Pernambuco,
residente á rua Marcilio Dias n. 18, estivador, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . 73, n. 29.681.)
,
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eleitoral no districto municipal de Santa, Rita. (Quali*
ANTÔNIO CORRÊA COUTO (1.943), filho de Benedicto Cor- ficação ex officio, B . E . 73. n . 30.046.)
rea Couto e de Maria das Dores-Espirito Santo, nascido
ANNIBAL VIRGÍLIO DA SILVA (1.955), filho de Catharfna
a 2 de fevereiro de 1883, em Maceió, Estado de Alagoas,
Anna da Conceição, nascido a 26,de junho de 1887, no
residente no beceo das Escadinhas n. 114,- estivador,
Districto Federal, r e s i d e n l e á rua do Riachuelo n . 217„
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral' n o d i s Santa Rita. (Quatíficação ex-officio, B . E . 73, numero 29.315.)
- - tricto municipal de Sacramento.! (Qualificação r e q u e JANUÁRIO CARLOS DE LIMA (1.942), filho de João Belta
de Lima e de Maria Antonia da Conceição, nascido a 7
ÁLVARO* RODRIGUES (1.956),. filho de Cândido Mendes
de setembro de 1896, em Muricy, Estado de Alagoas, r e -e de Maria Gonçalves Mendes, nascido a 5 de maio dó
sidente á rua do Monte n. 32, estivador, solteiro, com
1915, no Districto Federal, residente á rua General Ca«
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita,
mara n. 200, commercio,' solteiro, com domicilio elei(Qualificação ex-officio, B . E . 73, n. 30.578.,)
toral no districto municipal de S. Domingos. (QualiSEBASTIÃO MONTEIRO (1.944), filho de Arlindo Alves
ficação requerida, n . 653.)
;
Monteiro e de Laura Barreiros Monteiro, nascido a 19 de
ISMAEL FONTES DE OLIVEIRA (1.957), filho de F r a n março de 1911 na Capital Federal, residente á rua Vis* cisco Domingues de Oliveira e de Joaquina Maria da
conde do Rio Branco n. 48; commercio, solteiro, com .
Oliveira,- nascido a 22 de março cie 1R88, em Mucury
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
Estado da Bahia, residente á rua D . Paula ni 6, esti«>
(Qualificação requerida, B . E . 50, n . 7.088.)
vador, casado, com domicílio eleitoral no districto m u nicipal" de Santa Rita.
(Qualificação ex officio. B o RUBENS ALVES DE MOURA (1.945), filho de Elpidio Alves
letim E . 73, n . 30.697.)
,
de Moura e-de Corina Mendonça Moura, nascido a 4 de
ANI2I0 JOSÉ' DA SILVA (1.958), filho de Tito José, da
fevereiro de 1908, no Districto Federal, residente á rua
Silva e de Cesarina Maria da Silva, nascido a 11 de
Paula Britto n . 243, funecionario publico, solteiro, eoni
outubro de 1903, no Dislricto "Federal, residente &. rua
domicilio eleiloral no districto municipal de-Sacramento.
Borja dos Reis n. 123, casa .3. cominércio, solteiro, com
(Qualificação ex-officio. B . E . 76, n. 235.)
domicilio, eleitoral no districto municipal d e ' S. DoVERÍSSIMO TtíOMAZ DE MIRANDA (1.946), filho de F r a n mingos. (Qualificação requerida, n . 716.}
cisco Xavier de Miranda e de Marra Clara de-Miranda,,
JOÃO. VERGAIN
TOURASSE (1.959),; filho de Eugênio
nascido a 1 de outubro de 1897, em Belém, Estado da
Tourasse-e de Maria Vergain Tourasse, nascido a 25 do
Bahia, residente á estrada-Capineira. n . 29, estivador,
junho de 1902. em Botocatu, Estado de São Paulo, reviuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal
sidente á r u a Constituição n . -5o, .çommer-cio, solteiro*
de Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . 73,' nucom" domicilio eleitoral no districto rourUeioal dê Sanmero 30.831.)
• ta Rita. (Qualificação requerida, u . 296.)
- ' t:
MANOEL RIBE1 RO~DE - ALMEIDA (1.94 7), filho de Manoel
LAURO PLNHEÍRO DA SILVA (1. 980), ,filho de Ignaeid
Ribeiro, e de Rosa de Almeida, nascido a 20 de setemPinheiro da Silva- e de Rosa-da. Silva Pinheiro, nascibro de 1907-, no Districto Federal,'residente á rua Mado a 22 de novembro de 1909, em !s. Matheus, Estado
rechal Floriano n. 131, sobrado, operário, solteiro com
de Espirito Santo, residente á Praia do Zumby-n. 137?
domicilio eleitoral no districto municipal dei Sacra- •
funecionario publico, -solteiro, com, domicilio" eleitora!
mentü. (Qualificação requerida, n. 7 â l . )
no .districto municipal d e Sacramento.
(Qualificação
LEONARDO DO.ESPIRITO SANTO (1.948), filho de Beneex officio, B . E . 76r n . "70.) - '
"'" <
dicto do" Espirito Santo è de Benedicta. Maria dos "SanANNIBAL ALVES VALERTO-, (1.961). filho de João Alvas
tos, nascido'a'6-'de novembro de 1905. em Maceió, EsValerio e de Maria Elyra Alves Valero, nascido a 9 de
tado de Alagoas, residente a rua Fonseca, n . 25. openovembro de 1914, no Districto Federal, residente, ã
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto murua Vinte.e um-de Abril n. 66, empregado publico,'solnicipal de Sacramento." (Qualificação requerida.)
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal cie
Sacramento.
(Qualificação ex .officio, B . E . 76, n u ORLANDO NICOLAU OROFINO
(1.949), filho de Egídío
mero 150.)
.
'
* ••
Orofino e de Egidia Scardino- Orofino, nascida' a 7 do
LEANDRO DE SOUZA MARTINS (1.962), filho de Dominjunho de 1908, no Districto Federal, residente, á rua
gos de Souza Martins e de Margarida Alves Martins,
Jaceguay .n. 28, commercio. solteiro, com. domicilio eleinascido, a 25 de março"de 1902, em 'Portugal, -natur.atoral -no districto municipal de Sacramento. (Qualificalisado, residente á rua Vidal Negreiros, estivador, solção requerida, B . E . 62.)
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
PEDRO JOSÉ DOS SANTOS (1.950), filho de^Benevenuto
Santa Rita. (Qualificação ex officio,. B . E . 73, n u m e José dos Santos e de Anna Maria Divina, nascido a 29
ro 28.878.)
- ! ' s.
de maio de 1884, em Santa Izabe! do Rio Preto, Estado
AP/i.L DE-SOUZA MARTINS (1.963), filho de Domingos
do Rio de Janeiro, residente á rua Cataguazos_,n. 151,
Souza Martins e de Margarida Alves ..Martins, nascido a
estivador, solteiro, com domicilio eleitora! ho "dislricto
' - 11 de abril"de í900. no "-Districto Federal, residente &
municipai de Santa" Rita.- (Qualificação
ex officta,
r u a 12 de Dezembro n . 20, estivador, casado, com do• "B. E.' 73, n. 29.'597'.)" ' "
micilio eleitoral no districto municipai de Santa Rita.
GEOBER.T DE FARTAS "(1.951), filha d e B a s i l i o de Faria
" (Qualificação- ex officio, B. E . 73, n. 30.789.)
e d e Emilia Duque lEstrada de Faria, nascido a 29 de
EERM1NIO ALVES DA COSTA (1.964), filho de Constantins
novembro'de 1901, na Capitai Federal;. residente á rua
Alves da Costa e de Minervina Cândida da Costa, nascido Costa n. 81, commercio, solteiro, com domicilio eleido a 1 de abril do 1897, na Capital Federal, residente
toral no districto. municipal de Santa, Rita. (Qualifiá travessa * "D" n. 42, operário, solteiro, com domicicação requerida, n. -1.061.)
lio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
OSWALDO CÂMARA GUIMARÃES (.1.952), filho- d c Ma(Qualificação requerida. B . E . 77, n . 653.)
noel Gomes Guimarães e dc Saraphina Câmara GuimaFRANCISCO DE OLIVEIRA E SILVA (1.965), filho de Marães, nascido a 26 de novembro de 11709, no Dist.ricto
noel Vicente da Silva e de Anna Fernandes de Oliveiía,.Federal, residente á rua Miguel Ângelo n. 278, funecionascido a 30 de novembro de 1902, eim Manguape, Esnario publico, casado, com domicilio eleitoral no disfado da Parãhyba do Norte, residente
rua Mayrinii
tricto municipal de Sacramento. (Qualificação ex offiVeiga n . 26, sobrado, guarda-livros, casado,,- com docio, B . E. 76, n. 90.) .
micilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
(Qualificação requerida, n. 1.063.) •
JOÃO FRANCISCO DE SOUZA (1.953), filho de Andrd
THJMBERTO MENDES DE ABREU (1.966), filho de AnFrancisco de Souza e d e M a r i a n n à Francisca de Souza,
tônio Mendes de Abreu e de Rachel Zanine de Abreu,
nascido a 23 de junho de 1887, em*Santo Antão, Esnascido a 30 de março de 1904, no Districto Federal,
' lado dc Pernambuco, residente á rua Cardoso Marinho
residente ã rua Figueira de Mello n . 9, commercio,
n. 344, estivador, casado, com domicilio eleitoral no
casado, com domicilio'eleitoral no districto municipal
districto municipal de Santa Rita.
(Qualificação ex
de Sacramento. (Qualificação requerida.)
officio, B . E . 73 n . 30.561.) .
ORIMAR RABELLO MONTEIRO (1.969), filho de Ramiro .
MANOEL APPOLINARIO
COSTA (1.954), filho de João
-de Araújo Monteiro e de Adelina .Rabello. Damasceno
Soares -Pinto c de Rita Appolinaria da Costa, nascido
Ferreira Júnior, nascido a. 24 de maio de 1915, em
a 17 dé agosto de 1S93, no Districto Federal, residente
á rua America n . 160, estivador, casado, com domicilio
;
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Nietheroy. Estado do Rio de Janeiro, residente á r u a
Capitão Macieira n . 31, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dr;
Sacramento.
(Qualificação ex officio, B . E . 70, n u mero 354.)
ORLANDO LOPES DA ROSA (1.967), filho de Álvaro F r a n cisco Lopes da Rosa e de Cecy Cezar Lopes da Rosa,
nascide a 4 de-outubro de 1914, no Districto Federal,
residente á rua Dias da Costa n . 42, commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai de
?. Domingos. (Qualificação requerida, B . E . 71, n u mero 305.)
EDGARD HIBBS (1.968), filho de Clarencio Hibbs e de
Theolinda Hibbs, nascido a 5 de agosto de 1913, em
Itaquaby, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
D r . Leal n . 39, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Domingos. (Qualificação ex officio. B . E . 66, n. 661.)
DOMINGOS GALLO GOMES (1.970), íilho de Felippc Gallo
Gomes e de Maria Amélia Gomes, nascido a 17 do maio
de 1909, no Districto Federal, residente á rua Jequiá
n . 24, estivador, solteiro, com domicilio eleitora' no
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação ex officio, B. E . 73, n . 30.944.)
ODETTE RANGEL DE MELLO (1.971),
filha de Arthur
José dos Santos e de Ignez Rangel dos Santos, nascida a
2 de junho de 1911, no Districto Federal, residente á
rua Araújo Lima n . 198, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida, B . E . 21, n . 10.884.)
TORQUATO PEREIRA DE ANDRADE
(1.972), filho de
Pedro Pereira de Andrade e de Julia Pereira de Andrade, nascido a 26 de fevereiro de 1898, em Araruama,
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua de São Bento n 21, cominercianle, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
RAUL RAMOS E SILVA (1.973), filho de Honorato Ramos
e Silva e de Josephina Ascenção e Silva, nascido a 4 de
julho de 1906, no Districto Federal, residente á rua
Senador Nabuco n. 122, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida, B . E. 70, n . 337.)
OSWALDO ALMEIDA SANTOS (1.974), filho de João de
Almeida Santos e de Noemia Marques da Silva, nascido a 11 de agosto de 1906, em S. Maria Magdalena,
residente â rua Riachuelo n . 428, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, n . 427.)
MANOEL SOARES DA FONTE
(1.975), filho de Manoel
Luiz da Fonte e de Eüza Soares da. Fonte, nascido a
24 de agosto de 1907, no Districto Federal, residente
á rua Souza Franco n . 234. casa 10, motorista, solteiro, com .domicilio eleitoral no districto municipal do
Sacramento. (Qualificação requerida, B . E. 70.)
JOÃO GUALBERTO DA SILVA
(1.976), filho de Manoel
Bispo da Silva e de Maria. José da Silva, nascido a 12
de junho de 1909, cm S. José da Coroa Grande, Estado de Pernambuco, residente á rua Colina n. 85, commercio. solteiro,' com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida.)
ELYSEU GUIMARÃES (1.977), filho de Arlindo da Costa
Guimarães e do Maria Guimarães, nascido a 14 dc j u nho de 1914. na Capital Federal, residente" â rua Conselheiro Leonardo n . 18, funecionario publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal dc Sacramento
(Qualificação ex officio, B . E . 76, numero 315.)
,
OSCAR FERRETRA LEAL (1.978). filho de Manoel Ferreira Leal e*de Marianna Clementina do Coração de Jesus,
nascido a 6 de fevereiro de 1905, no Districto Federal,
residente á rua Goyaz n. 226, funecionario do Instituto de Assucar e Álcool, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, B . E. 83, n. 1.604.)
JÜSE COMRADO DO CARMO (1.979), filho de Anastácio
José do Carmo e de Emiliana Maria do Carmo, nascido a 19 de fevereiro, de 1883, em São Christovão, E s tado de Sergipe, residente á rua da America n. 36,
estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal
de Santa Rita.
(Qualificação ex officio,
B . E . 73, n . 29.654.)
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FRANCISCO JOAQUIM TEIXEIRA (1.980), filho de Bernardmo Joaquim Teixeira e de Esther Florentina Teixeira, nascido a -10 de março de 1915, no Districto F e deral, residente á rua Lima Drummond n . ,33, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex officio. B . E . 70, li. 151.)
ADOLPHO PEREIRA DE. ALMEIDA (1.981). filho de Maurício José Pereira e de Lina Pereira da Conceição,
nascido a 26 de outubro de 1901. em Saquarema. Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Sá n . 379,
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, n u mero 3.195.)
JO--0 GODOFREDO DOS SANTOS (1.982), filho de Go- •
dofredo Eustachio dos Santos e de Genesia Dias dos
Santos, nascido a 1 de outubro de 1898, em Aracaju,
Estado cie Sergipe, residente á Ladeira do Livramento n. 81, estivador, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação ex
officio, B. E . 73. n . 29.889.)
DELPHINO EUZEBIO COELHO (1.983;, filho de João Delpbino Coelho e de Franicsca Maria Coelho, nascido a
14 de agosto de 1892, no Districto Federal, residente á
rua lneia, commercio, solteiro, com domicilio eleito- .
ral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, n . 905.)
ANTÔNIO CORRÊA SILVA (1.984), filho de Joaquim Corrêa Silva e de Gertrudes Maria Espirito Santo, nascido a 14 de junho de 1897, no Districlo Federal, Tendente á rua São Clemente n . 47, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S.. Domingos. (Qualificação ex officio. B. E . 66. n . 2.240.)
LEONEL PEDROSA (1.985). filho de Antônio Pereira Podrosa e de Maria Angélica Nunes Pedrosa. nascido a 23
dè março de 1909, no Districto Federal, residente á
travessa Coahy n. 205 A, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districlo municipal do
Sacramento. (Qualificação ex officio, B. E . 76, numero 335.)
MARIO DE SOUZA RIBEIRO (1.9S6), filho de Alexauire
Souza Ribeiro e cie Maria Garcia Ribeiro, nascido a
2 de fevereiro de 1914, no Districto Federal, residente
á rua Miguel Rezende n . 169, funecionario publico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento.
(Qualificação ex officio,
B . E . 76,
n. 346.)
ARMANDO CARIA (1.987), filho de Manoel Joaquim Cana
e de Maria dos Prazeres Caria, nascido a 18 de abril
de 1899, no Districto Federal, residente á rua Lopes
Quintas n. 32, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.}
LOURIYAL DOS SANTOS VARGAS (1.988), filho de Caetano Vargas e de Custodia de Jesus Santos, nascido a
7 de junho de 1887, na Capital Federal, residente A
rua Senador Eúzebio n . 54 4, casa 15, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal d.j
Santa Rita. (Qualificação requerida, B . E . 81, numero \ .305.)
WALDEMAR LOPES DO CARMO
(1.989), filno d -ío*e
Lopes do Carmo e dc Marianna Moreira Lopes, nascido a 21 dc dezembro dc 1895, em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, residente á rua "E" n. 61, estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Santa Rita.
(Qualificação ex officio, B E.
73, n. 30.244.)
VT.CTOR FERREIRA DA CUNHA (1.990), filho de Victor
Ferreira da Cunha o dc Amélia Ferreira cia Cunha,
nascido a 15 de agosto de 1897, em Benjamin Conslant,
Estado de Minas Geraes, residente á 'rua Elisa da Fonseca n . 14, estivador, casado; com domicilio • eleitoral
no districto municipal de Sanla Rita. (Oualificação ex
officio, B . E . 73, n. 29.804.)
MARIO JOSÉ DA CUNHA (1.901), filho de João José da
Cunha e de Mathilde Claudina da Rosa, nascido a 11 do
outubro de 1910, em Sumidouro, Estado do Rio de J a neiro, residente & rua Melgaço n. 200, funecionario
municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal
de Santa Rita. (Qualificação
requerida,
B . E . 70, n . 645.)
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JAIR LIMA (1.992), filho de João Carlos de Lima e de
Maria da Conceição Ferreira Duarte Lima, nascido a
4 de dezembro de 1893, em Pirapetinga, Estado de Minas Geraes, residente á Avenida
Marechal Floriano
. n . 155, sobrado, medico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Domingos. (Qualificação requerida, n. 1.003.)
PEDRO CORACY DÉ ALMEIDA (1.993), filho de Luiz de
Almeida e de Maria Leopoldina de Almeida,, nascido a
4 de agosto de 1894, na Capital Federal, -residente 4
rua Monte Alegre n. 22, commercio, solteiro, com- do»
micilio eleitoral no districto piunioipal de Santa Rita.
(Qualificação requerida, B . flí. 73, n . 379i)
r .
LNNIO CARVALHO DE OLIVEIRA
(1.994) filho de João
Daudt de Oliveira e dè Marietta Carvalho de Oliveira,
nascido a 5 de maio-dè 1911, em-Porto Alegre, Estado
do Rio.Grande do Sul,'residente á rua Marechal Floriano n . 89, medico, casado, com domicilio eleiloral no
districto municipal do S. Domingos. (Qualificação r e querida, B. E . 83, n. 1.029.)
JOSÉ NOVAES DE SOUZA (1.995), filho de; Joaquim José
de Souza e de Serápl\ina Novaes de Souza, nascido a
10 de março de 1912, no Districto Federal residente
á. rua Menna Barreto n. 43, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal, de Sacramento. (Qualificação requerida, n. 1.164.)
ÂNGELO JOSÉ DOS SANTOS (1.996), filho de João José"
dos Santos e de Maria Benta de Oliveira, nascido a 29
de fevereiro de 1877, em Ilha Grande, Estado do" Rio de
Janeiro, residente á rua João Cardoso n . 50, fuceionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de , Sacramento.
(Qualificação ex officio,
B. E . 76.' n . 116.)
EDMUNDO MEDEIROS PAROT (1.997), filho de Armando
Parot e de Beatriz de Medeiros Parot, nascido a 14 de
dezembro de 1914, no Districto Federal, residente á, rua
Figueiredo de Magalhães n . 78, funecionario publico,
solteiro, com, domicilio eleitoral no districto municipal .
de Sacramento. (Qualificação, ex officio, B . E . 69.)
NILO DE ALMEIDA FONSECA (1.998), filho-de Maria'
Edwiges Araújo, nascido a. 2 de novembro de 1913/ ho
Districto Federal, residente á rua Aristides Lobo numero 175, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal dc Sacramento.
(Qualificação
requerida, B . E. 80.)
EUGFNIO DE CARVALHO (1.999), filho de João Barroso
de. Carvalho <?, de Antonia Barroso de Carvalho,.nascido a 15 de julho de 1911, em Santa Rita, «Estado da
.Parãhyba do Norte, residente á rua João Pinheiro numero'. 144, funecionario puidico, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento, (Qüalificação ex officio. B . E . 76, n. 257.)
JOSÉ ALVES DOS SANTOS (2.000), filho de João'ALVES
Baptista e de Fabiana. Maria- dos Santos, nascido a 23
de maio de 1900, em Bello Horizonte,-Estado de Minas
Geraes, residente á travessa Diva sem inimero, estivador, casado, com domicilio -eleitoral no districto m u n i cipal de Santa Rita. (Qualificação cx officio, B . " E . 73,
n. 30.113.)
EPONINA BITTENCOURT PINTO (2.001), filha de Samuel
Vieira Ferreira Pinto e de Eponina Guedes Bittencourt
Pinto, nascida a 1 -de junho de 1908, na Capital ' F e dei-al, residente á rua Marechal Floriano h . 133, sobra* do, funccionaria municipal, solteira, com .domicilio eleitoral no . districto municipal do Sacramento. (Qualificação requerida, n., í.22f>.)
GELB DE OLIVEIRA, (2.002), fillio de Evangelino Guedes
de Oliveira e de Maria Luiza Gonçalves de Oliveira,
nascido a 15 de junho de 1914, em Santo'Antônio de
Pádua. Estado do Rio de Janeiro, residente á rua_ General Severia.no n . 134, funecionario publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex officio, B: E . 76, n. 256.)
BENEDICTO THEODORO DE CARVALHO (2.003), filho de
Joaquim Theodoro de Carvalho-e de Carlota Francisca
Vianna, nascido a 12 de setembro de 1896, em Jacarehy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Dionisio
Fernandes n. 152, funecionario publico, solteiro, com
" domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex officio, B . E.. 76, n. 253.)'
MANOEL PEREIRA CANSANÇÃO (2.004),-filho de Manoel
Pereira Cansanção e de Cicilia Amélia de Barros, nasci1
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do a. 17 de setembro de 1907, em! Joazeiro, Estado dd
Ceará, residente á rua Theophilo Ottoni n. 93-, funecio• mario publico, solteiro, com domicílio eleitoral ho d i s triclo municipal de' Sracramento. (Qualificação ex officio. B. E. 76, h. 291.)
MIGUEL DOMINGOS DE SOUZA
(2.005), filho de João
Domingos de Souza e ale Maria Joanna do Espirito
Santo, nascido a 20 de março de ,1905, em Santa Izabel,
Estado do Pará, residente á r u a . Villa Rica n . 26,
funecionario publico, solteiro, com* domicilio eleitoral
• no districto municipal de Sacramento.. (Qualificação
ex officio, B . E . 76, n. 98:).
•'
NEWTON DE BARROS IGNARRA (2.006), filho de Silverio
Ignarra Sobrinho e de Maria de Barros Ignarra, nascido a 22 de maio de 1901, em Limeira, Estado dô São
Paulo,- residente á rua das Laranjeiras n. 48, radio t e legraphista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
•
JOSE' DEZIDERIO DA SILVA ,(2.007), filho de Manoel, da
Silva e de Gloria dá Silva* nascido a 1.8 de março de
- 1899, em Villa Nova, Estado do Sergipe,'residente á r u a
Francisco ..Eugênio n. 37,. casa 2, operário estivador,
solteiro,jCom domicilio eleitoral no! districto municipal
de Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . 73, n u mero 30.987.)
I
FIRMO OLYMPIO DE OLIVEIRA (2.008), filho de Firmo
Olympio de Oliveira e de Maria Brasüina de Oliveira,
nascido a 1 de janeiro de. 1901, em, Valença. Estado do
Piauhy; residente á rua Marcelino ' Gomes u . 50, empregado no commercio,. casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Sacramento. (Qualificação r e ' querida. B . E . 63. n. 11.238.)
BENIGNO ALVES RODRIGUES (2.009), filho de João P a u lino "Rodrigues e de Maria Magdalena Rodrigues, nascido
a 23 de agosto de 1896, em S. Salvador, Estado da Bahia,
residente á rua Cajá n ! 497, estivador, casado,, com d o micilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita..
(Qualificação ex-officio, B . E . 73, ni 30.309.)
MARIO LAFAYETTE MOREIRA (2.010),! filho de Henrique
Augusto Moreira e de Ermelinda de Araújo Moreira,
nascido a 17 de março de 1869, no; Districto Federal,
residente á rua Theophilo Ottoni n . 87, despachante
aduaneiro, casado, • com domicilio eleitoral no districto
municipal de S. Domingos. -(Qualificação requerida,
n. 743.)
.
HENRIQUE DE SOUZA (356), filho de. Manoel de Souza e
de Julia Ferreira da Silva, nascido a 15 de abril de
1912, no Districto Federal, residente, á" rua 'Teixeira
Franco n. 25, carpinteiro, solteiro, com domicilio ..elei-..
toral no districto municipal de S. Domingos. (Qualifi"cação ex-officio. "B.E. 66. n . 2.378.) '
SÍLVIO CABRAL JUCÁ' (2.011), filho de Cândido Jucá e
de Julieta Pereira Cabral- Jucá, nascido a 5 de outubro
de 1912,. no Districto Federal, residente á rua Teixeira
Jimior n . 48, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dè Santa Rita. (Qualificação.
ex-officio, B . E . 70. n . 329.) .
MARIO DA SILVA GOMES (1.790), filho, de Justiniano da
Silva Gomes e de Maria Adelaide Cid da Silva Gomes,
nascido a 15 de dezembro de 1913, no; Dislricto Federal,
residente á rua Conde de Irajá n . ' 62, funecionario m u nicipal, solteiro, com domicilio eleitoral n o ' dislricto
municipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B . E .
77. n. 16.)
JOSE' SOARES FERNANDES (2.012), filho de" Miguel F e r nandes de Oliveira e de Maria do Carmo Soares de Oliveira, nascido a 10 dc março de 1914, em Caiçara, E s tado da Parãhyba do Norte, residente'á rua Theophilo
Ottoni.ii; 3, funecionario publico, solteiro,- com domicicio eleitoral no districto municipal ' de Sacramento.,
(Qualificação ex-officio, B . E . 76, n . 147.)
JOSE".GARCIA DE ÀRAUJOt(2.013), f i l h o t e Manoel. Gomes
de Araújo e cíe Henriqueta Garcia de Araújo, nascido a
- 26 de junho de 1912, em Nictheroy, Estado do Rio de
Janeiro, residente á rua Coelho Rodrigues n. 12, com- nercio, solteiro, com domicilio eleitoral- no districto
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, numero 917.)
JOAQUIM ANNA FORTE (2.014), filho dè Izidro Vaz de
Pinna e de Anna Simões Forte, nascido] a 16 de outubro
de 1896, em Ilha de-Santo Antão,. Portugal-, naturali•• zado brasileiro, residente á rua Pedra do Sal n. 53, m a !
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. ritimo, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Sacramento. (Qualificação requerida, numero 650.)
JOAQUIM DE AZEVEDO PEREIRA (1.791), filhe dc Diniz
"de Azevedo Pereira e de Ceciliana" de Azevedo Pereira,
nascido a 30 de setembro de 1905, no Districto Federal,
residente á rua Amalia n . 37, funecionario municipal,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação ex-officio. B . E . 74.)
díLDA DÉ ANDRADE VELLOSO (1.792), filha de José Leopoldo Velloso e de Áurea de Andrade Velloso, nascida
a 5 de julho de 1909,, no Districto Federal, residente á
r u a Victor Meirelles. n. 215, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipai de
Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 78, n. 99.)
ANNA DE OLIVEIRA MATTOS (1.793), filha de José Sabo'^
Alves cie Oliveira e de Francelina Paes de Oliveira, n a s - "
cido a 17 de outubro, do 1887, em S. Luiz de Caceres,
Estado de Matto Grosso, residente á rua General Cana- ,
barro n : 437, .professora municipal, casada, com domicilio eleitoral no districlo municipal de Sacramento.
(Qualificação ex-officio, B . E . 74.)
MARIA VIOLETA DOS REYS COUTINHO (1.794), filha de
-Frederico de Gávea Coutinho e de Violeta dos Santos
Reys, nascida a 14 de. maio de 1914, no Districto F e deral, residente á rua D . Delfina n. 52, funccionaria
municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação
ex-officio.
B . E . 74.)
A.H1ERICO AUGUSTO FERREIRA. (1.795), filho de Scbas• tião Augusto Ferreira e de Assumpção Augusta do Jesus
nascido a 29 de setembro de 1912, no Districto Federal,
residente á rua C n. 20, funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . 77.)
ARSENIO DE SANTANNA (1.796), filho dc Theotonio de.
SanfAnna e de Joanna de SanfAnna, nascido a 22 de.
janeiro de 1888, em S. Salvador, Estado da Bahia, residente á rua Luiza Prado n. 7, funecionario municipal,
viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . 77, n. 23.)
fllARIA LUIZA CASQUEIRA (-1.796), filha de Manoel Rodrigues Casqueira e dc Anna de Simas Casqueira, nascida
a 5 dè março de 1913, em S. Sebastião dos Ferreiros,
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Professor
Gabizo n. 243, funccionaria municipal, solteira, com
domicilio eleitoral no districto .municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 78.)
RACHEL FURTADO CESARINO (1.798) filha de Hilário Ce-sarino e de Maria da Gloria Furtado Cesarino, nascida
a 11 de outubro de 1914, em Brotas, Estado de S. Paulo,
residente á rua S. João n . 28, funccionaria municipal,
solteira, com domicilio* eleitoral no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 77.)
NAYDE TEIXEIRA SANTANNA (1.799), filha de Antônio
. Pinto Teixeira e de Emilia .Martins Teixeira, nascida a
23 de abril de 1910, no .Districto Federal, residente &
estrada do Pau Forro n . 103, funccionaria municipal,
casada, com domicilio eleitoral no. districto municipal
de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 74.)
CELESTINA PETRONILHO (1.800), filha de João do. Carmo
e de_ Lydia Petronilho, nascido ;a 8 de julho de 1900, no
Districto Federal, residente á rua General Canabarro
n . 412, funccionaria municipal, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipai do Sacramento. (Qualificação ex-officio. B . E . 9.)
MANOEL BENEDICTO JUST1NO (1.801), filho de Benedicto
Justino e de Anna Francisca, nascido a 16 de fevereiro
.de 1895, em Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, r e sidente á travessa Carlos Xavier n. 25, funecionario
municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
• municipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B.E..
77, n. 187.)'
AIDA DE CASTRO SILVA (1.802), filha de José Matoso de
Castro Silva e do Edwiges Duarte Pinto de Castro Silva,
nascida a 12 de setembro de 1906, em Friburgo, Est. do>
Rio de Janeiro, residente á rua João Alfredo n. 29, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 71.)
MARIA AUGUSTA FREITAS DOS SANTOS ROSA (1.803),
filha de Antônio de Freitas e de Maria Augusta de
Freitas, nascida a 11 de abril dc 1888, no Districto F e -
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deral, residente á rua S. Januário n. 19. funccionaria
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districlo
municipal de Sacramento.
(Qualificação
ex-officio,
B . E . 9.)
LUZAMIR S. PAIO DA FONSECA (1.804), filha de Benedicto Jagoanharo da Fonseca e de Zulmira S. Paio da
Fonseca, nascida a 18 de abril de 1909, no Districto
Federal, residente á rua Miguel Rangel n. 57, funccionaria .municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento'. (Qualificação
ex-officio, B . E . 78.)
ALZIRA ALVES FERREIRA (1.805), filha de Martinho Dias
Ferreira e de Maria 'Alves Ferreira, nascida a 27 de
dezembro de 1907, no Districto Federal, residente á rua
.Canuto Saraiva n . 20, funccionaria .municipal, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio. B.E.' 78.)
GLEUZA CAVALCANTI VEREZA (1.806), filha de Telasco
Lobato Verc;a e de Luiz Cavalcanti Vereza. nascida a
20 de janeiro de 1911, no Districto Federal, residente
á praça Saeuz Pena n. 13, casa 9, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 78.)
JOÃO CIODARO (1.807), filho de Pedro Ciodaro e de E u l a lia Freitas Ciodaro, nascido a 20 de fevereiro de 1909,
no Districto Federal, residente á rua D . Julia n. 17,
operário publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação exofficio, B . E . 72, n. 29.012.)
JOSE' FLOR (1.808), filho de Antônio Flor e de Maria F r a n cisca de Jesus, nascido a 3 de-janeiro de 1897. cm União,
Estado dc Alagoas, residente á rua do Livramento n u mero 163, operário publico, solteiro, com- domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio. B . E . 72, n. 29.048.)
ANTÔNIO DE ALMEIDA BAPTISTA (1.809), filho dc Arlindo Xavier Baptista e de Paulina de Almeida Baptista. nascido a 29 de novembro de 1894, em Nictheroy,
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua S. Christovão n. 63, operário do Arsenal de Marinha, casado, com
• domicilio eleitoral no districto municipal de Sacrament o . (Qualificação ex-officio. B . E . 12, n . 15.323.!
ANTÔNIO FERREIRA RIBEIRO (1.810), filho de João F e r . reira Ribeiro e de Maria da Conceição Ferreira, nascido
a 9 de agosto de 1892, no Districto Federal, residente
- á rua Guilherme Flauta n. 43, operário publico, casado, com domicilio eleitoral - no districto municipal de
Santa Rita. (Qualificação ex-officio,
B . E . 72. -numero'28.867.)
URSULINO GOMES (1.811), filho dé Maria Gomes, nascido
• • a 1 de abril .de 1893, em Belmonte, Bahia, residente
na Alameda S. Boaventura s/n., operário do Arsenal- do
Marinha, casado, com domicilio eleitoral .no districto
municipal de Sacramento.
(Qualificação
ex-officio,
B . E . 12, n . , 15.815.)
ANTÔNIO JOSE' PORFIRIO (1.812), filho de José Ferreira
e de Maria Pastor da Conceição, nascido a 15,.de janeiro de 1903, ern Palmeira, Alagoas, residente á rua Jogo
da Bola n. 107, militar, solteiro, com domicilio eleito. ral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação
ex-officio, B . E . 78, n. 235.)
TIBURCIO CURSINO DE ARAÚJO (1.813), filho do Antônio
Cursino Alves e de Maria Firminia de-Araújo, nascido
a 14 de abril de 1910, em Bomfim, Estado da Batua,
residente á rua Aureliano Lessa n. 41, operário publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal dc Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . 72,
n . 29.238.)
ILDEFONSO CYSNEIROS (1.814'),. filho de José Augusto
Cysneiros e de Maria de Souza Cysneiros, nascido a 2
de junho de 1888, ôm Curityba, Estado do Paraná, residente á rua Desembargador Izidro n. 15, medico da Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Transferencia.)
OLGA VERA DA SILVA (2.015), filha de Luiz José da.
. Silva e de Maria Rodrigues da Fonseca Silva, nascida a
14 de setembro de 1905, no Districto Federal, residento
á avenida dos Democráticos n . 806, funccionaria m u nicipal, casada, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de S. Domingos. (Qualificação ex-officio, B . E .
74, n. 351!)
JOÃO CARDOSO (2.016), filho de Antônio Luiz Cardoso e
de Maria de Jesus, nascido a 28 dc junho de 1880, cm
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MIGUEL-NOGUEIRA FARIA (2.029), filhó de Miguel A r Portugal, naturalizado 'brasileiro, residente á.,rua da
• clianjo de Faria e de Florencia Nogueira de F a r i a , n a s Harmonia n. 4, funecionario municipal, casado, com docido a 15 de janeiro de 1890; em Belóm,I Estado do Pará,
micilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita,.
residente á avenida Paulista n. 120, funecionario m u (Qualificação ex-officio, B . E . 23, n. 3.254.).'
nicipal, viuvo, com domicilio- eleitoral iio districto m u AUGUSTO JAGQUES DA SILVA RAMOS (2.017), filho de_
. nicipal' de. Santa' Rita. (Qualificação ex-officio, Boletim
Joaquim Gyrillo da Silva Ramos e de Eulalia Uchôa. da
. Eleitoral 77, n." 191.)
' .
f"
Silva.Ramos, nascido a. 20 de março de 1909, em Re47ERNAND0 RODRIGUES FIRAS (2.030), filho de L u i z ' R o cife, Estado de Pernambuco,; residente á rua de S. P e drigues-Eiras e de Cecília Ferreira Eifas, nascido a- 7.
dro n. 100, I , funecionario municipal; solteiro, com d o - .
de setembro de 1914, no Districto Federal, residente, á
micilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.,
rua Bom Pastor n. 43, funecionario municipal, solteiro,
(Qualificação ex-officio. B . E . 77, n. 31.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa,
CARLOS • MAGALHÃES MONDAINI' (2.018), filho de LiboRita. (Qualificação ex-officio,. B . l . 77; n. 12.)
• rio Mattarana Mondaini e de Laura Magalhães Mondaihi,
nascido a 7 de junho de '1912, no Districto Federal, re- .JACYRA CABRAL VELHO. (2.031), filha de Raul Dowsley
•-" Cabral Velho e de Julieta' Machado' Cabral Velho,, nassidente á rua Magalhães Couto n. 126, funecionario m u cida a 1.0, de março dc 1906, no Districto Federal, r e s i nicipal, solteiro, com domicilio.' eleitoral no districto
dente á rua' Nascimento Silva n . 423, funccionaria- m u municipal de Sacramento.
(Qualificação
ex-officio,
nicipal, casada, com domicilio eleitoral rio districto m u B . E . 73.)
. . nicipal de Sacramento. (Qualificação..
ex-officio,.Bole,IRACEMA DE MOURA VICTORIA, (2.019), filha de Alberto
, trm Eleitoral 70.)
Victoria. e dc Graziella. de Moura Victoria, nascida a 26
MARIA. LUTZA DE QUEIROZ (2.032), filha'de Luiz Bernar: de janeiro de 190:,. no Districto Federal, residente á. rua
dino de Queiroz e de" Geraídfna Guedes de Queiroz, n a s D. Maria n. 64, professora municipal, casada, com d o cida a 27 de maio de 1889, no Districto Federal, resimicilio eleitoral nò districto municipal de Sacramento.
dente á rua Indiana, n. 59, professora p r i m a r i a , ' s o l t e i - '
(Qualificação ex-officio, B . E . 78, n. 1.31.)
> ra, com domicilio eleitoral-no districto municipal de'SaAIDA BARREIRQS CORREIA (2.020), filha de Alfredo A l cramento, (Qualificação ex-officio,
'B.E,' 78. n . 1 6 3 . )
, varo Correia e de Helena Barreiros Correia ,'nascida a
. 25 de janeiro de 1915, no Districto Federal,; residente;
ROSALINA-PEREIRA PAULO (2.033), filha de Jdvino P e á m a -Antônio Salema n. 64, funccionaria municipal,
. reira e de Maria da Conceição,..nascida a;8 de março de
solteira, .com domicilio eleitoral no districto municipal
1889, em S. Gonçalo, Estado do Rio. de. Janeiro, r e s i de Sacramento. - (Qualificação ex-officio, B.E.. 18, n u dente á avenida 28 de Setembro n . 359, funccionaria
mero 13.)- '
municipal,' viuva, com domicilio, eleitoral no districto
municipal'-de Sacramento. (Qualificação iear-o/fi«o, BoIRENE LOPES (2.021), filha de José Lopes e do Evangelina
letim Eleitoral 78.}
„
''
da Conceição Lopes, nascida, a 16 de abril de 1.912, no.
YASST-SCHEUKEL DE MELLO E SILVA (21034), filha do
Districto Federal,, residente á rua Haddock Lobo n. 373,
Fausto Damiâo de Mello e Silva e de Maria Scbeuliel de
• funccionaria municipal,^solteira, com-domicilio eleitoral
Mello o Silva, nascida a 25 de- j-n-nho de! 1905'; cm'São
no districto municipal - de Sacramento. • (Qualificação
Forja, Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua
ex-officio, B . E . 78.)
.
'
Fiigueiras L.ima'n: 121, funoéiónarla municipal, casada,
• ERA DE FARIA COELHO (2.022'), filha' de Vicente Duarte
. com domicilio eleitoral no districto municipal de São
, Coelho e de Arminda Faria. Rocha, nascida a '10 de feDomingos. (Qualificação ex-officio, B . E . ' 74.)
vereiro- de 1903,, no Districto Federa!, residente á rua , ARTHUR JUSTINO FERREIRA ALEGRIA ('2.035), filho de
Uruguay-n. 87, funccionaria municipal de Sacramento.
Justirio José Ferreira Alegria e de Izabel Maria da Glo(Qualificação ex-officio, B . E . 74.)
ria Alegria, nascido a 3 de julho de 1880,, no Districto.
iDALINA' SOARES DA SILVA. SA' (2.023), filha: de SeráFederal, residente á rua. Lins do- Vascoricellos n. -509,
pbim Soares da Silva Sá e de Constança Gaston da Silva casa 4, funecionario mun-ieipal, .viuvo-, cbm "domicilio
nascida a 4-de dezembro de'1896, no Districto Federal,
eleitoral no districto municipal do Sacramente. (Quaresidente á rua Maranhão n . 16.1, fuceionariá, munici1-i'ficaoã» ex-offidos&.TZ.
77.)"
1
pal, casada, com-domicilio eleitoral no districto. m u n i THYLDO
EMMANUEL
MACHADO
(2.036),
filho de José
cipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio,, B . E . 78,
Caetano Machado e de Maria Antoni-eta Machado-,, nascin . 103.)
do a 15 de. janeiro de 1910, lio "Districto Federal, r e s i MERYAM BENJAMIN DE VIVEIROS- (2.024)., filha de Áldente á rua Visconde de Santa. Cruz n. 40 , funecionario
varo Bcnjamin de Viveiros-e de Es th cr Beujamin de
municipal,- casado, com domicilio eleitoral no districto
Viveiros, nascida a 12 de outubro de 1914. no Districto
municipal de Santa Rita. (Qualificação- ex-officio, BoFederal, residente á rua Bella de 8-.' Luiz n. 65, t u a *
• íetim Eleitoral 77, n. 30.)
í
colunaria municipal, solteira,, com domicilio eleitoral rio
ALAYDE URURAHY ALJ^APA (2.0-37), filha <fe Américo da
districto municipal de Sacramento. (Qualificação exAndrade Almada e de Ételvina" Ururahy Almada, nasciofficio, B . E . 78.)
da a, 13 de abril de 1906, no Districto Federal, residente
CELTNA CUNHA GONÇALVES LEITE. (2.025), filha de Peá rua Ileraclito. Graça n. 55, professora municipal, soldro Sérgio da Cunha e de Henriqueta Coelho da Cunha,
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal dc,
nascida, a 10 de janeiro de 1902, no Districto Federal,
Sacramento. (Qualificação ex-officio: B.E.. 71.)• •
residente á rua S. Luiz Gonzaga ri. 24'4,' funccionaria
J.AYR DE SOUZA NOBRFiGA (2.038), filha de. j Arthur Gonmunicipal, casada, com domicilio eleitoral- no districto
çalves Nobrega e de Maria de Souza Nobrega, nascida a
municipal de S." Domingos. (Qualificação
ex-officio,
27 de abril de 1912, no Districto-Federal,' residente ái
B . E . 78.)
rua Parque n. 22, funccionaria municipal, solteira, convARTHUR JOSE' PINHEIRO FILHO (2.026),, filho de Arthur
domieilio eleitoral no districto -municipal de SacramenJosé Pinheiro e de Florita Duarte Pinheiro, nascido a
to. (Qualificação- ex-officio, B . E . -78; n . 48.)
' '
29 de j u n h o . d e 1911, em Governador Por.tel.la, EstadoETELVINO AUGUSTO -MENDES (2.039), "filho: de Evaristo
do- Rio-de Janeiro, residente no largo S.. Francisco n. 36,
• 'Augusto Mendes e de'Olinda A u g u s t o ; dá Conceição, n a s funecionario municipal, solteiro, com domicilio .elèito'cido a 16 de julho dc 1903, em Palmyra, Estado de Mi. ral no districto municipal-de Santa Rita. (Qualificação
nas Gc.racs,-residente á rua José Vicente n.j 22, funecio-cx-officio: B . E . 77,. n 1 5 9 . >
nario
municipal, solteiro, com domicilio eleiloral mo disANTÔNIO PJNTO (2.027), filho de, Herculano Pinto é de
tricto municipal dc* Santa Rita. (Qualificação
ex-offiLuiza dos Santos, nascido a 12 de junho de 1908, em
cio, B . E . 77.)
'
"
• Augustur.a, E s t a d o . d e Minas Geraes, residente á r u a
L1N0 DAS MERCÊS (2.040), filho dc José Semeancv das
João ffomariz n. 198,. funecionario municipal,- casado,
Mercês e de-Maria Joanna Botelho, das Mercês, nascido
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa '
a 23 de setembro de 1900, em Recife, Estado de P e r n a m "Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . 77, n.. 167.)
JOAQUIM DA. SILVA SANTOS (2.028), filho.de Bemardi.no, ' ; ' bueó, residente á rua Pedro Domingues n. 101, fu.nccionario-jnuni.ci.pal, casado, com domicilio eleitoral no dis"da Silva Santos-e de Maria Rosa dá' Conceição, nascido
-tricto. municipai de Santa Rita. (Qualificação
ex-offia 1 de janeiro de 1892, em Saquarçma,. Estado do R i o .
cio. BvE. 77. n.- 22.)
•> * '
de Janeiro, residente á rua Dr. Nunes n. 344, funecioSYNVAL BORGES DE OLIVEIRA (2.041), filho de' Antônario municipal, casado, com domicilio eleitoral no disnio Marques de Oliveira e de Rosa Marques de Oliveitricto municipal de S a n t a Rita. (Qualificação
ex-offi•"' ra,' nascido a l'"de junho de-1900, em S. José de Além
cio, B . E . 77, n. .181.)
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Parãhyba, Estado de Minas Geraes, residente á rua do
Costa n. 98, empregado, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualiíico.ção requerida.)
M-VRIO DA SILVA MELLO (2.042), filho de Theodoro da
Silveira Mello e de Edwirges da Silva Mello, nascido a
1 de abril de 1914, em Miranda — Matto Grosso, residente á avenida Pedro II n. 374, funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
(Qualificação ex-officio.
B,
E 77 )
A.ÜERSON ANTÃO DE CARVALHO (2.043), filho de Juvenal Antão de Carvalho e de Eliza Reis de Carvalho, nascido a/5 de dezembro de 1915, em Jaicós, Estado do Piauhy, residente á avenida Mem de Sâ n . 177, sobrado,
funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio.
B. E . 77, n. 8.)
ORLANDO GORRESEN OLIVEIRA (2.044), filho de José
Antônio de Oliveira Filho e de Laura Gorresen de Oliveira, nascido a 10 de setembro de 1909, em S. F r a n cisco do Sul, Estado de Santa Catharina, residente á
rua Eduardo Xavier n . 1, funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Rita. (Qualificação ex-officio. B. E. 77, n. 29.)
MARIO JOSÉ DA SILVA (2.045), filho de Carlos José da
Silva e de Francisca Rosa Teixeira da Silva, nascido a
16 de agosto de 1896, no Districto Federal, residente á
rua Jequiriçá n . 37, funecionario municipal, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio. B . E . 77, n. 20.)
ÁLVARO DA SILVA COELHO (2.046), filho de Carlos da
Silva Coelho e de Izolina da Silva Coelho, nascido a 28
de novembro de 1905, no Estado do Rio, residente á
rua Theodoro da Silva n. 99-A, operário publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal d e ,
Santa Rita. (Qualificação ex-officio.
B. E . 72, numero 28.830.)
LUIZ ALVES DA FRANÇA (2.047), filho de João Alves F i gueira e de Maria Francisca das Neves, nascido a 6 de
novembro de 1893, em Parãhyba do Norte, residente á
rua Júlio Ribeiro n. 60, sub-official da Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Rita. (Transferencia.)
. MANOEL PEREIRA JÚNIOR (2.048), filho de Manoel Pereira e de Rosa de Puga, nascido a 21 de fevereiro de
1885, brasileiro naturalizado, residente á rua Euphrasio Corrêa n. 83, funecionario publico, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacrament o . (Qualificação ex-officio. B . E . 63, n. 25.733.)
CLELIO THAUMATURGO DA SILVA (2.049), filho de Josephino Thaumaturgo da Silva e de Maria Salomé da
Silva, nascido a 14 de abril de 1893, em,Alagoinha, Estado da Bahia, residente á rua General Carvalho numero 106, sargento da Armada, casado, com. domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio. B . E . 75, n. 366.)
THARCILLO WASHINGTON DOS SANTOS (2.050), fillio de
Henrique José dos Santos e de Maria Francisco dos San-tos, nascido a 24 de dezembro de 1899, no Rio Grande
do Sul, residente á rua Gustavo Riedel n. 126, sub-official da Armada, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Sacramento. (Transferencia.)
ADRIANO DIAS PEREIRA (2.051), filho de Francisco Dias
Pereira e de Virgínia Souza. Andrade Pereira, nascido
a 16 de março de 1896, em Largo dos Mares, Estado da
Bahia( residente á rua Villela n . 27, operário publico,
cisado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação ex-officio.
B . E . ,70,
n. 5.)
HENRY BROADBENT HOYER (2.052), filho de Martinus
Boldt Hoyer e de Memily Broadbent Hoyer, nascido a 6
de agosto de 1905, em S. Luiz, Estado do Maranhão, r e sidente á rua Visconde de Santa Isabel n. 142, casa
14, official da Armada, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação
ex-offlzio.
B . E . 69.)
LÜCINDO DA SILVA CALDAS (2.053), filho de Pedro d*
Silva Caldas e de Julieta Fortunata de Oliveira, nasci-'
do a 31 de outubro de 1901, no Districto Federal, r e sidente á rua Sara n . 112, operário publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio.
B . E . 72, numero
29.086.)

THEREZINA MALTEMPO MAIA( (2.054), fdha de Vicente
MalLempo e de Amina Orlando Maltempo, nascida a 12
de junho de 1899, em São Paulo, residente á rua Camerino n. 142, modista, casada, com domicilio eleito^
ral no districto municipal de Sacramento. (Qualifica-*^
ção requerida.)
ü/ELCHlADES BARROSO BORGES (2.055), filho de Ace ino Ignacio Borges e de Maria Barroso Borges, nascido,
a 22 de agosto de 1900, em Paracurú, Estado do Ceara,"
residente á rua da Alfândega n. 301, empregado da
Companhia Caes do Porto, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
TITO BARBOSA DE ARAÚJO (2.056), filho de Antônio
José de Araújo Vianna e dc Maria Clemência Barbosa de
Araújo, nascido a 24 de fevereiro de 1883, no D i s t r e t o
Federal, residente á rua da Alfândega n. 172, medico,
viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipai
de Sacramento. (Qualificação requerida.)
PLÁCIDO SOARES (2.057), filho de Custodio Soares e do
Eulalia Pereira dos Santos, nascido a 13 de junho de
1903, no Districto Federal, residente á rua da Alfândega n. 159, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação
requerida.)
TASSO CAVALCANTE (2.058), filho de Cândido Cunha Cavalcante e de Julieta Martins Cavalcante, nascido a 1
de janeiro de 1910, no Rio Grande do.Sul, residente á
rua do Rosário n. 139, engenheiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal' de Sacramento.
(Qualificação requerida.)
ROSA COSTA DA SILVA (2.059), filha de"Manoel Mathias
da Costa e de Clotilde Rosa da Costa, nascida a 5 de
dezembro de 1902, no Districto Federal, residente á r u a
•Acre n. 27, commercio, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
TULLIO BRANDÃO GRACINDO (2.0«0), filho de Ignacio
Brandão Gracindo e de Cenira Brandão Gracindo, nascido a 11 de outubro de 1911, em Alagoas, residente á
rua dos Andradas n . 32, estudante de direito, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
MANOEL ELYSIO DE VASCONCELLOS' (2.061), filho de
F.elinto Elysio de Vasconcellos e dò Deolinda Gonçalves,
nascido a 20 de junho de 1908, no Districto Federal, rssidente á rua Gonçalves Dias n. 12, engenheiro civil,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação requerida.)
MIGUEL GALDANO CANOS (2.062), filho de Mathias Galdano e de Dolores Canos, nascido a 1 de maio de 190õ',
em Trajano de Moraes, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Camerino n. 18, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida.)
JOSÉ ALVES RANGEL (2.063), filho de Virgílio Alves
Rangel e de Rosalina Bélgica, nascido a 19 de maio de
1904, em Campos, Estado do Rio, residente á rua Barão
de. São Felix n. 85, empregado no- commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
RUBEM DE SOUZA CALVÃO (2.064),- filho de Antônio de
Souza Calvão Júnior o de Sylvana de Jesus Calvão, nascido a 28 de julho de 1912, no Districto Federal, residente á rua Buenos Aires n. 64, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacrament o . (Qualificação requerida.)
OSMAR JOSÉ ALVES (2.065), filho de Theclino José Alves
e de Iracema Firrecino Alves, nascido a 2 de maio de
1916, no Districto Federal, residente á rua Ledo n. 21,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
JOÃO DA CUNHA (2.066), filho de José da Cunha e de Albina de Jesus, nascido a 6 de janeiro del877, brasileiro
naturalizado, residente á rua Camerino n. 20, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
NESTOR-MOREIRA ROLLA (2.067), filho de Antônio Moreira Roíla *e de.Josephina Fontainha Moreira, riascide
a 31 de maio de 1915, no Districto Federal, residente á
rua Camerino n. 142, commercio, solteiro, com domi!
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-eil:'o • eleitoral na districto municipal, ce. Sacramento.
(Qualificação requerida.)
LUIZ MOURA. (-2.068), íilho de. João Moura e de Cândida
de Oliveira, nascido a 31 de dezembro òe -1912, em São
Sebastião do Paraíso, Estado de Minas, residente á T u a
Ledo n. 75,' estudante, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Sacramento, - (Qualificação
requerida.)
NOEMIA RODRIGUES MOREIRA (2.069), filha de Hyglno
Rodrigues Moreira e- de Otiüa de oliveira .Moreira, nascida à 18 de outubro de 1912,.em São João Marcos, E s tado do Rio, residente á r u a da Alfândega n. 200, domestica, solteira, com domicilio eleitoral, no districto
municipal-dé Sacramento. (Qualificação requerida.)
AMADEU DE OLIVEIRA (2.070), filho de Américo de O l i veira e de R u f i n a d e Jesus, nascido a 24 de setembro
de 1914, n o Districto Federal, residente á rua Camerino n. 36, comniércio,- solteiro," com domicilio eleitoral t.O districto municipal de Sacramento. -'(Qualificação requerida.)
OIODETE OLIVEIRA ÁVILA DA CRUZ (2.071), filho de
Manoel José de Ávila e de Rosa Jesus de Oliveira, nascido a 5 de julho de 1897, no Districlo Federal, residente á rua dà Alfândega n . 20, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento, (Qualificação requerida.)
HELOÍSA DE MEDEIROS' UCHOA (2.072), filha d o . José
-Vicente de' Medeiros e de Hercilia Carmto de Medeiros,
nascida' a 7 do abril de 1915, cm Recife, Estado de Pernambuco, residente á rua Marechal Floriano.n, 66, domestica,, casada, com- domicilio eleitoral no .districto
municipal de Sacramento. .(Qualificação requerida.)
ALMERINDO FERREIRA GUIMARÃES (2.073), filho de
Theodora Ferreira Guimarães, nascido a 19 de abril-de
1909, no Districto Federal, residente á rua C a m e r i n o '
n.J 17, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Sacramento. (Qualificação r e querida.)
CATHARINA LUZIA PEREIRA (2.074), filha de João Roseiro. e de Francisca Braga Rosada, nascida a 1 de abril
do 1902.' no Districto Federal, residente á rua Senhor
'dos Passos n . 57, sobrado, modista, casada,-com domicilio .eleito.ral no districlo municipal de .Sacramento.
(Qualificação requerida.)
DJANIRA DE MENEZES SANTOS (2.075), filha de Leonidio Cassiano dos Santos a de Dalmacia . Barbosa dos
Santos, nascido a 1 de junho de 1888', no Districto F e deral, residente á rua General Câmara n. 267, sobrado,
domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
ATALIBA PEDRO DE CAMPOS (2.076), filho de Antenor
Pedro de Campos e de Andilia Custodio de Campos, nascido a 21 de maio de 1900, no Districto Federal, residente á rua d.os Andradas n . 48, sobrado, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai
de Sacramento. • (Qualificação requerida.)
AMADEU NUNES (2.077), filho de João de Deus Nunes e
de Maria Ghristina, nascido a 28 de junho de 1916, no
Districto Federal, residente á rua da Conceição n. '34,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral -no districto municipal de Sacramento. (Qualificação " requerida.)
AGENOR BEZERRA DE MELLO (2.078), filho de Antônio
Bezerra de Mello e de Riso de Viterbo de Luna Mello,
- nascido a 1 de março de 1905, no Estado de Pernambuco, Recife, residente á rua Buenos Aires-n. 196, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
ARTHUR GALLÀRDI (2.079), filho de Antônio Gallardl e
de Vi.cencia Cinelli, nascido a 19 de agosto de 1913, no
Districto Federal, residente a, rua dos Andradas n. 119,
operafio, solteiro, com domiciliei eleitoral no districto
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
ARYNO MUNIZ GITAHY (2.080), filho de Euríco-Gitahy e
dé. Thereza Muniz Gitahy, nascido a 10 de dezembro de
1903, no Districto Federal, residente á rua da Conceição n . 124, sobrado, commercio, casado, com domicilie
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
EDITH DE AGUILAR PANTOJA (2.081), filha de Diogo de
Aguilar- Paritoja e de Geraldina de Brito Pantoja, nascida a .11 de julho dc 1902, no Estado do-Rio (Niçtheroy), residente & r u a . Gonçalves D i a s . n . 18, dec orado 4
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ra, casada, core domicilio eleiloral no districlo municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
EMMÁNOEL MANOEL DE CARVALHO' (2.082), filho
de
Alfredo de Carvalho -o de Frauoisca Eugenia- de .Mattos, nascido a 30 de abril de 1903, ho Districto FèdeHl,
. residente á rua Jogo da -Bola n. 149,_commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal da
Sacramento. (Qualificação requerida."i
ffiENRíQUETA RAMOS ..(2.083), filha dc Domingos M o r a r a
de Paiva e de Maria Mazarem de Paiva, nascida a 2 ds
agosto de 1887, no Districto Federal, residente- á rua
tios Andradas n. 40, sobrado, domestica, viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida.)
IDA SOUTO' UC-H6A (2.084), filha de João Baptista Ucbvâ
Cavalcante e de Loonidas Souto Uclíôa, nascida a 23 de
março de 1911, em Recife, Estado de Pernambuco, r e sidente-á rua Marechal Floriano ni 38, bacharel, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento. (Qualificação requerida.)
JAC1NTHO ANTÔNIO AZEREDO (2.085)', filho de José A n
tonio Azeredo e de Carolina Antonia da -Conceição, nascido a 15 de agosto de 1904, em Niçtheroy, Estado do
Rio de Janeiro, residente á r u a Ledo n . 20, COIOTOCTcio, casado, com domicilio eleitoral no districto muni' cipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
JAYME RODRIGUES DE CARVALHO (2,086), filho.de Roberto Martins e de Anna. "Rodrigues de Carvalho, nascido a 2 de novembro de 1899, em Niçtheroy, Estado ao
Rio de Janeiro, residente á rua.Buenos Aires n. 75, carpinteiro, casado, com domicilio 'eleitoral no districto
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
MANOEL JOSÉ DO COUTO-(2.087),-filho de Antônio 3csê
do Couto e de Leonor da Silva Mello, nascido a 31 de
junho de, 1903, rio Districto Federal, residente á rua
Camerino n. 16, cbaufíeur, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
JOAQUIM DA CUNHA (2.088), filho de João da Cunha e de
• Alhina de Jesus, nascido a 24 de abril de 1898, no E s tado do Rio (Niçtheroy),.residente á, rua da Conceição
n . 18, funecionario municipal, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
JOSÉ DOS SANTOS (2.089), filho de Aggripina dos Santos, nascido a 10 de março cie 1911,' no Districto Federal,- residente á rua Acre n. 21, operário, solteiro,
com domicilio' eleitoral no dislricto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
JOSÉ ANTÔNIO QUINTINO (2.090), filho, .de. Manoel Antônio Quintino e de Emilia Eugenia Cordoniz, nascido a
24 de março de. 1916, no Districto Federal, residente a
rua do Rosário n. 115,.sobrado, sapateiro, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal' dc Sacramento. (Qualificação requerida.)
JOÃO MAIA (2.091), filho de Deodato Maia e úe Umbeliüa
Maia, nascido a 10 de novembro de 1884, em Maroiin,
Estado de Sergipe, residente á rua Camerino n. 142,
medico, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
JOSÉ JOAQUIM LOPES DE MESQUITA (2.092), filho de
Augusto -César Mesquita e de Olivia dos Anjos Lopes,
nascido a' 7 de setembro de 1907, cm Porto Alegre, E s tado do R. G, do Sul', residente á rua Marechal Floriano Peixoto, estudante, 'solteiro, com domicilio eleitoral no districto 'municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.) '
.
'
HILÁRIO COUTO GUIMARÃES (2.093), filho de Joaquim
Gonçalves Pereira. Guimarães e de Cândida do Couto
Guimarães, nascido a 28 de abril de 1913, no Districto
Federal, residente á rua Gonçalves Dias n. 11, commercio, solteiro, com. domicilio eleitoral, -no districto
municipal de~ Sacramento. (Qualificação requerida.)
WALTER-LOPES (2..094), filho de Virgílio Lopes de Lima
e de EtcLvina da Silva Reis, nascido a 4 de agosto de
1-910, em Paracamby, Estado da Rio. residente á rua
. Buenos .Aires n . 173, commercio, solteiro, com-domicilio eleitoral no districto .municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida.-)
;
THEOTONIO JOSÉ DO AMARAL (3.095), filho de José T o i quato do Amaral e Arcolina Anna do Rosário, nascido
a 18 de julho de 1897, em Itaperoã, Estado da- -Bahia,
residente á rua/da Alfândega n . 253, operário, solteiro,
:
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com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (QuaLificação requerida.)
RAUL DUQUE ESTRADA LOPES (2.096), filho de Raul
Paula Lopes e de Marieta Duque Estrada Lopes, n a s cido a 14 de abril de 1914, no Districto Federal, "asisidente á rua Buenos Aires n . 150, sobrado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento.
(Qualificação requerida.)
WALDEMAR DE OLIVEIRA CONCEIÇÃO (2.097), filho da
Sebastião Francisco Conceição .e de Carlota de Oliveira
Conceição, nascido a 15 de novembro de 1897, e m , N i çtheroy, Estado do Rio, residente á rua Buenos Aires
n . 62, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districlo municipal de Sacramento. (Qualificação
requerida.)
JSRNANI MENDONÇA (2.098), filho de João Mendonça e de
Aurelia Marques Mendonça, nascido a 9 de julho do
1915, em Bèllo Horizonte, Estado de Minas Geraes, r e sidente á rua São Pedro n . 184, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO MACHADO DA ROCHA (2.099), filho de Jo3<5
Machado da Rocha e Maria Esperança da Rocha, nascido a 19 de junho de 1899, no Districto Federal, residente á rua Senador Pompeu n . 132, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento. (Qualificação requerida.)
YOLANDA BUSTRIL (2.100), filha de Francisco Brustil e
"de Anna Brustil, nascida a 11 de janeiro de 1914, em
Bello Horizonte, Estado de Minas Geraes, residente " á
rua Buenos Aires n . 120, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento. (Qualificação requerida.)
SYLVIA LIMA CASTILHO (2.101), filha de Mario José de
Castilho e de Sylvina Lima, nascida a 13 de agosto de
1916, no Districto Federal, residente á rua Gonçalves
Dias n . 25, dactylographa, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
OSWALDO CHRISMAN (2.102), filho de Carlos Chrisman o
de Alzira Vianna Chrisman, nascido a 23 de novembro
de 1913, em Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua da Alfândega n . 56, sobrado, commsrcio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai.
de Sacramento. (Qualificação requerida.)'
JUDTTH MARTINS SÁ (2.103), ftlha de Caetano da Rosa
Martins e de Leopoldina Henrique de Abreu, nascida a
13 de setembro de 1887, em Vassouras, Estado do Rio,
residente á rua dos Ourives n. 44, domestica, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
MARGARIDA LAMBERT DOS SANTOS (2.104), filha de
Francisco Antônio dos Santos e de Clara. Lambert dos
Santos, nascida a 27 de agosto de 1911, em Niçtheroy,
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Buenos Aires
n . 222, funccionaria publica, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal dc Sacramento. (Qualificação requerida.)
GELINA DE SÁ (2.105), filha de Antônio de Sá e de Emilia
Fernandes de Sá, nascida a 23 de março de 1914, no Districto Federal, residente á rua S. Pedro n . 162, sobra-.,
do, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação
requerida .)
Rio de Janeiro. '29 de agoslo de, 193í, — Zeyna
rães .

Guima-

TERCEIRA ZONA ELEITORAL
{Bisírictos municipaes ds Santa Rita. Sacramento e São
Domingos)
Juiz — Dr, Francisco de Paula Rocha Lagoa JFilho
- Faço publico, para os fins dos arts. 43. do Código, e ?5
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este
Cartório e Juízo da 3 Zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de inscripção dús seguintes cidadãos:
a

LAURENTINO ALCÂNTARA DE OLIVEIRA (2.106), filho de
Pedro Alcântara de Oliveira e de Josepha Octavia dos
Santos, nascido a 10 de novembro de 1897, em Pedrão,
Estado da Bahia, operário, solteiro, residente á m a Barro
Vermelho n, 133, com domicilio eleitoral no districto
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municipal de São Domingos. (Qualificação ex-officio B,
E. 78.)
JOSE' ALVES MENDES (2.107), filho de José Mendes Júnior a
de Emilia Alves Mendes, nascido a 23 de setembro de 1901,
no Districto Federal, estivador, casado, residente á rua
Dr. Nabuco de Freitas n. 30, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São Domingos. (Qualificação exofficio B . E . 74.)
í!HOME' AMPOLIO DA SILVA (2.108), filho de Maria T h e reza da Silva, nascido a 2 de julho de 1880, no Estado
do Rio, estivador, solteidü, residente á rua Oliveira Alves
n . 109, com domicilio eleitoral no districto municipal da
São Domingos. (Qualificação ex-officio B . E . 71.)
&NOEL DA SILVA (2.109), filho de Antônio da Silva e de
Rosa Maria da Silva, nascido a 11 de junho de 1892, no
Estado do Pará, estivador, casado, residente á rua Nazareth n . 3 (Anchieta), com domicilio eleitoral no distrito
municipal de São Domingos.
(Qualificação
ex-offieio
B . E . 71.)
VENTINA ALVARENGA DE SOUZA (2.110), filha de José
Rodrigues de Souza e de Benedicta Alvarenga de Souza,'
nascida a 6 cie novembro de 1915, no Districto Federai,
operaria, solteira, residente á avenida Henrique Valadares, com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Domingos. (Qualificação ex-officio B . E . 78.)
ALTAIR DE PAIVA ROCHA (2.111),, filho de Oscar dos Santos Ferreira da Rocha e de Enedina de Paiva da Rocha,
nascido a 24 de novembro de 1913, no Districto Federal,
operário, solteiro, residente á rua Lucidior Lago n . 75
(Meyer), com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Domingos. (Qualificação ex-officio B. E . 78.)
ANACLETO SOARES GUIMARÃES (2.112), íilho de Antônio
Ribeiro Guimarães e do Cosi anca Soares Guimarães, nascido a 14 de outubro de 1899, no Districto Federal, residente á rua Surubim n. 134 (Penha), linotypisia, casario,
com domicilio eleitoral no districto municipal de. São
Domingos. Qualificação conforme processo B . E . n u m e ro 711.)
ALMESSIO ELEOTERIO GOMES (2.113), filho de Marcolino
Eleoterio Gomes e de Eraiinia Nicoláo dos Santos Gomes,
nascido a 19 de-agosto de 1909, no Districto Federal, r e sidente á rua Faro n. 56 G, ns. 5 e 19, estivador, casado,
'. com domicilio eleitoral m districto municipal de São Domingos. (Qualificação ex-officio, B . E . 71.)
LUIZ WIGGBERTO SOARES BRASIL (2.114), filho de Wiggberto Soares Brasil e de Amélia de Freitas Brasil, nascido
a 26 de abril de 1907, no Districto Federal, residente á
rua Maria Vargas n . 42, moforneiro da Light, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São Domingos.
(Qualificação, processo B . E . 43; n. 8.107.)
FELISBRETO MAGALHÃES (2.115), filho de Seraphim de
Magalhães e de Maria Magalhães, nascido a 10 de março
de 1909, no Districto Federal, residente á rua Senhor dos
Passos n. 212, operário, solteiro, co~m domicilio eleitoral
no districto municipal de São Domingos. (Qualificação
ex-officio, B . E . 78.)
JOSE' THEOPHILO HANCH (2.116), filho dc Dil) Elias H^.nch
•e de Mestasia Hanch, nascido a 3 de agosto de 1888, no
Districto Federal, residente á rua do Lavradio n. 110, operário, casado, com domicilio eleitoral.no districto m u n i cipal'de São Domingos. (Qualificação ex-officio, B. E. 7 8 . )
JOÃO DE SOUZA PEREIRA (2.117), filho de José Pereira da
Hora e de Maria de S'uuza Pereira, nascido a 6 de julho
de 190G, no'Estado de Sergipe, cidade de Lagarto, residente
á rua SanfAnna n . 125, operário, solteiro, com domicilio
•eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qualificação ex-officio, B. E . 78.)
JOSE' ASSIS VASCONCELLOS (2.118), filho de Antônio Assis
Vasconcellos c de Raymunda de Souza Vasconcellos, nasci dv, a 14 de setembro de 1880, no Estado do Pará, residente á rua Visconde de Itaúna n. 25, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qualificação ex-officio. B. E. 78.)
MARIA DA CONCEIÇÃO GONÇALVES NETTO 02.119), filha
de Antônio Gonçalves de Miranda e de Perpetua Vaz, n a s cido a 1 de fevereiro de 1897, no Districto Federal, r e sidente á rua Occidental n. 64 (Santa Thereza), operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Domingos. (Qualificação ex-officio, B . E . 78.)
MARIANNA LARANGETRA DOS SANTOS O?. 120), filho dcAntônio Francisco Larangeira e de Zelinda Gomes Larangeira, nascido a 2 de fevereiro de 1884, no Estado do Rio
de Janeiro, residente á rua Barata Ribeiro n. 616, opa-
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dente á Avenida Pedro lvo n. 111,, estivador, solteiro,
com domicilio eleitoral no dislricto • municipal de Sãb
'Domingos.' (-Qualificação ex-officio JB. E . 7Í) .
.OSCAR .RODRIGUES DA SILVA (2.i35),ifilhb de José F e r reira dé Oliveira e d e Anna Maria de'Oliveira, nascido a
" „ãi de janeiro de 1910 ho .Estado da Bahia (Bomfim), T e - . ,
sidente á . r u a da Regeneração n . 36),', estivador, solteiro;"'
\ com domicilio eleitoral no districto municipal de
São
-Domingos.- (Qualificação ex-officio ' B , E . 741. .
MARIO MONTEIRO (2.136), filho de-Flav.ia Pinto'Monteiro,
... nascido a 2 de março de 1904 no Districto Federal,--residenlo á rua São Pedro n . 139, commercio, casado," com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
. .(Qualificação'requerida.)..
MARIA DE FREITAS BRANDÃO £.-137), jfilha de Joaquim
Carlos de Azevedo Brandão e de.Thereza Eulalia cie F r e i tas Brandão, nascida a 9 de maio de ti.902 nõ Districto
Federal, ^residente á rua Hyppolito da Costa, n. 62, fun-.
cionaria "publica, casada, com domicilio; eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação
ex-officio
'
"B.- E . 76, n . 1.)
• . ,
1OLANDA KROPF CARVALHO (2.138), filha de Manoel da
Medeiros Carvalho e de Elisa Lemgruber Kropf Carvalha, nascida a•-16 de 'novembro de 1912 ,no Districto F e deral, residente á rua da Alfândega n. 106, commercio,
solteira, com domicilio eleitoral no districto' municipal
de São Domingos. (Qualificação requerida).
IRACEMA NEVES (2.139), filha de Arthur José'Araújo da?
Neves e .de Rita Leopoldina das Neves, nascida a 23 de
junho de 1907 no Districto Federal,res'idente árua.Delgado
de Carvalho n, 19, funccionaria publica, casada, com
domicilio eleitora; no districto municipal | de Sacramento.
(Qualificação ' ex-officio
B . . 75. n . 134).HEITOR DINIZ. MARINHO (2.140). filho de| Joaquim cios
Santos Marinho e de OttiJia Diniz Leite! Marinho, n a s cido a 29 de julho de 1913 no Districto Federal, residente á rua.Marquez de Valença n. 34, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleiloral no' districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida)-.
ALBERTO DA ROCHA VIANNA , (2.141). filho 'de Carolina da
Rocha Vianna, nascido a 9 de abril de 1863 na Capital
Federal, residente á rua Marquez de Valença n . 146,
casa 1, funecionario publico, casado, com domicilio elei^ toral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida).
!
' )Cí'AVIO FERREIRA.BASTOS (2.142), filho de Antônio Ferreira Bastos e J u n i o r ' e de Maria Galvão .Ferreira Bastos,
nascido a 5 de setembro de 1906 no Distrito Federai" re• sidente á rua Cardoso de Moraes n . 456, casa 3, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral "no-districto- municipal de Sacramento." (Qualificação
ex-officio
B . E . 76. n. 262)-.
'
HUMBERTO MAURO VIEIRA (2.143), filho de Raphael Mauro
e de Julieta Ferreira Mauro, nascido a 23 dc novembro
de 1911, no Districto Federal, residente á rua, 20 de Abrii
n. 16, funecionario publico, solteiro, com domicilio eldi-.
. toral no districto 'municipal de Sacramento." (Qualifiea- çãc ex-officio — B E 24, n. 6.840.)
;
LUIZ WAI-SMAN '2.144)._filho de Carlos Waisman e-de. Rosi
Waisman, nascido a 7 de março'de 1907, emt-São "Paulo,
residente á rua' das~ Laranjeiras n. 334, funecionario pu., blico,. solteiro, com domicilio eleitoraL nordistricto mu? .
officio B . E . 78).
"
'
nicipal de Sacramento. (Qualificação' ex-offxciò"—
B.
JOSE' ACGUSTO.DE CARVALHO (2..131), filho de J o s é ' A u E. 7-6. n. 15-2.)
:
gusto cie Carvalho >e de Maria Luiza de Carvalho, nascido
JULIA RÉIS DA SILVA (2.146), filha de Luiz Antônio dos
, a 13.-de novembro de 1894 no Estado do Ria de Janeiro,
Reis .e de Julia de Araújo Góes Reis, nascida a 15 de
residente á rua Paraná ri. 90, operário, solteiro, com - doabril de 1882, em São Salvador, Estado da Bahia, resimicilio eleitoral nn districto municipal de São Domingos.
dente á-estrada do" Ribeiro n. 52, funccionaria publica,
(Qualificação ex-officio B . E . 78).
viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de
EDUARDO MATHIAS DOS SANTOS (2.132), filho de, Manoel
Sacramento. (Qualificação ex-officio—
B. E. 76, n. .66.)
iMathias dos Santos e de Zulmira Malhia,.?., dos' -Santos,
FRANCISCO DE SOUZA MORAES (2.147), filho de Manoel
na'scid'o a 6 cie dezembro de 1906 no Districto Federa!,
José de Souza Moraes e cte Maria Cândida dos Sanloõ,
residente á rua Angelina n. 136, estivador, casado, com
nascido a 10 de maio de'190-5. no Districto Federal, residomicilio eleitoral no districto municipal de São Domin- .
dente á rua Ledo n. 78, empregado-nó'commercio, solaros. (Qualificação ex-officio B . E . 71).
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
ALBANO JORGE DE REZENDE (2.133). filho de Albano Jorge
Sacramento. (Qualificação requerida?)
,
/•de Rezende e de Arminda da Silva Rezende, nascido a 8
PEREIRA DA CRUZ (Z'A48), filho de.Raymu.ido
de agosto de 1812 no Districto Federal, residente á rua , SEBASTIÃO
Pereira da Cruz e de Maria Magdulena da Cruz, nascido
José Bonifácio' n. 187, operário, solteiro, com domicilia
a 20 de janeiro de" 1897, em Porto de Luccna, Parãhyba,
eleitoral no dislricto municipal de São Domingos. (Quaresidente á, ladeira do Faria n. 64, casa 4, estivador, sollificação ex-officio B. E . 7 8 ) .
teiro, com-domicilio eleitoral no districto municipal de
FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA (2.134), filho de Manoel
•Santa Rita. (Qualificação ex-officio.)
1
Pereira de Oliveira e cie Maria Anna da Conceição, nasMANOEL CORRÊA (2..149), flho dc Joaquim Corrêa e do
cido a 17 de janeiro dc '19G6 no Estado do Ceará, resiCarolina Venav. nascido'"» 30 .de. setembro de 1.889, era

Í'.*IJ-i.'. L-IÍSAIIO. com domicilio eleitoral NO districto m u n i ciou! de São Domingos. (Qualificação ex-officio. B. E. 78.)
JOSE' DE MELLO (2.J21), filho de Pedro de Mello*è de Rita
de Mello, nascido "a 10 de outubro de 1910, no Estado de *
Minas Geraes. residente á rua Bangú n . 150, barbeiro,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dá '
São Domingos.- (Qualificação ex-officio, B . E . 78.)
O S W A L D O PEIXOTO (2.122), filho d José Ribeiro cie Souza .
Peixoto e de Marianna Gonçalves,-nascido a 5 de marro
de 1907, ho Districto Federal, residente -á rua João Car- "doso n. 20, estivador, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipai dc São Domingos. (Qualificação exofficio, B . E . 71.)
'
- • - "
j"RÃNCTSCO NUMES DE OLIVEIRA (2.123): filho, de F r a n cisco Nunes de Oliveira e de Thereza Saloiné Freitas de
Oliveira, nascido a 28 de julho de 1910, »no Estado de' •
- Pernambuco:'residente á avenida Henrique Valladares numero 107,'operario, solteiro, com domicilio* eleitoral no
districto municipal de São Domingos. (Qualificação exofficio, B . E . 78, n . 375.)
.
LDlTH RODRIGUES LEAL (2.12.4)', filho de Manoel' Rodrigues Leal e de Adalina Rodrigues Leal, nascido a, 27 de
selembio de 1912, no Estado de Pernambuco, residente á
rua Cassiano n . 16, casa 9, operário, solteiro, com d-imicilio eleitoral no districto municipal de. São Domingos. '
(Qualificação ex-officio, B . E . 78.)
.
VERGILIO JOSE' DA SILVA (2.125), filho de José Sebastião
- "da Silva e cie Verginia Maria da Conceição, nascido a 12
de setembro.de 1899. em Barra Mansa, Estado do Rio, r e sidente na Casa cie Saúde Dr. .Pedro Ernesto, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São Domingos. , (Qualificação ex-officio, B . E . 78, n . 385.")
AítLINDO FRANCISCO TEIXEIRA (2.126), filho cie'Francisco.
- Teixeira e de Alzira Baptista, nascido a 5 de fevereiro
de j90l no Districto Federal, residente.á rua das Mangueiras-n. 60, estivador.solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal dé 'São -Domingos. (Qualificação
ex-officio B. E . 7 1 ) .
ARNALDO RIBEIRO DE SOUZA (2.127), filho de Joaquim
José de Souza e. de Oswaldina Ribeiro de Souza, nascido!
a 12 de outubro de 1907 no Districto Federal, residente
á rua Gonçalves n." 4o A, ç.a'sa 13, estivador, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qualificação ex-offició B . E . 7 1 ) .
CELSO DA ROCHA MACHADO (2.128), filho de Antônio da
Rocha .Machado e de Eliza Machado Werneek, nascido a
11 de maio de 1890 na-Parãhyba do Sul, Estado do Rio,
residente á Avenida 28 de Setembro n. 361, operário, ca-.sado, com- domicilio eleitoral no districto municipal de
São Domingos. (Qualificação ex-officio B . - E . - 7 8 ) .
AdV DE MELLO (2.129), filho de Cecino Francisco de Mello
e de Maria dá Silva Mello, nascido a 12 de maio de 1914,
-no Districto Federal,-residente á rua Conselheiro Galvão
n.. 274 (Madureira), operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qua-'
lificacão' ex-officio
B. E. 78).
JOSE' MIRANDA (2.130), filho de Sebastião Miranda
de
Antonia Miranda, nascido a 13 de. maio de 1093 em Mi• uas Geraes, residente Casa de Saúde Dr. Pedro
Ernesto, operário, solteiro, com', domicilio eleitoral no districto municipai "cie São Domingos.
(Qualificação exe

,;

1

1

1

1

1

-

1

e

;

1

2862 Sexta-feira 31

ROT.FTTM FT.FTTORAE

São Fidelis, Estado do Rio, residente á rua D. Jniia n. í'3,
casa 7, estivador, viuvo, com domicilio eleitoral no a"stricto municipal de Santa Rita. (Qualificação
ex-officio.)
AMÉRICO DOS SANTOS LOPES (2..150), «lio de Antônio dos
Santos Lopes e de Iara dos Santos, nascido a 21 de fevereiro de 1905, no Districto Federal, residente á rua Navarro n. 210, estivador, solteiro, com domicilio eieitu:aluo districto municipal de Santa Rita. (Qualificação exofficio .)
ALBERTO PAZZIN1 (2.151), filho de Francisco Pazzini e dc
Catharina Pazzini, nascido a 25 de outubro de 1898, no
Districto Federal, residente á rua Parãhyba n. 21, '-^tivador, solteiro, com domicilio eleiloral no districlo municipal de Santa Rita. (Qualificação
ex-officio.}
PEDRO CELESTINO DOS SANTOS (2.152). filho de Pedro
Celestino Bispo dos "Santos e de Maria Carolina de Jesus,
nascido a 10 de junho de 1897, em Coração de Jesus,
Bahia, residente á rua Barão da Gamboa n. 203, foguista,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Santa Rita. (Qualificação ex-officio — B. E. 74, numero 545.)
,
ÜIVOCK. WOLNEY DE SOUZA (2.153), filho de Odonco Antônio de Souza e de Lerid Antônio de Souzry, nascida a
17 de novembro de 1S95, em Rosário. Estado do Maranhão,
residente á. rua Cunha Barbosa n. 72, do commercio, s o teiro. com domicilio eleitoral no districto municipal 'e
Santa Rita. (Qualificação ex-officio — B. E. 84, numero-1.493.)
JOÍ?K FRANCISCO DAS CHAGAS (2.154). filho de Mame!
Francisco das Chagas e de Isabel Maria da Co.iceiçí "J,
nascido a 8 de fevereiro de 1888, em Penedo, Estado do
Alagoas, residente á ladeira do Livramento n. 36. estivalor.
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
• de Santa Rita. (Qualificação ex-officio — B. E. 73, numero 311•156.)
MARCIANO DE OLIVEIRA BARBOSA (2.155), flhn ri V-ilentim de Oliveira Barbosa e.de Brigida Maria do Nascimento, nascido a 5 de junho de 1895, em Nazarech. Estado
da Bahia, residente á rua Barão de Iguatemy n. íii, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no district" municipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio — B. E. 73,
n. 30.065.)
"bnANCISCO VICENTE DE OLIVEIRA (2.156), filho- de Onninio Vicente de Oliveira e de Mathilde Maria da Conceição,
nascido a 1 de janeiro de 1883, em Fortaleza, Estado do
Ceará, residente á rua Aracy n. 464,. funecionario publica
casado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de
Sacramento. (Qualifieacãn ex-ófficio — B. E. 76, a. 1 1 5 . /
Í1VANC1SCO DE PAULA SCALORCIO (2.157), filho de José
Umile Maria Scalorcio e de Maria do Rosário Nígro, nascido a 1. de fevereiro de 1912, no Districto Federai,
residente á rua do Rosário n. 134, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida.)
1AARIA DE LOURDES NABUCO ROMEU BENDEROKV (2.158),
filha de Manoel Maria D. Nabuco de Araújo e de Elvira
Thompson Leite Nabuco de Araújo, nascida a S de novembro de 19(14. no Districto Federal, residente á rua
24 de Maio n. 807, casa 14. artista, casada, com domicilio
eleitoral no districlo municipal de Sacramento. (Qualificação requerida. )•
JOSÉ GARCIA (2.159). filho d Francisco Antônio Garcia e
de Clarinda de Freitas Garcia, nascido a 8 de outubro
ie 1908. em Santos. Estado de São Paulo, residente á
•ua Dr. Agra n. 74. aviador civil, solteiro, com domicido
ileitoral no districto municipal de Sacramento. (Qu:iificação requerida.)
ANTÔNIO- ACCACIO (2.160), filho de. Adelino Aceaeio e de
Bernarda Accacio de Almeida, nascido a 17 de outubro
de 1893. em Macahé, Estado do Rio, residente á rua Sampaio Vianna n. 68. casa 10, funecionario publico, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualficação ex-officio — B. E 73. n. 234.)
SEVERINO RODRIGUES DE OLIVEIRA (2.161), filho de Manoel Rodrigues de Oliveira e de Maria Leonor de Oliveira,
nascido a 1 de dezembro de 1898, em Recife, Estado de
Pernambuco, residente, á rua Cunha Barbosa n. 8, operário estivador, casado, com domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de Santa Rita. (Qualificção "ex-officio"
B. E. 73 — N. 30.456) .
JOAQUIM ANTÔNIO DA FONSECA (2.162), filho de Marcai
Antônio da Fonseca e de Julia Margarida da Fonseca, nascido a 2 de novembro de 1895, na Capitai Federal, residente á rua São João n. 55, operário estivador, solteiro,
:

c

e

Agosto de 1934

com domicilio eleitoral no districto municipal dc Santa
Rita. (Qualificação "ex-officio" B . E . 73 — N . 29.8211.
MARCELINO FERNANDES RIBEIRO (2.103), fillio de José
Fernandes Ribeiro e de Joaquina Fernandes Ribeiro, nascido a 2 de dezembro de 1892, na Capital Federal, 'residente á travessa Matto Gros?o n. 7, operário estivador,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Rifa. (Qualificação "ex-officio*" B . E . 73 — Nu- •
mero 30.381) . •
JOÃO BONIFÁCIO (2.164), filho do Napoleão Bonifácio e de •
Maria Celestina, nascido a 24 de janeiro de 19(12. em Vargein Alegre, Estado do Rio, residente á rua Dr. Bulhões
n. 107. funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualifica-ção "ex-officio-" B . E. 7fi — N. 278)
JOSÉ PARADA SOARES (2.165). filho de Agapito'Soares Parada e dc Emilia Parada Soares, nascido a 22 de setembro de 1901, em Santos, Estado de São Paulo, residente
á travessa D. Luiza n. 6. operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal dc São Domingos. (Qualificarão "ex-oífido" B. E . 06 — N 1.319)
MIRA KL SEVERIANO CARDOSO (2.160). filho de Severiano
Cardoso e do Antonia Ávila Cardoso, nascido a 19 de j u nho de 1903. em Aracaju, Sergipe, residente á rua 'Gonzaga Bastos n. 120. funecionario publico, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificarão eleitoral "ex-officio" B. E 76 — X 8'-.,
ALFREDO NUNES (2.167). filho de Antônio Nunes e de Rachel Nunes, nascido a 15 de dezembro dc 1891, em Arcai,
Estado do Rio, residente á travessa João Soares n. 21,
funecionario publico, casado, com domicilio eleiloral no
districto municipal de Sacramento. (Qualificarão "exofficio ' B . E. 76 — N. 279).
LINO FRANCISCO DOS SANTOS (2 .108).- filho de Laurenlino
Bispo Feitosa e do Antonia Rosa Monteiro, nascido a 10
de.maio de 1889, em Palmeira dos Tndios. Alagoas, residente á rua Regente Feijó n. 105, estivador, casado, com
domicilio no districlo municipal cie Santa Rita. (Qualificarão "ex-officio" B. E. 7.1).
NELSON GONÇALVES MONTEIRO (2.169). filho de Heraclito Pinto Monteiro e dc Delphina Gonçalves Monteiro,
nascido a 16 de março de 1909. no Districlo Federal, r e sidente á rua Araújo Lima n. -202. empregado no commrrrio. casado, com domicilio eleitoral no dj.sírieto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida n. 62).
ARTHT'11 AUGUSTO DE MOURA (2.170). filho de Alfredo
Fernandes de Moura e de Rifa Macia.de Souza, nascido a
22 rio dezembro de 1889. em Macau. Rio Grande do Norte,
residente á ladeira do Barroso n. 129, estivador, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Rita. (Qualificação "ex-officio" B . E. 73 — N. 31.063).,
A BLINDO SOARES VINAGRE (2.171), filho de Joaquim Soares Vinagre e de Thereza Soares Antunes, nascido a 22
de outubro de 1914, no Districlo Federal, residente á rua
dos Andradas n. 68. commercio, soltcro. com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida n. 732).
PEDRO• ANTÔNIO DE QUEIROZ (2.172), filho do Antônio
Pedro de Queiroz e dê Anna Maria Conceição, nascido a
16 dc julho dc 1?P)9, em Paira Mansa, Eslado do R'o, r e sidente á rua Chile n . ' 3 5 . commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
(Qualificação requerida n. 499).
EDGARD SOARES DE ALMEIDA (2.173). filho de Tranquilino Soares de Almeida e de Margarida das Neves, nascido a 27 de julho de 1902 no Dislricto Federal, residente á
rua Suruliy n. 148, estivador, casado, com domicilio eíeiral no districlo municipal de Santa Rita. (Qualificação
"ex-officio" B . E . 73 — N. 29.992).
GUILHERMINA FERREIRA DOS REIS (2.17i), filha
de
Luiz Fereira dos Reis e de Maria Mag.dalcna dos Reis,
nascida a 9 de agosto de 1912. no Distrirto .Federal, r e sidente no largo José Clemente n. 26. sobiado-commorcio. solteira, com domicilio eleiloral no districto municipal de São Domingos. (Qualificação requerida n. 7 4 ) .
ROGÉRIO PIRES (2.175). filho do Aldrovando Carlos Pires
e de Isaura Pires, nascido a 21 de agosto de 1915, no
Dislriclo Federa!, residente á rua Oito de Dezembro numero 4!, .funecionario publico, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio" B . E . 70 — N. 372)..
1
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HUMT-iKkXÜ. ALVES- CAIÍNEJ.RO (2.176), filho de Augusto
Alves Carneiro e de Alzira Carvalho Carneiro, nascido
a- 21 dc maio de 191-3. no Districto Federal, residente á
' rua Buenos Aires- n . 314. icoinmareio, solteiro, com domicilio -eleitoral na districlo municipal de Sacramento.
{«>na üfíeaeao• requerida n . 7'83).
FRANCISCO. JÓ A<QÍ)JM DOS SANTOS (2-177), filho dc João ;
Faria dos Santos c cie Maria Carolina de Faria, .nascido
a l i dc março de 1890. em Piassabussú, Alagoas, r e s i dente á. rua do Propósito n. 100, estivador, solteiro, com
domicilio -eleitoral- M districto municipal de Santa Rita.
(Qualificação "ex-officio" B . E . 73 — N. 30.44',?)..
DOMINGOS BÁLTI1 AZAR DE SAN 1"ANNA (2.17-8). filho d e .
Bento. Baltbszar d-a Cunha e de Emilia Balüiazar de
SanfAnna, nascido a 10 de setembro de 1900. "na P a r ã hyba do Sul Estado do Rio. residente á Avenida Rio
Branco n. 13.7. cabineiro .dc elevador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Rifa.
fOualificarão "ex-officio"" B . 15.' 8 ? ) . •
'JOSÉ ANTÔNIO ROSAS (2.179). filho de Antônio José .Rosas
e de Maria Joaquina da Conceição., nascido a 9 de setembro de 1881, em S. Fidelis. Estado do Rio de Janeiro, r e sidente á, avenida Rio Branco n . 137.. cabineiro de elevador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal "de Santa Rita. (Qualificação ex-officio. B . E í , 82.)
ÁLVARO FERREIRA DE MIRANDA (2.1'80). filho de Vicente
Ferreira de Miranda e dc Francisca Maria de Miranda;
nascido a 31 de agosto de 1875. em Villa liapemirim, E s tado do Espirito Santo, residente á rua Alfredo «eis n. 34A. estivador, solteiro, coro domicilio elet.oral no dwl.ricto
municipal de Santa Rita'. (Qualificação ex-officio. B. E..
73. n" 31.164.)
. F R A J V C J S C O TEIXEIRA BARBOSA. (2.181),.-filho de lesuino
Texcira Barbosa e de Antonia. Maria Barbosa, nascido a
. 15 do agosto de' 18*89. em Macáo, Rio Grande "do Norte,
residente á rua Arjaigiza n. 35^estivador, casado, com
domicilio eleitoral -no dislricto municipal de Santa Rita.
íOiiaüficacão ex-officio. B . E . 73. n . 20.527.)
.HUMBERTO MALAFAIA (2. 182-J. filho de Romualclo Palhares Maláfaia e de Anal ia Palhares Malafaia, nascido- a 28
de agosto de 1915. no Districto Federal, residente â rua
Conselheiro Agostinho ir. 54., mensageiro, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
fOualificacão ex-offirio. B . E . . 76. n . 89.)
PEDRO EUCLYDES GONÇALVES .(2.183'). filho de F-ilippe
Hermano Gonçalves e de Joaquina Francisca Gonçalves,
nascido a 18 de janeiro de 1-895, cm Porto Alegre. Estado
do Rio Grande do Sul. residente ã estrada cio Caju imTnero\2S5. estivador, casado, eom domicílio eleiloral no •
dislricto municipal fie Santa Rita. (•Qualificação -ex-offirio. ~B. E . . 73. li. 30.039.)
JOÃO ALEXANDRE DE BARROS (2.184). 'filho de Ovidio
Mareolino dc Barros e de Joanna Paula de Barros., nascido a 29 de .julho do- 1886, no Districto Federal, residente á rtia Itapirú n. .33.3, estivador, casado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Santa Rita.
/Aualiffearãn RR-AFFI>>0, B .
73. n . 20.6(51;)
MANOEL FRANCISCO DOS. SANTOS (2 .dSõ). filho de, fiufino
Francisco rios Santos e de Paula Maria da Conceição., nascido a 17 de julho dc 1.885, em Sococrro, Sergipe, "esklente
á rua €e.-zar-io n . 28-9,. estivador, casado, m m domicilio
eleitoral nr. districto municipal -de Santa Rita.. -{Qualificação ex-officio. B.. E . . 3 3. n. 20.5.38.)
JOSií CÂNDIDO DA SILVA (2.186). filho de Antônio Cândido
c!,-> Silva e de Fcliciana da Silva Gosta, nascido o 21 de
março de 1890, em Ouro Preto, Minas Geraes. residente •
no caminho de. liararé n . 327, funecionario publico, casario, com domicílio eleitoral no districto municipal de
Snorrune.nl o. fQualificação cx-officio. B . E . . 76, n. 327.)..
RAUL líSC.-VRCIO '(2.1871. filho de- Antônio Joaquim -F.scareio
e de Orminda Rosa Leite Pacheco "Escarolo, nascido a 14
de agosto de 1884. no Districto Federal, residente, á rua
Liberafo S a n t o s n. 17-A. funecionario publico, casado,
com domicilio eleitoral n o districto municipal de .Sacramento. (Onalificação e.R-NFFIOIO, B . E . . 76. n . 57.)
WALDOMIRO LOPES MARTINS (2.'l88), filho de João Martin.? e de Maria; Antonia Martins, nascido a 14 de março
de 1907, no Districto Federal, residente & roa Sou/a
Pinto n. 12, operário, viuvo, com domicilio elcitoral.no
districto municipal -de S. Domingos. (Qualificação exofficio. B . S., 66, ÍI. 2.440.)
^
IKINEU HAYDEN (2.18-9), .filho de Irihcu ftavd-h e de Josepha de Freitas Hayden, nascido a 31 -dc janeiro de
:
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1902, em Santo Antônio do Javary, Amazonas, residente
á rua 45,'fi. G, operário, solteiro; com domicilio eleitoral
no districto municipal de" S. Domingos.. (Qualificação
ex-officio. B . E . , -66, n, :953.)
ANTONtO PEREIRA DO NASCIMENTO (2,190), filho de Antônio Pereira do Nascimento e de .Maria Rosa da Conceição, nascido a 17 de março de 1899, na Capital Federal,
residente á rua Visconde de Marangnape n. 2, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, B . E . , 83,
•' a . 983..)
'
ANTÔNIO FERREIRA'LIMA (2.191), filho de Lucindo F e r reira Lima e de Maria Saturnina dos Santos, nascido a 20
de dezembro de 1888, em Rosário, Sergipe, residente á
rua Carvalho dc Souza n . 24, estivador,, casado, com do- micilio -eleitoral no- districto. municipal de Santa Rita-»
(Qualificação ex-officio — B . E . 73, n. 29'.865.)
ANTÔNIO FELiX DO NASCIMENTO (2.1132), filho de ,Domingos Fe-l-ix do Nascimento' e de Erigida Maria do .Nase: rpecto, nascido a 8 de dezemro de 1-888, em Dos.es de ME cabú, Estado do Rio, residente á rua Sab,aúna n-, .55, estivador, casado,'com- domicilio eleitoral n o districto municipal de'Santa Rita. (Qualificação ex-officio — B. E . 73,
•n. 2.9.598.)
JOVINJANO CORRaiA (2-193), filho de José .Corrêa e de Alzira Fernandes Corrêa, nascido a 27 -de janeiro de 1399,
no Districto Federal, residente á rua Isàias n . 10, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de São Damingos. (Qualificação ex-officio — B . E .
66. • . 1,381.)
FRANCISCO LüJZ RIBEIRO 'FILHO (2.194),', filho dc F r a n cisco Luiz Ribeiro & de Lucilia ÀValker Ribeiro, nascido
a 25 de maio de .1908, na Capital Federal,-.residente á rua
Mariz e Barros n . 445, casa 4, acadêmico de direito, solteiro, com domicilio eleitoral ho districto municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida B . E . 4 1 , n. 6.584.)
ANTÔNIO MONTEIRO (2.105), filho de Valentim Monteiro
e de Maria Francisca Martins, nascido .a .22 de junho de
1913, na Capital Federal,. residente á rua. Monte Alegre
nv 29, commercio, solteiro, com • .domicilio - eleitoral' no
districto municipal de Santa Rita. (-Qualificação requerida B . E . 67. n. 170.)
EDUARDO JOSÉ DE SOUZA -(2.196), filho de Eduardo José
de Souza e de Maria Rodrigues da Conceição, nascido a 14
cie julho de 1894, em Belém, Pará residente á rua Cunha
Barbosa n . 59, casa 10, estivador, solteiro, bom domicilio
eleitoral no districto municipal de'Santa -Rita.' -(-Quaiafieacão --cx-ofíicio—8.
E . 73. n. 30.589.) ', .
THEREZA MUZT PEREIRA NUNES (2.197), filha de Luiz .
Muzi e de Maria de Simon, nacida a 15 de outubro de
1962, em Ifii, Estado de São Paulo, residente a rua Anna
Nery n. 335, commercio, casada, com domicilio eleitoral
no dislricto eleitoral de Sacramento. (Qualificação requerida .)
'
ANTÔNIO DE SOUZA LIMA (-2.198), filho de'. Ramíro de
Souza Lima, nascido a 27 de abril de 1900,, n o Districto..
Federal, residente â rua Anna Telles n . 228,, estivador,
-.' casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
'Santa Rita,. (Qualificação "ex-officio".. B . ,E. 73, nu- mero 30.111.-)
MARIA ELISA PEREIRA (2.199), filha de João da Rosa Pereira e de Carolina dos Santos Pereira, nascifia a 20 cie
maio cie 1S74, em Barra de S. João, Estado, do Rio de
Janeiro, residente, á rua Porto Carreiro n . 41„ funcionaria' publica, viuva,, com domicilio eleitoral no districto
municipal de "Sacramento.
(Qualificação "éx-offioio''.
.B. E- 3-6, n. 28.)
ETPHANI.O FERREIRA PACHECO (2.200), filho dé Saturnino Ferreira Pacheco e de Viclorina de Mello" Carvalho,
nascido a 7 de abril de 1913, na Capital Federal, .residente á rua Vieira Bue.no n. 25, funecionario publico,
solteiro, cora domicílio eleitoral no districto .'municipal
• de Sacramento. (Qualificação "cx-officio". B . E . 76,
n , 276.) CLARA AELIA DA SILVEIRA" (2.201), filha de Antônio
Horge cia Silveira e do Adelia Clava da Silveira, nascida
ii 4 de' abri) d e I 880, no Districto Federal, residente -á r u a
Álvaro dc Miranda N: 43, funccionaria publica, solteira,
. com domicilio eleitoral, nó districto municipal de Sacramento.. (Qualificação" "ex-officio": B . E . 47 numero
V 24.52.1.) '
•
f
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APPGL1NAIUO ALAYDE DE CA&TRO t2.202), filho de P r o .copio Leite de Castro e de Herculana Dorvalina das Neves, nascido a 28 de dezembro de 1884, em Alagoinha,
Estado da Bahia, residente á estrada da Pavuna n. 102,
estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo
«lunicipal de Santa Rita. (Qualificação "ex-officio". B .
E , 73, n . 29.608.)
CLOV1S BERENGER (2.203), filho.de Miguel Berenger W a gner e de Antônio Pereira.de Carvalho Berenger, nascido
a 11 de janeiro de 1891, em Campos, Estado do Rio de
Janeiro, residente á rua Marechal Floriano Peisoio n u 10, commerciante, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Sacramento. (Qualificação r e querida,)
MANOEL DOMINGOS DOS SANTOS -(2.204). filho de José
Domingos dos Santos e de Jovina dos. Santos, nascido a
16 de agosto'de 1895, em Sacco Bomfim, Estado de Sergipe, residente á rua Harmonia n. 46, estivador, solteiro,
com domicílio eleitoral no districto municipal.de Santa
Rita.- (Qualificação "ex-officio". B . E . 73, n. 29.862.)
L3MAEL VIEIRA FONTES (2.205), filho do Pedro José dos
Santos e de Maria Magdalena do Oliveira Fontes, nascido
a 11 de fevereiro de 1871, em Villa Entre * Montes, E s tado de Alagoas, residente á rua Jeronymo da Motta n. 9,
estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santa Rita. (Qualificação "ex-officio". B .
E . 73, n . 29.671.)
WALDEMIRQ JOAQUIM ROSAS (2.206), filho rio SergP
Joaquim Rosas c de Beatriz Vieira Rosas, nascido a 5 de
março ds 1908, no Districto Federal, residente á r ia
Jorge Rudge n . 110, casa VII, operário, solteiro, com d ; ,
micilio eleitoral no districto municipal de Sacramento
(Qualificação requerida. B . E . 80.)
JÜLIA COELHO DO AMARAL (2.207), filha de Júlio Campos do Amaral e de Etelvina Aurelia Coelho do Amaral,
nascida a 11 de dezembro de 1903, no Districto Federal,
residente á rua Ceará n . 7, casa 3, funccionaria publica,
casada, com domicilio eleitoral no. districto municipal cie
Sacramento. (Qualificação "ex-officio". B . E . 76, nu. mero 97.)
NADIR MAGIOLI (2.208), filha de Joaquim José Magioli J ú nior e de Guilhermina Corroa de Sá Magioli, nascida a
2 de agosto de 1900, no Districto Federal, residente á
rua João Rodrigues n . 30, funccionaria publica, casad i,
eom domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio". B . E. 76, n, 93.)
ANTÔNIO'JOSE' DA SILVA FERRAZ (2.209), filho do João
Luiz da Silva. Ferraz c de Thereza da Motta Ferraz,
nascido a 14 de maio de.1887, no Districto Federal, residente á rua Uruguayana n . 34, commerciante, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento (Qualificação "ex-officio".)
CARLOS AUGUSTO DE ASSIS (2.210), filho de Carlos Augusto de Assis e de Emilia Eulalia de Assis, nascido a 4
de março de 1894, na Capital Federal, residente á estrada do Porto Inhaúman. 39, estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto mucipilal de Santa Rita. (Qualificação "ex-officio". B . E . 73, n. 30.624.)
ALDO FIORLUIGI JANNUZZI (2.211), filho do Francisco
Jannuzzi e de Joaquina Santos Lobo Jannuzzi, nascido a
19 de agosto de 1904, no Districto Federal, residente â
rua Cattete n. 183, medico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
JOSE' CELESTINO CAMPEL.LO (2.2ÍZ),
íilho cie Emiliano
Leonardo Campello e de Maria Izabel Campello, nascido
a 18 cie maio de 1896, em S. Amaro, Estado da Bahia, r e sidente ;í rua Sacadura Cabral n . 223, estivador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Rita. (Qualificação "ex-officio". B . E. 30-.332.)
ARCHTMEDES LOPES (2.213). filho de Francisco Lopes e Az
Lina Monte Lopes, nascido a 23 de agosto de 1915, no
Districto Federal,-residente á travessa Irene n . 19, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio. B4 E . 76, n. 19.)
JOSE' LOUREIRO PAES (2.214), filho de José de, Assis Paes
e de Gherubina Loureiro Paes, nascido a 2 de junho de
1914, em Itaquy, Estado do R. G. do Sul, residente, A
rua José Bonifácio n. i87, casa-4, funecionario'publico,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
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São Domingos. (Qualificação requerida. B . E . 70, n u mero 587.)
GEORGTNA LARANJEIRA DUARTE (2.215), filha de Urbano
Duarte e de Adelia Laranjeira Duarte, nascida a 23 de
abril de 1888,' no Districto Federal, residente á rua Bella
de São Luiz n . 57, funecionario publico, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal do Sacramento.
(Qualficação ex-officio — B. E, 76 n . 14).
HEITOR CLEISTI1ERNES DE FARIA (2.210), filho de Heitor
de Farias e de Daginar Nascimento Guedes de darias,
nascido a 1 de março de. 1915. no Districto Federai, residente á rua Gurupys n. 5, casa III, funecionario publico,
solteiro, com domicílio eleitoral no districto municipal
do Sacramento. (Qualificação
ex-officio).
MARIA CÂNDIDA CALVET (2.217), filha de João Antônio
Calvet e de Cândida Calvet, nascida a 26 de agosto de 1881,
em Niçtheroy, Estado do Rio, residente á rua Arnaldo
Quintoíla n. 70, funccionaria publica, "solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal do Sacramento.,
(Qualificação ex-officcio — B . E . 47 n. 2 4 . 5 3 4 ) .
THEODORIGO DE OLIVEIRA (2.218), filho de João Calada
de Oliveira e do Delphina du Oliveira, nascido a 15 de
agosto de 1890, no Districto Federai, residente á rua
Progresso n. 31, estivador, viuvo, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação exofficio — B. E . 73 n . 29.'; 12.)
EUCLYDES DE OLIVEIRA SANTOS (2.219), filho de Vicente
Duque de Oliveira Santos e de Antonia Ferreira dos Santos, nascido a 2,0 de agosto de 1908, em Petropolis, Estado
do Rio, residente á rua Guarabiranga n . 76, funecionario
publico, casado, eom domicilio eleitoral no districto m u nicipal do Sacramente.- (Qualifiação ex-officio — B . E .
76 n. 312.)
GAUDENCIO GONÇALVES (2.220),'filho de Ambrosina Alves
Senhorinho, .nascido a. 7 de novembro de 1913, em São
Gonçalo, Estado do Rio, residente á rua São Çhristovam
ii. 58, operário,-solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Sacramento. (Qualifiação requerida.)
CARLOS BARBOSA (2.221), filho de José" Américo Barbosa
e de Manoela Resende Barbosa, nascido a 9 de novembro
de 1897, em Vargem Grande, Estado do Rio Grande do
. Sul, residente á rua dos Cajueiros n. 18, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Rita. (Qualificação ex-officio — B . E. 71 n. 330.)
PERTULINO LOPES FERREIRA (2.222), filho de Vicente
Lopes Ferreira e de Bebiana Alves da Conceição, nascido
a 2 de agosto de 18'3'5, em Caravellas. Estado da Bahia,
residente á rua Pedro Alves n . 265, 2» andar, estivador,
casado, com domicilio eleitoral no districlo m u n i c i p a l
de Santa Rita. (Qualificação ex-officio — B, E, 73 n u mero 30.226.)
FRANCISCO PEREIRA DA COSTA (2.223), filho de Joaquim
Pereira da Costa e de Elzira Cruz, nascido a 6 de outubro, de .1910, na Capital Federal, residente á rua do Riachuelo n . 421, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação r e querida.)
EUGÊNIO FERNANDES COELHO (2.224., filho de José Fernandes Coelho e de Angela Crivano, nascido a 27 de março
de 1903, no Districto Federal, residente á rua Mariano
Procopio n. 29, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Sacramento. (Qualificação requerida.)
CARLOS CUNHA (2.225), filho dc Sebastião da Cunha e de
Leopoldina Pires da Cunha, nascido a 25 de junho de
1915. no Districlo Federal, residente á Praia do Caju
n . 95, commercio, solteiro, com' domicilio eleitoral no
districto municipal do Sacramento. (Qualificação requerida. )
FRANCISCO XAVIER FERREIRA DE MORAES (2.226), filho
de José Ferreira de Moraes dc Athnnina Nicolete, nascido
a 3 de dezembro de 1892, no Districto Federal, residente
á rua Cândido Benicio n . 236, ourives, casado, com domicilio eleitora! no districto municipal do Sacramento.
(Qualificação requerida.)
MARIA DAS NEVES DE AZEVEDO TORRES (2.227), filha
de Alberto, Fernandes Torres e de Adelaide, dc Azevedo
Torres, nascida a 5 de agosto de 19C1, cm Juiz dc Fora,
Minas, residente á rua Maxwell n. 114, funccionaria p u -
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' cido.a 28 de março de 1906, no Districto Federal, residente
biica, solteira, com domicilio.eleitoral no districto muniá rua" Angélica n. 99, estivador, solteiro, com", domici. io
cipal da Tijuca. (Qualificação ex-officio — B . E . 76
eleitoral no districto municipal de S. Domingos. (Quin . 163.)
'
••
' .
'
lificação ex-officio — B . E r 71.)
>
EUGENIA CALONNA (2.228), filha dè Luiz José-Calonna e
OSCAR IGNACIO SERQUEIRA (2.241), filho Üe Américo Fl.tde Thereza Gonçalves Calomm, nascida a 13 de janeiro
riano Serqueiia 'e de Maria Leonila Serqueira, nascido a
de 1894, no Districto Federal, residente á rua Frei Ca21 de janeiro de 1899, no Estado, da Bahia, residente á
neca n . 29, sob., funccionaria publica, solteira, com.-doí-ua Carvalho Alvim n. 164, estivador,' solteiro, com d c - . '
micilie eleitoral no districto. municipal do Sacramento.
micilio eleitoral.no districto muuicipál dè S. Domingo».
(Qualificação ex-officio — B . - E . 76 n . 3 2 . ) '
•. •
ABÍLIO FERREIRA DA SILVA ARÊAS JÚNIOR. (2.229), filho
- (Qualificação ex-officio — B . E'. 71, n. 477.)
de Abilio Arèas e de Ermelinda Pinto Aréas, nascido a - JOÃO 'PICANÇO DA COSTA (2,242),"filho de João Barreto
1 de novembro de 1889, no Districto "Federal, residente
' Picanço da Costa e de, Adelina Cardoso da Costa,, nascido
á rua Barão de Iguatemy n. 101, empregado no commer.. a 25'-de setembro de 1901, no Districto Federal, residente á
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
rua Barão-de Mesquita n. 706, estivador, casado, cem do-do Sacramento. (Qualificação requerida — B . E . 81.)
micilio eleitoral no districto municipal dé S. Domingos.
(Qualificação-.ex-officio — B . E . 71,'n.i 151.) '
JOÃO MAGGI (2.230), filho de Pedro Maggi e de G-iuseppa
MARIO DE SOUZA (.2.243),, filtiq.de Herculano de'Souza e '
Ziani, nascido a 10 de janeiro de 1872, na Itália',.uaiurade Izab.el Antunes de Souza, nascido-a 16'de setembro cie
lizado brasileiro, residente á rua Hermengarda n. 86, e m - ,
1911, no Districto' Federal, residente, á rua Moraes e Valle
pregado publico, casado, corri domicilio eleitoral no disn. 35, estivador, solteiro, com. domicilio eleitoral no districto municipal do Sacramento. (Qualificação requetricto municipal de S. Domingos. (Qualificação ex-ofrida — B. E. 83.)
ficio •— B . E . -71.)
KRNANI BARBOSA RODRIGUES, (2.231), filho de Raul BarPAULO BARREIRO (2.244), filho.de Antônio, Barreira e de
bosa Rodrigues e de Angelina Barbosa Rodrigues, nascido
" Marolina de Azevedo, nascido a .25 de julho de 1912, no
a 14 de setembro dè 1907, no Districto Federal, residente
Districto Federal, residente á rua Leopoldina de Oliveira
á rua Senador Pompeu n. 248,'funecionario municipal,
n. 36, estivador-, solteiro, com domicilio eleitoral no dissolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
tricto municipal de S. Domingos. (Qualificação
ex-offido Sacramento. (Qualificação requerida.)
cio — B . E . 71, n. 187.)
•
"
"'•
d
ELPIDIO TAVARES DE ARAÚJO (2.232), filho de Antônio
ERNESTO PEREIRA BASTOS (2.245), filho de Manoel Maria
Francisco de Araújo e de. Maria Virgolina Pereira, nasBastos e de Honriqueta Pereira, nascido á 23 de agosto
cido a 20 de junho de 18'99, em S. Braz, Alagoas, reside 1898. no Districto Federal, 'residente á rua Miranda
dente á rua dos Andradas n. 84,-funecionario publico,
. Britto n. '222, estivador, - casado, com domicilio eleitoral"
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
no districto municipal do S. Domingos. (Qualificação exSacramento. (Qualificação ex-officio — -B. E . - 85.)
officio — B . - E . 71. n. 109.)
i
ALICE CLENDENEN (2.233), filha de Alfredo
Balthazar
EURICO--FOLLER VAZ (2.246), filho de -Ernesto Vaz e de
Clendcnen e de Adelina Ferreira. Clendenen, nascida a 24
- Maria Foller"Vaz, nascido a 14 de junho de 190-í, no Disde maio de 1889, no Districto ederal^ residente á rúa Lins
, tricto Federal, residente á rua Monte Alverne n. 11, opedís Vasconcellos n. 372, funccionaria publica, solteira,• yario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u coni domicilio eleitoral lio districto municipal do Sacranicipal de S.-, Domingos. (Qualificação ex-officio — B .
mento. íQualiíicBção ex-officio — B . E. 76, n. 3'00.) '
' ~ E . 78, n. 332.)
..rRANüISCO TEIXEIRA ALVES (2.234)-, íilho. de Antônio
CICE-RO NUNES CORDEIRO ?.\.2<7} filho de Belarmino"
' Alves Teixeira i! de. Marianna Braga Teixeira, nascido a
Alves da Silva e 'He Antonia Nunes Cordeiro, nascido, a
1-6 dc junho de 1898, em Além Parãhyba,' Estado de
. 6 de abril de Í9I2,- no Pistrick» Federal, residente á aveMinas Geraes, residente á rua Corrêa Vasques n. 30, emnida Henrique Valladares n. 101, operário} solteiro, com
pregado no commercio, solteiro, com domicilio'eleitoral
domicilio eleitoral- no districto municipal Ide S. Dominno districto municipal do Sacramento. (Qualificação r e gos. (Qualificação ex-offici-o—
B . - E . 78,'n 374.)
:
querida — B . E . .81, n. 997.)
RAPHAEL ARCHANJO DOS SANTOS (2.24S),'jfilho-de B a í HERACLIO DE MIRANDA (2.235), filho de Zaehanas d e J í i .
randa è de Uenriquetaide Miranda, nascido a 17 de junho. . . n3bé dos Santos e de Maria dos Santos, nascido a 17 de
'dezembro de 1908, no Estado da Bahia, residente á' r u a
'
de -1890, em Sorocaba, Estado de São Paulo, residente'á
Júlio do Carmo n. 112, operário, solteiro, com domicilio
rua General Câmara n. 100, contador, casado, com domieleitoral -no districto municipal de S. Domingos. (Qua-,
cilio eleitoral no districto municipal de S. Domingos.
)ífiro>«âo ex-offieio — B . E . 78, n. 309.)
(Qualificação requerida.)
•
'
.rfARIO GONÇALVES DE ALBUQUERQUE (2.2-36), filho de"' JíELCHIADES DA COSTA PINTO (2.249), filho de Dormada
Costa Pinto, nascido a 10 de dezembro de 1895, em. São.
- Affonso Gonçalves de Albuquerque e de Maria Rodrigues
Salvador,-Estado da Bahia, .residente á rua Pereira'de F i Soares de Albuquerque, nascido a .10 de abril de 1914,
gueiredo n. 182, encadernados, solteiro, com domicilio
no Districto Federal, residente á rua dos Ourives n u elitoral no districto municipal de S. Domingos.."'(Qualimero 108, empregado no commercio, solteiro, com d o ficação ex-officio — B . E . 60, n. 6.511.) - ' "
micilio eleitoral no districto m u n i c i p a l de S. Domingas.
APIO ALVES DE PAIVA MARQUES (2.250), filho de José
Qaulificação requerida.)
de Paiva Júnior e de Francisca-de Paiva 'Maiques, nascido
JULIETTA BARROS NEVES (2.237., filha cie Miguel Ribeiro
a 5 de fevereiro dc 1905, no Districlo Federal, residente
de Barros e de Margarida Ribeiro de Baaxos, nascida a
á rua. Sarali n. 10. estivador, casado, com domicilio
14 de dezembro de 1894, no Districto Federal, residente
eleitoral no districlo municipal- de São Domingos. (Quaá: rua Pedro I n. 7, porta 400,"com domicilio eleitoral no
lificai ão ex-officio: B . E . 71 n . 47).
dislricto municipal d ó . Sacramento. (Qualificação reque.OSWALDÕ CAVALCANTE MONTEIRO (2.251), filho de Luiz
rida.) .
Cavalcante e . d e Guiomar•'Carneiro .Monteiro, nascido a
- LEONOR BARROS COELHO (©.238),' filha de Miguel Ri.23 de setembro de 1097, em. Parãhyba dò Norte, operário,
beiro de Barros e de Margarida Lucas de Barros, nascida
. solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
a, 2-5 de outubro dc 1888, no Districto Federal, residente á
de Sao Domingos. (Qualificação ex-officio',: B . E . 78
r u a Pedro I, • apartamento 406, n. 7, empregada no eoenn . 307) .
'• • . • \
• • .'
vincrcio-, viuva, com domicilio eleitoral no districto muÍÜÃO GONÇALVES TENORIO (2.252), .filho dé Martiniano
nicipal do Sacramento. (Qualificação requerida — B . E .
Gonçalves Ténorio e de Joanna Rosa Tenorio, naicido a
83, n) 907.)
- "
12 de maio de 1893, em Santa Luiza- Estado de Minas
.'AOCESDTNO LIMA-(2.239); filho de Joaquim Mãrianno F i - .
Geraes, residente á Estrada do Realengo n. 1, operário,
lho e dé Anna Maria de Lima, nascido a 2 de janeiro de
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
1RS4, ' e m Sergipe, residente á rua C-unhà .Barbosa JI. 59,
. de São Domingos.
(Qualificação ex-officio' B.„ E . 78
loaisa VTí, operário, casado, com domicilio eleitoral no
n. 574) . •
'districlo municipal de S. Domingos. (Qualificação exJOÃO ..ALVES'DA SILVA. (2.253), filho de João Alves da
officio — B. E . .78, n. 246.)
"-•
- Silva e de Maria Alves da Silva, nascido a'24 de julho
JOSE"' MATHIAS DOS SANTOS (2.240), filho de Manoel Ma. d e . 1882, em Pernambuco, residente á rua Cairmos da
.thias dos Santos e de Zulmira Malhias' dos Santos, nasPaz, n . .29, funecionario publico, casado, com domicilio
1
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ciei toral no dislricto municipal de São Domingos. (Qualií.cação ex-officio B . E . 78 n . 1 ) .
CARMEL1TO SOARES DO ALVARENGA (2.254), filho' dc
João Malachias e de Eutaneugidio Soares de Souza, nascido a 29 de abril de 1913, no Estado do Rio de Januiro,
residente á rua Senhor dos Passos n . 200, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Domingos. (Qualificação ex-officio B . E. 78}.
ALBA LIMA (2.255), filha dê Cezario Christiano da Silva
Lima e de Aurora Carvalho Moreira Lima, nascido a 26
de agosto de 1915, no Districto Federal, residente á rua
dos Andradas n . 28, estudante, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal dc Sacramento. (Qualificação requerida n . 958).
-ALICE COSTA (2.256), filha de Foliciana da Costa, nascida
no Districto Federal, residente á rua Camerino n . 104,
domestica, viuva, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento. (Qualificarão requerida n u mero 1.129).
PERSEVERANDA AUGUSTA DE PAIVA (2.257), filha dc
. Antônio José Rodrigues Saudades c de Amélia Augusta
Paz Saudades, nascida a 27 de junho de 1878, em Niçtheroy," Estado do Rio de Janeiro, residente á rua São
Gabriel n . 25, funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação ex-officio. B . E . 78 n . 239).
ZULE1KA FERREIRA LOPES DE ABRANTES (2.258), filha
de Henrique Appolinario Ferreira e de Maria Eugenia
Ferreira, nascida a 20 de outubro de 1896, em São Paulo,
Estado de São Paulo, residente á rua Henrique Marize
n. 37, professora, casada, com /domicilio eleitoral no
districto municipal de Sacramento.
(Qualificação exofficio. B . E . 78 n. 223).
JOSÉ ALVES (2.259), filho de Antônio Alves Júnior e dc
Emilia Rosa da Silva, nascido a 1 do outubro de 1891,
no Districto Federal, residente á rua Commercio n. 16,
casa 2, estivador, casado, com domicilio eleitoral, no districto municipal dc São Domingos. (Qualificação exofficio. B . E . 71 n. 121).
NAIR AZEREDO COUTINHO (2.200), filha de Joaquim de
Azeredo Coutinho e de Albcrtina Nunes de Azeredo,
nascida a 28 de agosto de 1900, no Districto Federal,
residente á rua da Alfândega n . 307, sobrado, domestica,
casada, com domicilio eleitoral nõ districto municipal dc
Sacramento. (Qualificação requerida'. N. 625).
MARIO IBSEU Dl REI (2.261), filho de Antônio Joaquim Di
Rei c do Maria Adelaide Ibseu Di Rei, nascido a '15 de
fevereiro de 1904, no Districto Federal, residente á rua
da Alfândega n. 283, sobrado, empregado no commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação requerida. N. 275) .
JOSÉ GOMES TORRES (2.262), filho de Francisco Gomes
Torres Cavalcante e de Rosa Moreira Torres Cavalcante,
nascido a 24 de maio de 1912, em'Fortaleza, Estado do
Ceará, residente á rua Gonçalves Dias n. 42, sobrado,
empregado no commercio, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Sacramento. (Qualificaüo r e querida. N. 1.249).
JOSÉ MARIA DE NAZARETH. COQUEIRO SIM AS (2.263),
filho de Carlos Bastos de Simas e de Maria» Magdalena
de Bellania Simas, nascido a 22 de outubro de 1915, em
Belém, Estado do Pará, residente á rua do Rosário
n. 130, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida. N. 1.206) .
JOVIMANO JOSÉ RAMOS (2.264), filho de Antônio José
Ramos c de Joanna Ramos, nascido a 5 de maio de 1890,
em São Salvador, Estado"* da Bahia, residente á rua da
Alfândega n . 194, empregado no commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida. N. 273).
IRACEMA DA SILVA CARVALHO (2.265). filha de Eduardo
Teixeira de Carvalho c dc Emilia da Silva Carvalho,
nascida a 19 de abril dc 1914, no Districto Federal, r e sidente á rua Buenos Aires n. 108, funccionaria publica,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipai
de Sacramento. (Qualificarão requerida. N. 1.242).
JORGE GONZAGA DE OLIVEIRA BARROS (2.266), filho de
Fiorencio de Oliveira Barros c de E d w i g e s d e Paiva
Barros, nascido a 7 de janeiro de 1903, em Recife, Estado
de Pernambuco, residente á rua do Rosário n. 133, dentista, solteiro, com domicílio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida. N. 1.205).

clARBAS DE ABREU MARTINS (2.267), filho de Caetano
da Rosa Martins e de Leopoldina Henriqucs de Abreu
Martins, nascido a 2 de agosto de 1884, em Vassouras,
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua do Rosário
ir. 115, sobrado, empregado no commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida. N. 1.257).
T U L H A DA SILVA DIAS (2.268), filíia dc José Dias e deTullia de Azevedo Dias, nascida a 9 de janeiro de 1915,
em Iguassú, Estado do Rio Grande do Sul,. residente á
rua do Acre n. 28, empregada no commercio, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida. N. 1.227).
MARIA SEBASTIANA RIBEIRO (2.269), filha de Jorge Ribeiro e de Maria Izidora dos Santos, nascido a 12 de abril
de 1914, no Districto Federal, residente á rua Ledo
n . . 4 7 , empregada municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento (Qualificação
requerida n . 1.222.) '
MARINA GUIMARÃES DIAS FERNANDES (2.270), filha de
Marcellino Guimarães e de Julia Rodrigues Guimarães,
nascida a 7 de novembro de 1904, no Districto Federal,
residente á rua da Alfândega n . 179, domestica, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualticação requerida n. 1.235.)
MIGUEL VEIGA (2.271), filho do Galdino Amaro Veiga e de
Francisca Amélia Nobre, nascido a 23 de agosto de 1903,
em Cantagallo, Estado do Rio, residente á rua Sete de Setembro n. 164, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação
requerida n . 1.256.)
ZULEIKA GARDILHO CUNHA (2.272), filha de Arthur Gardilho Cunha e de Maria B . Gardilho Cunha, nascida a 16
de janeiro de 1912, no Districto Federal, residente á rua
Senador Nabuco n.. 243, funccionaria publica, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualficação ex-officio, B . E . 7', n . 152.)
LüDOVICO EVARISTO MANGIOLI (2.273), filho de Dante
Mangioli e do Giovania Capillete, nascido a 26 de outubro de 1910, em São Paulo, residente á rua Buenos Aires
n . 64, estudante de medicina, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
ORLANDO FERREIRA CARDOSO (2.274), filho dc Miguel de
Faria Cardoso e dc Amanda Ferreira Cardoso, nascido a
20 de maio dc 1912, em SanfAnna. do Pirapetinga, Esiaüo
de Minas Geraes, residente á rua da Alfândega n. 200,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal do Sacramento.
(Qualificação-requerida n u mero 1.247.)
OSVALDO DE OLIVEIRA FREITAS (2.275), filiv> de Euclydes de Oliveira Freitas c de Adelina Oliveira RocSa,
nascido a 12 de julho do 1916, no districto Federal, residente á rua do Proposito^n. 95, commercio, soltei.o,
com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, n. 1.293).
ETELVINA DE ASSIS DOS SANTOS (2.273), filho de José Elisiario dos Santos e de Cecília de Assis dos Santos, nascida
a 25 de outubro de 1908, no Districto Federal, residente
á rua Buenos Aires n. 301, sobrado, costureira, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municir-al de Sacramento. (Qualificação requerida, n. 1.2'52).
AGENOR CARDOSO JULIÃO (2.277), filho de Manoel Cardoso Julião e dc Diamantina-da Gloria, nascido a 12 de
agosto de 1915, no Districto Federal, residente á m a da
Alfândega n . 184. commercio, solteiro, com domici io
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, n . 719).
HENRIQUETA LORETO'MARQUES COIMBRA (2.278), fi'ho
de Irineu Marques Coimbra e de Maria HenrJqticta de
Loreto, nascido, a 3 de julho de 1908. no Dislricto F e derai, residente á rua Gonçalves Dias n. 42, sobrado, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dislricto
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, n u mero 1.255).
CARLOS PEREIRA RAMOS (2.279). filhe de Carlos Pereira
Ramos e de Maria da Gloria Pereira Ramos, nasddo a
12 de agosto dc 1888,' em Vassouras. Estado du Rio, r e s i dente á rua 7 dc Setembro n . 164, commercio, c a s a d .
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sarramento. (Qualificação requerida, n. 702).
ALBINA ANTONIA DA SILVA (2.280), filha de Jenuino A n tônio da Silva - e de Beatriz Maria da Conceição, nascida
a 2 de maio de 1902, no Districto Federal, residente á
-
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rua ooucaives Dias n. 16, bordadeira, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida, n.. 1.284).
LAURA LIMA DE BARROS (2.281), filha de Edgard Barbosa
de Barros e de Alice Lima de Barros, nascida a 15 ~de
abriT de 1912, no Districto Federal, residente a rua Uruguayana n. 96, 3 "andar, professora, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida n. 1.244.)
LUCILIA GUIMARÃES VILLA LOBOS (2.282), filha de José
Guimarães e de Laudelina de Oliveira Guimarães, nascida a 26 de maio de 1894, em Parãhyba.do- Sul, Estado
do Rio, residente a rua Gonçalves Dias n . 34 sob, professora de musica,'casada, com domicilio eleitoral no-districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida
. n . 1.204.)
LUIZ MARQUES RIBEIRO (2.283) filho de João Bencdioto-'
Ribeiro e de Maria Assumpção Ribeiro, nascido a 23 de
outubro de 1886, em Cabo Frio, Estado do Rio, residente
á rua Cuyabá n. 18, funecionario publico, solteiro, com'
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação ex-ófficio — B. E . 76, n . 139).
ALBERTO DE OLIVEIRA (2.284), filho de Antônio José de
Oliveira e de Silvina de Jesus Pereira e Oliveira, nascido
a 12 de agosto de 1902, no Districto Federal, residente á
rua Camerino n . 53, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida n. 1.250.)
JULIETA AURELINO SAPUCAIA (2.285), filha de João Vicente. Sapucaia e de Idaljna Barauna Sapucaia, nascida a
- 2 8 de março de 1898, em S. Gabriel, Estado, do Rio
Grande do Sul, residente á rua Gonzaga Bastos n. 230
c. I,. funcioncaria publica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio — B. E. 76 n . 3.)
TU L U A DIAS (2.286), filha de Dinarte da Silva Leito e de
. Arminda do Azevedo Leite, nascida a 24 de abril de 1894,
em Curityba, Estado do Paraná, residente á rua Acre
n . 26, commercio, casada, com domicilio eleitoral no districto --municipal de - Sacramento. (Qualificação "requerida n, 1.258.)
PAULO -RIBEIRO GUIMARÃES (2.282), filho.de Anezio Guimarães'e de Maria Luiza Ribeiro Guimarães, nascido a 18
uè abril de 189-1, no Districto Federal, residente á rua General Câmara n. 347 sobrado, commercio, casado, com domicilio eieitoral no districto municipal de Sacramento.
^Qualificação requerida B. E. n. 909).
MARIA-DAtiLuRlA LEITÃO (2.288), filha de Antônio Pereira.
'
Leilão e de lzabel Eliza llannot Leilão, nascida-a 15 de
junlio de 1904, no Districto Federal, residente á rua Leandro Martins a: 56, funccionaria publica, casada, com domícilío eleitoral n-o districto municipal de Sacramento. (Qua-r
tiíicaçãu requerida B. E . 1.253).
o

1
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jOlitiE DOS SANTOS BRAGA (2.289). filho de Affonso dos
Santos Braga e de Genoveva da Silva Braga,-.nascido a 10
de março dé" 1915,. no Districto Federal, residene á rua
S. Pedro n. 287, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Sacramento. (Qualificação
requerida B. E. n . 493).
FJXjARD VAZ DA SILVA PIMENTEL (2.290), filho de Antônio
Vaz da Silva Pimentel e de Maria Teixeira Pimentel,-nas' cido a 12 de julho de 1912/no Districto Federal, residente á
avenida Thomé de Souza n, 140, commercio, solteiro, com
.uomic.ilio eleitoral no-districto municipal de Sacramento.
" (Qualificação requerida) .
MANOEL PINHEIRO DA ROSA (2.291), filho de Emigdio Marianno da Hosa e de lzabel Maria da Rosa, nascido a 20 de
junho de 1912, cm Petropohs, Estado'do Rio, residente á
rua da Alfândega n. 164, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral nõ districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida).
'
•"*
ARCHANJO GABRIEL. (2.2-92), filho de Manoel Antônio Fidalgo e de Maria de Jesus Alves, nascido a 6 de março dé 1905,.
no Districto Federal, residente á rua Peçanha Povoas n u mero 45, chaufleur, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S. Domingos.. (Qualificação requerida).
. .
ÁLVARO PINHEIRO (2.293). filho de Guilhermina Ferreira,
nascido a 1 de maio de 1910, no Districto Federal, residente á rua S. Pedro n. 254, sobrado, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S. Domingo».
(Qualificação requerida).
ORESTES JOSÉ' CARDOSO (2.294), filho de Albertino José
Cardoso e de Laudelina Aleixo Cardoso, nascido a 27 de
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abril de 1906, no Districto Federal, residente á rua General Gamara n. 313, sobrado, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Domingos. (Qua• liíicação requerida).
j
DIRCEU ESTEVES FERNANDES (2.295), filho de Francisco ,
Esteves Fernandes'o de Maria Luiza Fernandes, nascido a
10 de dezembro de 1908; no Districto Federal, residente á
rua S. Pedro n. 254, sobrado, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Domingos. (Qua
lificacão requerida).. •
ELZA ALVES CARDOSO (2.296), filha de Emilia Alves de Moura, nascido a 13 de janeiro de 1915, no Districto Federal
rua General Câmara n'. 313, sobrado, domestica, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Domingos. (Qualificação requerida).
\
GTJMERiilNDQ DA COSTA COELHO (2.297), filho de E d u a r do Pereira da Costa Coelho e de RitaReguiero Coelho, nascido a 29 de agosto dc 1894, em Niçtheroy, Estado do Rio,
residente ã rua Ennes de Souza n . 26, musico, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S. Domingos.
(Qualificação "ex-ófficio" B . E . 74).
ELB.». PINHEIRO DIAS (2.298), filho de Antônio'«er.twíino
Dias Furtado e de Anna Pinheiro Dias, l nascido a. 21 de
abril de 1889, em Campos, Estado do Rio d e Janeiro, residente á rua Alice n . ' 2 1 l Laranjeiras, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação "ex-officio" B . E. 77)
YICTORINO LIMA (2.294)), filho de Antenor Alvares Lima e de
Aníon-ieta Barcante Lima, nascido a 7 de setembro á'e 1904,
no Districto Federal, residente á rua da Alfândega n. 109,
motorista, casado, com domicílio eleitoral no districto m u nicipal de Sacramento. (Qualificação requerida'
MANOEL RIBEIRO-DA FONTOURA (2.300), filho-de Martins
Ribeiro da Fontoura e de Margarida Ribeiro da Fontoura,..
nascido a 17 de junho de 1893, em Tutoia, Estado'do Ma-,
ranhâo, residente á rua. da Alfândega n. 298, empregado cio
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida).
OSCAR JOSE' DE SOUZA (2.301), .filho de Atbanazio Jesu.ina
da Conceição, nascido a 10 de janeiro de 1899, em Itaboraby, Estado rito Rio de Janeiro, residente á rira da Alfândega
n . 383, sobrado, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal de Sacramento. (Qualificação
requerida). ,
AMÉRICO CARDOSO DE MENEZES (2.302), filho do doutor
Américo Cardoso de Menezes e de Maria lzabel Cardoso de
Menezes, nascido a 17.de novembro de 1911, em Campinas,
Estado de S. Paulo, residente á rua General Câmara numero 118, portuário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S. Domingos. (Qualificação "exofficio" B. E . 67).
-JÜSTINMANO DE JESUS SILVA (2.303), filhoi de Pedro Ferreira da Silva e de Angeçilia Clara de Jesus, nascido a 12
de dezembro de 1906, no Districto Federal, residente á rua
tia Estação n. 38, operário publico, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificar ã o "ex-ofíicio" B . E . 72 n. 29.002).
JOSÉ' MOREIRA DA COSTA (2.304), filho de Antônio Pedro da
Costa e de Delphina Moreira da Costa, nascido a 31 de maio
de 1906, no Districto Federal, residente á rua S. Januário
n . 268-A, sub-official da Armada, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualifi"-. cação "ex-officio".B. E . 75 n. 148). .
j
.WALTER MEDEIROS DOS-SANTOS (2.305), filho de Deocleciano Medeiros dos Santos e de lzabel da Cunha Rosa dos
Santos, nascido a 13 de dezembro de 1915, no Districto F e deral, residente á praia do Jequiá n. 2, op|erarió publico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
•Santa Rita. (Qualificação "ex-officio" B . E . 7 0 ) .
PHILOMENO- PEREIRA DE SOUZA (2.306), filho de Martiniano Pereira de Souza e de Severina de Souza, nascido a
•14 tfe novembro de 1895, em S. Luiz, Estado do Maranhão,
residente á travessa Bellas Artes n . 5, sargento da armada, solteiro, com domicilio eleitoral ho distrjiclo municipal
de Sacramento. (Qualificação "ex-offieio" IB. E . 78 numero 299)..
,
ISMAEL JOSE' CORRÊA (2.307), filho de Zorobatel José Corrêa e de Eloiza Maria Corrêa, nascido a,29 dé maio de 1892,
em Niçtheroy, Estado do Rio, residente á rua-Galvão, T .
Valença n. 32, sub-official da armada, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal d'e Santa Rita. (Qualificação "ex-officio" traosfererrciíii .
JOÃO RAYMUNDO AI.VES DE CAMPOS (2.308). filho.de Ma-,
noel João Ferreira de Campos e de Anna Amphiloquia Alves de Campos, nascido a 7 de setembro de 1905, em Curu1
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çá, Estado do Pará, residente á rua João Alvares n . 10, 2*
sargento da armada, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal d'e Sacramento. (Qualificação "ex-oí-r
ficio" B . E . 7 5 ) .
ANTÔNIO FLOR DE ANDRADE (2.309), filho de José Flor d a
Andrade e de Maria Flor de Andrade, nascido a 14 de maio
de 1901, em Palmares, Estado de Pernambuco, residente á
rua Costa Barros n . 23, operário publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
(Qualificação "ex-officio" B . E . 7 0 ) .
ZTJLMIRA REZENDE (2.310), filho de Augusto Rezende e ds
Theodora Eliza da Conceição, nascido a 6 de dezembro de
1911, no Districto Federal, residente á avenida Epitacio
Pessoa.n. 128, empregada municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento, (Qualificação "ex-officio" B . E . 7 8 ) .
CÉLIA DA SILVA MARTINS DE SA' (2.311), filha de Antônio Joaquim da Silva e de Alice Martins da Silva, nascida
a 11 de agosto de 1906, no Districto Federal, residente á
rua Haddock Lobo n . 458, funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no : districto municipal de
Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . 74. n . 55.);
FsULALIA TORRES DA SILVA (2.312), filha de Epiphanio
Torres da Silva e de Mercedes Torres da Silva, nascida a
12 de fevereiro de 1914, na Capital Federal, residente &
rua Pinto Telles n . 371, funccionaria municipal, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Rita.- (Qualificação ex-officio, B . E . 77 ,n. 28.)
E.ELOISA FONSECA SIQUEIRA GYRAO (2.313), filha de César Cândido Pereira da Fonseca e de Angelina Miranda
Freitas Fonseca, nascida a 11 de novembro de 1899, em
Petropolis, Estado do Rio, residente á rua Sorocaba n u mero' 126, professora primaria, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 78, n . 95.)
1&ARIA SALLES (2.314), filha de José Antônio Salles e dé
Joaquina de Souza Salles, nascida a 20 de julho de 1897,
em São Luiz, Estado do Maranhão, residente á rua Pedro
Domingos n. 24, empregada municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.;
(Qualificação ex-officio, B . E . 40. n . 33.031.)
AJDA D*ANGELO WERNECK (2.315), filha de Thomaz D'Angelb e de Alzira Vieira d'Ângelo, nascida a 28 de outubro
de 1894, no Districto Federal, residente á rua Justiniano
da Rocha n . 73, funccionaria riiunicipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação ex-officio, B . E . 9, n . 26.699.)
ISABEL SOBRAL (2.316), filha de Manoel Sobral e de Anna
Sobral, nascida a 2 de julho de 1913, no Districto F e deral, residente á rua Copacabana n . 884, funccionaria
municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento. (Qualificação ex-offcio. B . E ,
84, n . 13.)
•
*
MARIA AUGUSTA DO NASCIMENTO (2.317), filha.de Polycleto Augusto do Nascimento c de Maria Martins do Nascimento, nascida a 3 de maio de 1906, em Benavente.
Estado do Espirito Santo e residente ã rua do Riachuelo
n . 110 A, c. 6, funccionaria municipal, solteira, com do, milicio eleitoral no districlo municipal do Sacramento.!
IQualificação "ex-officio". B . E . 84. n. 5.)
DAHYL DE MEDEIROS SILVA (2.318), f\ de Octacilio Silva e
. Cecília Medeiros Silva, nascida a 15 de dezembro de
1903, no Districto Federal e residente á rua Professor
Gabizo n. 353, funccionaria municipal, solteira, com d o micilio eleitoral no districto municipal do Sacramento.,
(Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n. 59.)
JÚLIO AUGUSTO (2.319). filho de Júlio Augusto e de Maria
Thereza, nascido a. 12 de agosto de 1.913, no Districto F e deral e residente á rua General Polydoro n. 44, empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muniicpal do Sacramento. (Qualificação "ex-officio" B . E . 26, 'n. 29.918.)
R EOPOLDIJ.vO DA SILVA PERDIGÃO (2.320), filho de José
Antônio Perdigão e do Virginia da Silva Perdigão, nascida
a 29 de outubro de 1909, na Capital Federal e residente
á rua Wenceslau n . 88, funecionario municipal, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal dc Santa
Rita. (Qualificação "ex-officio", B . E . 77. n. 186.)
EUGENTO MAHÇAL FTLHO (2.321). filho de Eugênio Marcai
e de Rosa Neves Marcai, nascido a 18 de julho-de 1890,
em Fortaleza, Ceará, e residente á rua Conde de Bomfim
n . 50, funecionario municipal, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal do Sacramento. (Qualificação "èx-officio", B . E . 77. h. 129.)
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RAjPHAEL RUPHO HENRIQUES (2.322), filho de João José
•Henriques e de Rosa Julia Branca Henriques, nascido a
27 de agosto de 1879, em Recife, Pernambuco, e residente
á rua Bomsuccesso n . 42, funecionario municipal, c a sado,, com domicilio eleitoral no districto municipal d s
Santa. Rita. (Qualificação "ex-officio", B . E . 77 n . 2 7 . ) |
ERMELINDA FERREIRA (2.323), filha de J o s é ' Ferreira
Nunes e de Maria Rosário Ferreira Nunes, nascida a 21
dc setembro de 1916, na Capital Federal, residente á r o a
Rosa e Silva n. 118, casa 6, funccionaria municipal, so:teira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Rita. (Qualificação ex-officio — B. E. 77. n. 3.)i
ADELAIDE PEREIRA POMARES (2.324), filha de José da Rosa
Pereira Júnior e de Adelaide Rosa Pereira, nascida a 20>
de dezembro de 1906, no Districto Federal, residente Á
rua Barão do Bom Retiro n. 485, casa 21, funccionaria
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio
—I
B. E. 74, n 318.)
HILDA GUIMARÃES (2.325), filha de Francisco Antunes
Guimarães e de Anna Machado Guimarães, nascida a 23
de dezembro de 1889, em São Paulo, residente á rua Maciel
Monteiro n. 25, funccionaria municipal, solteira, corri
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa' Rita-i
(Qualificação ex-officio — B. E. 74, n. 107.)
ANTÔNIO DE JESUS FORMOSO" (2.326), filho de Sebastião
Seixas e de Maria de Jesus, nascido a 25 de janeiro de
1898. em Portugal, naturalizado, residente á~ rua Curujá
n. 107-A, funecionario municipal, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio — B. E 83, n. 73.)
ARMANDO MARTINS COELHO (2.327), filho de Antônio Maria
Coelho e de Maria Magdalena Martins, nascido a 7 de
abril de 1913, no Districto Federal, residente á travessa
Ayres Pinto n. 14, funecionario municipal, solteiro, coni
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.,
(Qualficação ex-òfficio — B. E. 77, n. 128.)
ANTÔNIO DA MOTTA AZEVEDO (2.328), filho de. João dá
Motta Azevedo e de Maria José da Silva, nascido a 11
de abril de 1905, em Portugal, naturalizado, residente á
rua Carlos Seidel n. 189, funecionario municipal, casaao,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio — B. E. 83, n. 71.)
JTJLIO ABEL (2.329), filho de João Abel e de Josephina de
Jesus, nascido a 5 de agosto de 1912, na Capital Federal,
residente á rua Florique n. 40, funecionario municipal,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Santa. Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . , 77, n u mero 184.)
MERCEDES CUMPLIDO (2.330), filha de Fanor Cumplido
e de Hypoiita Alves Cumplido, nascida a 29 de setembro
de 1864, em Montevidéo. naturalizada, residente á rua Vicente de Souza n. 28. funccionaria municipal, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio. B . E . , 74, n. 388.)
MARIA BARROSO DA SILíVA (2.331), filha Se Antônio Lourenço Barroso e de Amélia de Souza Vieira Barroso, n a s cida a 8 de fevereiro de 1891, no Districto Federal, residente á rua General Pedra n . 347, casa 6, fuceionaria
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento.
(Qualificação
ex-officio,
B . E., 40. n. 33.008.)
GILBERTO SOBRAL DE BULHÕES SAYÃO (2.332), filho de
Francisco de Paula Bulhões Sayão e de Francisca Sobral
Bulhões Sayão. nascido a 18 de março dc 1880, na Capital
Federal, residente á rua Visconde de Caravellas n. 47,
funecionario municipal, rasado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Sacramento. (Qualificação exofficio, B. E . , 84.).'
MARIA CONCEIÇÃO DA. VEIGA MENEZES (2.333.).. filha de
Manoel da Veiga Menezes e de Maria Augusta Bustamante
Menezes, nascida a 25 dc junho de 1896, em Niçtheroy,
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Buenos Aires
n . 171, 2° andar, professora primaria, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.;
(Qualificação ex-officio, B . E . , 33, n. 25.415.)
FIRMO ALVES DA SILVA (2.334), filho de Adriano Alves da
Silva e de Emiliana Joanna da Annimeiação.. nascido a 5
de junho de 1896, na Capital Federal, residente á rua
Campos da Paz n. 149, funecionario municipal, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . . 2 6 , n . 28.685.)
ALGEMO CARNEIRO LISBOA (2.335), filho de Augusto Carneiro Lisboa e de Virgolina Carneiro Lisboa, nascido a 16
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de junho de- 138.4, em Anchkta, Espirito Santo, residente
Setembro n . c2, Z- andar, advogada, sotteiía, com dpa rua Vital n. 21, funecionario municipal, casado, com domirilro eleitoral no dislricto municipal de Sacramento.'"micilio eleitoral, no districto municipal de Santa Rita. '
(Qualificação ex-officio.--.-B. J í . . 77, a.', 311.:)(Qualificação. ex-officio" B . E . 26 d . 5.033).
- MAYtlETTA DE MELLO BITTENCOURT (2.346), filha de
JWATittZ BI TTEN CO Li RT LOBO (2.336.1,- filha de Manoel JoaJosé Severia-no de Mello"é de Angela Nogueira de JVel- *
quim Pereira Lobo e de Julieta Tourinho Bittencourt Lo-'""-lo, nascida a 27 de fevereiro de 1895,'no Districto Fe-"
bo, nascida a 17 de setembro de 1907, no Districto Federai,
deral,- residente á rua Felippe Camarão; n. 128, domesresidente á rua Visconde Garavellas n-, 17, - funccionaria
.- tica, viuva, com domicilio eleitoral, no districto muni-;municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districlo
cipal de Sacramento. . (Qualificação requerida, nuiner.í.
municipal de Sacramento. • (Qualificação "ex-òf ficio" ' B . t
•: .552.) '
" ' *•
-' ';• ' '•'
E . 84 ri. 12) .
MARIA JO.-É MELLO (2.347), filha de José Severianõ d3.
Í^JLITA'BITTENCOURT LOBO (2.337), filha de Manoel JoaMello e.^tie Angela. NogiieÍTá de Mello, nascida a 7 de
quim Pereira .Lobo e de Julieta Bittencourt Lobo, n a s dezembro-de 1907,-no Districto Federal, residente, a r-.âi
cida-.a 31 de julho de 1915,'no Districto Federal, residente,
Felippe, Camarão n. 128, domestica/ solteira, "em doá rua Visconde Caravellas n. 4, funccionaria ^municipal,',
micilio eleitoral 'no districto municipal d e Sacramento.
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
(Qualificação requerida, n'. 1.650.)
Sacramento. (Qualificação ••'ex-officio" B . E . 84 h . i l ; .
GILDA-DA COSTA'BRITO (2.'3Í8), filha de Luiz BernardlHEKM1NIA SIMÕES FOSTES, filha de José Joaquim da.Costa
no da Costa e de Margarida Pereira da Costa, nascida a
Simões e de Maria do Vállè da Costa Simões, nascida a 14
""8 de dezembro'ds 1895, no- Estado do Rip, residente á
cie julho de 1903, .no Districto Federal, residente á rua
rua 8 de Dezembro n : 52, casa 1, funccionaria puSliaa,Palmeiras n. 82, Botafogo, funccionaria. municipal, viuva,
casada, com domicilio -e!eitoral no districto municipal
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacrade .Sacramento. (Qualificação ex-officio.,
B . E . 7a.
mento. (Qualificação "ex-officio" B . E . 84 n. 6 ) .
n . 132.) . .
' VALENTINA DIVA DOS SANTOS DIAS (2.339), iliba de An• OSCAR CLEMENTINO DA ROCHA (2.34,9), filho de Manoel
tônio dos Santos Azevedo e de Maria das Dores Pinto' dos
Clementino' da Rocha e de Isabel.Carolina da Rocha, nasSai.-tos, nascida a.5 de junho de 1904, no Districto Fedecido a 15 de novembro de 1897, em Fortaleza, E.staio
ral, rua Carvalho. Alvim n'. 124. funccionaria municipal
do Ceará, residente &
' travessa do Senado n. 21, estivacasada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
dor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i Sacrameuio. (Quaíiíiacçâo "ex-officio" B . E . 74 numecipal de Santa Ritat. (Qualificação eX-officio.
B . iü.
ro 297' .
73.)
G!TüMAR BELTRÃO FREDERICO (2.340), filha de Antônio
ALFREDO ALVES MAGALHÃES (2.350). filho de S-&rtiCarlos de Arruda Beltrão e de Flora da Nobrega Beltrão,
nho Alves Magalhães e de Amancia Maria da Conceição,
nascida a 25 de outubro d e . 1884, em Victoria, Estado .de .
nascido a i d e maio de 1894, no Estado dé, Minas GePernambuco, residente á rua 7 de Setembro n. 209, 4" an-.
raes,- residente á ladeira, do Livramento n . 67,. estivadar. professora profissional, casada, com domicilio eleitod.r, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i ral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação
cipal' de Santa Rita. (Qualificação ex-officio.
B. â .
"ex-officio" B . E. 78 n. 93).
' 71.)
•
.
"
'
Rio de Janeiro, 30 de agosto de 1934. — (Assignatura il'HENRIQUE-PINTO BOTELHO (2.351),- filho dè Francisco
legivel).
•
'
Pinto 'Botelho e de Camilla Rosa Botelho, nascido a 8
de dezembro de 1894, no Districto Federal, residente a
- TERCEIRA ZOXA ELEITORAL
rua Rego Barros n. 89, estivador, casado, coni domi-ulio
(Ptetrictos ínunicipaes. de 3anta Rita, Sacramento e São Do» . . eleitoral no--districto- municipal de Santa Ritá.'-( Qualificação ex-officio.
B . E . 73, n. 30.565.)
mingõs)
HONORATO DE AMORIM GONÇALVES (2.352), 'filho de
j j g j — Dr. Francisco de Pauta Rocha Lagoa Pilho
Ernesto Gonçalves e de Benedicta Morim Gonçalves,
nascido a 6 de janeiro de 1897, em Santos, Estado de
Faço publico, para os fins dos arts'.. 43 do Código 'e 25
São Paulo, residente, á rua dos Ourives n . 72, commerdo Regimento dos Juízos e.Cartórios Eleitoraes; que por este
cio,-'casado, com domicilio eleitoral no districto muniCartório e Juizo da 3 Zona Eleitoral, estão sendo processacipal de S. Domingos. (Qualificação requerida, n u m e dos os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
ro 573.")
,
.-AMÉRICO LINS CHAVES DE MEDEIROS (2.353), i i l h o de
CENTRA CEZAR DE OLIVENRA (2'.341), filha ' de- Joaquim
Américo Chaves de Medeiros e de Henriqueta ;Lins dá
Luiz César de Oliveira e de Adelaide Pinto Cezar de
Almeida Medeiros, nascido a 15 de maio de 1901, no
Oliveira, nascida a 6 de março dc 1890, em Santo AntôDistricto Federal, residente á rua Itauna n. 34, funnio de Padua, Estado do Rio de Janeiro, residente,a rua
cionário publico, casado, com domicilio eleitoral.no disS. José n. -49, 1<>--andar, funccionaria. publica,"solteira,
tricto municipal.de Sacramento. (Qualificação tz-ofcom domicilio eleitoral no districto muniéipal de Sa- ... -'ficio.
B . E . 76,. n. 134.)
. N.
i"
cramento. (Qualificação ex-officio.
B . E . 47. numero
DOMINGOS
LEDO
FERNANDES
(2.354),
filho.de
Domingos
24.447.)
"
Ledo Fernandes e de Dolores Fernandes Santiago, n a s AMAS1LIA CAMINADA (2.'342), filha de Jospe Luiz Camí-,
cido a 1.7 de março dè 1897, no. Districto Federal, resinada Júnior e de Maria Ciara Passos Caminada, nascida
dente á rua dos Ourives n . -69, commercio, casado,-com
a 6'de maio de 1876, no Districlo Federal,'.residente á
domicílio" eleitoral no districto municipal, de S. Dominrua Visconde do Cruzeiro n. 49, funccionaria- publica,
gos. (Qualificação requerida, n. 608.)
•
- .
solteira, com domicilio' eleitoral, no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação ex-officio.
B . E . 76,
MARIO RIBEIRO (2.355),"filho de Plinio Ribeiro e de L a - '
n. 58.)
'
-• .
•
vinia Ribeiro, nascido a 16 de janeiro de 1909, no Dis• tricto Federal, residente á rua Genera) Gamara n. 128,
TILEREZA CARVALHO (2.343), filha de Manoel Fernandes
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
•' Carvalho e de Jpsephioa Fernandes Carvalho, nascida
municipal de S. Domingos.- (Qualificação .requerida; a, 15 de outubro de 1892,'no Districto Federal, residente'
n. .4:583.)
'
. ' ' • ' • '
á rua-Senador Dantas n. 3, funccionaria publica, viuva?
com domicilio eleitoral n'o districto municipal de Sa.FERNANDO MENDES DE ALMEIDA. JÚNIOR (2.356);, ficramento. (Qualificação ex-officio.
B.E.
47, numero
lho de Fernando .Mendes de Almeida e de Anna Andrèw'
' 24.532.)
Mendes de'Almeida, nascido a 12'de fevereiro de Í882,
AM\LIA PORPHIRIA DE'ARAÚJO (2.344), filha de .Toa- no Districto Federal, residente á rua do Flamengo n. 72,
- quim Porphirio de Araújo e de Ursula Maria de A r a u - .
funecionario publico, casado, com domicilio
eleitoral
jo, nascida a 21 de outubro de 1898, em Recife, Estado
ho districto municipal de Santa Rita.
(Qualificação
de Pernambuco, residente á rua 24 de maio n. 919,
ex-officio.
B. E . 18,'n. 1.470.)
„
'
funccionaria publica, solteira; com domicilio eleitoral
HORACIO
VERNE
(2.357),
filho
de
João
Verne
e
de Isauno distrteo municipal de Sacramento. (Transferencia.),
ra Marciana da Silva Verne, nascido a 3 de maio^ de
JVILRTHES ETI.ENNE DESSAUNE (2.345), .filha de. .Francis- '
1887, em Juiz-de Fora, Estado de Minas, residente á
co Etienne Dessaune e de Auradina Santos Dessaune,
r Tua Generai Câmara n. 149, professor, casado, com do-.'
nascido, a 9.de agosto de 1909, em Cachoeiro do Itape\
micilio eleitoral no districto municipal ,de S. Dominmerim, Estado do Espirito Santo,. residente á rua 7 de
gos. .(Qualificação requerida.),
1
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THARCILIO DO CARMO DUTRA (2.358), filho de José ConIbitu' n . 13, commercio, casado, com domicilio eleitorado do Carmo Dutra e de Deolinda Maria do Carmo,
ral no districto municipal de Sacramento. (Qualificanascido a 27 de dezembro de 1915, no Districto F e ção requerida.)
deral, residente á rua da America n . '36, casa 5, funANTÔNIO FERREIRA EXPOSTO (2.371), filiação ignorada,
cionário publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
nascido a 13 de janeiro de 1900, em Portugal, brasileidistricto municipal de Sacramento. (Qualificação
c$ro naturalizado, residente á rua Conde de Irajá n. 68,
officio. B . E . 76, n. 360.)
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de S. Domingos. (Qualificação
ex-officio*
JA.CY CORRÊA (2.359), filho de Sebastião José Corrêa e cie
B . E . 66, n. 149.)
Miquela Guidi Corrêa, nascido a 20 de julho de 1915,
no Estado de Minas Geraes, residente a avenida SuburANTÔNIO RAMOS (2.372), filho de Nilo Ramos e, de S-basbana n . 2.802, commercio, solteiro, com domicilio eleitiana Ramos, nascido a 13 de junho de 1905, em Ju:z de
•toral no districto municipal de Santa Rita, (QualificaFora, Estado de Minas, residente no largo do Machado
ção requerida. B . E . 83, n . 1.727.)
n. 30, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Domingos. (Qualificação
exALFREDO DIAS NOGUEIRA (2.360), filho de Romão Dias
officio. B . E . 6S, n. 166.)
Nogueira e de Maria de Castro Nogueira, nascido a 13.
de março de 1872, em Campos, Estado do Rio, residenHEITOR DA VILLA (2.373), filho de Quirino Davilla e de
te á rua Frei Caneca n. 192, funecionario publico, solMarfiza de Moura Davilla, nascido a 19 de julho
da
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
1907, no Districto Federal, residente á rua dos Ourives n. 115, commercio, solteiro, com domicilio eleitoSacramento. (Qualificação ex-officio.
B . E . 76, nu-:
ral no districto municipal de S. Domingos. (Qualificamero 29.)
ção requerida.)
ANTÔNIO VICENTE RAMOS (2.361), filho de Manoel Ze—
FRANCISCO MARCONDES NABUCO (2.374), filho de José
ferino de Alcântara e de Isaura Amélia da Conceição,
Antônio Nabuco e de Constança Marcondes
Nabuco,
nascido a 25 de março de 1889, em Aracaju, Estado de
nascido a .9 de abril de 1894, em Pindamonhangaba, E s Sergipe, residente á rua Vieira Ferreira n. 184, esti, tado de S. Paulo, residente á rua General Gamara n u vador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mumero 130, sobrado, commerciante, casado, com domicinicipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio.
B. E.
lio eleitoral no districto municipal de S . ' Domingos,
73, n . 20.317.)
(Qualificação requerida, n. -572.)
•
ADELINO HERMENEGILDO FERNANDES (2.362),
filhode Romão Franco Fernandes e de lzabel Fernandes - ANTENOR FARIA (2.375), filho de Luiz Faria e de Perpetua Faria, nascido a 2 de julho de 1883, em Campos,
Hermenegilda, nascido a 13 de dezembro de 1887, no
Estado do Rio, residente á Estrada Nova da Pavuna,
Districto Federal, residente á rua Major Sayão n». 6,
n . 868, mechanico, casado, com domicilio eleitoral no
operário estivador, solteiro, com domicilio eleitoral na
districto municipal de São Domingos.
(Qualifiração
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação ex-requerida.)
officio. B . E . 73. n. 29.595.)
JOSÉ BENEDICTO DOS REIS (2.376), filho de José F r a n EDUARDO MACEDO (2.303), filho de Emygdio Macedo e
cisco da Rosa e de Maria Francisca SanfAnna, nascido
de Brasília do Nascimento, nascido a 18 de junho ds
a 6 de janeiro de 1903, no Estado de Sergipe, residente
1889, em S. Salvador, Estado da Bahia, residente á rua
á rua Franco de Sá n. 53, estivador, casado, com doSenador Pompeu n. 23, estivador, solteiro, com domimicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
cilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
(Qualificação ex-officio.
B . E . 73, n. 30.764.)
(Qualificação ex-officio.
B . E . 73. n. 30.177.)
BAYMUNDO BARBOSA DE PAIVA (2.377), filho de ViSÉRGIO PACHECO (2.364), filho de Augusto Pacheco e de
cente de Paula Paiva c de Zulmira Barbosa de Paiva,
Etelvina Thereza Pacheco, nascido a 9 de setembro de
nascido a 10 de novembro de 1914, em Ceará Mirim, Es1889, em Rio Formosa, Estado de Pernambuco, resitado do R. G. do Norte, residente á rua Didino n. 28,
dente á ladeira Madre de Deus n. 23, estivador, casado,
sobrado, funecionario publico, solteiro, com domicilio
com domicilio eleitoral no districto municipal de Saneleitoral no districto municipal de Sacramento. (Quata Rita. (Qualificação ex-officio.
B . E . 73, numero
lificação ex-officio
B . E . 77, n. 78.)
30.757.)
ISA1AS DA SILVA MOTTA (2.365), filho de Manoel da SilRAPHAEL MARTINS DE PINHO (2.378), filho de Alfredo
Montanha de Pinho e de Anna Lacerda de Pinho, nasva Motta e de Julina da Silva Motta, nascido a íô de
cido a 7 de agosto de 1888, no Districto Federal, r e julho de 1905, no Districto Federal, residente á rua
sidente -á rua Dr. Paulo Alves n. 73, funecionario da
Riachuelo n . 421, casa 5 commercio, solteiro, com doPolicia Federal, casado, com domicilio eleitoral no dismicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita,
tricto municipal de Sacramento.
(Qualificação
ex(Qualificação requerida. B. E . 55, n. 7.448.)
officio. B . E . 77.)
ANTÔNIO SOARES DE MEDEIROS (2.366), filho de Domingos Soares Medeiros e de Josepha Rosalina de MeBENTO LUIZ DE MOURA (2.379), filho de Luiz
Joadeiros, nascido a 26 de fevereiro de 1885, em Acary,
quim de Moura e de Felippa Luiza de Moura, nascido
Estado do R. G. do Norte, residente á rua Alfenas .nua 21 de"março de 1884, em Coração de Maria, Estado da
mero 124, estivador, casado, com domicilio eleitoral no
Bahia, residente á rua Marina n. 311, estivador soldistricto municipal de Santa Rita. (Qualificação
exteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da
Santa Rita. (Qualificação ex-officio.
B . E . 73, n u m e officio. B . E . 73, n. 30.432.)
ro 29.548.)
JOB ANDRÉ VERDINI (2.367), filho de Leopoldo André
Verdini e de Cândida Rússia Verdini, nascido a 28 de
PAULO RODRIGUES ALVES (2.380), filho de Manoel Romarço de 1901, no Districto Federal, residente á rua
drigues Alves Júnior e de Maria Cândida Rodrigues
Sá n . . l 4 6 , estivador, casado, com domicílio eleitoral no
Alves, nascido a 27 de junho de 1914, no Districto F e districto municipal de Santa Rita. (Qualificação
exderal, residente á rua São Francisco .Xavier n. 199.
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo
officio. B . E . 73, n , 30.365.)
municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida. B .
VOLESIO DE ALBUQUERQUE MELLO (2.368), filho
de
E . 73, n . 400.)
, .
Alfredo Lima de Albuquerque Mello e de Mathilde Galvão de Albuquerque Mello, nascido a 17 de novembro
JOSÉ VERÍSSIMO DOS SANTOS (2.381), filho de Verísside 1900, no Districto Federal, residente á rua General
mo Baptista dos Santos e de Umhelína Maria da ConPolydoro n. 324, casa 2, funecionario' publico, casado,
ceição, nascido a 3 de abril de 1893, em Palmarcs, E s com domicilio eleitoral no districto municipal de Satado de Pernambuco, residente â rua Major Saqão n u cramento. (Qualificação ex-officio.
B . E . 76, numemero 20, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no
ro 254.)
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação
exofficio. B. E . 73, n. 30.041.)
AMORY GEOLAS (2.369), filho de Antônio Joaquim NapoMARIA CÂNDIDA RODRIGUES ALVES (2.382), filha
do
leão Geolas e de Clarita Lenoir Geolas, nascido a 28 de
Francisco Simões da Fonseca e de Zilpa Cândida de
dezembro de 1910, em Petropolis, Estado do Rio, resiBarros, nascida a 30 dc agosto de 1887, no Districto Fedente á rua Copacabana n. 525, funecionario publico,
deral, residente á rua S. Francisco Xavier n. 199, prosolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
fessora municipal, casada, com domicilio eleitora! no
de Sacramento. (Qualificação ex-officio.
B . E . 68.)
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação requeROBERTO DINIZ ALVES (2.370), filho de Antônio Diniz
rida. B. E.* 73, n . 405.)
Alves e de Elisa Alves Queiroz, nascido a 29 de janeiro
de 1892, no Estado do Rio de Janeiro, residente á r u a
;
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Carolina Ferreira Duarte Castro, nascida a 1 1 de ouAÜREUANO DURVAL MOREIRA (2.383), filho de Antônio
tubro de 1 8 7 5 , em Volta Grande, Alem Parãhyba, E s " Durval Moreira e de Joanna Maria Conceição. ,nasci do
tado de Minas, residente á avenida Marechal F l o r i a n o '
a 6 de abril de 1900. em Estância, Estado de Sergipe,
' Peixoto n . 1 5 5 , sobrado, domestica, viuva, c o m - d o m i residente à rua Evarigelina n . 14, operário, estivador,'
cilio eleitoral no districto municipal de S . Doming.. s,'
casado, coni domicilio eleitoral no districto municipai
de Santa Rita. (Qualificação ex-officio.
B . E . 73,
(Qualificação requerida.)
;
n . 30.437.)
~
, ANTÔNIO FAÜSTLNO XAVIER ( 2 . 3 9 6 ) , filho dé Manoel
VICENTE MARQUES DOS SANTOS (2.384), filho de AnFaustino Xavier e de Edwifgem" Moreira, nascido- a 1
tônio Marques dos Santos e de Maria Josepha dos Sande agosto.de 1 9 0 6 , em Rezende, Estado do Rio, resitos, nascido a 24 de agosto de 1894, em Campina G r w dente á avenida Rio Branco,' n . 1 3 7 , cabineiro de elede, Parãhyba, residente á rua Pedra do Sal n . 22, esvador, solteiro, com domicilio eleitoral no' distriüío
tivador, casado, com domicilio eleitoral no districlo
municipal de Santa Rita. (Qualificação èx-officio.
B.municipal de Santa Rita.» (Qualificação ex-officio.
B.
E 82 n 2 )
E . 73, n . 29.951.)
ELISA D A ' GOSTA ( 2 . 3 9 7 ) ? filha de Laura Qosta, nascida
OTT3 DE AZEVEDO FERNANDES (2.385), filho de V.ra .27 de maio de 1 8 9 3 , no Districto Federal, residente á .
ginio Galmon Ferreira Fernandes e âe Esmerína tíe
rua Camerino, 3 8 , domestica, casada, com domicilio eleiAzevedo Fernandes, nascido a 10 de abril de. 1916, em
toral no districto municipal de Santa Rita, (QualifiGollatina, Estado do Espirito Santo, residente á rua
cação requerida.) ,
Conde Bomfim n. 113, estudante de medicina, solteiro,
THEODORA ROMER ( 2 . 3 9 8 ) , filha de Hermano Leon ' t e com domicilio eleitoral no districto municipai de . Sa- • mer c dé .M-irian Romer, nascida a 2 1 de agosto de 1 9 1 1 ,
cràmento. (Qualificação requerida.)
em São Paulo, Estado de S.,Paulo, residente â rua 24.
EDMUNDO MONTEIRO DE CASTRO (2.386), filho de. Cânde Maio n. • 807, .casa 14, chápeleira, solteira, com d o dido Alves de Castro "c de Alice Monteiro de Cavtro,
micilio eleitoral no districto municipal de '.Sacramento.
nascido a 28 de setembro.de 1910, no Districto Fed,:ral,
(Qualificação requerida.)
\
residente á rua Almirante Barroso n . 1, jornalista, solLYDlü PEREIRA FRAGA (2.399), filho de Viriato Pereiteiro, com domicilio eleitora! no districto municipal cie
ra Fraga e de Elpidia .Francisca" Fraga, .nascido a 3 de
Santa Rita. (Qualificação requerida. B . E: 77, n u setembro de 1 9 0 7 , em S. Felippe, Estado dá Bahia, r e mero 769.)
sidente á rua Evaristo da Veiga n . 47, operário, 30!teiro. com domicilio eleitoral no districto municipal. de
1DELVIRA ESTRELLA DE F A R I A (2.387), filha de Mmoe!
Lourenço Estrella e dc Bernardina Florin Estrella, -,asSanta Rita. (Qualificação requerida, n. 5 9 0 . )
cida a 19 de junho de 1887, no Districto Federal., resiD1DJMO FERREIRA DE MELLO ( 2 . 4 0 0 ) , filho de José Joadente á rua Tapary n . 15, funccionaria publica, v:uva;
quim de Mello e de Emiiiana Ferreira de Mello, nascido
Com domicilio eleitoral no districto municipal de Saa 8 de agosto de 1 9 0 2 , em Barra Mansa, Estado do Rio,
cramento. (Qualificação ex-officio.- B. E . 76. .numeresidente á r u a Visconde 'de Itauna n . 71,. motorista,
ro ^9.)
.
' '
/casado, com domicilio eleitoral no districtoi munsetuai
EUR1CO RODRIGO DE FREITAS (2.388), filho de -da- '
de Santa Rita. (Qualificação requerida. B„ E . 3 3 ,
quim Rodrigo de Freitas e de Elvira Amélia da Gosta '
n. 8 . 3 3 6 . )
'
. Freitas, nascido a 3. de julho de 1904, no Districto F e - ' JOSÉ PEREIRA ( 2 . 4 0 1 ) , filho de Joaquim Pereira * de
deral, residente á rua Herculano de Freitas n . 2.6.
Francisca Pereira, nascido a 2 3 de janeiro de 190S, no
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri.Estado de Minas Geraes, residente á r u a do Lavradio
cto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.
n. 15, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
B. E . 78. n . 469.)
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação r e CARLOS PEREIRA (2.389), filho de Rodolpho Pereira s dc
querida, n . 4 2 8 . )
Elisa Gal, nascido a 4 de fevereiro de 1904, em NiolbeOCTAVIANO RODRIGUES DOS SANTOS ( 2 . 4 0 2 ) , ' filho de'
roy, Estado do Rio, residente á rua Frei Caneca uu- •
Ecequiel Rodrigues, dos Santos e de Maria lllodrign.es
mero 237, operário, solteiro, com domicilio eleitora! no
dos Santos, nascido a 2 2 de maio de 1 8 8 5 , em' Aracaju',
districto municipal de S. Domingos. (Qualificação'cxEstado de Sergipe, residente á rua Mantiqueira a. 9,
officio. B . E . 66. n . 549.)
estivador, casado, com domicilio eleitoral n o i districto
ARTHUR DE • OLIVEIRA" POSO (2.390), filho de Anüniio
municipal
de Santa Rita. (Qualificação ex-officio.
B.
Leal Poso e dé Merciria de Oliveira Poso, nascido a 12
T'.. 7 3 , n . 2 9 . 6 3 0 , )
de. novembro de 1901, no Districto Federal, residente á
WALDEMAR. SOARES ( 2 . 4 0 3 ) , filho de Manoel Soares e de
rua Leopoldina n. 20, operário, solteiro, com 'domicilio
Emilia do Rocha Soares, nascido a 2 5 de fevereiro de
eleitoral no districto • municipal de Sacramento. vQuano Districto Federai, residente,, á rua «tio- Ouvidor u."*32,'
• lificação ex-officio.
B . E . 66, n . 414.)
2 andar, empregado no commercio, solteiro, com doAOSINA TORRES DA SILVA (2.391), filha de Amanci.o .
micilio eleitoral 110 districto municipal de Sacramento,
Torres da Silva e de Francisca Moreira.Torres, nascida
{Qualificação "requerida. B . E . 6 3 , n. 4 . 9 1 3 . )
a 6 ,de maio de 1901, no Districto Federal, residente á
rua Conde Bomfim, o . 927-A,- funccionaria
publ'ca, • HENRIQUE DONADIO ( 2 . 4 0 4 ) , filho de Vicente Dbnatíio e
de Angela Helena Arregoni, nascido a 3 de outubro de
. solteira, com domicilio eleitoral no districto mumcipal
1910, 110 Districto Federa:, residente â rua Marechal
de Sacramento. (Qualificação ex-officio.
B . E . 83.)
Floriano Peixoto n . 1 3 7 , sobrado, operário, 'solteiro,
JÜSÉ JOAQUIM- DOMINGUES (2.392), filho de Joaquim ü o com domicilio eleitoral no districto municipal: de Samingues e de Luduvina Augusta -Pires, nascido a 15 de ,
cramento. (Qualificação .requerida, n . 7 6 4 . )
fevereiro de 1895, em Portugal, nascionálizado orasiJOÃO ANTUNES ( 2 . 4 0 5 ) . filho de Manoel Joaquim Antunes
leiro, residente á rua Primeira n . 340, operário, cae de Amélia Peixoto Antunes, nascido a 2 4 de junho de
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
S. Domingos. (Qualificação ex-officio.
B. E
66,
1905, no Districto Federal, residente á rua 2 n, 2 0 ,
n. 1.214.)
commercio, casado, cem domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, n u mero 8 8 5 . )
._
,
A R A C Y LIMA (2.393), filha de João Carlos de Lima . e de
ESTEVÃO RIBEIRO D E SOUZA ( 2 . 4 0 6 ) , filho de Fabricio
Maria da Conceição Ferreira Duarte Lima, nascida a
César de Souza e de Djanira Ribeiro de Souza, nascido
16 de abril de 1897, em Pirapetinga, Estado' de Minas'
a 1 7 de janeiro de 1916, no Districto Federal, residenGeraes, residente á avenida Marechal Floriano Peixote á rua Archias Cordeiro n . 60., sobrado, funecionario
to n . 155, sobrado, professora, solteira, com domicilio
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
eleitoral no districto municipal d e - S . Domingos. (Quamunicipal de Sacramento.
(Qualificação
ex-officio.
lificação requerida.)
B. E . 7 6 , n . 3 1 0 . )
CARLOS DOS SANTOS VARELLA (2.394), filho de JanuaLEONOR LOUREIRO ( 2 . 4 0 7 ) , filha de Antônio Loureiro
'
rio da Silva Varella e de Dulce dos Santos Varella,
. Júnior e de Maria. Leonor Vieira, nascida a 3 0 d e s g o s nascido a 14 de abril de 1914, no Districto Federai, r e to de 1 9 0 8 , no Districto Federal, residente á ruá Rias i d e n t e ^ rua Aristides Caire n. 112, funecionario p u chuelo n . 4 2 1 , commercio, solteira, com domicilio e l i blico, solteiro, com domicilio eleitoral no 'districto m u toral no districto municipal, de Santa Rita. (Qualificanicipal dc Sacramento. (Qualificação ex-officio.
B.
.
ção requerida, n . 1 . 2 1 6 . )
E. 76, n. 255.)
ARLHNDA FERNANDES LISBOA ( 2 . 4 0 8 ) , filha de Antônio
MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA DUARTE LIMA (2.395j,
Fernandes Lisboa e de. Maria Figueiredo -Lisboa;, nasfilha de Josué Ferreira da Silva Lima e de Graciana .
v
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cida a 17 de dezembro de 1912, no Districto Federai,
residente á, rua Riachuelo n . 421, commercio, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal tíe Santa Rita. (Qualificação requerida, 1.214.)
«TÚLIO LOUREIRO (2.409), filho de Antônio Loureiro J ú nior e de Maria. Loureiro Vieira, nascido a 5 de abril
de 1910, no Districto Federal, residente á rua Riachuelo n. 421, motorista, casado, com domicilio eleitoral no
districto' municipal de Santa Rita. (Qualificação
requerida, n . 1.215.)
1LBERTO
FERNANDES
LISBOA
(2.410),. filho
de
Antônio Fernandes Lisboa e de Maria Figueiredo Lisboa, nascido a t l . d e agosto de 1914, no Districto Fe»
deral, residente á rua do Riachuelo n . 421, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mumc-pai
de Santa Rita. (Qualificação requerida, n . 1.212.)
JÍSCOLASTICO VIEIRA (2.411), filho de Balbino Braz Vieira e de Antonia Maria da Conceição, nascido a 23 de
fevereiro de 1908, no Districto Federal, residente â
rua João Homem, n . 26, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal, de Santa
ftha.
(Qualificação ex-officio, n . 1.204.)
ANTÔNIO BERNARDINO (2.412), filho d e José BernarJinr,
e de Josephina Adelaide Ricão, nascido a 17 de março
de 1914, no Districto Federal, residente á rua Cunha
Barbosa n . 71, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação
ex-officio.
B . E . 81, n . 1.001.)
ARGEMIRO BAPTISTA SILVA (2.413), filho de Torquaío
Baptista da Silva e de Vitalina Baptista da Silva, nascido a 2 de julho de 1906, em Barra, Estado da Bahia,
residente á rua do Riachuelo n . 428, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Rita. (Qualificação requerida, n . 1.203.)
EUGÊNIO PEREIRA DE PAULA (2.414), filho de Vicente
Pereira de Paula e de Romana Pereira de Paula, nascido a 15 de julho de 1894, em Juiz de Fora, Estado de
Minas Geraes, residente á praia do Jequiá n . 650, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação "ex-officio", B. E .
73, n . 20.184.)
FRANCISCO MARCELINO DA SILVA (2.415), filho de E p i phaneo Simões da Silva e de Maria da Annunciação,
nascido a 8 de abril de 1900, no Districto Federal, residente á rua General Silva Telles n . 69, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento. (Qualificação requerida, B . E . 80, n u mero 1.413.)
RAYMUNDO MARQUES DE ARAÚJO (2.416), filho de Manoel Marques de Araújo e de Maria José de Araújo, nascido a 26 de abril de 1890, em Garanbús, Pernambuco,
residente á rua Domingos Lopes n . 57, marítimo, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento. (Qualificação requerida, B . E . 62, n u mero 7.385.)
J Q S E ' ALVES LOPES DOS SANTOS (2.417), filho.de Antônio Lopes dos Santos e de Felismina Alves dos Santos,
nascido a 21 de julho de 1899, no Dislricto Federal, r e sidente á rua Luiza n . 55, casa 2, guarda-livros, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, n . 387.)
O&MAR NASCIMENTO (2.418), filho de Raul Ferreira do
Nascimento, e de Euphrosina Marcinal do Nascimento,
. nascido a 7 de março de 1910, em Paracamby, Estado
do Rio, residente á avenida Rio Branco n. 137, cabineiro
de elevador, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santa Rita. (Qualificação " í x officio", B,
E . 82, n . 28.)
MANOEL ALEXANDRE PEREIRA (2.419), filho de José Alexandre Pereira e de Maria Thereza Pereira, nascido a
12 de abril de 1905, no Districto Federal, residente ú.
avenida Rio Branco n . 137, cabineiro de elevador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Rita. (Qualificação -"ex-officio", B . E . 23, numero 82.)
UBALDO CLIMACO DE SOUZA (2.420), filho de Emílio Climaco de. Souza e de Joanna Máxima Gerqueira, nascido
a. 16 de maio de 1906, no Districto Federal, rsidente á
rua André Cavalcante n . 179, empregado municipal,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento. (Qualificação requerida.)
JOSE' DE SOUZA (2.421). íilho de João de Souza Júnior e
de Maria Paulina de Souza, nascido-a 14 de janeiro
de 190C,' no Districlo Federal, residente á rua Francisco
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Eugênio n. 47, casa 7, estivador, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto- municipal de Santa Rita. (Quali'
ficação "ex-officio",*B. E . 73, n . 31.117.1
ABELARDO VEIGA URURAHY (2.422), filho de Antônio de
Miranda Ururahy e de Hercilia Veiga Ururahy, nascido
a 1 de maio de 1889, em Angra dos Reis, Estado do Rio,
residente á rua Silva Gomes n . 77, funecionario publico!
viuvo, .com domicilio eleitoral no districlo municipal de
Santa Rita. (Qualificação requerida, B . E . 82, n u mero 1.653.)
CLAUDIONOR IGNACIO DE FARIA (2.423), filho de José
Ignacio de Faria e de Hortencia Maria Faria, nascido a
1 de março de 1909, no Districto Federal, residente á
rua São Clemente n . 333, commercio, solteiro, com d o micilio eleitoral no districto municipal.de Santa Rita»
(Qualificação requerida, B . E . 74, n . 576.)
ANTÔNIO. BAPTISTA BASTOS (2.424), filho de Orestes
Baptista Bastos e de Rita Baptista Bastos, nascido a- 5
de fevereiro de 1892, em Aracaju, Sergipe, residente á
rua 34 n . 29, estivador, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de, Santa Rita. (Qualificação "exofficio", B . E . 73, n . 30.370.) '
ADOLPHO SILVEIRA MARTINS t2.425), filho de Eleoleri.i
Silveira Martins e de Joaquina Silveira Martins, n a s cido a 17.de novembro de 1888, em Itajahy, Estado de
Santa Catharina, residente á ladeira Morro do Valongo, n . 25, casa IV, estivador, casado, com domicilie»
eleitoral no dislricto municipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio. B . E ; 73 n. 30.642.)
JOSE' PINTO MARTINS (2.426), filho de Manoel Pinto Martins e de Belarmina Rosa de Lima, nascido a 2 de abril
de 1902, em Guarapary, Estado do Espirito Santo, residente á travessa A, n . 10, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
(Qualificação ex-officio, B . - E . 73 n . 30.960.)
QSWALD.O DOS SANTOS LISBOA (2.427), filho de Sebastião dos Santos Lisboa e de Paulina. dos Santos Lisboa,
nascido a 19 dc abril de 1904, no Districto Federal, r e sidente á rua José dos Reis, n, 133, estivador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districlo municipal de Santa
Rita. (Qualificação ex-officio, B . - E . 71 n . 310.)
ALFREDO SARMENTO DA SILVA (2.428), filho de José
Sarmento da Silva e de Raymunda Sotera da Silva, nascido a 20 de janeiro de 1907,.em Muricy, Estado de Alagoas, residente á rua Senador Euzebio, n . 548, sobrado,
empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Sacramento. (Qualificação cx~
officio, B . E . 76 n . 237.)
JOAQUIM FLORENCIO DUARTE (2.429), filho' de José*
Florencio Duarte e de Guilhermiha Maria da Conceição,
nascido em 1878, em Maranguape, Estado da Parãhyba
do Norte, residente, rua Cardoso Marinho, n . 42, estivador, viuvo, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio. B . E .
73 n . 30.629.)
OSCAR JOAQUIM ROSAS (2.430), filho de Sérgio Joaquim
Rosas e de. Beatriz Vieira Rosas, nascido a 4' de julho de.
1901, no Districto Federal, residente ã rua Jorge Rudge,
n . 110, casa VII, operário,- solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualifi. cação requerida, B . E . 82 n . 1.787.)
FORTUNATO PEREIRA DE FIGUEIREDO (2.431), filho de
Anisio Pereira de Figueiredo e de Amélia Antunes F i gueiredo, nascido a 23 de março de 1912, em Boa Esperança do Rio Bonito, Estado do Rio, residente á rua São
Luiz Gonzaga, n. 572 A, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação ex-officio, B . E . 77 n. 506.)
ANTÔNIO DA SILVA (2.432), filho de Macario Teixeir.i
Cardoso e de Anna da Silva, nascido a '4 de abril de 1899,
em Portugal, naturalizado, residente á rua Miguel Sayão,
n . 7, estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação
ex-officio, B . E . 73 n . 30.534.)
RUY DE OLIVEIRA FONSECA (2.433), filho de O s c a r ' T r à vasso da Fonseca e de Orminda de Oliveira Fonseca,
nascido a 12 de março de 1915, no Districto Federal, r e sidente á rua Jacy, n . 70, funecionario publico, solteiro, com dgmicilio eleitoral no districlo municipal do
Sacramento. (Qualificação ex-officio. B . E . 78.)
JOÃO FERNANDO HOEPPEL (2.434), filho dc Hani Carlos
Hoeppel e de Clementina Hoeppel, nascido à 8 de setembro de 1895, na Allemanha, naturalizado, residente á'
rua Camerino, n, 120, sobrado, funecionario publico,
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casado," com domicílio eleitoral ao districto municipal
ANTENOR ENRIQUE DE BARROS (2.AIS), íilho de Estade Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E : 78.)
vam Manoel de Barros e de, F r a n c ü m a de.Paiva Barros,
THEODORÍCO JÚLIO DA SILVA CASTELLO (2.435), filho
nascido a ;5 de dezembro de 1886, na Capital Federal,
de José Caldeira Çastello Branco .e de Luzia Joaquina
residente á rua Rosa Sayão n. 15, estivador/casado, com
da Silva, nascido a L d e julho de 1906, em Cidade de Ala- i
^ domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
gòas,' Estado de Alagoas, residente no Largo de São
(Qualificação ex officio, B . ' E . 73, n . 30.024.)
Francisco, n. 2 3 , militar, solteiro, com domicílio elei- .' FLORENTINA ARAÚJO (2.449),' fillio de Tenorio Araújo
toral no districto municipal de Santa R i t a . , (Qualificae de Adelaide Cavalcante, nascido a 22 de julho d e 1910,
ção requerida, B . E . 78 n . 492.)"'
no Districto Federal, residente á r u a do Rezende- n. 70,
" commercio," solteiro, com domicilio eleitoral no dislriFRANCISCO CUSTODIO D E ALMEIDA (2.435), filho de D i o nysio Custodio de Almeida e de Aixa. ."Silva de Almeida, ~"- . cto municipal de Sacramento.. (Qualificação requerida,)
CARLOS ALBERTO NORONHA FEITAL (-2.450), filho dé
nascido a 2 de setembro de 1915, no Districto Federal,
Girondino Feita! e de Rosa Laurra Feital. 'nascido a ii
residente â Avenida Pasteur, n. 404, casa '20, íuoceiode janeiro de 191-6, no Districto Federal,, residente ds
nario publico, solteiro, corri domicilio eleitoral no dis• rua Tavares Ferreira n. '41, funecionario publico, soltricto municipal de Sacramento. (Qualificação
ex-offiteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
cio, B. E . 7 8 . )
Sacramento...(Qualificação ex-officio, B . E . 75, n. 303.)
MOACYR AMARAL (2.437), filho de Mario Amaral e de J o OLDEMAÍl PINHEIRO (2.-451), filho de Octavio, Pinheiro da
vina Amaral, nascido' a 26 de dezembro de 1912, na CaSouza e de Hermógenea da Rocha Pinheiro,-nascido a
pital Federal, residente á rua 29 n. 2-87, funecionario
jjrjlbric.o, solteiro, com domicilio eleitoral'no districto
25 de agosto de 1939. no Disiricto Federal, residente á
municipal
de Sacramento.
(Qualificação ex officio,
r u a Ssnadar Soares n . 2G, operário, solteiro, com d o B , E . 78.)
^ •
micilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
/ffiNTO ARRUDA (2.438), filho de João Arruda e dé Re(Qualificação requerida, B . E . 70, n. 123.)
.gina Arruda, nascido a 21 de março de 1916, no Districto
JOSE' MANOEL DE AZEVEDO (2.452), filho de Graciiiano
Federal, residente & travessa
Rosa de. Pinho n . S
Azevedo da Gama e de Leopoldina Maria da Conceifunecionario publico, solteiro, eom domicilio eleitora! no
ção, nascido a 17 âé agosto de 1897, em Recife, EstadeJ
districto municipal d e . Sacramento. (Qualificação e*
de Pernambuco,- residente á r u a 'do Riachuelo n . 421,
officio, B . E . 7 8 . )
operário, casado, com domicilio eleitoral ho districto
AVELINO GONÇALVES (2.439), filho de Manoel Gonçalves
municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida.)
e de Emilia Gonçalves, nascido a 18 de março de 190.4,
ARY DE FARIA (2.453), filho de Fernando Neves de Faria;
uo Districto Federal, residente á r u a Riachuelo n . 245, "'
e de-Julieta de Faria, nascido a. 2 de janeiro de 1907,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
no Districto Federal, residente á rua Lino Teixeira n u municipal
de Sacramento. (Qualificação
ex officio,
. mero 23, ceiaroercio, solteiro, coro domicilio-eleitoral no
B. E . 77.)
districto municipal de Sacramento. (Qualificação axJ9SK BRAZ (2.440); filho de Manoel Braz e de Maria E u officio, B . E . 1 7 . ;
' ,
femia de Jesus, nascido a -30 de outubro de 1910. no
DAVID ABRAHIM SAID (2,454). filho de Abrahim Said e
Districto Federal, residente á r u a São Luiz Gonzaga tiade Anna Said,. nascido a 16 de novembro de; 1903, emj
mero 557, casa 1, commercio,. solteiro, com domicilio
Jerusalém, Palestina (naturalizado), residente á r u a .
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (QuaSão Francisco Xavier n . 107, commercio, solteiro, com
lificação requerida.)
domicilio eleitoral no districto municipal de SacramenMARIO DE .MORAES (2.441), filho de Francklin José de
to. (Qualificação requerida.) .
Moraes e de Sarah Verol de Moraes, nascido a 21 de s e ÊEQRGLMA MACHADO DE CASTRO (2.455), filha de Matembro de 1913, no Districlo Federal,.residente Á r u a
noel Caetano Machado e de Amélia Augusta! Machado,
Teixeira de Azevedo n. 68, funecionario publico, solnascida a i d e abril de 1890, no Districto Federal, resi-'
teiro com domicilio eleitoral no districto municipal de..
dente á rua Monte Alegri?'n. 29, domestica, casada, coni
Sacramento.
(Qualificação ex officio, B . E . 76, n u
domicilio eleitoral.no districto municipal de Santa Rita,
mero Í 3 5 . )
^(Qualificação requerida, B . E . 67.)
ARY D E SOUZA BOTELHO (2.442), filho de Vicente Paula , JOSE MARQUES--DOS SANTOS .(2.456), filho dts Manoel
Botelho e de Eduarda de Souza Botelho, nascido a. 2
Marques dos Santos'e de Gasemira dé Jesus Rente, nas-«
de agosto de 1912, no Estado do Espirito Santo, r e s i cirlo a 27 de novembro.de 1884, em Portugal (brasileiros
dente á rua São Cláudio n. 27, pharrríãceütioo, solteiro,
naturalizado), residente á ladeira-da Gloria -ri.; 14,. e m com domicilio eleitoral no distr-icto municipal de Sacra- •
pregado publico, divorciado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação recrueraento. (Qualificação requerida.)
.. r i d a . )
ARY D E ALMEIDA (2.443), filho de líanoel de Almeida e
"ALBINO ARIEIRA'-DE MELLO (2.457), filho de. Antônio
' de Phelomena Torres, nascido a 2 de agosto de 1916, no
Carneiro Lins de .Mello e de. Antonia Âvieira, nascido ai
Districto Federal, residente á r u a ' d 0 3 Cajueiros n, 127,
í) de fevereiro de 1906, uo Districto Federal, residente
ooeraxio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
á m a Pedro I n . 7, 10° andar, commercio. solteiro, com:
municipal de' Sacramento. (Qualificação requerida, n u ' domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramenmero 1.724.)
t o . (Qualificação requerida.)
FRANCISCO VAZ (2.444), filho de Antônio Vaz e de Anna
ROSAL1NA" XAVIER DE ARAÚJO (2.459), filha de;Antônio
Thereza de Jesus Vaz, nascido a 5 de novembro dc 1912,
Alves de Oliveira e de Maria do Carmo Alves- de Olivei-'
no Districto Federal, residente ã rua Cândido Benieio
ra,- riascida a 30 de novembro de. 1906. no D . Federal,
n . 609, funecionario publico, solteiro, com domieiiio
i
residente á r u a Nis-ia" Floresta n . 76, domestica, easa-i
•eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualida, com domieiiio eleitoral no districto" municipal de'
ficação ex officio, B . E . 76, n . 142.)
Sacramento. (Qualificação requerida, n . 321-.)'
LYDLA RAMALHO D A SILVA (2.445), filha de Izidro MarJ.
JOSE' BORGES DA SILVA-(2.460), filho de Manoel Caetano
tins da Silva o de Rosa Ramalho da-Silva, "nascido a 1&~
da Silva e de Joanna Bento da Silva, nascido a 7 de j u de junho de 1908, no Districto Federal, residente á r u a
nho de 1907, no Estado da Bahia, residente á r u á F r a n Cajoeiros u . 427, domestica, casada, com domicilio eleicisco Eugênio n. 315,, casa 8., estivador, casado, dom d o . toral. no districto-municipal de Sacramento. '(Qualifimicilio eleitora] no districto municipal de S. Domin-r
cação requerida.)
•
gos. (Qualificação ex-officio,
B . E . 71, tt. 469.)'
S O Ã Q JORGE DE OLIVEIRA (2.446), filho, de José Marques '
JOSE' BAPTISTA DE OLIVEIRA (2.461J, filho "dé.:Manocl
de Oliveira e de Lucinda de Souza Oliveira, nascido a 23
Francisco de Oliveira e de Joanna Maria de Oliveira, nasde abril-de 1906, no Districto Federal, residente á r u a
cido a 7 de junho de 1893, no Estado dc Pernambuco,
Machado Coelho n . 54, guarda livros, casado, com doresidente á.avenida Roma n . 44, operário, casado, com'
micilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
. domicilio eleitoral no districto municipal de São Do-.,
qualificação requerida.)
' mingos. (Qualificação "ex-offieio". B . E. 78, n . 679.)
ALBERTO RIBEIRO DE MIRANDA (2.457), filho de Manoel
EDGAR.D RAMOS DOS SANTOS (2.462), filho de Hymigdio
JAibeiro de -Miranda e de Maria Rita de Miranda, nasciRanios dos Santos e d e Anna^ Maria da Silva, nascido a
do a-12 de setembro de 1911,.no. Districto Federal, resi-.
26 de junho de 1907, em Alagoas, residente á rua' Caradente á rua cio Lavradio b. 55, commercio.. solteiro, com'murú, 13, operário, soiteiro, com domicilio eleitoral no
domicilio eleitoral no districlo municipal de 'Sacramer.- "
districto municipal i e São Domingos. (Qualificação "ex. to. (Qualificação requeriea, B, E . SG.)
• o f f i c i o B , -E. 78, n . 376.) •
r
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MARIA DE LOURDES CASTRO COUTINHO (2.403), filha de
Álvaro dc Souza Castro e de Juliz Ferreira de Castro,
nascida a 4 de dezembro d 1895, no Districto Federai,
residente á rua Cândido Benicio n . 123, funccionaria
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B.
E . 78, n. 159.)
JORGE EDUARDO DELLAL (2.464), filho d Eduardo Delia!
e de Maria Dellal, naseido a 22 de outubro de 1912, no
Districto Federal, residente á rua da Alfândega n. 365.
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Domingos. (Qualificação '"ex-offieio ',
B . E . 78, n . 278.)
NlCOLINA BARBOSA (2.465), filha de João Francisco Barbosa e de Ignez Rodrigues Barbosa, nascida a 11 de j u lho de 1905, no Estado de Pernambuco, residente & rua
Senador Euzebio n. 140, operaria, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qualificação "ex-officio", B . E. 78, n. 082.)
LJALMA ANASTÁCIO SILVA (2.466), filho de José Anastácio Silva e de Zulmira Anastácio Silva, nascido a 22 de
novembro de 1910, no Districto Federal, residente á rua
Sá n. 299, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São Domingos. (Qualificação "exofficio", B . E . 78. n. 264.)
AVELINO JOSE' ALVES (2.467), filho de Avelino José Aive3
e de Maria da Conceição, nascido a 5 de outubro de 1911,
no Districto Federal, residente á ruá Quatro n. 102, estivador, solteiro.,com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São Domingos. (Qualificação "ex-officio", B .
E . 71, n. 511.)
MILTON DE OLIVEIRA VASQUES (2.408), filho de Justino
Oliveira Vasques e de Adelia Ramos A asques, nascido
a 2 de novembro de 1910, no Districto Federal, residente
á rua Bento Gonçalves n . 92, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, n. 9.293.)
NAIR COSTA (2.469), filha de Pedro da Silva e de Rosa
Mendes da Silva, nascida a 25 de março de 1897, no
Estado do Minas Geraes, residente á rua Paula Mattos
n . 179, operaria, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qualificação "exofficio", B . E. 78. n. 382.)
•A ARI O DA SILVA RAMOS (2.470), filho de Flavio da Silva
Ramos e de Maria das Dores Gonçalves, nascido a 11 de
junho de 1913, no Districto Federal, residente á rua
da Alfândega n . 285, estivador, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São Domingos. - (Qualificação "ex-officio", B. E . , 7 1 , n. 475.)
JOÃO DOS SANTOS BIZARRO (2.471), filho de João Maria
dos Santos Bizarro e de Maria de Assumpção Ramos,
naseido a 17 de junho de 1891, em Portugal, naturalizado, residente á rua Sacadura Cabral n. 217, official
da marinha mercante, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de, Santa Rita. (Qualificação "ex- *
officio", B . E . 46, n. 23.492.)
CARLOS FRANCISCO ROSAS (2.472), filho de Pauüno F r a n cisco Rosas e de Miguela Novarro Rosas,.nascido a 4 de
novembro de 1895. em Ladario, Estado de Matto Gr"o?so,
residente á rua do Livramento n, 105, offioial da m a rinha/mercante, solteiro, com domieiiio eleitoral no d i s tricto municipal da Santa Rita. (Qualificação "ex-oítício". B . E . 70. n. 28.229.)
BENTO DE OLIVEIRA CALDAS (2.473), filho de José de
Oliveira Galda-s e de Laura Cardoso Calda3, nascido a
29 de abril de 1913, em Niçtheroy. Estado do Rio de Janeiro, residente ã rua Jorge Rudgc n. 110, c-asa 6, m e cânico, solteiro, cora domicilio eleitoral no distr.cto municipal de Santa Rita. (Qualificação requerida, numero
1.864.)
1

r

1

ALBERTO JACINTHO MACHADO (2.474), filho de Jacintho
Pereira Machado e de Maria Carolina de Sá Machado,
nascido a 13 de março de 1899, no Districto Fede "ai, i esidente á rua 'General Silva Tiles n . 120, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dc
Santa Rita. fOualificação requerida, n . 1.865.'
HERNANT MACEDO BAPTISTA (2.475), filho de Antônio
Lourenço Rodrigues e de Deolinda Macedo Baptista, nascido a 2 de fevreiro de. 1906, em São Pedro de Aldeia,
Estado do Rio, residente á rua Jorge Rudge n . ' 110, casa
15, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no. districto municipal de Santa Rita.' (Qualificação requerida,
n . 1.866.)
EUCLYDES PELOT MONTEIRO (2.476); filho de Joaquim
Ferreira Monteiro e de Lucine FeloU Monteiro, nascido
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a 30-de novembro de 1911, no Districto Federal, residente
á travessa. Coary n. 206, operário, "solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Domingos,
(Qualificação requerida,- n, 20.)
JOÃO KRAUSS (2.477), filho de Francisco José Krauss e
de Catharina Krauss, nascido a 1 de setembro de 1892,
no Districto Federal, residente á rua Bias Fortes n. .1,
estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de. São Domingos. (Qualificação "ex-üffi-jio",
B . E . 71. n. 224.J
DEOCLECIANO CAETANO DA SILVA (2.478), filho de F e r nando Caetano da Silva e de Joanna Rufina da Conceição, nascido a 4 de janeiro de 1910, no Estado do Rio
de Janeiro, residente á rua Marechal Bittencourt n. 215,
estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Domingos. (Qualificação "ex-officio".
B. E. 71, n. 101.)
ANTÔNIO PEDRO VIDAL (2.479), filho de José Pedro Vidal e de Anna Maria Vidal, nascido a 24 de fevereiro de
1873, no Districto Federal, residente.á rua Affonso Anna
n, 36, estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Domingos.- (Qualificação "exofírcia", B . E. 71, n . 87.)
ALDA GOMES GROSSO (2.480)', filha de Rodolpho Grosso e
de Alice Gomes Grosso, nascida a 6 de dezembro de
1915, em Campinas, Estado de São Paulo, residente á
rua Ferreira Vianna n. 59. violinista, solteira, eom domicilio eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qualificação "ex-officio", B . E. 74, n . 16.)
IBERÊ GOMES GROSSO (2.481), filho de Rodolpho Grosso
e de Alice Gomes Grosso, nascido a 12 de junho de
1905, em- São Paulo, residente á rua Ferreira Vianna
r . 59, violinista, solteiro, com domicilio eleitora! no
districto municipal de São Domingos. (Qualificação "exofficio", B. E. 74, n. 58.)
JOSE' ROSA RIBEIRO (2.482), filho de Joaquim Rosa Ribeiro e de Joaquina Rosa Ribeiro, nascido a 19 de abril
de 1890, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
Maia Lacerda n. 21, professor de orchestra. solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Domingos. (Qualificação "ex-offieio", B. E. 74, n. 67.)
ADA OALUCCI (2.483), filha de Antônio Calueci e de Giovana Forzani, nascida a 9 de junho de 1896, em Roma,
Itália, residente á rua Gago Coutinlio n. 22, viotini-ta,
Besquitadá, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qualificação '•ex-officio". B. E .
74, n . 863.)
ANTÔNIO PE RS ANTE (2.484), filho ttc P a u l o - P r c ^ d ô o de
Josephina Persante, nascido a 26 cie agosto de 1901, em
São Paulo, residente á rua Carlos Sampaio n. 63. sobrado, professor de orchestra, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São Domingas. (Qualificação " e x - o f f i c i o B . E . 74. n. 12.)
fOÃO SARCINELLI (2.485), filho de Leonardo Sarcinelli e
de Rosa Sarcinelli, nascido a 2 de setembro de 1894, no
Estado de São Paulo, residente á rua Joaquim Silva n u mero 2, professor de orchestra, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qualificação "ex-officio", B. E. 74. n. 72.)
JOSE' D'ALMEIDA (2.480), filho de Manoel Joaquim de Almeida e. de Aima Ferreira cie Almeida, nascido a 13 d e '
abril de 1885. em Rezende, Estado do Rio, residente á
rua Bulhões Marciai n. 51, professor de orchestra, casada, com domicilio eleitoral no dislricto muruc-ipal de
São Domingos. {Qualificação- "ex-oífJc-io", B . E . 74,
n.. 68.)
ARNALDO ESTRELLA-(2.487), filho de Antônio de Azevedo
Estrella e de Anna Morhach Estrella. nascido a 15 de
março-de 1908, no Districto . Federal, residente á rua
Pontes Corrêa n. -20, professor de orchestra. solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Domingos. (Qualificação "ex-officio". B . E. 74, n. 13.)
JANDIDO ANTÔNIO ASSUMPÇÃO (2.488). filho de Joaquim
Arttonio de Assumpção e de Guilhermina Felicia' de Assumpção, nascido a 21 de maio de 1877, no Districto Federa! .residente á rua Jo.sé Domingues n. 42, professor
de orchestra. casado, com domicilio eleitoral, no districto municipal de São Domingos. (Qualificação "ex-officio", B. E . 74. n. 28.)
RAYMUNDO LOYOLA REGO (2.489), filho de Manoel Rego
e de Leonizia Loyola Rego, nascido a 28 de novembro de
1904, em Capella, Estado de Sergipe, residente á rua
Almirante Alexandrino n. 78, professor de orchestra,
casado, com domicilio, eleitoral, no districto municipal de
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JOSE' TOMASELLI (2.503), filho de Raffaele Tomaselli e de
São Domingos. (Qualificação "ex-officio",. B . E . 74,
Angelina Tomasellí, nascido a 22 de setembro de" 1900, em
n . 114.)
Napoli, Itália, r e s i d e n t e - á . r u a Marquez de São Vicente
ITRMINO MIRANDA (2.490), filho "de José Eugênio de Min . 636, profesor de orchestra, solteiro, com domicilio
randa e de Gasparina de Miranda, nascido a 25 de j u eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qua-.nhoVde 1894, em São Francisco de Paula, Estado de
lificação "ex-officio", B . E . 74, n . 862.)
•Minas Geraes, residente á r u a da Alfândega n . 189,
OSVVALDO PASSOS CABRAL (2.504), filho d e João da Costa
professor de orchestra, casado, com domicilio'eleitoral no
Cabral e de Anna Leonides Passos Cabral, nascido a. 5
districto municipal de São Domingos. (Qualificação " e x de fevereiro de 1900, em Taperoá, Bahia, residente á
officio", B . E . 74, n . 47.)
rua dos Coqueiros n . 69, professor de orchestra, casado, .
JOSE' FRANCISCO LEMOS (2.491), filho de José dos San*
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
tos Lemos e de Lydia Maria de Lemos, nascido a: 28 de
Domingos. (Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n u junho de 1895, no Estado da Bahia, residente á rua Semero 103.)
nador Euzebio n . 80, professor, casado, com domicilio
JOAQUIM MACHADO MACHON NETTO (2.505), J i l h o de
eleitoral no districto municipal de São Domingos. (QuaErnesto Marchou e de Escolastiea Brandão, nascid.) a 22
lificação requerida, n . 5 0 4 . ) . ,
de janeiro de 1899, em Nova Friburgo,, Estado do Rio,
POMPILIO JOSEPHINO (2.492), filho de Albino Josephino
residente á rua do Riachuelo n . 83, professor de orchese de Magdalena da Conceição, nasoido a 12 de outubro
tra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto-munide 1898, em Santa Rita Jacutihga, Minas, residente á r u a
cipal de, São Domingos. (Qualificação "ex-offieio", B .
Valdo n . 89, operário, casado, com domicilio ete'toral n o _
E . 74, n . 64.)
.
.
. idistricto municipal de São Domingos. (Qualificação r e ADOLPHO PÁSSARO (2.506), filho de Salvador Pássaro, e
^ querida, n . 6.381.)
. •
de Thereza Pássaro, nascido a 31 de julho de 1894, no
PELISBERTO PEREIRA DA CRUZ (2.493), filho de João
Districto Federal, residente, á rua Silveira Martins n u Francisco Cruz e de Philomena Baptista Cruz, nascido
mero 50, professor de orchestra, solteiro, com domicilio
a 8 de agosto de 1910, no Estado do Ceará, residente á
eleitoral no districto municipal de São.Domingos. \ Q u a - avenida Pedro II n. 229, operário, solteiro, com domilificação' "ex-officio", B . E . 74, n . 3.) - ' "
cilio eleitoral no districto municipal de São Domingos.. .
AUGUSTO VASSEUR (2.507), filho de Victor Cezar Vas(Qualificação requerida, n 381.) *
seur e-de Paulina Teixeira Vasseur, nascido a 3 de seMARIA DA GLORIA TAVARES (2.494), filha de Acelino
tembro de 1899, no Estado do Rio de Janeiro, rasidente
Gusmão. Tavares e de Lina Maneia Tavares, nascida a
' á rua,Haddock Lobo n . 56, professor dé orchestra, ca20 de junho de 1909, no Estado.da Bahia, residente, á '
sado, com domicilio eleitoral no districto munic.pal de
rua Affonso Cavalcante n . 185. cerâmica, casada, cora
São Domingos. (Qualificação "ex-officiò", B . E . 74,
domicilio eleitoral no districto municipal de São Domin- '
n . 4.)
•
;
gos. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, n.. 379.)
RAMIRO-DINIZ (2.508), filho de Arthur Diniz e de" Luiza
•JOSE' DOS SANTOS (2.495), filho de Joaquim í!os Santos
Diniz, nascido a 22 de setembro de 1903,-em São Paulo,
e de Joaquina Francisca dos Santos,, nascido a .13 de
•residente á rua Dois de Dezembro n . 3 5 , ' professar de
maio de 1886, em Valença, Estado do Rio. residente á
orchstra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
rua Henrique Dias n . 34, funecionario municipal, s o l - municipal de São Domingos. (Qualificação "ex-officiò",
Seiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
B . E. 74, n. 117.) ' . , • • - >
(Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B". E. 74, n u JOSE' THEODORO MEIRELLES (2.509), filho de Francisco
mero 421.)
Gomes Meirelles e de Dolores Teixeira Meirelles, nasLCIZ CASTANHEIRA (2.496), filho de Marcai Castaoheira
cido a 9 dé novembro de„1898, ,.em Uberaba, .Estado, de.
e de Cândida de Assümpção' Cástanheira, nascido a 12
Minas Geraes, residente ffrua Souza Birros n . Í9., p r o * '
de outubro de' 1910, no Districto Federal, residente, á
fessor.de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no
rua Senador Dantas n . 47, estivador, solteiro, com dodistricto municipal de São Domingos. (Qualificação "exmicilio eleitoral no districlo municipal de São Dominofficio", B . E . 74,*n. 69.) •
"
gos. (Qualificação "ex-officio"; B . E. 71, n. 63.-)
vVALDEMIRO DE OLIVEIRA LAGO (2.497), filho de JoaJOSE' MARINHO DE OLIVEIRA (2.510), filho de Benedicto
quiio^de Oliveira Lago e de Leopoldina Rosa de Oliveira,
Cornelio de Oliveira e de Francisca Maria de Oliveira,
nascido a 17 de abril de 1913, no Districto Federal, resinascido a 3 de março de 1880, em Áreas, Estado de São
dente á avenida Henrique Valladares n . 117, operário,
Paulo, residente á. rua Bento Gonçalves n.; 45, professor solteiro, com domicilio eleitoral' no' districto municipal
de orchestra, casado, com domicilio eleitoral rio districto
de São Domingos. (Qualificação "ex-officio", B . E . 71,
municipal de São Domingos. - (Qualificaçãs "ex-officio",
- n . 581.)
'-• • B. E . 74, n. 65.)
3SCAR GOMES RAMAGEM (2.498), filho de Antônio Gomes
JOAQUIM DA FONSECA (2.511), filho de ítlidio da Fonseca
Ramagem e de Maria Carolina da Silva Ramagem, nase de Joanna Rosa da Fonseca^, nascido a 15 de outubro
cido a.13 de maio de 1916, em Florianópolis, -Estado,de
de 1884, em Portugal, residente á travessa Adelia n u Santa Catharina, residente á rua Prudente Moraes numero 25, professor de orchestra, casado, cem domicilio
j n e r o 363. operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Quadistricto municipal de São .Domingos. (Qualificação ' e x lificação "ex-officio". B . E . 74, n. 63.)
officio", B . E . 78, n . "306.) .
"' .- .
OSCAR DA SILVEIRA FURTADO (2.512), -filho ds Oscar da
ANTENOR THOMÀZ DA SILVA (2.499), filho de Florentino
Silveira Furtado ê de Guilhermina de Menezes,-nascido
Thomaz da Silva e de Leopoldina Maria da Silva, nascido
a 22 de outubro de 1896, no Districto Federal, residente
a 3 de outubro de 1890, no Districto Federal,, residente
á rua Catumby n . 86, professor.de orchestra, casado,
á rua João Caetano h . 39, empregado municipal, casado,
com. domicilio eleitoral no districto municipal. de - São
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Domingos. (Qualificação "ex-officio".. B . E . . 7 4 , n u Domingos. (Qualificação requerida.)
mero 146.)
;
AFFONSO HENRIQUES, CARLOS GARCIA (2.500), filho de" - PHELIPPE MESSINA (2.513), filho de Phelippe Messina e
Pedro Cândido Carlos Garcia e de Adelia Flores Garcia,
de Eugenia Trublet, nascido a 18 de j u n h ü d e 1885, em
nascido a 17 de maio de 1912, nõ, Districto Federal, r e França, Paris, naturalizado, residente á rua São G e r
sidente à rua São Francisco Xavier'"n. 603, casa III, proraldo n . 35, professor de orchestra, casado, com domicilio
fessor de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no
'"•• eleitoral "no districto municipal de São Domingos. (Quadistricto municipal de .São Domingos. (Qualificação "ex-""
lificação "ex-officio", B. E . 74, n . 852.) .i .
officio", B. E . 74, n. 20.)
JOÃO SCHLEDER JÚNIOR (2.514), filho de João Pedro SehEDMUNDO BLOIS (2.501), filho de Antônio Blois e de Lola
• -leder e de Leopoldina Schleder, nascido a 4'de-dezembro
Blois, nascido a 4 de abril, de 1904, em São Paulo, r e de 1884, em Guarapuava, Estado do Paraná, residente á
sidente á rua Dois de Dezembro n . 35( professor de orrua Francisco Eugênio n. 241, professor dei musica, cachestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
. municipal ^ e São Domingos. (Qualificação "ex-offieio",
- ' S ã o Domingos. - (Qualificação "ex-oí'ficio'V B . E . 74,
B . E . .74, n . 37.)
' n . 76.)
• . .
,
HERSH KOLMAM (2.502), filho de Haim Kolmam e de E s - 1
ter Kolmam, nascido a 2 de abril de 1890. na Palestina, • HENRIQUE NIREMBERG (2.515), filho de Israel Nirember e de Esteia Niremberg, nascido a 3 de março de 1909,
residente á rua das Larangeiras n'. 366 A, professor.de
em . Varsovia, Polônia, ..naturalizado, residente á rua
orchestra, casado, com domieili.0 eleitoral no districto
SanfAnna n . 77, I andar, professor de orÈhestra, solmunicipal de São Domingos. (Qualificação "ex-officio",
teiro, com domicilio eleitoral no districto nnánicinal d s
B . E . 74, n. 856.)
s

;
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São Domingos. (Qualificação "ex-officio", B . E . 74,
85.)
JACLNTHO GAMPISTA (2.516), filho de Manoel Campista e
de Ambrosina Campista, nascido a 3 de julho-, de 13SQ,
em Campos, Estado do Rio, residente & rua XVI n. 8,
Braz de Pinna, professor de orchestra, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Domingos.
(Qualificação "ex-c-fficio", B. E . 74 ,n. 70.),
LUIZ AUGUSTO BITTENCOURT (2.517), filho de Alberto
Bittencourt e de Maria Luiza Bittencourt, nascido a 14
de abril de 1915, no Districto Federal, residente á r u a
Alfredo Pinto- n . 76, funecionario publico, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B. E . 70.)
FRANCISCO DE AGUIAR MATTOS (2.518). Tilho de Domingos José de Mattos e de Maria do C Aguiar Mattos,
nascido a 18 de setembro de 1886, em Porto Novo, E s tado de- Minas,, residente á rua São Januário n. 269,
professor de orchestra, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qualificação
"ex-officio", B . E . 74, n. 40.)
ALBERTO ECKHARDT (2.519), filho de Alberto Eckhardt
e de Maria Eckhardt, nascido a 17 de abril de i897, em
Petropolis, Estado cLo Rio, residente á rua Barão cio
Amazonas n. 409, professor de musica, solteiro, com
..domicilio eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n. 97.)
OLVMPIO FERRAZ (2.520), filho de Carlos Olynrpio Ferraz
e de Cândida de Brito Ferraz, nascido a 24 de fevereiro
de 1897, no Districto Federal, residente á rua Pereira
Landin n . 123, funecionario municipal, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qualificação "ex-officio". B . E . 84, n . 11.)
i,iNDOLPHO DE ALMEIDA (2.521), filho de Daniel de Al' meida e de Maria Olympia de Almeida, nascido a 23
de noverhbro de 1903, em Valença, Estado do. Rio, r e s i dente á rua Fábio da Luz n. 124, professor de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de S. Domingos. (Qualificação ex-officio,
B.E.
74, n. 84.)
CÂNDIDO PEREIRA DA SILVA (2.522), filho de Jeronymd
Pereira da Silva e de Rosa Maria da Conceição, nascido
a 30 de janeiro de 1879, no Districto Federal, residente
á estrada Velha da Pavuna n. 859, professor de orchestra, casado, com domicílio eleitoral no districto m u n i cipal de S. Domingos, (Qualificação ex-officio,
B.E.
' 74, n . «4.)
DJANIRA DE SA REGO FORTES (2.523), filha de Manoel
Domingues de Sá Rego e de Esmeraldina Perrotta, nascida a 8 de fevereiro de 1899, no Districto Federal, r e sidente á-rua Amaral n . 97, professora, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.;
• (Qualificação ex-officio,
B . E . 9, n . 24.250.)
jltíiNOEL GONÇALVES VIEIRA (2.524), filho dc Othoniel
G-onçalves Vieira e de Alzira Souza Borges-i'ieira, nascido a .21 de junho de 1907, no Districto Fecleral, r e s i dente á rua Quíntão n. 230, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Sacramento. (Qualificação ex-officio,
B . E . 76, n. 132.)
LYBANO ALMANDO DELLA NINA (2.525), filho de Aurelio"Dclla Nina e de Josepha Delia Nina, nascido a 10 do
março de 1903, em S. Paulo, residente á rua D r . Leal
fi. 71, funecionario municipal, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio,
B . E . 84, n . 9.)
MA RI A MEDEIROS SILVA (2.526), filha de Octacilio Augusto da Silva e de Cecília Medeiros Silva, nascida a 1
de maio de 1911, no Districto Federal, residente á rua
Professor Gabizo n. 353, funccionaria publica, solteira,
- com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio,
B . E . 74, n. 227.)
LUIZ DE- ARAÚJO FIGUEIREDO (2.527), filho de J u v e n cio de Araújo Figueiredo e de Maria Concepía de Araújo Figueiredo, nascido a 15 de abril de 1908, em São
José, Estado de Santa Catharina, residente á rua Barão
de Guaratiha n. 28, funecionario municipal, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio,
B . E . 84, n . 14.):
OTHON BARCELLOS MAGALHÃES (2.528), filho de João
Bennaton Magalhães e de Zulmira Barcellos Magalhães,
nascido a 23 de janeiro de 1900, em Niçtheroy, Estado
do Rio de Janeiro, residente a avenida 7 de Setembro
n . 148, funecionario publico, casado, com domicilio eleirs.

1
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toral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio,
B . E . 76, n . 227.)
EILNANI CASTELLI (2.529), filho dc Marianno Castelli e de
Mathilde Castelli, nascido a 16 de junho de 1913, no
Districto Federal, residente á r u a S. Cbristovão- n. 280,
linotipista, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio,
Boletim Eleitoral 77.)
FÁBIO NUNES LEAL (2.530), filho de Alexandre Theopliilo
de Carvalho Leal e de Adalgiza Mendes da Silva Leal,
naseido a 2S de dezembro de 1914, no Districto Federal,
residente á rua Visconde de Pirajá n . 29, casa 3, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Sacramento. (Qualificação exofficio,

B.E.

79.)

ED1TH VIANNA LIMA (2.531), filha de Enrico Vianna e de
Julieta de Lima Vianna, nascida a 20 de outubro de
1909, no Districto Federal, residente á rua da Alfândega n . 109, domestica, casada, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Sacramento. (Qualificação exofficio, n . 1.270.)
YARA CUNHA (2.532), filha de Manoel Teixeira da Cunha
e de Maria Ferreira da Cunha, nascida a 19 de julho dc
1912, em Belém, Estado do Pará, residente á rua Sampaio Vianna n. 19, casa 10, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
sacramento. (Qualificação ex-officio,
B . E . 83.)
OTTO GOMES RODRIGUES (2.533), filho de João José Rodrigues e de Onorina Gomes Rodrigues, nascir\o a 20 de
agosto de 1915, no Distrieto Federal, residente á r u a
João Vicente n. 951, funecionario publico, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ''ex-officio", B . E . 75.)
F W A R D LACERDA FREIRE (2.534). filho de Everaldo
Bastos Freire e de Sophia Gama de Lacerda Freire, nascido a 8 de agosto de 1906, em Providencia, Estado de
Minas Geraes, residente â rua Marechal Floriano n . 35,
I , guarda-livros, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Sacramento. (Qualificação r e querida, n. 1.229.)
JOSE' FERNANDES DA'SILVVA (2.535), filho de Felicía
Fernandes c*i Silva e de Maria Balbina da Conceição,
nascido a 4 de maia de 1912, no Dislricto Federal, r e sidente á rua Gonçalves Dias n . 17, operário, solteira,
com domicilio eleitoral na dislricto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, n . 1.155.)
EUR1 PEDES AMARANTE- (2.536), filho de Ernesto Caetano Amararite e de Maria Francisca de Andrade Amarante, nascido a 16 de setembro de 1913, no Districto
Federal, residente á rua Manoel Vietorino n. 287, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio",
B. E . 79.)
WALTER DA ROCHA MIRANDA (2.537), fiiho de Arnaldo
da Rocha Miranda e de Angelina F . Rocha Miranda,
nascido a 14 de setembro de 1912, no Districlo Federal,
residente á rua do Bispo n . 329, funecionario publico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B . E . 79,
n . 109.)
OLGA HAMMES (2.538), filha de João Hammcs e de Maria
Hammes, nascida a 30 de setembro dc 1906, em Magé,
Estado do Rio, residente á rua Estevão n . 5, funceio-naria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B . E . 79.)
MANOELITA MACHADO PAIM
(2.539), filha de Manoel
Gonçalves Paim Júnior e de Luiza Machado cia Cunha,
nascida a 11 de setembro de 1913, no Districto Federal,
residente á rua Maria Antonia n . 32, funccionaria p u blica, solteira, com domicilio eleitoral lio districto m a ' nicipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B .
E . 79, n . 110.)
QDETTE HALFELD (2.540), filha de Altivo de Mello Halfeld e de Clothilde Santos Halfeld, nascida a 11 de outubro de 1900, em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes,
residente á rua Bambina n . 165, funccionaria publica,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação "ex-officio ', B . E . 79.)'
HERMENGARDA DE MENEZES GUIMARÃES (2.541) filha'
de José Esteves Guimarães e'de Regina Augusta dc Menezes Guimarães, nascida a 23 de maio de 1912, no E s tado do Pará, residente á rua Conde de Bomfim n . 187,
-"J.S:I 7. funccionaria publica, solteira, com domicilio
n
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eleitoral nô districto municipal de' Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B . E , 79.) - '. .
RAYMUNDÁ EPHIGENIA"PRAXEDES RAAMOS (2.542), filha de Arthur da Silva Ramos, e de Maria Ephigeniã
Praxedes Ramos, nascida a 13 de julho de 1911* env-Ga-.
mocim, Estado do Ceará, residente á rua Visconde de
Caravellas n . 148, funccionaria publica, solteira, com
domicilio eleitoral no districto m ú n i c i p a l d e Sacrament o . (Qualificação "ex-officio" ,B. E . 79.)
HÉLIO SIMAS ARAÚJO (2.543), filho de José Ribeiro Araújo e de.Ruth Simas.Araújo, nascido a 24 de outubro de
1915. no Districto Federal, residente á rua General Câmara n, 246, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral
no- districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, h. 1.299.)
-..-.*"PEDRO CARNEIRO VIEIRA (2.544), filho de Gelulio F r a n cisco Vieira'e de.Thereza Carneiro Vieira, nascido a 31.
de janeiro de 1880, em Itaparica, Estado da Bahia, residente á rua da America n . 144, funecionario publico,
. casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento. (Transferencia.)
ll/ARIA ANTONIETTA NETTO DOS REIS PIMENTEL
2.545), filha de. Bias Gomes Pimentel e de Maria Antonia Netto dos Reis Pimentel, nascida a 27 de julho
de 1911, no Districto Federal, residente á rua Conde de
Baependy n . 125, funccionaria publica, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação "ex-officio", B . 13. 79.)
ARISTOTELINO MONTE DA SILVEIRA (2.546), filho ds
-Felintho Laurindo da Silveira e de Rosalina d a . S i l veira, nascido a 16 de outubro de 18955, em Granja,
Estado do Ceará, residente á travessa Altino Ribeiro
n . 13, guarda nocturno, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.' (Qualificação "ex-officio", B . E . 60.')
.
MARIA HERCILIA LOBÃO (2.547), filha de Marcos Alvc3
Ribeiro e de Quiteria Pinho Ribeiro, nascida a 24 de
de setembro de 1912, em' Cantagallo, Estado do Rio,
residente á rua dos Andradas n . 50, domestica,, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento, fQualificação requerida, n. 712.)
DOLORES FIERZ (2.548), filha de Arthur Fierz e d.e Maria Fierz, nascida a 28 de fevereiro de 1895, no Districto Federal, residente á travessa João Affonso n. 68',
funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Sacramento. (Qualificação
"ex-officio", B . E . 79.)
ANTENOR FERNANDES BRANCO (2.549); filho dé João
Fernandes Branco e de Maria Magdálena. Fernandes
Branco,- nascido a 24 de junho c iel904, no Districto
Federal, residente á rua General Câmara n. 229, sobrado, commercio, solteiro, com domicilie eleitoral no
- districto municipal de Sacramento. (Qualificação r e querida, n . 1.150.)
•aEBASTIÃO CONCEIÇÃO JORGE MOREIRA (2.550), filho
de Alfredo Jorge Moreira e de Maria da Conceição Moreira, nascido a 4 dò maio de 1904, em Valença, Estado
do Rio, residente á rua General Câmara n . 246, sobrado, motorista, casado,'' com domicilio eleitoral no
districto municipal de Sacramento. (Qualificação r e . querida, n . 1.300.)
ISATHERCIA DOS SANTOS BARROS MARTINS (2.551), filha de João Marques dos Santos e de Leonidia Ferreira;
dos Santos, nascida a 27 de fevereiro de 1908, no Districto Federal, residente á rua da Alfândega n . 170, sobrado, domestica, casada, com domicilio eleitoral no
districto municipal de ^Sacramento. (Qualificação r e querida, n . 974.)
' .
•
ííNÉAS TELLES DE FARIA (2.552), filho de Manoel Durval Telles de Faria e de Julia Escobar de Faria, nascido
a 5 de julho de 1912, no Districto Federal, residente á
rua D r . Bulhões n . 126, commercio, solteiro, com d o micilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida, n . 703.)
JAYME RIBEIRO DA GAMA (2.553),-filho de J o s é Venancio
Pinto da Gama e de Laura Ribeiro da Gama, nascido a!
27 de agosto de 1914, no Districto Fedral, residente á
rua Buenos Aires ,n. 240, commercio, solteiro, com d o micilio eleitoral no districto municipal cie Sacramento,
(Qualificação requerida, n . . 1.298.)
JOÃO DE OLIVEIRA CASTRO BRANDÃO (2.554), filho dc
Francisco de Oliveira Brandão e de. Maria Augusta Castro Brandão, nascido a 5 de maio dè 1871, no Estado de
Minas Geraes, residente á rua da Conceição n . 125,-com- \
1

1
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-merciante,. viuvo, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, n u mero 459.)
••
ATHAYDE "JOSÉ' DE SANTANNA (2.555), filho de Julid
José de Santanna e de Luiza Rosa de Santanna, nascidos
a 20 de julho de 1906, no Districto Federal, residente
á . r u a Camerino n . 16, sobrado, operário, casado, com!
. domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, n . 1.294.)
LUIZA PINTO BITTENCOURT (2.556), filha de Álvaro
Guedes Bittencourt e de Carmina Pinto Bittencourt,
nascida a 7 de novmbro de 1913, no Districto Federal,
residente, á avenida Passos n . 140, sobrado, domestica,
.solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, n. 1.295.)
SEBASTIÃO DA SILVA (2.557), filho de Rufino Honorio da
Silva e de Leonor Aguiar da Silva, nascido-a 16 de novembro de-1913, no Districto Federal, !residente á r u a
Theophilo^Ottoni n. .110, sobrado, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, n . 1*303.)
VICENTE STAMATO (2.558), filho de José Stamato e de
Mequelina Stamato, nascido a 15 de novembro de 1891,. no Districto Federal, residente á rua Buenos Aires n u • mero 159, commerciante, casado, com domicilio eleitoral
.- no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex
officio, n . 1.301.)
EVALD DA SILVA POSSÒLO ' (2.539),. filho de Adolpho
. Possolo e de Augusta da Silva Possolo, nascido a 5 do
• outubro de 189S, no Districto Federal,! Inhaúma, residente, á rua Haritoff, Lido, advogado, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramen- *
to. (Qualificação ex officio, ri. 99.)
FERNANDO GOMES PIMENTEL (2.560), filho de Marcelino
Gomes Pimentel e de Feliciana Gomes Pimentel, nascido
a 30 de maio de 1891, em Itaborahy, Estado do Rio de
Janeiro, residente á rua S. Carlos n. 68,- I tenente, ca. sado, com domicilio eleitoral -no districto municipal dé
Sacramento. (Qualificação requerida, n . -2.220.)
CARLOS ALBERTO DE LIMA (2.561), filho de Herculano
César'de Lima e de Maria Magdálena ; Andrade Lima,
nascido a 30 de abril de 1912, na Capital Federal, r e sidente á rua Elisa Albuquerque n . 52, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de*
Sacramento. (Qualificação requerida, n . ; 1.331.)
JOÃO SALUSTIANO DA SILVA (2.562), filno de João Salustiano da Silva e de Angela Maria da Silva, nascido a
4 do maio de 1901, em Porto de Pedras, Estado de Alagoas, residente á rua Villa 'Rof|ally, Rio Douro, funecionario publico,„ casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex officio, B . E . 79.)
JOSÉ' CIRIACO DOS SANTOS (2.563), filho; de Ciriaco dos
/ Santos e de Barbara dos Santos, nascido a 4 de agosto
de 1904, em Sapucaia, Estado do Rio, residente á rua
Maria Emilia n . 101, funecionario publico, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal, de Sacramento
(Qualificação ex-officio, B . E . n . 7 9 ) . .
ÁUREA FERNANDES-DE AZEVEDO (2.564), filha de Richard- Satallard de Azevedo, e de Áurea Fernandes Satallard de Azevedo, nascida a 23 de julho de 1912, no Districto Federal, residente á rua Demetrio Ribeiro n._148,»
casa 22, funccionaria publica, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . n . 7 9 ) .
PEDRO GOUVEIA DE ALMEIDA (2.565), filho de Aureliano Luiz de Almeida, e de Fortunata Gouveia de Almeida,
nascido a 20 de junho de 1891, em Rio Bonito, Estado
do Rio, residente á rua Taguaràtunga n. 41, Funecionario,
Publico, casado, com domicilio eleitoral riò districto m u nicipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E .
n . 79).
o

!

JOAQUIM DA SILVA GOMES (2.-566), filho de Joaquim da
Silva Gomes e de Maria de Jesus, nascido a 12 de Abril
de 1910, no Districto Federal, residente ' á . r u a General
Polydoro n. 167, Funecionario Publico,- solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de- Sacramento.
(Qualificação ex-officio, B . E . n . 7 9 ) . !
FERNANDO JOSÉ ALVES (2.567), filho de João Fernandes
Alves c dé Emilia Carolina dos Reis Alves, nascido a 10
' . - de agosto de 1865, no Districto Federal, residente.á rua
General Gamara n. 313, sobrado, Funecionario. Publico,
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viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento. (Qualificação requerida).
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 1934. — O escrivão,
Bulcão
Vianna.
QUARTA ZONA ELEITORAL
(Districtos municipaes de Santo Antônio, Ajuda e Ilhas)

'Agosto de 1934

gueiredo, nascido a 28 de setembro de 1911, no Districto
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida n . 5.254, 4 zona.)
WALSON BARBOSA DA ROCHA (1.367), filho de Manoel
Barbosa da Rocha e de Isaura Moreira Pinto Rocha, nascido a 1 de outubro de 1903, em Nilo Peçanha, Estado da
Bahia, medico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B .
E . 83, n . 881. 4 zona.)
ANTÔNIO MOREIRA DE SOUZA (1.368), filho de Antônio
Moreira de Souza Júnior e de Célia Telles Moreira do
Souza, nascido a 1 de setembro de 19)3, no Districto
no districto. municipal de Ajuda. (Qualificação requerida n. 812, 4 zona.)
JOSE' NERY DE-MIRANDA (1.369), filho de Antônio F e lippe de Miranda e de Emygdia Rosa de Miranda, nascido a 23 de março de 1905, no Districto Federal, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santo Antônio.
(Qualificação
ex-officio, B . E . 78 n . 47, 4 zona.)
MILTON QUINTANILHA DE SANTANNA (1.370), filho da
Cicero Eustachio de SanfAnna e de Marianna Quitanilha SanfAnna, nascido a 12 de outubro de 1904, no Districto Federal, commercio, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida n. 886, 4 zona.)
AfeiüL COSTA (1.371), filho de Antônio de Mello Costa e do
Thereza Madeira da Silva Costa, nascido a -1 dê agosto
de 1.890, em Pambirá, Estado da Parãhyba do Norte,
advogado, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipai de Santo Antônio. (Qualificação
requerida
n . 1.178, 7 zona.)
THOMAZ. RODRIGUES DE ALBUQUERQUE (1.372). filho
de André Rodrigues de Souza e de Maria Corrêa de
Araújo, na~seido a 23 de junho de 1895, em Capella. E s tado de Alagoas, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha do Governador.
(Qualificação requerida, B. E. 73 n. 466, 4 zona.)
ROBERTO CôRTE REAL TROMPOWSKY (1.373), filho de
Roberto Trompowsky e de 0.;a Corte Real Trompowsky,
nascido a 31 de outubro de 1915, no Districto Federal,
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida
n . 2.002. 12 zona.)
LUIZ GONZAGA MARQUES (1.374), filho de Isolara da P u rficação, nascido a 3 de junho de 1912, no Districto F e deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral ho
districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e querida n . 143, 9 zona.)
NELSON DIAS (1.375), filho de Albano Pereira Dias e de
Aurora Carneiro Dias, nascido a 20 de abril de 1914. no
Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida n. 1.467, 8 zona.)
FRANCISCO DUTRA SOUTO (1.376), filho de Francisco
Dutra Souto c de Maria Silveira Souto, nascido a 28 de
dezembro de 1881, no Districto Federal, commercio, casado,' com domicilio eleitoral no districto municipal de
Ilha do Governador. (Qualificação requerida n. 4.416,
I zona.)
ROBERTO TAVARES (1.377), íilho de Raul Tavares e de
Alice de Paula e Silva Tavares, nascido a 26 de junho
de 1906, no Districto Federal, advogado, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda.
(Qualificação requerida n. 973, 6 zona.)
OTTO SCHOMAKER (1.378), filho de Bernardo Schomaker
e de Genoveva Schomaker, nascido a 22 de dezembro
de 1908, no Districlo Federal, operador cinematographico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida,
B . E. 68 n, 258, I zona.)
ÁLVARO GUAPIASSU' (1.379), filho de Arthur Baptista
Villela Guapiassu' e de Iria de Macedo Guapiassu', nascido a 12 de outubro de 1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitora! no districto
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida n. 760, 4 zona.)
ALBERICO TAVARES DA SILVA ( 1 . 3 8 0 ) , filho de João
Tavares da Silva e de Rufina Tavares da Silva, nascido
a 19 de setembro de 1902, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districlo m u nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 8 3
-n. 772, 4 zona.).
a

a

Juiz — Dr. Fructuoso Moniz Barreto de Aragão
Faço publico, para os fins dos a r t s . 43 do Código 6
25 do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que, por
este Cartório e Juizo da 4 Zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de inscripção dos. seguintes cidadãos:
a

WALDEMAR NORONHA MENNA BARRETO (1.354), filho
de João de Deus Menna Barreto e de Ernestina Noronha
Menna Barreto, nascido a 11 de setembro de 1901, no
Districto Federal, militar, casado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação ex-officio, B . E . 75 n . 47.043, 4 zona.)
RÜTH PERISSÉ' MURY (1.355), filha de Luiz Augusto Mury
e de Maria Perissé Mury, nascida a 28 de janeiro de
1913, em Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no dislricto
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 1.500,
1 3 zona.)
JULIA CHRISTINA PERISSÉ' MURY (1.356), filha de Luiz
. Augusto Mury e de Maria Perissé Mury, nascida a' 16
de agosto de 1915, em Nova Friburgo, Estado do Rio de
Janeiro, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida,
n. 1.559 — 1 3 zona.)
NOEMIA PERISSÉ' MURY (1.357), filha de Luiz Augusto
Mury e de Maria Perissé Mury, nascida a 2 de julho de
1907, em Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districlo
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 1.561,
1 3 zona.)
,
MARIA GIUSEPPA CERRO (1.358), filha de - Crescendo
Cerro e de Francisca Villoni Cerro, nascida a 17 de novembro de 1899, no Districto Federal, domestica, viuva,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 1.010, 1 3 zona.)
DAVID MAISINGER (1.359), filho de Salomão Maisinger e'
de Anna Maisinger, nascido a 11 de fevereiro de 1881,
na Rumanía, photographo, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação
requerida, n. 1.051, 3 zona.)
JUDITH PIRES (1.360),- filha de Alexandre Moreira Pires
e de Anna de Jesus Pires, nascida a 24 de abril de 1915,
:io Districto Federal, estudante, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sanlo Antônio. (Qualificação requerida, n. 927, 4 zona.)
HUMBERTO FRANCISCO DE SALLES (1.361), filho dc Da. rio Francisco de Salles e de Virgilina Gonçalves Guimarães, nascido a 23 de maio de 1916, no Districto F e deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e querida, n. 991. 4 zona.)
FERNANDO DE JESUS NOVELTNO (1.362), filho de Vicente Novelino e de Josephina Novelino, nascido a 23
de março de 1907, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleiloral no districto municipal <bi
Ajuda. (Qualificação requerida,, n . 4.129, 6 zona.)
ARMINDO DÈ AZEVEDO (1.363), filho de Macario Teixeira Cardoso e de Anna da Silva, nascido a 4 de novembro
de 1894, em Villa Real, Portugal, motorista, casado,- com
domicilio eleitoral no-districto municipal.de Ajuda.
(Qualificação requerida n. 952, 2 zona.)
RUBENS CONCEIÇÃO (1.364), filho de Edwiges d Conceição, nascido a 19 de julho de 1913, no Districto Federal,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida
n. 711, 4 zona.)
F.SMERALDO ANTÔNIO FELIX (1.365), filho de Antônio
Felix e de Clementina Maria da Conceição, nascido a
20 de maio de 1900, no Estado do Rio de Janeiro', commercio, viuvo, com domicilio eleitoral no districto mu-"
nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida n.
2.734,
2 zona.)
JOSE' FERNANDES FIGUEIREDO (1.366), filho de José
Fernandes Figueiredo e de Appolinaria Maria de F i a
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AMÉRICO LUCIANO PENNA (1.381), filho de Albano L u ciano Penna e de Briguinala Maria do Rosário, nascido
a 15 de agosto de 1876.- no Estado da Bahia, professor, '•
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Ilha do Governador. (Qualificação requerida n . 193,
4 zona.)
&UIZ GONÇALVES DE ALMEIDA (1.382), filho de José
:
Gonçalves de Almeida e de Cecília Amaiia.de Almeida,
nascido a 15 de setembro de 1904, em Juiz de Fora,
Estado de Minas Geraes, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dé Santo Antônio,
(Qualificação requerida n. 778, 1 1 zona.)
RAUL GARCIA DA SILVA, (1.383), filho de Mario Garcia
da Silva e de Guilhermina Garcia da Silva, nascido a
25 de fevereiro de 1905, no Districto Federal, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santo Antonia. (Qualificação requeridan. 6.147,
3 zona.)
ixICANOR DA CUNHA LIMA (1.384), filho de João da Cunha
Lima e de Alice da Cunha Lima, nascido a 4 de dezembro de 1904, em Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
"municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida,
B . E . 77 n. 7Ò7. 4 zona.)
MAURILLO SANTOS DRUMMOND (1.385), filho de Alberto
dè Carvalho Drummond e de Ernestina Diniz Drummond,
nascido a 3 de fevereiro de 1911, no Districto Federal,
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipai de Santo Antônio. (Qualificação requerida
n . 1.183, 9 zona.)
ORLANDO MORAES (1-..386), filho de Aclolpho Antônio de
Moraes e de Eva Maria da Silva, nascida a 6 de março
de 1907, em Mathias Barbosa. Estado de" Minas Geraei,
commercio, solteiro, com domicilio eleitora! no districto municipal d e Santo Antônio. (Qualificação, requerida n. 10.629, 6 zona.) .
JOSE' DINIZ BU ST AM ANTE SA' (1.387), filho d e Hermenegildo Bustamante- Sá e de Alzira Diniz Bustamantfi
Sá, nascido a 16 de junho de 1908, em Niçtheroy, Estado
do Rio de Janeiro, commercio, casado, c o m domicilio
eleitoral no districto municipal -de "Ajuda. (Qualifica- •
ção requerida. B . E. 83 n. 785, 4 zona.)
YYILSON DO AMARAL DINIZ (1.388), filho de Álvaro A l
yes Diniz e de Senhorinba do Amaral Diniz, nascido à
30 de março de 1906, em Petropoíis, Estado do Rio do;
Janeiro, - commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida
B . E . 83 n. 981, 4 zona.)
«ANTÔNIO BASTOS DA GOSTA (1.389), filho de Manoel
Bastos Péres e de Emilia Ribeiro Bastos, nascido a 2
de dezembro de 1904. no Districto Federal, operário,
. casado, eom donqicilío eleitoral no districto municipal
de Ajuda. (Qualificação requerida B . E. 83 n . 771,
4 zona.)
JíRACEMA MAGALHÃES DINIZ (1.390), filha de Alfredo'
Pereira Magalhães e de Lydia Chaves Magalhães, nascida a U de setembro de 1909, no Districto Federal,
commercio, easada, com domicilio- eleitoral no districto
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 3 3
'.. n. 971, 4 zona.)
' ,
QSWALDO FAUSTI.NO DE PAULA (1.391), filho de Manoel
Faustino de Paula e de Francisca OI andina de Paula,
nascido a 14 d e ' a b r i ! de 1902,._em Agua Preta, Estado
de Pernambuco, estivador, solteiro, com domicilio elei-toral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação
requerida, B . E . 71, 3 zona.)
ALCIDES AUGUSTO QUINTAS (1.392), filho de Manoel
Augusto Quintas e de Anna Maria, nascido a 10 de julho
de 1910, no Districto Federal, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda.
(Qualificação requerida-n. 773, 6 zona.)
CTOPOLDINO ANTÔNIO BAPTISTA (1.393), filho.de Leopoldo Antônio Baptista e de Preciosa Maria da Conceição, nascido a 17 de fevereiro de 1890, no Districto F e ' deral. pescador, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Ilha do Governador. (Qualificação
requerida, B . E . 68 n 212, 4 zona.)
ROSINA TEMPONT (1.394), filha de Antônio TemponT e de
Angelina Melita T.emponi, nascida-a 25 de abril de 1911,
no Districto Federal, costureira, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio ( Qualificação requerida n. 930, 4 zona.)
FELICIO OAZEM (1.395), filho de Francisco Oazem e d e /
Thereza David Elias, nascido a 23 de abril de 1992, no
Estado do Espirito Santo., commercio, solteiro, com doa
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micilio eleitoral no districto municipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida n. 198. 4 zona.)
SAMUEL DE TOSTA (1.396), filho de Joaquim
Pereira
Tosta e de Maria Eduarda Tosta, .nascido a 25 de dezembro de 1905, - no Estado da Bahia, telégraphista radio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Ajuda. (Qualificação ex-officio, B . j E . 68.)
.PEDRO DIAS TOSTES (1.397), filho de Felicidade Perpetua de Jesus, nascido a^ 19 de março de 1874, em J u ' z
d e ' F o r a , Estado de Minas Geraes, jornalista, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal'de Ajuda.
(Qualificação requerida n. 2.471, 2 zona.)
JOSE' MARIA LOBO (1.398), filho de Alberto Duarte Lopes Lobo e, de Faustina Rússia Lobo, nascido a 16 de
agosto de 1887, em Niçtheroy, Estado dp Rio de Janeiro, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação exofficio, B . E . 69, 4 zona.)
FRANCISCO DE ASSIS GOMES (1.399), filho de Laurentino Pereira Gomes e de,Josepha Maria Francisca, nascido a 4 de outubro de 1900, em Palmares, Estado de
Pernambuco, commercio, solteiro, co mdomicilio eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida n . 937, 4 zona.)
JOAQUIM GOMES BARROSO (1.400), filho de José Joaquim
Barroso e de Joaquina Gomes Barroso, nascido a l i de
maio de 1906, no Districlo Federal, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha
do Governador. (Qualificação requerida, B. E . 70 n u mero 378, 4" zona.)
ALDERICO SOLO-N RIBEIRO (1.401), filho de'Adroaldo Solou Ribeiro e de Augusta Guimarães Solon Ribeiro, nascido a 13 de fevereiro de 1906, no Districto Federa',
acadêmico de direito, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 83 n. 1.878, 8 ' z o n a . )
~ ••
JOSE' FRANCISCO COELHO {1.402), filho de Francisco
José Coelho e de Severina Francisca- Cardoso Coelho,
- nascido a 12 de s e t e m b r o d e 1899, "no Districto Federal,
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação' [requerida n u mero 9.282. 1° zona.)
WALD1R LAMOTHE (1.403), filho de Luciano Lamothe e de
Constança de Abreu Lamothe, nascido a .3 de agosto de
1914, no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto, municipal de
Santo Antônio. (Qualificação ex-officio, B. È. 78, 4 zona.)
HORACIO ALVES DE,AGUIAR (1.404), f i l h o t e Luiz Alves
de Aguiar e de Genoveva de Aguiar, nascido a 1 de março-de 1912, no "Districto Federal, bancário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda.
. (Qualificação requerida, B. E . 83 n. 970.'4 zona.)
ELMAN SICILIANO VIGILANTE (1.405), filho de Ercole Siciliano Vigilante e de Marianna Griéco, nascido a 12 de
outubro de 1912, ho Districto Federal,-commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto, municipal de
Ajuda.. (Qualificação requerida, B . E. 83 n. 7S0, 4*
zona.)
JOSE' SICILIANO (1.406), filho de Salvador Siciliano e. de
Rosa Santoro, nascido a 17 de junho de 1904, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. 82 n. 1.017, 3 zona.)
PEDRO VIEIRA (1.407), filho de Fernando Soares Vieira e
de Marcolina Maria. Vieira, nascido a' 17 de março de
1883, no Districto Federal, carpinteiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida. B . E . 82 n . 1.018, 3" zona.)
SILVESTRE DA COSTA FILHO (1.408), filho d.e Silvestre
da Costa Guimarães e de Honorina Ferreira de Sá, nãs«
• cido a 27 d e agosto de 1915, em Pará, Estado de Minas
Geraes, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis*
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e querida n. If542, 14 zona.)
RAPHAEL GOTHARDO SPOSITO (1.409), filho de João Sposilo e de Hegina Amélia Sposito, nascido a 12 de fevereiro de 1915, em Parãhyba do Sul, Estado do Rio de
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal' de Ajuda. (Qualificação requerida,
B . E . 79 n. 539,.2 zona.)
ERASTO LESCHOURLES SANTOS (1.410), filho de Manoel
Francisco dos Santos e.de Mathiide Lesohourles dos Sana
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tos, nascido a 23'dé abril de 1906, no Estado do Rio dc
Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
.istricto municipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida n . 900, 4 zona.)
EDUARDO MASEEY GILSON (1.411), filho de João Massa e
de Elisa Massa, nascido a 9 de dezembro de 1888, no
Districto Federal, commercio, casado, com domicilio
• eleitoral no districto municipal de Ilha do Governador.,
(Qualificação requerida n . 915, 4 zona.)
BERNARDO CORRÊA TINOCO (1.412), filho.de José Antor
nio Tinoco e de lzabel Francisca Corrêa Tinoco, nascido
a 30 de novembro de 1886, no Districto Federal, empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida n. 899, 4* zona.)
-íENITti REIS (1.413), filho de Horacio Ferreira dos Santos
Reis e de Rackel Madeira Reis, nascido a 4 de janeiro de
1916, no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
Ilha de Paquetá. (Qualificação ex-officio, B . E . 76 numero 10, r zona.)
JOAQUIM DE.PINHO GALHARDO (1.414), filho de José Galhardo de Pinho e de Juliana Rosa de Pinho, nascido a 15
de fevereiro de 1900, em Itaboraby, E.stado do Rio de Janeiro, empregado publico, casado, coin domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida m 6.218, 5 zona.)
ANTÔNIO DE SA' BENEVIDES (1.415), filho de Júlio Corrêa de Sá Benevides e de Ghristina Amélia de Castro,
Benevides, nascido a 3 de abril de 1909, em Rio Bonito,
Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santo Antônio.
(Qualificação requerida n. 3.142, I zona.)
MURTLLO DE OLIVEIRA PAIVA (1.416), filho de Alcides de
Barros Paiva e de Leonor de Oliveira Paiva, nascido a 20
de fevereiro de 1915, no Districto Federal, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai
de Ilha do Governador. (Qualificação requerida n, 910,
4 zona.)
-ANTÔNIO -CORRÊA PICANÇO (1.417), filho de Manoel Corrêa Picanço e de Clotilde Maria da Silva, nascido a 4 de
março de 1901, em São Salvador, Estado da Bahia, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida numero 755, 3° zona.)
• RAYMUNDO PORFIRÍO BESSA (1.418), filho de Vitalina
Vituriana Bessá, nascido a 4 de março de 1903, no Districto Federal, commercio, solteiror.com domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação r e querida, B. E . 83, n . 798, 4 zona.)
JUAREZ DIAS PINTO (1.419), filho de Antônio Pinto e de
Emilia Dias Pinto, nascido a 10 de fevereiro de 1902, no
E.stado do Rio de Janeiro, motorista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E. 83 n . 973, 4" zona.)
VICTOR BARREIROS (1.420), filho de Olga Barreiros, nascido a 20 de abril de 1914, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mun i c i p a l de Santo Antônio. (Qualificação requerida n u mero 1.228, 1 1 zona.)
DELPHIM NUNES DA CUNHA (1.421), filho de José Luiz
da Cunha e de Maria Nunes, nascido a 24 de novembro
de 1905, no Districto Federal, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida n. 865, 4" zona.)
LOURIVAL LUIZ BRANDÃO (1.422), filho de José Luiz
Brandão e de Maria Rosa Ribeiro Brandão, nascido a 3
de maio de 1894, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santo Antônio. (Qualificação requerida n . 883, 4 zona.)
HYKSO RIBEIRO DE CAMARGO (1.423), filho de Joaquim
Pereira Camargo e de Anna Andrade Ribeiro de Camargo,
nascido a 22 de maio de 1900, em São Paulo, Estado, de
São Paulo, commercio, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 68 n . 199, 4 zona.)
PICENTE NOVELLI (1.424), filho de Luizi Novelli e de Maria Giuseppe Novelli, nascido a 30 de janeiro de 1870, na
Itália, proprietário, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e querida n, S90, 4 z o n a . '
' "
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ARMANDO TEIXEIRA DE PAIVA (1.425), filho de João
Corrêa de Paiva e de Maria Teixeira de Paiva, nascido a
15 de fevereiro de 1916, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i - '
cipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 83 numero 799, 4 zona:)
VICTOR DA SILVEIRA SANTOS (1.426). filho de Ignacio Ro- I
drigues dos .Santos e de Emilia Rodrigues dos Santos,
nascido a 2 de fevereiro de 1903, em Tapera, Estado do •
Rio de Janeiro, empregado da companhia teiegraphica,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Santo Antônio. {Qualificação requerida n. 1.208, 10
zona.)
MANOEL GONÇALVES DO NASCIMENTO (1.427), filho de
Joaquim. José Gonçalves e de Maria do Nascimento Gonçalves, nascido a 24 de setembro de 1899, uo Districto
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 885, 4 zona.)
MANOEL DE OLIVEIRA QUEIROZ (1.428), filho de Raymundo Lopes Queiroz e de Antonia de Oliveira Queiroz, nascido a 10 de janeiro de 1900,.em Caruaru', Estado
de Pernambuco, commercio, easado, Com domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação r e querida n. 3.815, 7 zona.)
ÜZÉAS LOPES CAVALCANTI (1.-429), filho de Edmundo
. Ormindo Cavalcante e de Delphina Lopes Cavalcante,
nascido a 28 de novembro de 1902, em Palmares. Estado
de Pernambuco, empregado no serviço de febre amarella,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Santo Antônio. (Qualificação requerida n. 1.24-1,
10" zona.)
DOMINGOS DA COSTA BUCCOS (1.430), filho de José Maria da Costa Buccos e de Alexandrina do Carmo Lessa
Buccos. naseido a 28 de novembro de 1879, em Niçtheroy,
Estado do Rio de Janeiro, negociante, casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida. B. E. 83 n. 872. 4 zona.)
ALZILAR COSTA (P.431), filho de Joaquim José da Costa e
de Ignez Pires da Costa, nascido a 30 de junho de 1914,
em São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, eqmmercio,
. solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal
de Ajucla. (Qualificação requerida, B. E. 82, n. 1.429,
8 zona.)
OLGA FERNADES CORRÊA LUNA (1.432), filha de David
Lopes Fernandes e de Maria Abelha Fernandes, nascida
a 31 de agosto de 1901, em Manhuassu', Estado de Minas Geraes, funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no districlo municipal de Ilha do Governador. (Qualificação ex-officio, B . E. 40 n. 13.694, 4
zona.)
VESPERTINA GOMES MOURÃO (1.433), filha de Abilio de
Faria Mourão e de Miguelina Gomes MourãoT nascida a
18 de fevereiro de 1891, em São Gonçalo, Estado do Rio,
funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação
- ex-officio, B . E . n . 78, n . 209, 4 zona.')
JANDYRA REIS ALVES (1.434), filha de Carlos Eugênio Alves e de Alcide Reis Alves, nascido a 24 de setembro de
1896, no Districto Federal, funccionaria municipal, sol*
leira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Ajuda. (Qualificação ex-officio, B. E. 78, n. 45, 4
zona.)
ISABEL GOMES AYRES DA GAMA (1 .435), filha de José
Gomes Ayres da Gama e de Dorothéa Maria Pinto Gomes,
nascida a 2 de julho de 1893, em Serra, Estado do Rio
de Janeiro, funccionaria municipal, .solteira, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Ilha do Governador. (Qualificação ex-officio, B . E . 71, 7* zona.)
FRANKLINA PEREIRA SARMENTO (1.436), filha de João
Pereira Sarmento e de Maria da Conceição Sarmento,
nascida a 1 de junho de 1898, no Districlo Federal, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Ilha do Governador. (Qualificação
ex-officio, B . E . 7-4 n . 99, 7 zona.)
LYDIA PEREIRA SARMENTO (1.437), filha de João Pereira
Sarmento e de Maria da Conceição Sarmento, nascida a
9 de abril de 1891, no Districto Federal, funccionaria
municipal, solteira, (Qualificação ex-officio. B . E . 74,
n . 171, 7' zona.) a
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zembro de 1894, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande
GSWALDO G'GMES (1.438), filho de João Augusto Gomes e
do Sul, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
de Maria Eugenia Gomes, nascido a 11 de abril de 1908,
districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e em Villa Bomfim, Estado de São Paulo, official de marinha honorário, solteiro com domicilio eleitoral no disquerida, n . 7.894, 5 zona.)
tricto municipal de Ilha do Governador. (Transferencia
ORLANDO AL VIM DO CARMO (1.453), filho de Manoel
Simplicio do Carmo e de Rosa Alvim do Carmo, nascido
i
do Pará, titulo e inscripção n. 7.518.)
a 10 de janeiro de 1895, em Maceió, Estado de Alagoas,
REGINALDO TEIXEIRA (1.439), filho de José Victorino P e .medico, casado, còm domicílio eleitoral no distrieto m u ' reira e de Leonor Rosa Teixeira, nascido a 7 de setembro de 1909, no Districto Federal, .empregado publico,
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida. B«
casado, com domicilio eleitoral - no districto municipal
E , .83,. n . «16. 4 zona.)
de Ilha. do Governador. (Qualificação ex-officio, B. E .
JOSE' FERNANDES' CAMPOS (1.454), filho de Francisco
75 n. 383, I zona.)
de Paula Campos e de Anisia Fernandes Campos, n a s cido a 12 de setembro de 1905, em Cambueá,-Estado do
ANTÔNIO AMARO DE SOUZA (1.440), filho de Amaro Lopes Cabral, e de Maria Franceliaa da Conceição, nascido
Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio e l e i a 4 de março de 1907, em Vertentes, Estado de Pernamtoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação
. buco, sargento da armada, casado, com domicilio eleitorequerida. B . E . 66, n . 106, 4 zona.)
ral no districto municipal de Santo Antônio. (QualifiYVONNE CELESTINO (1.455), filha
de Augusto È m y cação ex-officio, B . E . 75 n . 351, 1° zona.)
gdio Gelestino e de Castorina da Rocha Celestino, nasciLOURIVAL WALDEMAR DE QUEIROZ (1.441), filho de Alda á -25 de-setembro de 190.3, no Districto Federal, funfredo Pacifico de Queiroz e de Angélica Pereira de
ccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no
Queiroz, nascido a 4 de junho de 1906, em Manáos, Esdistricto municipal de Ajuda. {Qualificação requerida.
tado do Amazonas, sargento da armada, casado, com do'
B . E . 82, n. 1.023, 3 zona.)
;.
micilio eleitoral no districto municipal de Ilha do GoANTÔNIO JOAQUIM PEREIRA JÚNIOR
(1.456), filho de
vernador, (Qualificação ex-officio, B . E . 78, n. - 222,
Antônio Joaquim Pereira e de- Henriqueta! da Silveira
I zona.)
•
.:
Pereira, nascido a 12 de julho de 1899, no Districto F e GONÇALO FERNANDES CAMPOS (1.442), filho de Manoel
deral, linotypista,' solteiro, cojp domicilio .eleitoral no
Fernandes Campos e de Ritta Fernandes Campos, nascido
districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida,
a 16 de junho de 1907, em Macahyba, Estado do Rio
B . E . 82, n. «48. 3 zona..)
, Grande do Norte, sargento da armada, casado, com doOCTAVIO HERMOGENEO PEREIRA DUTRA (i;.457), filho
micilio eleitoral no districto municipal de Ilha do Gode Ernesto Hermogeneo Dutra e de Antonia Pereira
vernador. (Qualificação ex-officio, B . E . 78 n. 213,
Dutra, nascido a 2 de novembro de .1890, no Districto
1" zona.)
Federal, despachante municipal, desquitado, eom domiLÚCIO HENRIQUE DERIQUEHEM (1.443), filho de Hen.ricilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qua^
• que Francisco Carlos Deriquehem e de Virgínia Tojero
lifieação requerida, n. 5.744, 5 zona.)
Deriquehem, nascido a 15 de março de 1892, em FloriaRENATO LISBOA GONÇALVES '(1.458),'filho de Antonis
. nopoíis, Estado de Santa Catharina, commercio, casado,
José Gonçalves'e de Maria Susana Lisboa .Gonçalves,
'com domicilio eleitoral no districto municipal de Santo
nascido a 2 de novembro de 1889, em Vãssoutas, Estado
Antônio. (Qualificação requerida n. 392, 4 zona.) .
' do Rio de Janeiro, commercio, viuvo, coni domicilio
ÁLVARO RIBEIRO (i.44-1). filho de Maria Ribeiro de F i eleitoral rio districto municipal de Ajuda. ('Qualifica-gueiredo, nascido a 31 de maio de 1914, em São Gonçalo,
ção requerida. B . E . 55, n. 7..323, 2 zona.)
Estado do Rio, musico, solteiro, com domicilio eleitoral ' MANOEL'SOUZA MAIA (1.459), filho de Joaquim de Souza
ao districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação
Maia e de Adosinda Corrêa Maia, nascido a 23 de outuex-officio, B. E . 74 n. 164, 7 zona.)
bro de 1900, no Districto Federal, 'commercio, casado,
VIRGÍLIO. ViDAL LEITE RIBEIRO (1.445), filho de Alfredo
com domicilio eleitoral no districto municipal, de Ajuda.
Vidal Leite Ribeiro e dõ Emilia Augusta Vida!, nascido
(Qualificação requerida, n . 5.561, 2 zona;) ..
a 5 de abril de 1891, em S. Fidelis, Estado tio Rio, neFERNANDO DE SOUZA MAIA (1.460), filho dé Joaquim
, gociante. casado, com domicilio eleitoral no distrieto m u .de Souza Maia e de Adosinda Corrêa Maia, nascido :a 24
nicipal de S. Antônio. (Qualificação requerida, n. 928,
de março de 1909,-no Districto Federal, commercio,
4 zona.)
. • .
solteiro],, eorh domicilio eleitoral no distrieto municipal
ALBERTO MOUTI.NHG (1.446), filho de João Moutinho e de
de Ajuda. (Qualificação requerida, n . .89.2. 2 . zona.)
Carminda Augusta, nascido a 18 de junho de 1915, no
NELSON TELLES DE MENEZES (1.46.1), filho de Alipio
. Districto Federal, commercio, solteiro, • com domicilio
Telles de Menezes e de Angélica Barreto de Menezes,
eleitoral no districto municipal de S. Antônio.. (Qualinascido a 19 de maio de 1911, em Maceió, Estado de
ficação requerida, n. 621, 4" zona.)
Alagoas, commercio, solteiro, com domicilio;: eleitoral
ANTÔNIO VARELLA SEABRA (1.447), filho de Joaquim Anno districto municipal de Ajuda. (Qualificação r e q u e , . tonio Polydoro Seabra e de Viceneia Rosa Seabra, nasr i d a . B . E . 83, n . 791, 4 zona.)
cido a 16 de novembro de 1890, em Corumbá,- Estado de . SYLVIO D'ORSI (1.462), filho de Ernesto d'Orsi e d e Luiza
Matto Grosso, medico, casado, eom domicilio eleitoral no
Cioffi d'Orsi, nascido a 24 de junho de 1905, no Distridistricto m u n i c i p a l d e S. Antônio. (Qualificação requecto Federal, engenheiro, casado, com domicilio .eleitora!
rida, n. 924, 4 zona.)
no dislricto municipal de Ajuda. (Qualificação r e q u e ANTÔNIO ZAMBELLI (1.448), filho de Fábio Zambelli e de
r i d a . B . E . 83, n . 925, 5 zona.)
Eugenia Zambelli, nascido a 13 dé junho de 1912, em
JOÃO CORTEZ (1.463), filho dé Antônio Cortez e,de CarÇalsada, Estado do Espirito Santo, commercio, casado,
lota. Cortez, nascido a 30 de março de 1900, no Districto
3om domicilio eleitoral no districto municipal de S. AnFederal, operário, solteiro, eom domicilio eleitoral no
tônio. (Qualificação requerida, n . 722, 5" zona.-)
districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida,
JOSE' BENSUSAN (1.449), filho de Isidor Bensusau e de
n . 2.197, 2 zona.)
Rachel Bensusan, nascido a 10 de novembro de 1914, em '• ALDEMAR DE OLIVEIRA NOGUEIRA (1.404), filho-de Ma• Nietherov, Estado do Rio de Janeiro, contador, solteiro,
noel Francisco Nogueira e de Custodia de Oliveira Nocom domicilio eleitoral no districto municipal de S. Angueira, nascido a 17 de fevereiro de 1913, no Districto
tônio. (Qualificação requerida, n. .941, 4 zona.) Federal, commercio, solteiro, com . domicilio eleitoral
OSWALDO RIBEIRO DA COSTA (1.450), filho de Maria' Di,no districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação
dima, nascido a 1 de janeiro de 1913, no Districto F e requerida, n . 1.337, 7 zona.)
'
',
'
derai, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
ANTÔNIO FARO (1.465), filho de Antônio Netto de 01ivei-"
districto municipal de S. Antônio. (Qualificação requera Silva Faro e de Victoria Campos da Silva Faro, n a s rida, n . 735.)
• •
icido
a 51 de março de 1906, em Curityba, Estado do
LUIZ GROSSI (1.451), filho de Cyriaco Grossi e de Angelina
Paraná, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
Cava, nascido a 16 de setembro de 1911, no Districto
districto municipal de AJ *a. (Qualificação requerida,
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
n . 774, 4 zona.)
districto municipal de S . Antônio.. (Qualificação reque-.
MANOEL MACHADO BORGES (1.466), filho de José Marida. n. 11.5.17, 7" zona.)
chado Borges e de Josepha Machado Veiga Borges,, n a s OSCAR ALSCHER BECKER (1.452), filho de Ernesto Bacido a 22 de dezembro de 1900, em P.arahyba do ísu-l,
cker e de Helena Alscher Beçk-er, naseido a ,3 de de!
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nicipal de Ilha do Paquetá. (Qualificação requerida,
Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com d o n . 911, 4 zona.)
micilio eleitoral no dislricto municipal de Santo AntôNAIR FRANCISCO (1.481), filha de João Francisco e oe
nio. (Qualificação requerida', n . 993, 4 zona.)
Joanna Maria Francisco, nascida a 3 de novembro de
SAMUEL DA ROCHA MAGALHÃES (1.467), filho de Joa1903, no Districto Federal, modista, desquitada. com d o quim Pereira Alves de Magalhães e de Maria tnnocencia
micilio eleitoral no districto municipal de Santo Antôda Rocha Magalhães, nascido a 21 de dezembro de 1886,
nio. (Qualificação requerida, n . 887, 10 zona.)
uo Districto Federal, commercio, casado, com domicilio
LUIZ RABELLO GAERTNER (1.482), filho de Luiz F a eleitoral no districto municipal de Ilha do Governador.
gundes Gaertner e de Judith Rabello Gaertner, nascido
(Qualificação requerida. B . E . 61. n . 4.694, I zona.)
a 15 de agosto de 1913, no Districto Federal, commerCARLOS PERRIN (1.468), filho de Gilberto Perrin e de
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i Elisa Perrin, nascido a 12 de junho de 1901, no Districipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 1.873,
cto Federal, engenheiro electricista, casado, com domi12 zona.)
cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (QuaMARIA DA GLORIA DE OLIVEIRA TAVARES (1.483), filificação requerida, n . 871, 4 zona.)
lha de Derval de Oliveira Tavares e de Áurea Dutra
v\'ALDEMAR SOBRINO CABRAL .(1.469), filho de Josó .
Tavares, nascida a 30 de junho de 1912, em Juiz de
Sobrino Carreira e de Amélia do Nascimento Sobrino,
Fora, Estado de Minas Geraes, domestica, soltMra, com
nascido a 20 de outubro de 1907, no Districto Federal,
domicilio eleitoral no districto municipal de Santo Ancommercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
tônio. (Qualificação requerida, n . 549, 10 zona.)
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida. B . E .
PEDRO DA COSTA FERREIRA (1.484). filho de Júlio da
59, n . 7.791, 2 zona.)
Costa Ferreira e de Eulina da Costa Ferreira, nascido
^SCAR ANTÔNIO LIMA (1.470), filho de Theotonio F e r a 26 de fevereiro de 1909, no Districto Federal, operáreira Lima e de Anna Maria Luiza Lima, nascido a 9 dè
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i julho de 1889, em Palmeiras dos Indós, Estado de Alacipal de Ajuda. (Qualificação ' requerida. B . E . 77,
goas, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no disn . 612, 4 zona.)
tricto municipal de Santo Antônio, (Qualificação r e - *
MARIO DE CARVALHO LUSTOSA (1.485), filho de Antônio
querida, n . 945, 4 zona.)
Lustosa e de Delandina de Carvalho Lustosa.. nascido a
SALVADOR COSENZA (1.471), filho de João Cosenza e de
6 de setembro de 1894, no Districto Federal, contador,
Marianna Serivam, nascido a 1 de junho de 1911, no
solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
de liha do Governador. (Qualificação recuerida. B . E .
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualifica. 70, n. 364, 4 zona.)
ção requerida, n . 246, 6 zona.)
MARIA DE LOURDES DE ARAÚJO SANTOS( 1.486). filha
LYDIO DALTRO LEITE SAMPAIO (1.472), filho de João
de José Cupertino de Araújo Lima, nascida a 12 de julho
Camillo Leite Sampaio e de Maria Máximo Daltro Samde 1905, em Villa Santa Anna de Catú, Estado da Bahia,
paio, nascido a 3 de agosto de 1910, na Capital Federal,
domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Ajuda. (Qualií\:açâo requerida, n . 2.789,
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida. B . E .
I zona.)
83, n . 877, 4 zona.)
AFFONSO PE'RES FIGUEIRÔA (1.487). filho de Francisco
V1CTOR BELLIZI (1.473), filho de Alexandre Bellisi e do
Péres Figueirôa e de Amabile Paes FigueirOa. nascido
Adelia Bellisi, nascido a 5 de março de 1897, em Ribeia 22 de julho de 1913, em Serra, da Platina, Estado de
rão Preto, Estado de São Paulo, dentista, casado, com'
Minas Geraes. commercio, solteiro, com domicilio eleidomicilio eleitoral no districto municipal de Santo Antoral no districto municipal de Santo Antônio. (Qualitônio. (Qualificação requerida, n . 1.792, I zona.)
ficação requerida, n . 953, 4 zona.)
ANTÔNIO DE OLIVEIRA MAIA (1.474), filho de Augusto
FERNANDO RODRIGUES DA SILVA (1.488), filho de D i de Oliveira Maia e de Nathalia Ramos Maia, nascido a
niz Affonso Rodrigues Silva Júnior e de Maria Luiza da
19 de fevereiro de 1891, em Recife, Estado de PernamSilva, nascido a 15 de maio de 1913, no Districto F e buco, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santo Antônio.
(Qualificação
districto municipal de Ilha do Paquetá. (Qualificação
requerida, n . 1.152, \ 5 zona.)
requerida, n : 891, 4 zona.)
OSWALDO ARTHUR CALDEIRA (1.475),- filho de HenriqueANTENOR AVELINO (1.489). filho de Thomazia Rita MaAntônio Caldeira e de Luiza Pacheco da Silva, nascido
ria da Conceição, nascido a 1 de abril de 1904, em Vaa 25 de julho de 1904, no Districto Federal, operário,
lença, Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda.
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 7.512,
(Qualificação requerida, n. 118, 4 zona.)
7 zona.)
LEONOR ARRUDA CASTRO (1.490), filha de Luiz José de
MARIA CHAVES DE OLIVEIRA TAVARES (1.476), filha
Arruda e de Maria da Gloria de Miranda, nascida a 7
de Firmino Mariano Chaves e de Maria Chaves, nascida
de março de 1884, em Santos, Estado de São Paulo,
a 28 de janeiro de 1891, em Juiz de Fora, Estado de Miprofessora, viuva, com domicilio eleitoral no districto
nas Geraes, domestica, casada, com domicilio eleitoral
municipal de Ajuda. (Qualificação "ex-officio". B . E .
no districto municipal de Santo Antônio. (Qualifica21. n. 759, 5 zona.
ção requerida, n . 1.239, 10 zona.)
ETELVINO ESTEVÃO ROSÁRIO (1.491), filho de Gentil
AUGUSTO JOSE' DE SOUZA (1.477), filho de Anacleto
Estevão do Rosário e de Albertina Estevão do Rosário,
José de Souza e de Maria Augusta Thomazia, nascido a
nascido a 29 de setembro de 1910. no Districto Federal,
28 de abril de 1903, em Pomba, Estado de Minas Geoperário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
raes, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dismunicipal de Ilha do Governador, (Qualificação r e tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e querida, n . 196, 4 zona.)
luerida, n . 936, 7 zona.)
FRANCISCO VIDAL (1.492), filho de Dolores Vida', nascido
JAÍME MOREIRA FONTES (1.478), filho de Antônio Fona 24 de junho de 1898, em Ponte Vedra. Hespanha, mo, tes e de Leonor Moreira Fontes, nascido a 15 de abril de
torista, casado, com domicilio eleitoral no districto m u 1897, no Districto'Federal, commercio, casado, com donicipal de Ajuda. (Qualificação requerida. B. E . 83,
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Quan . 967, 4 zona.)
lificação requerida, n . 1.682, 2 zona.)
MARIO FAUSTINO PORTO (1.493), filho de José Faustino
BERNARDINO BENTO DE OLIVEIRA
(1.479), filho de
Porto e de Maria Lima Vaz Porto, nascido a 27 de abril
Jeronymo Bento de Oliveira e de Maria Eugenia de Olide 1889, em Olinda, Estado de Pernambuco, medico, caveira; nascido a 26 de maio de 1904, em Pesqueira,
sado, com domicilio eleitoral no districto municiria! de
Estado de Pernambuco, operário, casado, com domicilio
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 516, I zona.)
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (QualificaJUVENAL ANTÔNIO LOPES MARINHO (1.494), filho de
ção requerida n . 4.045, 2 zona.)
João Lopes Marinho e de Francisca Maria Lopes, nasciNEWTON MENDES PINTO ALEIXO (1.480), filho de José
do a 2 de maio de 1888, no Districto Federal, commerTheodoro Pinto Aleixo e de Julieta Mendes Aleixo, nascio, casado, com domicilio eleitoral no districto municido a 2 de março de .1916, no Districto Federal, estucipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n u dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u mero 1.895, 7 zona.)
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DLAUDINIER THIERS'NEVES '(l.'495"j, füho-de .João-Francisco Regis dás Neves e de Maria Durita das Neves, nascido a 19 de-, dezembro dc 1890, em Macahé, Justado do
Rio de Janeiro, commercio, casado," com domicilio eleitoral no district-o municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 1.887, 1 2 zona.)
ALFREDINA JORGE D A ROCHA (1.496), filha de André
Jorge da Rocha e de Maria Justina da Rocha, nascida a 25 de outubro de 1907, no Districto Federal-, costureira, •
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal .
de Santo Antônio. (Qualificação'requerida, n . 1.187,
4 zona.)
•
M E D I N A BASTOS VIANNA (1.497.), filha de João Ribeiro
Martins Vianna e de Maria-da Costa-.Barros Vianna, nas- cida a 19 de setembro de 1896, no Di^truto Federal,
costureira, solteira,, com domicilio, eleitoral no districto
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida,
ri. 1.179. 4 zona.)
E R A N C I S G O STAVNITZER (1.498)', filho de'Maurício Stavnitzer e.de Evá Stavnitzer, -nascido a 29 de-dezembro
de 1905, em Tor.quelhos, Estado-do Rjò Grande dd Sul, '
commercio, solteiro, com. domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 1.025,
I zona.)
. ALICE^CHRISTINA D E . LIMA (1.499), filha i e Manoel Joa-~
quim de Lima e de Salustiana Maria da -Conceição, nascida a 17 de agosto de 1910, no Districto Federal, costureira, solteira, com domicilio eleitoral ha districlo m u - '
nicipal de".Santo Antônio: (Qualificação requerida, n u mero 1.189, 4 zona.)
-* : ' '
OND1NA DA CRUZ "(l."500), filha de Raul Marques da Cruz
e de Julia,.Maria da Cruz, nascida'a" 13 de novembro de
1913. no Districto Federal, costureira, solteira, com
domieiiio eleitoral no districto municipai de .Santo An-,
lónio. (Qualificação-requerida, n-. 1 150, 4 zona.)
ALEXANDRE JOSE' TEIXEIRA LOPES (1.501), filho .do
"" " Manoel Pinto Teixeira-Lopes -e de Berr.ardina Guedes
Teixeira Lopes, nascido'a 18 de'' fevereiro--de 1890, em
Nova. Friburgo, Estado d o ' R i o de Janeiro, commercio,
casado,-com domicilio eleitoral no-districto'municipal •
de.A.joua. (Qualificação requerida. B . - E . 86,- n. .ÍT127,
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Santo-Antônio.: (Qualificação requerida, n . 939, 4
zona.)
ÁLVARO FERNANDES DOS .SANTOS (1.509), filho de' An; tonio' Fernandes dos Santos e.de Maria Francisca dos
.' Santos, nascido a 8 denovembro de 1991, em Freguezia,
da Sé, Estado da,Bahia, funecionario publico, casado,
comrdomicilio eleitoral no dislricto municipal de Santo
Antônio. (Qualificação requerida'.-B. ,E. 23, n . 3.743,
2 zona.)
' •
ÁLVARO DE QUEIROZ CARREIRA (1.510),'filho de J.ilio
de. Queiroz Carreira e de Isabel Equey Queiroz Carreira,'nascido a 15 de.'dezembro de 1895,. no Districto F e deral, commercio, casado, com domicilio .eleitoral no <
districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e querida, n.* 1.188, 4 zona.) • •
•
.
MCANOR JOAQUIM LISBOA (1.51.1), filho de Gustavo J o a q u i m Lisboa e de Rosaria Maria de Jesus, nascido a 15
"de outubro de 1898, em Queluz, Estado do S, Paulo, mo- _
torista,: casado, com domicilio eleitoral no districto mu' n i c i p a l . d e Ajuda. (Qualificação, requerida, n . ' 1 1 5 , 5 .
zona.-)
•
.
\
JOÃO-PINTO CARNEIRO (1.512)', filho dè Joaquim Pinto
Carneiro e de Carolina da Conceição-Carneiro, nascido
a 2 de janeiro de 1904, em Niçtheroy, Estado do'Rio de
Janeiro,, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santo .Antônio..: (Qualificação
requerida, n . ,1.170, 4 zona.')
NORIVAL"ANTÔNIO DA SILVA (1.513), filho de João Antônio da Silva e d e Anna Julia da Silva, nascido a 8 de fevereiro de 1.898, no Districto Federal; commerciante,
casado, com domicilio eleitoral no distr-ictò municipal do
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 644, 3 zonaij
LÜCINDA DA SILVA LIMA (1.514), filha de José Coelho
de Moura e. de Antonia Francisca. Ramos, nascida a 29
de fevereiro de : 1904, no Districto*'Fedier'âl; domestica, •
'• casada, com domicilio eleitoral no • districto 'municipal
• dè Ilha do Governador. (Qualificação requerida. B . E .
70, n . 133. 10 . zona.)
,
MARIA VELLOSO GOMES DOS SANTOS (1|..5ID), f i l h a ' d e
- Joaquim Dias Velloso e de Guilhertnina' Maria.de Oli-'
veira, nascida a 20 de janeiro dê 1888, no Districto F e , 4 iíona.)
'
• deral, commercio, casada,' com,domieiiio ' eleiloral-no
"HERCULANO MARTINS FERREIRA (1.502), filho dc Herdistricto municipal.de Ilha do Governador. '(Qnalifica- c.uiano Martins Ferreira e de Maria;Martins Ferreira,, nascação r e q u e r i d a . . B . E . 66. n . 128, 4 -zona.)
cido a 12 de'janeiro de 1915% no Districto Federal, fúnQUIVIO TREMENDANO DE'ABREU ( l .516),-filho de Madidor, solteiro, com domicilio eleitoral nu districto m u no.el Abreu e dé. Guiihcrmina Tremendano de Abreu,
nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n u - .
nascido a 16 de agosto de 1907, no Districto Federal,
mero 885, 1 0 . z o n a . ) -«
empregado municipal, casado, com . domicilio eleitoral.
.LUIZ:DE OLIVEIRA (1.503); filho de César ..Júlio de Castro - - - , n o districto'municipal de Ilha do Governador. - (Qualifl•e"de Maria de'Oliveira, nascido a 26 de julho de 1913,
- cação "ex-officio", n . 642, 4 zona.)
'. ' '
no Districto Federal, commercio, solteiro, com domiciCÂNDIDA DUTRA DO SOUTO VARGAS..(1.517), fiiha de
lio eleitoral no districto municipal-de Santo Antônio.
- Antônio Dutra do Souto Vargas e de Joaquina, da' Ro(Qualificação requerida, n . 1.155, 4 zona.)
cha Souto'Vargas, nascida a 18.de setembro de 1911,
EUCLYDES DE CARVALHO CASTRO (1.504), filho de An- ne Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio
tônio de-Carvalho. Castro e dé' Henriqusta de Carvalho
eleitoral no districto municipal de Ilha do,Governador.
Castro, nascido a 11 de abril de 1889, no Districto F e - (Qualificação requerida. B . E . 60, n . 4Í668, 4 zona.)
deral, portuário, casado, com domicilio eleitoral no disJENNY GER1N GUERRA (-1.518), filha de Antônio Gerin
tricto municipal de Ajuda. .(Qualificação requerida, n u e de Anna Pereira Gerin, nascida a 27 ide janeiro dé
mero 1.016. 4 zona.)
1900, no' Dislricto Federal,' domestica, casada, com do. micilio eleitoral no districto municipal, de Ilha do GoOSWALDO MARQUES- DE -BARROS (1.505),,filho de Narverhador. (Qualificação requerida. B . É . 68, -u. 2.14,
ciso Duarte. de Barros e de Maria Marques de Barros,
4 zona.)
" "
'*'"'.
•' ' * ' .
'*"
nascido a' 25 dc outubro de 1912, em Niçtheroy-; Estado
do Rio dè Janeiro, ".commercio,,solteiro,-com domicilio
ANGELINA ROSA DE OLIVEIRA (1.519), filha cie.Angélico
eleiloral no districlo. municipal de Santo' Antônio..
, • Francisco;'de Oliveira e de Ondina 'Rosa de Oliveira,
. ..(Qualificação requerida, n. 1.148, 4 zona.)
nascida a .19 de. junho de 1916, no Districto Federal,
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
'OSWALDO CÂNDIDO DE DEUS (1.506),. filho de Júlio
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação r e Cândido de Deus e- dé Hedwiees Marques de Deus, nas.• querida. B . E . "86, n . 1.271.,4 zona.)
cido a 7 de selenibrode 1902, em Barra do Rio Grande,
AURÉLIO DA CUNHA ROSA (1.520), filho de João Paulo
Estado da Bahia, alfaiate, solteiro,, com domicilio elcida Cunha Rosa e de.Eulalia Gomes dos, Santos, nascido
torla no districto municipal de Santo .Antônio.- (Quaa 28 de setembro de 1913, ho Districto Federal, emprelificação.'requerida, n . 756,. 3. . zona.) .
gado publico,; solteiro, conr domicilio eleiloral no disJÊSUINO AVELINO (1.507), filho-de Alfredo José Avelino
tricto municipal de Ilha• do Governador, (Qualificac- de Maria do 'Livramento Avelino, nascido a' 26 de fe' . cação "ex-officio"-. B . E , 86, n ; 1.070, 4 zona.)
vereiro de 1881,. eir^ São Francisco," Estado do Mara.PAD1 MAHAMEDE (1.521), filho de Amim Mãhomed e de
nhão, funecionario' puLLíco, casado, com domicilio eleiPalüna Assem, nascido a 2 de junho de 1915, no. Distritoral no districto municipal'de Santo Antônio. (Qualicto Federal, .commercio, solteiro, com domicilio • eleitoficação requerida, n . 584, 6 z o n a . )
ral no districto municipal cie Ilha do. Governador. (QuaÍ Í L E Ü T E R I O COSTA (1.508), filho de Ephigenio Costa, e de
lificacão^reguerida. B . E . 70. n . "676,'4 zona.)
. '
Rita Costa, nascido a 15 de novembro de 1914, em' CânJOSE' NETTO (1.522), fillio de.Manoel Pedro Netto.é de
dido Ferreira, Estado de Minas -Geraes,"'commercio, sol" Maria Rosa Martins, nascido a 4 de outubro de 1911, no
teiro,'com domicilio eleitoral-no-districto municipal de
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Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
districto municipal de Ajuda, (Qualificação requerida.
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. (QuaB . E . 83, n . 978, 4 zona.)
lificação requerida. B . E . 86, n . 1.167, 4 zona.)
JOSE'.CARDOSO FILHO (1.537), filho de José Cardoso
Pereira Júnior e de Maria da Rocha Cardoso, nascido a
EDUARDO DUTRA DO SOUTO (1.523), filho de Francisco
22 de agosto de 1911, no Districto Federal, commercio,
Dutra do Souto- e de Maria Silveira do Souto, nascido
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
a 9 de setembro de 1866, no Districto Federal, operáde Ajuda. (Qualificação requerida, n . 579, 6 zona.)
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida.
NELSON MARTINS BAIÃO (1.538), filho de Aprigio Baião
B . E . 73, n . 477, 4 zona.)
e de Elidia Martins Baião, nascido a 19 de novembro de
1911, em Ubá, Estado de Minas Geraes, commercio, solJOÃO FEURO (1.524), filho de Vicente Feuro e de Maria
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
Antonia Magnovita, nascido a 31 de março de 1894, no
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 1.160, 4
Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleizona.)
toral no districto municipal de Santo Antônio. (QualiRAUL DE OLIVEIRA (1.539), filho de Isaias Vieira de Olificação requerida, n. 1.172, 4 zona.)
veira e de Maria de Oliveira Andrade, nascido a 10 de
DAVID PINHEIRO (1.525), filho de José Ramos Pinheiro
junho de 1906, em Araruama, Estado do Rio de Janeiro,
e de Rosalina Ferreira Pinheiro, nascido a 30 de deoperário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
zembro de 1906, no Districto Federal, commercio, casamunicipal de Ajuda. (Qualificação requerida. B . E . i
do, com domicilio eleitoral no districto municipal de
63, n . 11.894. 7 zona.)
• Ilha do Governador. (Qualificação requerida, n . 4.727,
I zona.)
AUTA BARROSO (1.54Q), filha de José Barros da Silva e de
Margarida Mayer Barroso, nascida a 7 de julho de 1894,
PAULO CUNHA (1.526), filho de Manoel da Cunha e de
em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, domestica,
Gloria da Conceição, nascido a 26 de outubro de 1912,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal
no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio
de Ajuda. (Qualificação requerida. B . E . 82, n . 1.025,
eleitoral no districto municipal de Santo Antônio.
8 zona.)
(Qualificação, n . 1.147, 4 zona.)
ANTÔNIO DA CRUZ COUTINHO (1.541), filho de Manoel
aÜÃO MARIA RODRIGUES (1.527), filho de Antônio José
da Cruz Coutinbo e de Maria José da Cruz Coutinho,
. Rodrigues e de Maria Joaquina de Campos, nascido a
nascido a 13 de junho de 1897, no Districto Federal, m o 15 de setembro de 1885, em Portugal, proprietário, catorista, casado, com domicilio eleitoral no districto m u sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
nicipal de Ajuda. (Qualificação '"ex-officio". B . E..
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 1.171, 4
67, n . 5, 7 zona.)
zona.)
ZULMIRA GUILHERMINA GERALDO
(1.542), filha de
STLVIO FERRARI (1.528), filho de Ângelo Ferrari e dè
Antônio Miguel Geraldo e de Maria Guilhermina GeDiva Riguthieri Ferrari, nascido a 12 de julho de 1908,
raldo, nascido a 24 de setembro de 1903, em Itaipava,
em Cachoeiro do Itapemirim, Estado do Espirito Santo,
Estado do Rio de Janeiro, domestica, casada, eom docommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Quamunicipal de Ajuda. (Qualificação requerida. B . E .
lificarão requerida. B . E . 83, n . 982, 4 zona.)
83, n . 794, 4 zona.)
GUSTAVO FERREIRA ALVES (1.543), filho de João F e r ÁLVARO RODRIGUES DOMINGUES (1..529), filho de João
reira Alves e de Maria de Azevedo, nascido a 17 de s e Rodrigues Domingues e de Alice Rodrigues Domingues,
tembro de 1915, no Districto Federal, commercio. solnascido a 12 de janeiro de 1912, no Districto Federal,
teiro,_ com domicilio eleitoral no districto municipal de
jommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distriAjuda. (Qualificação requerida. B . E . 83, n . 874,
cto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida. B .
4 zona.)
E . 77, n . 743, 4 zona.)
HELENA REIS DE LTMA (1.544), filha de José Hyppolito
ELZA NASCIMENTO ALVES (1.530), filha de Joaquina
de Lima e de Maria Réis de Lima, nascida a 9 de março
Anna do Nascimento, nascida a 12 de março de 1912,
de 1913, no Districto Federal, empregado municipal,
no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
eleitoral no districto municipal de Ilha do Governador.;
de Uba do Governador. (Qualificação "ex-officio". B .
(Qualificação requerida, n . 289, 4 zona.)
E . 78, n . 37, 4 zona.)
LAURA RODRIGUES DA FONSECA (1.531), filha de AntôJOSE' DA SILVA LINS (1.545), filho de Antônio Quartel
nio Rodrigues da Fonseca e de Amalia Alice da Fonseca,
de Araújo e de Edinnéa Generosa de Lima, nascido a
nascida a 4 de junho de 1905, no Districto Federal, do10 de novembro de 1889, em Muruy, Estado de Alamestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
goas, official da armada, casado, com domicilio eleitomunicipal de Ilha de Paquetá. (Qualificação requeriral no districlo municipal de Ilha do Governador,
da, n . 906, 4 zona.)
ÍQualificação "ex-officio". B . E . 63, n . ' 25.685, I
• MARIA SAMPAIO (1.532), filha de Joaquim Josino Sampaio
zona.)
e de Bellarmina Nunes Ferreira, nascida a 15 de março
de 1911, iio Districto Federal, domestica, solteira, com
JOSE' CERQUETRA BRAGA (1.546), filho de João da Costa
domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha do
Braga e de Maria Cerqueira Braga, nascido a 28 de j a Governador. (Qualificação
requerida, n . 4.865, I
neiro de 1901, em Feira de SantAnna. Estado da Bahia,
zona.)
sargento do Exercito, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Ilha do Governador. (QualiWALTER TEIXEIRA PINTO (1.533), filho de Antônio Teificação "ex-officio". B . E . 78, n. 38, 4 zona.)
xeira Pinto e de Olga Bastos Teixeira Pinto, nascido a
29 de maio de 1903, no Districto Federal, commercio, ' URBANO BURLIER FILHO (í .547),'filho de Urbano B u r lier e de Eponina Gradei Burlier, nascido a 30 de. n o casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
vembro de 1911, no Districto Federal, militar, casado,
de Ajuda. (Qualificação requerida. B . E . 86, n. 1.141,
com domicílio eleitoral no districto municipal de Santo
4 zona.)
Antônio. (Qualificação "ex-officio". B . E . 78, n. 4,
MARIO DE MATTOS DIAS (1.534), filho de José Mariano
4 zona.)
Faria Dias e de Constança Mattos Dias, nascido a 25 de
setembro de 1898, no Districto Federal, commercio,
ORLANDO GUIMARÃES (1.548), filho, dc Laudelino F e r casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
nandes Guimarães e de Maria Venancia de Jesus, nasde Ajuda. (Qualificação requerida. B . E . 73, n . 503,
cido a 11 d e janeiro de 1911, em Juiz de Fora, Estado
4 zona.)
de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio
ÁLVARO DA SILVA (1.535), filho de Laudelino da Silva e
eleitoral no' districto municipal de Santo Antônio.,
de Rosalina da Silva, nascido a 14 de maio de 1903, no
(Qualificação requerida, n . '1.240, 10 zona.)
Districto Federal, motorista, solteiro, com domicilio
CECÍLIA
BRAGA DE SOUZA (1.549), filha de João Braga
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificae de Maria Ferreira Braga, nascida a 26 de julho de
ção requerida. B . E . 83, n . 795. 4 zona.)
1895, no Districto Federal, domestica, casada, com doLUCILIA DE ARAÚJO BELFORD VIEIRA (1.536), filha de
micilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (QuaJoão Belford Vieira e de Maria Estephania de Araújo
lificação requerida. B . E . 67, n . 139, 5 zona.)
Belford, nascida a 29 de dezembro de 1898, no Districto
•
•
Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
O escrivão, Alcino Teixeira de Mello.
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Joaquina Alves, dos Reis, nascido a 2 dè setembro .de
1909, no Districto Federal, commercio,-casado com do(Districtos inuiiicípaes -de Santo Antônio, Ajuda c Ilhas)
micilio eleitoral no districto-municipál de Ajuda. (Qualificação requerido, n . 1.009, 4'izona.)
Juiz — Dr. Pructuoso Moniz Barreto de Aragão
DERVAL DE OLIVEIRA TAVARES (1.564), filho de Derval
de Oliveira Tavares e de Áurea'Dutra Tavares, nascido
. ..Faço publico, para 03 fins dos arts.. 43 do Código e 25
a 29 de junho de 1913, em Juiz ,de""Fora, Estado de Mido Regimento dos JUÍZOS e .Cartórios Eleitoraes, que, p o r este
nas Geraes, commercio, solteiro..,com domicilio-eleitoral
Cartório, e" Juizo da 4" Zona"Eleitoral,. estão sendo procesno districto municipal, de Santo Antônio. (Qualificação
sados os" pedidos de inscripção dos .seguintes cidadãos: V '
requerida n . 1.238, 10 zona.)
FRANCISCO DE PAULA ALVES • VIANNA (1.565), filho de
JOSE' COELHO (1.550),-filho de Antônio Marcai Bezerra e
^Francisco Alves Vianna e de. Maria Machado Vianna,
de Maria Coelho da.Silva,-.nascido a 30 de novembroMe'^nascido a 25 de janeiro de 1910, no Districto Federai,
1907, no Estado do Maranhão, commercio, solteiro, com
commercio, solteiro, coni domicilio, eleitoral no districlo 1
domicilio eleitoral-no districto municipal de-Santo A n municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n.' 513,
tônio. (Qualificação requerida, n . 1.153, 2" zona.)
2" zona.)
PEDRO RODRIGUES BRANCO (1.551), -filho de Elandina' ARCHIMIMO COELHO -(1.566), filho de Balbina Candida.de
Ferreira da Conceição", nascido a 10 de janeiro de 1900,
Andrade, nascido a 25 de dezembro da 1898, no Disno' Districto Federal, motorista, casado, com domicilio
tricto Federal, operário, solteiro,'com domicilio ^eleito'. eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. (Quaral no districlo municipal de ilha do Goverrnador.
lificação requerida, n . 1.151, 5 zona.)
'(Qualificação requerida, B.. E . 68, n . 202, í" zona.)
GASPAR S A R P A IMBROISI (1.552), filho de Vicente ImPAULO LUIZ LEITÃO (1.567), filho ]de Luiz' Leitão e de
broisi e de Raphaela Sarpa, nascido, a 15 de setembro
Emilia d'Ávila Leitão, nascido a 5 de julho de. 1896,
de 1900, 110 Districto Federal, musico, casado, com- dono Districto Federal, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santo Anmicilio eleitoral no districto municipal de Ilha Üo Gotônio. (Qualificação "ex officio, B . E, 74, n . 182, 7"
vernador. (Qualificação "ex officio", B . E . 75.)
zona.)
JOSE' DE PAULA GOMES (1.568), filho de Antônio de Paula
JOSE' P A U L A BEZERRA (1.553), filho de João Francisco
Gomes e de Arminda da Cruz Dias,: nascido a 2 de abril
Silva Bezerra e de Silveria Adelina Bezerra, nascido - a
de 1907, em Abre Campos, Estado de Minas Gerae^s),
1 de agosto de 1891, em São Salvador, Estado da Bahia,
dentista, solteiro, eom domicilio eleitoral no dislrictc
medico, casado. (Qualificação requerida, n . 11.721, 6
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n . 1.017),
zona.)
4* zona.)
«
ÁLVARO RIBEIRO VELLOSO (1 .554), filho de Américo'
GÜTTEMBERG. NERT GUARAHYBA (1.569), filho de José
d'Almeida Velloso- e de Laura Ribeiro Velloso, nascido
Nery Guarahyba e de Eulina Carneiro Gnarahyba, nasa .12 de maio de 1912,-em São Salvador, Estado da Bahia,
cido a 9 de novembro de 1911, no Districto Federal,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
empregado publico,'solteiro, com domicilio eleitoral no
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida,
districto. municipal de Ilha do Governador. (Qualiíican. 7.222, 6 zona.)
' . ção requerida, n . 339, 4* zona.
C Á R L I N D O ALVES R I E R A (1.555), filho de Joaquim P e ELGARD DOS SANTOS (1.570), filho-<de Carlos Américo
reira Alves e de Joaquina Pereira Alves, nascido a 25
Reis e de Nicomedes Maria dos Reis, nascido a 20 de
de outubro de 1891, em Cachoeira de Macacú, Estado do
Fevereiro de 1897, no Districto Federal, operário, caRio de Janeiro, corhmercio, casado, com domicilio eleisado, com domicilio eleitoral no districto. municipal de
toral no districto municipal de Santo Antônio. (QualiAjuda". (Qualificação requerida, n . 1Ò.927, 7 zona.)
ficação, n . 620, 4 zona.)
.. '
•JOSE' ANTÔNIO DE OLIVEIRA (1.571)! filho de P e d r o
M A R I A CARMELITA DE GOUVEIA REGO (1.556), filha de
Melchiades.de Oliveira e de Joanna. Maria de Jesus,-nasRodolpho Cadcio do Rego e de Maria-do Carmo de. Goucido a 15 do fevereiro de 1914, em Anápolis," Estado de
veia Rego, nascida a 14 de dezembro de 1910, em ReSergipe, commercio, solteiro, com domicilio- eleitora] no
cife, Estado de Pernambuco, professora, - solteira, com
districto municipal de Santo AntonioL Qualificação -redomicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda.
querida, n . .1.169, 4 zona.)
(Qualificação requerida, n . 2.793. 3" z o n a . )
LUIZ FERREIRA (1,572), filho de José i Maria Ferreira 0
ALBA MARINA OLIVEIRA (1.557), filha de Lourenço- Ande Beatriz Ferreira, nascido a 20 de àgostode 1911, no
tônio Oliveira e de Fernanda Accuri Oliveira, nascida a 1
Districto Federal, pesçadbr; solteiro, com domicilio ô l e i - ,
de dezembro cie 1912, commercio, solteira, com domitoral no districto municipal de Santo; Antônio. (Quali. cilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 1.156, 4 zona.)
,.
ficação requerida, n . 414, 4° zona.)
CARLOS SIQUEIRA (1.558), filho de Alfredo Siqueira e de
HERCILIA ROCHA PITTA (1.573), filha de Auxeneio' Rocha
Pitta e de Aurora Rocha Pitta, nascida a 31 d e . agosto
Adelaide Guedes''de Siqueira.-nascido a 21 de junho
de 1908, no Districto Federal, medica,-solteira, com dode 1901, na Capital Federal, commercio, casado, corre domicilio eleitoral no districto municipaPde Ajuda. (Quamicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 86, n . 1.133, 4° zona.)
lificação requerida, n . 113, 4* zona.) •
NA1R V A Z SALLEIRO (1.559), filho de Álvaro Vaz Salleiro
JOSE' FRANCISCO VARGAS (1.575), filhoíde Genesio José
e de Euridice dos Santos Salleiro, nascido a 10 de ja%- i
Vargas e de Feliciano Júnior Barreto, .nascido a 30 de
neiro de 1914, na Capital Federal, domestica, solteira,
- julho de 1910, na Ilha de Paquetá, operário, -solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de
com domicilio eleitoral no districto municipal de I l h a ,
Ajuda. (Qualificação requerida, n . 1.118, 4* z o n a . )
de Paquetá. (Qualificação requerida, n> 752, 4 zona.) PEDRO PAULO BRUNO (1.-560), filho de Felicio Antônio
MARIA LAURA ROCHA PITTA (1.574), filha de Auxeneio
Bruno e ' d e Magdálena-Marino Bruno, nascido a 14 de
Rocha Pitta e de Anna Rocha Pitta, nascida a 21 dc
outubro de 1884, na Ilha de Paquetá, • pintor, casado,
novembro de 19Í6. no Districto Federal, domestica^sol/com domicilio eleitoral no. districto municipal" de Ilha
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
ds Paquetá. [Qualificação requerida, n . 862, 4* zona.)
Ajuda. (Qualificação requerida, B . E.- 86, n . 1.139,
- KENEDICTO DE SOUZA FILHO (1.561--), filho'de Benedicto
4" zona.)
'-.
Marionno cie -Souza e de Generosa Maria; da Conceição,
PEDRO PINTO DA SILVA LEAL (1.576), filho de F r a n nascido a 28 de setembro de 1907. em Barra Mansa, E s cisco Pinto da Silva Leal. e de Guiihermina' Maria Leal,
tado do. Rio dè - Janeiro; operário, casado, com d o m i nascido a 19 de maio de 1885, em Campos, Estado do Rio
cilio eleitoral no districto municipal.de Santo Antônio.
de Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral
(Qualificação requerida,-n. 780. 8 zona.)
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação requeJOÃO MARQUES D I A S ' (1.562),. filho de Manoel- Marques
rida, n . 4.938, 4 zona.) '
Dias e de Leopoldina Amorim Assumpção, nascida a 18
de junho de 1879. no Districto Federal, commercio,-sol- . -PEDRO DE OLIVEIRA SOARES (1.577), filho de João Can, cio Pereira Soares 'Filho e de Maria Thereza de Oliteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
veira Soares, nascido a 16 de julho de 1899, no Districto
Ilha de Paquetá. (Qualificação requerida, 'B.. E . ' 73
Federal, operário", solteiro, com domicilio eleitoral no
n. 479.)
.,
districto municipal, de Ilha do Governador! (Qualificação
DARIO GOMES DOS REIS (1.563), filha de Henrique Go-requerida, n . 765, 4"zona..).
mes dos Reis, filho de Henrique Gomes dos Reis e de
1
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ADÃO CLAUDINO DA SfLVA (1.578), fillio do Manoel
Claudino da Silva e de Gracinda Glaudina da Silva,
nascido a 2 de. fevereiro de 1905, no Districto Federal,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, u. 7.510
— 2 zona.)
ERNANI BRUNO (1.579), filho de Miguel Bruno Primo c
de Luzia Cebollella, nascido a 30 de julho de 1911, no
• Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal d e Ilha de Paquetá.
(Qualificação.requerida, n . 901 — 4 zona.)
MARIA VON TROMPOWSKY. (1.580), filha de Roberto von
Trompowsky e de Luiza Cotrim. Trompowsky, nascida
a 10 de outubro de 1900, no Florianópolis, Estado de
Santa Catharina, funccionaria publica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha do Governador. (Qualificação ex-officio, B . E . 76, n. 68 —
I zona.)
Cl.GERO DE ALMEIDA (1.581), filho de Olympia Maria
Conceição, nascido a 7 de agosto de 1905, no Estado do
Rio de Janeiro, operário, casado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha de Paquetá. (Qualificação requerida, n. 961 — 4 zona.)
AllISTIDES BARRETO DE OLIVEIRA (1.582), filho de Joaquim Martins de Oliveira e de Angela de Sá Barreto de
Oliveira, nascido a 14 de fevereiro de 1880, em Cachoeira, Estado da Bahia, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n . , 3 . 1 0 8 — 4 zona, antiga.)
1I10ME' LUIZ FERREIRA (1.583), filho de Luiz Antônio
Ferreira e de Maria Emilia, nascido a 26 de agosto do
1886, cm Cordova, Portugal, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 3.607 — 2 zona.)
EftMINIA GOMES MENDES (1.584), filha de Alexandre Gomes Mendes e de Adelaide Maria Mendes, nascida a 25
de abril de 1916, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio, eleitoral no districto municipal çle
Ilha do Governador. (Qualificação requerida, n . 381 '—
4 zona.)
ANNA ROSA DE ASSIS (1.585), filha de Gabino de Assis
Reis e de Olympia Rosa de Assis, nascida a 26 de julho
de 1914, no Districto Federal, domestica, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha do
Governador. (Qualificação requerida, n. 766 — 4
zona.)
R.APHAEL MEDICI CANDIOTA (1.586), filho de Sebastião
Candiota e de Adelina Mediei Canciiota, nascido a 9 de
janeiro de 1903, em Bagé, Estado do Rio Grande do
Sul, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 'de Ajuda. (Qualificação requerida, numero 443 — 2 zona.)
RENATO JOSE' MOLINA REGO (1.587), filho dc Januário
José Molina Rego' e de Januaria Ferreira Coelho, nascido a 21 de dezembro de 1898, no Districto Federal,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 6.318
gs. 20na,, antiga )
MARIO FONSECA (1.588), filho de Manoel Fonseca e do
Conceição- Fonseca, nascido a 11 de março de 1908, no
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Ajuda. ( B . E . 80,
n . 1 .137 — 4 zona.)
JOSE' DE VASCONCELLOS (1.589), filho de Zacharias de
Vasconcellos e de Maria de Vasconcellos, nascido a 19
de março de 1902, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Ajuda. (Qualificação requerida, n. 7.543 — 7 zona.)
GARCIA JOSE' DA COSTA (1.590), filho dc Garcia José dai
Costa e de Guiihermina Violant.i da Costa, nascido a 17
de abril de 1902, em Itaguahy, Estado do Rio dc J a neiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Antônio. (Qualificação requerida, n. 1.722 — M zona.)
ÜTANõR CEZAR (1.591), filho de Manoel Pedro cie Amorim e de Dolores Souza do Amorim, nascido a 5 de
agosto de 1916, ,no Districto Federal, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no.districto municipal de Ajuda.
(Qualificação requerida, B . E . 83, n. 880 — 4 zona.)
JOSE' GOMES DE MIRANDA (1.592), filho de Creso de Almeida Miranda e de Elisa Augusta Gomes de Miranda,
nascido a 11 de agosto de 1904, no Districto Federal,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
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municipal de S. Antônio. (Qualificação requerida, numero 882 — 4 zona.)
ARNALDO CÂNDIDO CARDOSO (1.593), filho de Casemiro
Cândido Cardoso e de Maria Rosa de Oliveira, nascido
a 18 de novembro de 1888, em Barrosos, Portugal, funecionario do Lloyd. casado, ,com domicilio- eleitoral no
districto municipal de Ilha de Paquetá. (Qualificação
ex-officio, B . E . 78, n. 10 — I zona.)
PEDRO ERNESTO MARQUES DA SILVA (1.594), filho de
Francisco Antônio Marques da Silva e de Corina cia
Silveira, nascido a 9 de dezembro de 1912, no Dislricto
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
'districto municipal de S. Antônio. (Qualificação requerida, n. 509 — 4 zona.)
MANOEL NOGUEIRA DA SILVA (1.595), filho de Antônio
José Pereira da Silva e de Adelaide Nogueira da Silva,
nascido a 21 de dezembro de 1880, no Estado do Maranhão, jornalista, casado, com domicilio eleitora! no districto municipal de S. Antônio. (Qualificação requerida, B . E . 86, n. 1.154 — 4 zona.)
JAYME FRANCISCO MARTINS (1.596), filho de Manoel
Francisco Martins e de Amélia Rosa Martins, nascido a
•1 de março de 1901, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal
de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 1.019 — 4 zona,
antiga.)
LUIZ DE CASTRO TORRES (1.597), filho de Clemente de
Castro Torres e de Joanna de Castro Torres, nascido a
16 de agosto de 1902, no Districto Federal, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . > 86, n. 1.114
— 4 zona.)
EDGARD FRANCISCO DUTRA (1.598), filho do Camillo
Francisco Dutra e. de Julia Dutra dc Magalhães, nascido a 3 de outubro de 1911, no Districto Federal, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mn• nicipal de S. Antônio. (Qualificação' requerida, n. 7.209
— 2 zona.)
WALTER FERNANDES DE ALMEIDA FREITAS (1.599),
filho de João de Freitas Lourenço e de Olivia de Almeida Torres Freitas, nascido a 15 de março de 1916. no
Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Ilha de Paquetá.
(Qualificação requerida, n. 968 — 4 zona.)
JANDYRA LOPES P1NHEL (1.600). filha de Pio Lopes Pinhel e de Maria Quintão Pinhel, nascida a 13 de março»
de 1913. no Districto Federal, commercio, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha do
Paquetá. (Qualificação requerida, n. 1.185 — 4 zona.)
WALDEMAR JOSE' RODRIGUES (1.001). filho de Américo José Rodrigues e de Zulmira de Oliveira Rodrigues,
nascido a 1*9 de outubro de 1896, no Districto Federal,
funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de S. Antônio. (Qualificação requerida, n. 1.146 — 4 zona.)
HILDA LOPES PINHEL (1.602), filha de Pio Lopes Pinhel
e de Maria Quintão Pinhel, nascida a 25 de dezembro
de 1910, no Districto Federal, commercio, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha .de
Paquetá . (Qualificação requerida, B . E . n. 919 — 4
zona.)
VIRIATO DE FARIA LÁO (1.603), filho de Alice Maria da
Conceição, nascido a 2 de junho de 1906, em Friburgo,
Estado do Rio. de Janeiro, dactylographo, casado, com
• domicilio eleitoral no districto municipai de Ajuda.
(B.E. 82, n. 1.014 — 3 zona.)
ADHEMAR JOSE' SARMENTO (1.604), filho de José Antônio Sarmento e de Julieta Leonarda Cunha Sarmento,
nascido a 1 de março de 1900, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de S. Antônio. (Qualificação requerida, n. 2.140
— 12 zona.)
MURAT CÂMARA CAMPOS (1.005), filho de Pedro Câmara
Campos e de Maria Antonicfa Câmara Campos, nascido
a 27 de abril de 1915, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
dc S. Antônio. (Qualificação requerida, n. 844 — 5
zona.)
ADEMAR LOURENÇO DA COSTA (1.006), filho de José
"Lourenço da Costa e de Rachel Moreira, nascido a 10
de setembro de 1911, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
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de Ilha de Paquetá. (Qualificação requerida, rt. -8.93,
4 zona.)
L A U R A W A L K E R VIANNA (1.607),
filha de Francisco
Martins Vianna Júnior e de Maria Walker Vianna, nascida a 14 dc. abril de 1915, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no. districto m u nicipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, numero 688, 4 zona.)
MUziART DA COSTA PINTO (1.608), filho de João da Costa Pinto e de Maria de Mello Pinto, nascido a 20 de
junho de 1916, üo Districto Federal, estudante, solteiro,
com. domicilio eleitoral no districto municipal de Santo
Antônio. (Qualificação requerida, B . E. 86, n. 1.152,
4 zona.) - .
MANOEL LIMA (1.609), filho de Thomaz Lima e de Nieolina Vuoto Lima, nascido a 23 dó janeiro de 1913, no
Porto Alegre. Estado do Rio Grande. do Sul, musico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai
de Ajuda. (Qualificação requerida. B . E. 83, n.. '807,
4 zona.)
'
EDUARDO RODRIGUES LOUREIRO (1.610), filho de Manoel Rodrigues Loureiro e de. Maria Josepha Ferreira,
nascido a 30 de março de 1907, no Diftricto Federal,
commerciante, soUrairo, com domicilio eleitoral ncL-dis-'
tric-to municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e querida, n. 1.186. 4 zona.)
M A R I A WALKEIÍ MARTINS (1.6S1), filha do Felix Walker
e de Adelaide Marianna Walker, nascida a 23 de jiilho
de 1891, "no Districto Federal, domestica, .'viuva, com
domicilio eleitoral no districto municipai de Santo An- \
tonio. (Qualificação requerida, n, 689, 8 - zona.)
ANTÔNIO RODRIGUES DA FONSECA
(1.612), í i l h o ' de
Francisco Antônio Rodrigues da Fonseca e de Eulalia
Adelaide da Fonseca, nascido a 6 de fevereiro de 1873,
- no Districto Federal., pescador, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Ilha de Paquetá.
(Qualificação requerida, n. 898, 4 zona.)
JOSE' TERENCIO D O S SANTOS (1.613), filho de "João BaptisUr-rkis Santos e de Maria da .Piedade, nascido a 21
de abril de ASB-í, em Larangeiras, Estado de Sergipe,
2 sargento Batalhão Naval, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação esc officio.
B . E. 75, n. 7 2 . ;
A G O S T I N H O F E R N A N D E S D O S SANTOS (1.614), filho de
Innocencío Fernandes dos Santos e de Caetana Emilia
dos Santos, nascido a 4 de' maio do' 1896, em São Salvador, Estado da Bahia,, cirurgião dentista, desquitado,
com domicilio eleitoral no distrieto mun.cipai de Santo
Antônio. (Qualificação requerida,'- n. B'70, 3 zona.)
PAV1D D A SILVA FERREIRA F I L H O
(1,615), filho de
David da Silva Ferreira e de FelisbíHa Neves da Silva, .
nascido a 18' de março de í'910, no Districto Federal,
commercio, solteiro, com domicilio eiortta-al no dislricto municipal de Ilha de Paquetá.. (Qualificação r e querida, 4 zona.)
fisANÁO F e l i p e d e s o ü z a s i l v e i r a ( i . e i o ) , . filho de.
Pedro Satyro Souza Silveira c dc Luiza Álphrosina •
Souza Silveira, nascido a 16 de junho de 1889, no Districto Federal, médico, casado, .com douicilio -eleitoral
no districto municipal de Ajuda, (Qualificação requerida, Ü.-E. 87, n. 1.425, 4« zona.)
s
.MAXIMLANO J O S E ' GONÇALVES LISBOA (1.617J, filho de
José 'GoiiçalvBs Lisboa e de Francisca Antonia Pereira
Lisboa,- nascido a 21 de fevereiro de 1896, no Districto
Federai, commercio, casado, com domieiiio
eleitoral
no districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação
n. 1.724, I zona.)
'
•
.
JOAQUIM FERREIRA PINTO SOBRINHO (1.618), filho do
Firmino Ferreira Pinto e de Maria-José de Oliveira
Pinto, nascido a 29 de julho do 1-891, no Districto Fe-,
dèral, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Ajuda. (Qualificarão requerida,
B . E . 86, i\Aí2, 4 zona.)
MARIETA COELHO (1.619), filha de Maria Balbina Coelho,
nascida"a 9 de abril de Í906, .no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio- eleitoral no districto
municipal de Santo Antônio. (QualificAção
requerida,
n. 934, 4 zona.)
"
ORLANDO DIAS DA'SILVA (1-620), filho .de Alfredo Alves
Dias da Silva e de Januaria Cunha Dias da Silva, n a s cido a 5 de outubro de 1913, no Districlo Federal, commercio, solteiro," com domicilio eleitoral no districto.
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municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B. E. 73,
n. 506, 4 zona .)
RAUL NOEMIO XAVIER (3.621), filho dd Raul Noemio
Xavier, e de Francisca Antônio Xavier, nascido "a 7 de
agosto de 1884, em Capivary, Estado do Rio de Janeiro,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municioal de Santo Antônio. '(Qualificação requerida
n. i .001, 4 zona.)
WALDEMAR ALVES DE MACEDO (1.622). filho de Ade*• lina Maria da Conceição., nascido a 28 d e ' o u t u b r o ue
18S6, no Rio Grande do Sul, advogado, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal da Ajuda. (Qualificação requerida. B. E. 86, n. 1.117, 4 zona.)
DjIVA AGNFJt (1.623), filha de José , Corrêa
Bittencourt e.
de Julia Rueda.' Bittencourt, nascida a 8 de abril de
1D07, na Paraná, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha do Governador.
(Qualificação requerida, n. 1.316. 4 zona.)
ALZIRA ROSA CINTRA YIDAL (1.624), filha de Albino
San!.'Anna Rosa o d(- Yerginia Angwiica Rosa, nascida a
' 12 de março de 1870, no Districto Federal, domestica,
casada, com domicilio eleitoral no districto municioal
de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 1.-610, 4 zona.)
MIGUEL BR IA (1.625). filho« de Miguel B m e de Anna
Taler Nestes Bria, nascido -a 4 de março de 1907, no
Districto Federal, lanleroeiro; casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal dc Ajuda. (Qualificação
requerida. 4 zona.)
,
NELSON RANGEL DE VASCONCELLOS (1.026), filho de
Manoel Rangel de Vasconcellos e ' d e Hororina Peixoto
de Vasconcellos, nascido a 23 de março de 1889, em
Campos, Estado.do Rio de Janeiro, coiimerciante, solteiro, com domicilio eleiloral no dislricto municipal dé
Santo Antônio. (Qualificação
requerida,.' n. 706, 8
zona. i
CARLOS FERREIRA -DA SILVA (1.627), filho de Sylvestre
Fm-reira da Silva e de Maria Oltilia da Silva,• nascido
a 31 de dezembro de 1892, no Districto Federal, comer' cio, casado, com domicilio eíitoral.no districto" municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n u 1.723, •11 zona.)' •
JAYME KRITZ (1.62-8), filho .de Marcos Kritz e de Berta
"Kritz, nascido a 5.de abril de 1-912, na Rumania, engenheiro, solteiro, -com domicilio eleitora! no districto
municipal de Ajuda.. (Qualificação: requerida, n. 1.023,
4. zona.)
HOMERO RUITH CARNEIRO (1,629). filho de João Ruith
Carneiro e de Albina Marcai Carneiro, nascido a .24 de
dezembro de 1903, em Rio Grande, Estado do Rio Grande, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santo 'Antônio. (Qualificação r e - '
querida, n. 951. 4 zona.)
CLÉA DE OLIVEIRA. TAVARES (1.630), filha de Arides,
dc Oliveira Tavares e do Maria Chaves de Oliveira T a vares, nascido a 19 de janeiro de 1-916, no Districto F e deral, estudante, solteiro, coni domicilio lei toral no districto municipal de Santo Antônio,- (Qualificação r e querida n. 1.2.37, 10 zona.)
'
. .
AMÉRICO FEL1X DA ROSA (1.631), filho de Manoel
Rosa da Silva e da Lúcia Maria de Jesus, nascido a 30
dc agosto de 1902, em Itajany, Estas o de Santa Catha.rina. commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal ds Santa Antônio. (Qualificação rc-.
querida, u. 1.005, 4** zona.)
ORLANDO OREIRO DA SiLVA (1.632), filho de José Pereira da Silva e de Dolores Orciro da Silva, nascido a
'3 <J? julho de 1900. no Rio do-Janeiro, graphico, solteiro, com domicilio eleitoral ho districto municipal de
de Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. '958, &
zona.)
NAPOLEÃO CÂMARA CAMPOS ' (1.633), íilho de Pedro Câmara Campos e de Maria Antonieta Gamara Campos,
nascido a 20 dc abril do 1914, no Districto Federal,
, ' commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santo Antônio. (Qualificação requerida,
1.000, 4 zona.)
. ' >
FRANCHEL PEREIRA FANT1NAT.I (1.634;), filho de Felippe
Fantir.atti Lima e de Maria Ferreira, Fantinatti, nascido a 29 de dezembro de 1913, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de I. G o v e n ^ d ó r . (Qua\fi,eação requerida,
ir.. 1.250, 4 zona.)
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"NELSON RODRIGUES (J .635),' filho de Antônio Rodrigues
e de Aguida Muniz, naseido a 7 de julho de 1913, no Districto Federal commercio. .solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal de S. Antônio. (Qualificação requerida, n . 719, 4 zona.)
GUILHERME ANTÔNIO DE SOUZA (1.636), filho de Antônio José de Souza e de Philomena Augusta de Souza,
nascido a 3 de abril de 1901, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal d e S . Antônio. (Qualificação requerida, n. 1.283,
4 zona.)
ANACLETO CASTILHO ( 1.637), filho de Antônio Castilho
e dc Maria Carmen Castilho, nascido a 6 de janeiro tíe
1908, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de I." Governador. (Qualificação requerida, B . E . 68, n. 285, I zona.)
ALEXANDRE LOUREIRO MACHADO (1.638), filho de Alexandre Loureiro e de Maria da Conceição Duarte, nascido a 7 de dezembro de 1904, no Districto Federal, opera. rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de I. Governador. (Qualificação requerida, B. E .
68. numero 194, 4 zona.)
ELIEZER CRUZ (1.639), filho de Francisco
Antônio da
Cruz e de Juliana Emilia dos Santos, nascido a 5 de setembro de 1912, na Capital Federal, estivador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda.
(Qualificação ex officio, B . E . 73, n. 31.051.)
ORLAND1NO PONTES (1.640), filho de Tito Laurentino Pontes e de Augusta da Costa Pontes, nascido a 16 dê outubro de 1899, em Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro,
artífice mechanico, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Ajuda. (Qualificação ex officio,
B . E. 78, n. 256.)
GAM1LLO JOSÉ DE SIQUEIRA
(1.641), filho de Camillo
José de Siqueira e de Maria Cândida de Siqueira, nascido a 30 de janeiro de 1903 no Districto Federal, graphico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda.
(Qualificação requerida, n. 577, 10
zona.)
VERA MAURELL DA SILVA (1.642), filho de Benito Maurell da Silva e de Analia Maurell da Silva, nascido a 11 de fevereiro de 1908, no Districto Federal, domestica,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal
de S. Antônio. (Qualificação requerida, n. 818, 4 zona.)
ABÍLIO FERREIRA MACHADO (1.643), filho de Francisco
Ferreira Machado e de Carmen Maria Ferreira, nascido
a 21 de setembro de 1913, na Capital Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 78, n u mero 1.326, 4 zona.)
'
THOMÉ FRANCISCO JÚNIOR (1.644), filho de Bena Pereira da Silva e de Nazara Maria da Conceição, nascido a
26 de fevereiro de 1904, no Estado do Piauhy, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de I . Paquetá. (Qualificação requerida, n . . 9 1 4 , 4
zona.)
THEOPHILO SABAGA (1.645), filho.de João Sabaga e de
Adelia Sabaga, nascido a 13 de fevereiro de 1910, no
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no dislricto municipal de S. Antônio. (Qualificação requerida, n. 5.823, 6 zona.)
SYLVIO DA SILVA PITTA (1.646), filho de Benedicta
Pitta, nascido a 1 de outubro de 1911, na Capital F e deral, commercio, solteiro, com domicilio'-eleitoral no
districto municipal de I . Paquetá. (Qualificação requerida, n. 40, 4 zona.)
GUILHERME DE ARAÚJO CARVALHO (1.647), filho de
José de Araújo Carvalho e de Maria Rosa Carvalho,
nascido a 15 de agosto de 1915, na Capital Federal,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, B . E . 87,
n , 1.640, 10 zona.)
NELSON FREIRE (1.648), filho de Manoel Claud'no Freire
e de Maria Carmelita Freire, nascido a 8 de junho de
1903 no Estado dê Pernambuco, motorista, casado, com
ílomicdio eleitoral no districto municipal de Ajuda.
(Qualificação requerida, n . 641, 3 zona.)
JOSÉ FERREIRA DE SOUSA (1.649), filho de Genes F e r reira de Sousa e de Rosa Ferreira de Sousa, nascido a
19 de setembro de 1903, na I . Paquetá, Districto F e deral, commercio. casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de I . Paquetá. (Qualificação requerida, B . E . 66, n . 43, 4 zona.)
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-FRANCISCO CATUNDA DE FARIA (1.050). íilho de Del miro Porfilho de Faria e de Cândida Ca tinida dc Faria,
' nascido a 13 de março de 1906, no Eslado do Ceará,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Ajuda'. .(Qualificação requerida, n. 130,
4 zona.)
EDUARDO DECIO MARQUES DIAS (1.651), filho de Ernesto Marques Dias e-de Antonia de Abreu Marques Dias,
nascido a 10 de julho de 1908, na I. Paquetá, Districto
Federal, commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no
districlo municipal de I. Paquetá. (Qualificação requerida, B . E . 68, n. 267, 4 "zona,)
ALCILINO LUIZ DO AMARAL (1.652), filho de Antônio
Luiz do Amaral e de Joaquina Rodrigues do Amaral,
nascido a 4 de outubro de 1910, na I. Paquetá, Districto
Federal, commercio, casado, com domicilio eleiloral no
districto municipal de I. Paquetá.. (Qualificação requerida, B . E . 83, n. 894.)
ALFREDO ESPÍNDOLA (1.653), filho de Albcrtina da Encarnação Costa, nascido a 25 de janeiro de 1910, na
I . Paquetá, Districto Federal, commercio. solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de 1. Paquetá.
(Qualificação requerida, n. 44, 4 zona.)
MAMEDE DA COSTA LEITÃO
(1.654), filho de Joaquim
José Roiz Leitão e de Cândida Ríisa da Costa Ewerton,
nascido a 17"de agosto de 1882, em S. Luiz, Eslado do Maranhão, calüereiro naval, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 578. 6 zona.)
ANTONlO MARIA REIS (1.655). filho de Antônio Joaquim
dos Reis e de Maria da Graça Reis, nascido a 19 de novembro de 1912, em Manaos, Estado de Amazonas, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n., 1.050.
3 zona.)
GiENOVEVA FERREIRA (1.656), filha de Antônio rios Santos Ferreira e de Elvira Luiza de Almeida Ferreira,
nascida a 11 de outubro -de 1892 na Capital Federal,
inspectora de alumnos, solteira, com domicilio'eleitoral
no districto municipal de Ajuda. (Qualificação ex officio, B . E . 9, n. 2.676. 4 zona.)
ATHAYDE FERREIRA BRANDÃO (1.657), filho de Constantino Ferreira Brandão e de Arminda Geralda Brandão,
nascido a 11 de novembro de 1909, no Districto Federal,
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n, 1.011, 4
zona.)
.
SPARTACO LEPORE (1.658), filho de Victorio Lepore e de
Maximina Lepore, nascido a 3 de dezembro de 1906, no
Estado de São Paulo, funecionario
publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto .municipal de Ajuda.
(Qualificação requerida, B. E. 78, 4 zona.)
RENÉ PALMA SOARES (1.659), .filho de Cândido Soares ,e
de Serapliina Palma Soares, nascido a 15 de março de
1896, em Uruguayana, Estado do Rio Grande do Sul,
commercio^ casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n. 3.913,
4 zona.)
MATHIAS TARGINO NOGUEIRA. BARBOSA (1.660), filho
de Firmino Targino Nogueira Barbosa e de Carlota
Maria da Conceição, nascido a-28 de fevereiro de 1892.
em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
S. Antônio. (Qualificação requerida, n. 884. 4 zona.)
JOIO DA MATTA ROSSI DA STLVA (1.661), filho de Manoel Maria da Silva e d e Maria Rossi da Silva, nascido
a 8 do fevereiro de 1899, no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n u mero 1.021, 4 zona.)
WASHINGTON CIDADE (1.662), filho de Carlos José Cidade e de Sezinanda Cavalcante Cidade, nascido a 4
de junho de 1895, em Guacará, Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação r e querida, n . 1.145, 4 zona.)
PAULO DIAS DE CARVALHO (1.663), filho de Pedro de
' ' Carvalho Filho e de Flavia Dias de Carvalho, nascido
a 25 de dezembro de 1912, no Districto Federal, estudante, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Ajuda. (Qualificação requerida, n.' 8.143,
5 zona.)
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ÂNGELO REIS (1.664), filho de Horacio Eerreira dos Santos Reis e de Rachel Madeira Reis, nascido a 24 de
maio de 1914, no Districto Federal, estudante, solteiro,
com domicilio eleitoral. no districto municipal.de I .
Paquetá. (Qualificação requerida, n . 895, 4 zona.)
AGOSTINHO MALUIVERNI FILHO (1.665), filho de Agostinho Maluiverni e de Anna Colsetti Maluiverni, nascido
a 16 de fevereiro de 1913, em Lages, Est. de Santa Catharina, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Ajuda. (Qualificação
requerida, n. 483, 3 zona.)
5YLVIO LOPES PINHEL (1:666), filho de Pio Lopes Pinhel e de Maria Amorim Pinhel, nascido a 29 de janeiro, de 1896, no Districto Federal, operário, casado, com
domicilio eleitoral.no districto municipal de 1. Paquetá. (Qualificação requerida, n. 913 4 zona.)
NAIR BARROSO DE CAMPOS (1.667), filha de Mario Barroso da Silva e de Mathilde Meia Barroso, nascida a 11
de dezembro de 1904, no Districto Federal, domestica,
casada, com domicilio, eleitoral no districto municipal
de Ilha Governador. (Qualificação requerida, n . 307,
4 zona .)
• .
,TOÃO DE OLIVEIRA VALLE (1.668), filho.de Miguel de
Oliveira Valle e de Alice de Oliveira Va.íle, nascido a 5
de fevereiro de 1905, em Porto Alegre, Estado do Rio
Grande do Sul, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Ilha do Governador.
(Qualificação requerida. B . E . 86,-n. 1.056, 4 zona.)
JOSÉ FERREIRA. DOS SANTOS (1.669), filho de Claudemiro Ferreira Santos e de Maria Barbosa dos Santos,
nascido a 8 de dezembro de 1912, em Lagarto, Estado de
Sergipe, militar, solteiro, com domicilio eleitoral >. no
districto municipal de Santo Antônio.
(Qualificação
ex-officio.
B. E . 84, n. 185, 6 zona.)
JOSÉ JÚLIO DA ROCHA JÚNIOR (1.670), filho de José
Júlio da Rocha e de Amélia Menezes da Rocha, nascido
a 8 de. outubro de 1896, no Districto Federal," typograpbo, com domicilio, eleitoral 'no districto municipal de
Santo "Antônio. (Qualificação requerida, n. 1.168.)
/AIR BORGES (1.671), filho de Eduardo Augusto Borges
e de Linda Alves Moreira, nascido a 31 de maio de 1907,
no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral'no districto municipal de I. Governador. (Qualificação requerida, n . 340, 4 zona.)
JOÃO DO NASCIMENTO MAIA (1.672); filho de João de
Souza Maia e de Elisa Maia, nascido a 25. de abril de
' 1901, no Districto Federal, pintor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto. municipal de Ajuda. (Qualificação requerida, 535. 4 zona.)
MANOEL VELLOSO DA SILVA(1.673), íilho de Manoel José
Velloso c de Joaquina Rosa Rodrigues, nascido a 25 de
junho de 1888, em Portugal, empregado publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal dé
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n. 118, 4
zona.)
PEDRO DE OLIVETRA (1.674), filho de João Pedro de
Oliveira e dc Josepha de. Oliveira,-nascido.a 24 de abril
de 1895, no Districto Federal, telegraphico,
casado,
wm domicilio eleitoral no districto' municipal de Ajtida. (Qualificação ex-officio.
B . E . 19, n. 78.145, I
zona.)
'
ADALBERTO DA SILVA CRUZ (Í.675), filho de Alfredo da
Silva Cruz e de Frederica Eva Herthel, nascido a 12 de
outubro de 1905, em Nova Friburgo, Estado do Rio de
Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Ajuda. (Qualificação requerida,
n.- 211. 8 zona.)
• .
SYDNEY AUGUSTO .BICALHO (1.676). filho de Aduano
Dias Bicalho e- de Maria Augusta Bicalho dos Santos,
nascido a 16 de abril de 1S74. em Sete Lagoas. Estado de
Minas Geraes, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de 'Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 86, n.- 1.211," 4
Zona.)
MARIO AUGUSTO DA SILVA (1.677,). filho de José Augusta
da Silva e de Carolina da. Rocha Silva, nascido a 6 de
maio de 1903, no Districto Federal, commercio, casado.
. eom domicilio eleitoral ho distrieto municipal de Ajuda.
(Qualificação requerda. B. E.. 82, n. 1.924, 3 Zona.)
,10SE' SAUTILLO (Í.678), filho de Nicolas Sautillo e de Maria Sarno, nascido a 9 de fevereiro de 1912, no .Estado do
São Paulo, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação
requerida, u. 2.23C, 2 Zona.)
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JOSE' FERREIRA LIMA (1.679), filho de Vicente F e r r e i r a
Lima e de Rosa Ferreira Lima,-nascido..a 8 de março do
1901, em Coruripe, Estado dò Alagoas, militar, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santo
Antônio.
(Qualificação ex-ofivuo, B . E . . 7 5 , n. 170,
I Zona.)
HUMBERTO MACHADO (1.680), filho de João Gomes Machado Júnior e de Rita Ribeiro Machado, nascido á 26
de março de 1911, em Santo Aàtonio Chiador, Estado de
Minas Geraes, empregado oubiiee, solteiro, com.domicilio eleitoral po districlo municipal de Santo Antônio.
(Qualificação requerida, n. 550, 4 Zona.)
ELISA DIAS FERNANDES (1.381), filha de João Dias F e r • nandes e de Anselma Delgado, .nascida a 27 de outubro
de 1891, no Distrieto Federal.j funccionaria municipal,
casada, com domieiiio eleitoral no districto municipal cie
Santo Antônio. (Qualificação requerida, n . 1.180, 4
. Zona.)
ALBINO PEIXOTO (1.682). filho de Frederico José-Peixoto
' e de Maria da Gloria Peixoto, nascido a 4 de março do
1899, no Districto Federal, onerado, viuvo, com domicilio eleitoral nó districto municipal de'Santo Antônio.
(Qualificação requerida, n. 631, 4 Zona.)
CAROLINA PEREIRA.DA SILVA Cl.683), filha de Alberto da
Rocha Pereira e de Josephina da Gosta Pereira,. nascida
a 9 de março de 1906, no Districto Federal,, domestica,
casada, eom domicilio eleitoral ho districto municipal de
Ajuda. .. (Qualificação requerida, B . E . 82, n." 1..019, , 3
Zona.)
TERCIO SOARES PEIXOTO (1.684), filho de Lauro Soares
Peixoto e de Maria Cândida Peixoto, nascido a 9 de n o vembro de 1907, em São Pedro Itabapoana. Estado do
Espirito Santo, militar, solteiro], 'com domicilio eleitoral
no districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação
• ex-officio, B. E. 84. n. 231. 6 Zona.)
PERY MOACYR FERREIRA (1.685;). filho de Antônio Joaquim Ferreira e de Maria Joié Ferreira, nascido,a 15 de
novembro de 1908, em Afogados, Estado de Pernambuco,
militar, solteiro, com .domicilio eleitoral no districto
municipal de Santo Antônio. (Qualificação
ex-offcio,
B . S. 84, n. 178, 6 Zona.)
ABÍLIO SANTIAGO (1.686), íilho]de Sirrião Santiago e de
Adelina Lopes, nascido a I d e abril de 1908, no Districto
--Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal d e Santo Antônio. - (Qualificação exojficio, B. E . 53. n. 35.415,' 4 Zona.)
ASGLEPIADES GUARANY DE -MENOR
BURLAMAQUT
(1.687), filho de Henriquera Ghristina Octaíia Menck,
nascido a 26 de março de 1901, no Districto Federal,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Ainda. (Qualificação requerida, n. 4.913,
6 Zona.).
i
HONORIO DE OLIVEIRA (1.688), filho de José Quirino de
Oliveira e de Bemvinda de Oliveira, 'nascido a 20 de
,' janeiro de 1906, no Districto Federal.-motorista, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santo
Antônio. (Qualificação requariia. n. 1.165, . 6 . Zona.)
NELSON MAGGIOLI. MARTINS (1,689). filho de Castellar
- Jannam Martins e de Antonia Martins de Oliveira, nascido a 12 de agosto de 1908. no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Ilha do Governador. (Qualificação requerida,
B . E . 86, n. 1.045, 4 Zona.")
•
:
ROBERTO SEABRA (1.690), filho de Manoel Ferreira Seabra e cie Aurora da Conceição. Seabra, nascido 'a 20 de
outubro de 1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
• Ilha do Governador. (Qualificação requerida, B . E . 86,
n. 1.291, 4 zona.)
.|
EURICO MACEDO (1.691), filho d e
Joaquim
Francisco
Marques de Macedo e de Guiihermina de Jesus Moreira,
nascido a 16 de agosto, de 1904, no Distrieto Fecteral,
motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santo Antônio. :(Qualificação
requerida,
n. 1.178, 4 zona.)
JOÃO DE DEUS BAPTISTA (í.692), filho de João Baptista e de Maria Alves Baptista, uascido a 7 de março de
1905, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio e l e i t o r a l n o districto municipal cie Ilha do Governador. (Qualificação requerida. B.. E . 63, n. 4.868.)'
OTHEMARIO REGINALDO DE MELLO (1.693), filho de
- João Baptista de Mello e de Maria Victoria de. Mello,
nascido a 3 de novembro de 1919, no Estado de Pera
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municipal de Santo Antônio. (Qualificação
ex-officio,
B . E . 75, n, 35, 1* zona. >
JUSTINIANO.DE PAULA ROSA (1.707), filho de Emygdio
de Paula Rosa e de Maria Eduaída Rosa, nascido a 25
de outubro de 1900, em Santo Amaro, Estado da Bahia,
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santo Antônio. (Qualificação
ex-officio,
B . E . 75, n . 97, 1" zona.)
FRANCISCO JORGE RODRIGUES (1.708), filho de Manoel
mero 2 3 . 7 6 3 , 4 zona.)
Rodrigues e de Josepha Maria da Conceição, nascido a
15 de junho de 1904, em Fortaleza, Estado do Ceará,
MARIA DE JESUS ORMOND ( 1 . 6 9 5 ) , filha de Manoel Coesargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral no
lho Ormond e de Guiihermina da Costa Ormond, nasdistricto municipal de Ilha do Governador. (Qualificacida a 2 7 de agosto de 1908, no Districto Federal, função ex-officw,
B . E . 78, n. 25, 1" zona.)
ccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no ^
districto municipal de Ilha A? Paquetá. (Qualificação " SEBASTIÃO REIS DA SILVA (1.709), filho de Antônio Laranjeiras da Silva e de Julia Reis da Silva, nascido a 3
ex-officio,
B . E . 78, n . 6 5 , 4 zona.)
de maio de 1902, no Districto Federal, sub-official da
NAPOLEÃO LINO TEIXEIRA ( 1 . 6 9 6 ) , filho de João Manoel
Armada, casado, com domicilio eleitoral no dislricto
Teixeira e de Regina Teixeira de Carvalho, nascido a
municipal de Ilha do Governador. (Qualificação ex5 de abril dc 1 9 1 1 , em Calçado, Estado do Espirito Sanofficio, B . E . 71, 1* zona.)
to, medico ( 2 tenente), solteiro, com domicilio eleiFRANCISCO JOÃO DA SILVA (1.710), filho de Francisco
toral no districto municipal de Santo Antônio. (Qualida Silva e de Victorina Sisilho de Jesus, nascido a 24
ficação ex-officio,
B . E . 78, n. 6, 1 0 zona.)
de julho de 1895, em Sergipe, sub-official da Armada,
ALFREDO ANDRADE DOS SANTOS ( 1 . 6 9 7 ) , filho de Clacasado, com domicilio eleitoral no districto municipal
rimundio Arthur Santos e de Maria. Luiza de Andrade,
de Santo, Antônio. (Qualificação
ex-officio.)
nascido a 1 5 de dezembro de 1 8 9 2 , em São Christovão,
ANTÔNIO VIEIRA DE ARAÚJO (1.711), filho de José
Estado de Sergipe, militar, casado, com domicilio eleiChristiano da Silva e de Balbina Corroa de Araújo, n a s toral no districto municipal de Ilha do Governador.
cido a 23 de agosto de 1903, em Cachoeira, Estado de
(Qualificação ex-officio,
B . E . 78, 4 zona.)
Alagoas, militar, casado, com domicilio eleitoral no disDANTON PASSOS DA CUNHA SILVEIRA ( 1 . 6 9 8 ) , filho de
tricto municipal de Santo Antônio. (Qualificação exFructuoso Cunha Silveira e Maria Magdálena Silveira,
officio. B . E . 75, n. 141, 1" zona.) *
nascido a 2 8 de fevereiro CVJ 1 9 0 6 , em Itaquy, Estado
LÁZARO DIAS (1.712), filho de Sebastião Cândido e de
do Rio Grande do Sul, sargento da Armada, casado, com
Rita Maria de Jesus, nascido a 10 de outubro de 1908,
domicilio eleitoral no districto municipal' de Ilha do
em Bariry. Eslado de S. Paulo, sargento da Armada,
Governador.
(Qualificação ex-officio,
Ti. E . 7 8 , n u solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
mero 6 9 5 . I zona.)
de Ilha dò Governador. (Qualificação ex-officio,
B. E.
ARNALDO PRUDENTE DE JESUS ( 1 . 6 9 9 ) , filho de
78, n. 665 1* zona.)
Sabino Prudente de Jesus e rte Eulina Prudente de
Jesus, nascido a 1 5 de fevereiro de 1 9 0 3 , em Aracaju,
Estado de Sergipe, militar, solteiro, com domicilio elei^eutifida C i r c u m s e r M í ç â o
loral no districto municipal de Santo Antônio. (Qualificação ex-officio,
B. E. 75. n. 9 5 . )
QUINTA ZONA ELEITORAL
AMARILIO LOPES DOS SANTOS ( 1 . 7 0 0 ) , filho de Isaias
(Districtos municipaes da Gloria e Santa Thereza)
Cupertino Santos e de Cândida Ferreira Lopes, nascido
a 2 6 de r^zembro de 1 9 0 1 , cm São Salvador, Estado da
Juiz — Dr. Frederico de Barros Barreto
Bahia, sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santo Antônio. (QualiFaço publico, para os fins dos arts. 43 do Código e Si>
ficação tx-officio,
B . E . 6 9 , I zona.)
do Regimento dos Juizes e Cartórios Eleitoraes, que por este
JOÃO ANTÔNIO DE ARAÚJO ( 1 . 7 0 1 ) , filho de Belmiro de
Cartório e Juizo da 5° Zona Eleitoral, estão sendo procesAreu.jc c do Fr.ancelina de Araújo, nascido a 5 de março
sados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
de Í898, em "União, Estado de Alagoas, sargento da Armada,' casado, com domicilio eleitoral no districto m u THOMÉ TORRES DA SILVA REIS (901), filho de Manoel
nicipal de Ilha do Governador. (Qualificação
ex-officio,
Antônio da Silva Reis e de Maria Henriqueta Torres dos
B. E . 78, n . 6 0 5 , IV zona.)
Reis, nascido a 4 de março de 1889, no Districto Federal,
RAYMUNDO LAURO DO NASCIMENTO ( 1 . 7 0 2 ) , filho de
residente á rua Senador Vergueiro, n . 64, advogado, caJosé Antônio do Nascimento e de Maria Ramos do Nassado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
cimento, nascido a 3 de maio de 1905, em S. Luiz, E s Gloria. (Qualificação requerida).
tado do Maranhão, sargento da Armada, casado, com
BRENNO FURTADO DE BARROS (902), filho de Gabriel Hodomicilio eleitoral no districto municipal de Ilha do
racio de Barros e de Henriqueta Furtado de Barros, nasGovernador. (Qualificação ex-officio,
B. E. 78, nucido a 28 de agosto de 1885, no Estado de Minas Geraes,
mero 6 1 6 , 1* zona.)
residente á rua Ferreira Vianna n s . 7õ e 77,-commerciante, casado, com domicilio eleitoral no districto m u MANOEL NUNES DA SILVA ( 1 . 7 0 3 ) , filho de Manoel Nunes
nicipal de Gloria. (Qualificação requerida).
da Silva e de Maria Emilia Pinto dos Santos, nascido a
RUY GOMES DE MORAES (903), filho de Alipio Gomes de.
2 0 de dezembro de 1 9 0 3 , no Districto Federal, sarMoraes e de Emilia Freitas de Moraes, nascido a 17 de
gento da • Armada, solteiro,, com domicilio eleitoral no
abril de 1909, no' Estado do Espirito Santo, residente á
districto municipal de Ilha dò Governador. (Qualifirua do Cattete n . 261, medico, solteiro, com domicilio
cação ex-officio,
B . E . 78, 487, 1° zona.)
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
DAMASO JOSE' GONÇALVES ( 1 . 7 0 4 ) , filho de José Mar.iano
requerida) .
Gonçalves e de Durvalina Rosa Gonçalves, nascido a 2 1
MARIA DA LUZ MARQUES DOS SANTOS (904), filha de ,
de dezembro de 1888, no Dislricto Federal, empregado
Maria Cândida do Nascimento, nascida a 2 de fevereiro
publico, casado, com domicilio eleitoral no districto
de 1903, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
municipal de Ilha de Paquetá. (Qualificação
ex-officio,
General Gamara n . 282, empregada no commercio, viuva,
. B . E . 7 2 , n. 2 8 . 9 0 9 , 1" zona.)
co)n domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
JOAQUIM ALVES DINIZ ( 1 . 7 0 5 ) , filho de Antônio Alves
(Qualificação requerida) .
Diniz e de Maria Francisca da Conceição, nascido a 24
MANOEL SANTOS -(905), filho de José dos Santos e de Made junho de 1899, em Ponta Grossa, Estado de Alagoas,
. riamia da Gloria dos Santos, nascido a 24 de fevereiro
sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral no
de 1898, no Estado do Rio de Janeiro, residente á. rua,
distiicto municipal de Santo Antônio.
(Qualificação
Miguel de Rezende n . 179, empregado publico, casado,
ex-officio,
B . E . 78, n . 445, 1" sona.;
com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
ROMUALDO CORRÊA DA SILVA ( 1 . 7 0 6 ) , filho de Bento
(Qualificação ex-officio) .
Dionisio e de Francisca Corrêa de Araújo, nascido a í'8
SEBASTIÃO DE FIGUEIREDO SILVEIRA
(906;. filho dede junho de 1900, em Monte Alegre, Estado da ParãhyRodolpho José da Silveira e de Amélia de Campos F i ba, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
gueiredo Silveira, nascido a 6 de janeiro de 1914; no

narnbuco,• militar, viuvo, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Ilha do Governador. (Qualificação
ex-officio.)
CORINA CAR.DIM DE ALENCAR OSÓRIO ( 1 . 6 9 4 ) , filha de
Francisco -Lopes. Cardim e de Cecília Felicíssima de
Azevedo, nascida a 1 5 de agosto de 1 8 8 8 , em Recife,
Estado de Pernambuco, professora primaria, casada,
com domicilio eleitoral no diistricto municipal de Ilha
do Governador. (Qualificação ex-officio,
B . E . 9, n u A
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'Estado do" Espirito Santo, residente á rua Maria Angélica
no Dislricto Federal, residente á riia- Lúcio Mendonça
nV-22, -empregado no commercio, solteiro, com domicilio
n . 46, acadêmico de medicina, solteiro, com domicilio
eleitoral no-districto municipal de Gloria. (Qualificai;ão
eleitoral no"districto municipal de Gloria.- (Qualificação
-requerida).
.
requerida).
JULIETA GALLINDO (907), fillio de Hermenegildo José GalMARIA EUDOXIA VILLAFANE GOMES (921), f.iiho de Juan
lindo e de lzabel Correia Gallirído, nascido a 13 de junho
Lázaro Villafane e de Irene Roman Villafane, nascida-a
de 1908, no Districto Federai, residente á rua Ibituruna
1 de março de 1898, no Uruguay, residente á rua Jardim
n. 124, casa 13, empregado no commercio,'. solteiro, com , . " Botânico h. 20, apartamento V, funccionaria publica,
domicilio eleitoral no districto municipal de Glória.
casada, com domicilio eleitoral no districto -municipal"de'
(Qualificação requerida). • .
Gloria. (Qualificação
ex-officio).
O U R A GOULART ALVES DA COSTA (908), filho de José
CÉSAR FERREIRA DA ÒILVA (922/.. íilho de Isaac Ferreira
• da Silveira Goulart e de Cândida Vieira Goulart, nascida .
da Silva e de Adalgiza Ferreira da Silva, nascido a i t
a, 20 de fevereiro de 1904, no-Estado de Minas Geraes,
de jullio.de 1.905, no Dislricto Federal, .residente á ladeira
'residente a rua São .Francisco Xavier n. 35, casa-4,
do Ascurra rs. 186 ( P . N . ) . -funecionario publico.-casado,
domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto
com domicilio eleitoral no-districto municipal da Gloria,
municipal de Gloria. '(Qualificação requerida).
(Qualificação ex-officio.)
'
CfD FEIJÓ SAMPAIO (909), filho de Mendo de Sá Barreto
MANOEL.CASQUEI.RO RODRIGUES (923),*filho de Generoso
Sampaio e de Sophia Abranches Feijó Sampaio, nascido
• Casqueiro Abalde e de Seraphina 'Rodrigues Santa Maria'7 de dezembro de 1910, no Estado de Pernambuco,- .
nha, nascido a 7 de setembro de 1898, no Estado do Miresidente á rua G. Dionysio n. 19, engenheiro, sol- nas Geraes, residente á rua Pacheco Leão n. 362, emteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
pregado publico, casado, com domicilio eleitoral no disGloria. (Qualificação requerida).
tricto municipal da Gloria. (Quaüificação
ex-cfficioí)
N ATIVIDADE PAIVA (910), filho de, Antônio Ribeiro de
JOÃO ANTÔNIO P E I X O T O (924), filho de .Eleuterio' Antônio
Paiva e de Marianna Carolina Ribeiro de Paiva, nasciaoPeixoto e de Georgina Nogueira da Gama, nascido a 9
. a 31 de dezembro de 1897, no Estado do.Espirito Santo,
de dezembro de 190.4, no Districto Federal," residente á
residente á rua Aguiar n. -55, doméstica, viuva, com
rua Alegria n . 9, commercio, solteiro, com domicilio.eleidomicilio eleitoral no distticto municipal de Gloria.
-toral no districto municipal da Gloria. (Qualificação r e (Qualificação requerida).
•
,
querida.)
- '
GELIO-BRAGA (911), filho de Júlio Braga e de Clotilde Ta3 0 S E - CANAZARO (92-5), filho de João Joaquim Baptista s
vares Braga, naseido a 2 de julho de 1905, no Districto
de Anna Margarida dos Santos, nascido a 24 de março de
Federal, residente á rua Pereira da Silva n , 64, fun1912, no Districto Federal, residente á.iruã .Santa Chrisecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
tina n. 78, casa I, empregado municipal, solteiro, eom
districto municipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio).
domicilio eleitoral no districto. municipal da Gloria.
MARIA IZABEL AGCIAIOLI 1912), filha de Luiz Augusto
(Qualificação requerida.)
,- í
Acciaioli -e dé Bertha. Moreira- Netto, nascida >a 25 de
fiENICIO GOMES D A SILVA (926), filho dè Américo'',Gomes
maio de^lSlâ, no Districto Federal, residente á rua Maria
da Silva e de Antonia Gomes Rangei, nascido* a 1 de ouAmalia n, 258,' estudante, solteiro, com domicilio eleitubro de 1899, no Estado" do Rio, residente á rua D e l - toral no districto municipal de Gloria.
(Qualificação
gado de Carvalho n. 97, commercio, sdlteiro, com dorequerida), "
micilio eleitoral no districto municipal da Glória. (.QuaEDUARDO DE OLIVEIRA (913), filho de Manoel Francisco
lificação requerida.)
.
• »
de Oliveira e de- Olympia Maria, da Conceição, nascido
«dARTO COELHO CINTRA (927), filho de José Amaro Coelho
a 15 de fevereiro de 1902, nó Estado do Rio de Janeiro,
Cintra e de Zelinda Lima Cintra, nascid.o a' 22 de março
residente á rua Lima Drummond n . 30; empregado p u de 1904, em Fortaleza, Estado do Ceará, residente á rua
blico, casado, com domicilio eleitoral no distrieto m u n i Ribeiro cie Almeida n . 23, despachante aduaneiro,-casado,
- . cipai de Gloria. (Qualificação requerida)".
eom domicilio eleitoral no districto municipal da Gloria.
NEWTON POTSCH MAGALHÃES (.914)." filho de Antônio
(Qualificação-requerida,-')
Appolinario de Magalhães e de Maria Potsch Magalhães, . ALEXANDRINA DOS SANTOS. (92-8), filha de José Antônio
nascido ã 27 de agosto de 19Í4, no Estado de Minas
dos Santos e de Maria Emilia dos "Santos, nascido a 3
Geraes, residente á rua São José n . 63, 2 andar, estu.v
de maio de 1901, no Estado da Bahia, (residente á rua
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muS. Francisco Xavier n. 11, domestica, solteira, .com dominicipal de Gloria. (Qualificação requerida).
cilio eleitoral no districto municipal dá Gloria. (QuaJOSÉ BENEDIGTG'OTTONI (915), filho de Christiano Belificação requerida.)
,•'}-- »• '
nedicto Ottoni e de Iracema Portella Ottoni, nascido a
JOSE' LUIZ GUERREIRO DE BARROS (929),-filho de Alfredo .
26 de julho de- 1912, no Districto Federal, residente á
José Guerreiro de Barros e de Graziella Manoel Guerreiro,
rua' Farani n . '26, industrial, solteiro, com domicilio'
nascido a 19 de agosto de 1901, em Portugal, residente á
"eleitoral no districto municipal de" Gloria. (Qualificação
rua Paysandú n . 208, commercio, casado, com domicilio
requerida).
eleitoral no districto municipal da Gloria. (Qualificação
JOSÉ FERREIRA DE MIRANDA -(916), filho de Eugênio •'
requerida.)
•
.
" ' • ' . . Ferreira dé Miranda erde Antonia Lisboa'.de Miranda,*
OLYNTHO DE MENTZINGEN, filho de Alfredo de Mentzingen
liascido a 15 de julho de 1900, no Estado do Maranhão,
e de Brandina de Mattos Mentzingen,- nascido, a" .10 de 1eresidente á rua General Severiano n.' 136, empregado
vereiro de 1903, no Estado do-Rio de-Janeiro, .residente
no commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no disá rua Barão de Ut*á n. 73, casa, 15, commercio, casado,
tricto municipal de Gloria. .(Qualificação^ requerida).
com domicilio eleitoral no districto municipal da-Gloria.
ROQUE BAPTISTA DOS SANTOS (917), filho de Leovogildo
(Qualificação requerida.)
•'
Rebello dos Santos e de Noemi Baptista dos Santos, nasOSCAR BARREIRA DE ALENCAR MATTOS ,(931), filho de
eido a 26 de dezembro de 1915, em Cambúey (Estado do
Francisco Aug. de Alencar. Mattos e de Àlvina Barreira
Rio de Janeiro), residente á rua Professor Gábizo n. 61 A,
de Alencar Mattos, nascido a-30 de dezembro de 1910, no
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
Território do Acre, residente á rua Honprio de Barros
municipal de Gloria. (Qualificação requerida).
n . 10. medico, casado, com domicilio eleiloral nõ districlo municipal da Gloria. (Qualificação requerida.)
ALICE TEIXEIRA DE MOURA (918), filha de José Pinto
MARIA FARIA DE ALENCAR MATTOS, filha de Francisco
de Moura e de Maria Dias Teixeira de Moura, nascida
de Paula Faria e Souza e de Maria de Jesus Barreira de
a 30 de dezembro de 1914; no Districto Federal, residente
Faria e Souza, nascida a 8 de setembro de 1913, rio E s .& rua Farani n. 10, estudante, solteira, com domicilio
tado do Ceará, residente á rua Honorio de Barros n. 10,
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
domestica, casada; com domicilio eleitoral no districto
requerida).
' ,
municipal da Gloria. (Qualificação requerida.)
JOÃO FELIPPE DE MEDEIROS (919),- filho de Joaquim ApDULCE NASCIMENTO MACIEL (933) filha de Antônio Ces-ur
polinario Fernandes de Medeiros e de' Tsolina Paladini,
Ferreira Maciel e de Sophia do Nascimento Maciel, nas,nascido a 29 de abril de 1916, ,no Districto Federal,
cida a 8 de junho de 1891, no Estado do Rio de Janeiro,
residente á rua Conselheiro Junqueira n, 140, estudante,
residente á rua Visconde do Rio Branco ri. 59, funcciosolteiro, com domicilio eleitoral" nó districto municipal
naria municipal, casada, com domicilio eleitoral no disde Gloria. (Qualificação requerida)-.
tricto municipal da Gloria. (Qualificação -requerida .)
. MANOEL GOLDF/NBERG (920), filho de Abraham Goldenberg
e de Anna Vaissman, nascido a 10 de janeiro de. 1912, -TJÜCINDA PIRES (9B4), filha de José Pires e de Arminda
t
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Calva Pires, nascida a 12 de janeiro de 1915, no Districto
Federal, residente á rua Conde de Bomfim n. 598, estudante, solteira, com domicilio eleiloral no districto m u nicipal da Gloria. (Qualificação requerida.)
EVERILDE COSTA ROSA (935), filha de José Antônio da
Rosa v Oe Amélia (Justa Rosa, nascida a 5 de fevereiro
de 1914, no Districto Federal, residente á rua Aguiar n u mero 26, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no
Uísiricio municipal da Gloria, (Qualificação requerida.)
fliJARíA JOSE* DE SOUZA TAVORA (936), filha de Balthazar
Franklin Tavora e de Luiza Ornellas de Souza Tavora,
nascida a 7 de setembro de 1915; no Districto Federal,
residente á rua Sattamini n. 77, domestica, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal da Gloria.
(Qualificação requerida.)
ALICE PAIVA MENEZES (937), filha de Jayme Monteiro de
Menezes e de Laviuia Paiva Menezes, nascida a 21 de novembro de 1913, no Estado do Espirito Santo, residente á
rua Aguiar n. 55, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal da Gloria. (Qualificação r e querida.)
AD1IEMAR LEITE RIBEIRO (938), filho de Ladislau Gomes
Ribeiro e de Cândida Leite Ribeiro, nascido a 28 de j u lho do 1899, no Estado de Minas Geraes, residente á travessa Umbelina n. 23, industrial, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal da Gloria. (Qualificação
requerida.)
CARMINDA AFFONSO SARDINHA (939), filha de Antônio*
Fernandes Sardinha e de Maria Isabel Affonso, nascida
a 4 de abril de 1916, no Estado de São Paulo, residente
á rua São Francisco Xavier n. 11, contadora, solteira,
. com domicilio eleitoral no districto municipal da Gloria. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO DE ALMEIDA SANTOS (940), filho dc Francisco
de Almeida Santos Filho e de Laura Cardoso dos Sant./S,
nascido a 1 de julho de 1902, no Districto Federal, residente á rua Jardim Zoológico n . 109, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da
Gloria. (Qualificação requerida.)
HENRIQUE RODRIGUES VALLE (941), filho de Henrique
Lopes Valle e de Adelgicia Rodrigues Valle, nascido a 21
de maio de 1915, em Corumbá, Estado de Matto Grosso,
residente á rua Farani n. 13, estudante, solteiro, coin
domicilio eleitoral no districto
municipal da Gloria.
(Qualificação requerida.)
PETRONIO CORRÊA GIL (942), filho de Leovigildo Corria
Gil e de Maria Adelia da Rocha Gil, nascido a 29 de j a neiro de. 1902, no Estado de Alagoas, residente á rua da
Lagoa n. 84, commercio, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal da Gloria. (Qualificação requerida.)
ARYKERNE COSTA (934), filho de Manoel da Costa e dc Rita
Soares de Oliveira, nascido a 12 dc julho de 1909, no Districto Federal, residente á rua Antunes Maciel n. 69-A,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gloria. (Qualificação requerida).
VICENTE CALFO (9441, filho de Roberlo CaHo e de Vitalma
Calfo, nascido a 21 de fevereiro de 1901, no Districto F e deral, residente á rua Araújo Vianna n . 21, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria, (Qualificação requerida).
AjLARIGO VILLA NUVA PEREIRA DE VASSCONCELLOS
(945), íilho de José Luiz. Pereira de Vasconcelios e de
Iracema Villa Nova Pereira de Vasconcellos, nascido a 17
rua• Haddock Lobo n. 39, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria, (Qualificação requerida) .
jíJIZ OSÓRIO RECHSTEINER (9 40), filho de Adalberto Rechsteinor e de Alice Osório Rechsteiner. nascido a 13 de
julho de 1914, no Estado do Rio Grande do Sul. residente
á rua Eduardo Guinle n. 52, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dc Gloria. (Qualificação requerida).
LYDTA MARIA THEREZA DELGADO DE CARVALHO (947),
filha tfe Carlos Miguel Delgado de Carvalho e de Maria
Vera Roxo de Carvalho, nascida a 27 de outubro de 1910,
no Districto Federal, residente á rua Carvalho Monteiro
n. 27. domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida).
MARIA JULIA GONÇALVES (948), filha de Antônio José Gonçalves e de Elvira Coutinho Gonçalves, nascida a 27 do j a neiro de 1900 em Çachoeiro Itapemirim, Estado do Espirito Santo, residente á rua Carvalho Monteiro n. 37, func-
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. cionaria municipal, solteira, com 0'omicilia eleitoral r.o
districto municipal de Gloria. (Qualificação "ex-oííico").
LET1CIA LAUR1A BASTOS (949), filha de Raphael L a u d a o
de Anna Philomena de Luca, nascida a 4 de março de 1901,
no Districto Federal, residente á rua Joaquim Silva n u mero 136, estagiaria, F . M., casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação "exofficio) .
.
STELLA DUTRA GUIMARÃES (950), filha de Manoel Pereira
da Silva Guimarães e de Amélia Dutra Guimarães, nascida a 18 de fevereiro de 1887, no Districto Federal, r e s i dente á rua Paysandú.n. 134, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação "ex-officio'').
ZITÃ DA ROCHA LOPES (951), filha de Tiburcio Caribe da
Rocha e de Faustina Caribe da Rocha, nascida a 27 de abril
de 1901, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente á
rua Marquez de Abrantes n. 91, ap. 10, funccionaria m u nicipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação "ex-officio")
RITA MONTEIRO CARDOSO (952), filha de José Pinto Cardoso e de Maria Olesia Pereira Monteiro, nascida a H de
julho de 1906, no Districto Federal, residente á rua P a raizo n. 58, funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Thereza. (Qualificação "ex-officio").
MARIA DE LOURDES NELSON MACHADO 0953). filha do Hamilcar Nelson Machado e de Alice Noruega Nelson Machado, nascida a 27 de outubro tfe 1906, no Districto Federal,
residente rua S. Salvador n. 31, funccionaria municipal,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação "ex-officio").
HONORINA AUGUSTA DE CARVALHO LEME (954), filha de
•Itelvino Américo Mariz de Oliveira e dc Honorina Augusta de Oliveira, nascida a 18 de fevereiro de-1905, em São
Paulo, residente á rua S. Clemente n. 168, casa 5, funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal tfe Gloria. (Qualificação "ex-officio").
LiVIA MANCEBO RODRIGUES (955), filha de Pelagio Mar^ ques Mancebo e de Mercedes Mancebo Rodrigues, nascida a
22 de fevereiro de 1905, no Districto Federal, residente á
rua Áurea n. 80, funecinaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Thereza.
(Qualificação "ex-officio").
DAGMAR BORGES BARROZO (956), filha de Joaquim Alves
Barrozo e de Anna Martins Borges Barrozo, nascida a 26
de julho de 1895, no Districto Federal, residente á rua
Ypiranga n. 48, funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação "ex-officio").
PAULA ANTÃO (957). filha de Pedro Antão Ferreira, da Silva
e de Eulalia Diniz Ferreira da Silva, nascida a 9 de j a neiro de 1911, no Districto Federal, residente á rua Miguel de Rezende n. 92, casa 1, funccionaria municipal,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
S. Thereza, (Qualificação "ex-officio") .
LEOPOLDINA GUIMARÃES SANTOS (958), filha de. Heitor
Santos e de Carlota. Guimarães Santos, nascida a 5 de novembro de 1910, em Porto Alegre, R. G. do Sul, residente
á rua das Laranjeiras n. 109, professora primaria, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação "ex-officio").
MARIA DE OLIVEIRA TARRE' (9590, filha de Antônio de Oliveira Tarré e de Maria da Gloria de Oliveira Tarré, nascida a 4 de março de 1908, no Districto Federai, residente
á avenida lzabel n. 93, Santa Cruz, professora municipal,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação "ex-officio"). '
ARY NUNES COUTINHO (960), filho de Raul Nunes Coutinho
e de Alice Rosa Coutinho, nascido a-10 de jane>ro dc 1912,
em S. Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
S. Christina n. 78, funecionario municipal, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria, (Qua" lificacão "ex-officio") .
EMMANUÉL PEREIRA LIMA (961) filho cie Hermenegildo
•Benjamin Pereira Lima e lzabel Pereira Lima, nascido a
10 de julho de 1912. em Belém, P,ará, residente á rua Moraes e Valle n. 20, 3° sargento, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
"ex-officio').
MATHIAS DE BITTENCOURT CARVALHO (962), filho dé
Francisco de Assis Moreira-Carvalho e de Emiliana Ribeiro de Carvalho, nascido a 25 de fevereiro de 1888, em Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente á praia do
Flamengo n. 12, official de Marinha, solteiro, com domia

cilio eleitor;.) RIU disü-ieto municipal de Gloria. ÍUua-üticação "ex-oiTicio"j-.
"
'._-. i <
MARCIANO'REBELLO DE MIRANDA (963)', íilho de Manoel
Victòr Rebelío de Miranda e de"'Co'rina Soledade Henrique
Silva/nascido a 10 de outubro dé 1895,' no" Distrieto F e derai, residente á rua do Caltete n . 201, commercio, casado, com- domicilio õleiíoral no - districto municipal do
Gloria. (Qualificação-requerida)
ÁCHlLLES ANTÔNIO' STEPHAN (964); filho âe Henri Siephan
c.do Jesephiría Carolina Stephan, nascido a 20 de "janeiro
de-1886, no Districto Federal, residente á rua Almirante
Alexandrino n . 137. çom\ domicil.ío eleitora! no districto
municipal de Sasila Thereza..'., (Qualificação requerida)
•MOACYR DE CAMPOS. (063)-, filho d* %mz de Campos e de
Guipmar de Campos, nascido'a 22 de-janéiro de 1903, em
Campinas'. S. Paulo, residente- á rua do .Cattete n. Si,
•"Jaixa Econômica, com.domicílio eleitoral no distrieto muiicipal.de Gloria. (Qualificação "ex-officio"-).
JORGE, LOPES BARCELLOS (966),. filho de João Francisco
• Barcellos e de Elvira Lopes Barcellos, nascido a 30 de setembro de 1906, em Petropolis. Estado do Rio de Janeiro,
residente 4 rua Cai-vaKio-Monleiro n . 53. Caixa Econômica, solteiro, com. domicilio eleitora) no districto municipal de Gloria, (Qualificação* "ex-officio") • •
-JOMUNDO COSTA (967),. filho.de Francisco Otílio Gosta e de
Militapa.-Maria Costa, nascido a 15 de novembro de 1906,
em Gáhedello, Parãhyba do Norte., residente á estrada da
'Gucuia h . .137, Caixa Econômica.'casado, com domicilio
eleitoral do'districto municipal' de Gloria. (Qualificação
•"ex-officio") .'• • •
-•
• — ' •
WALKREUSE CORREIA-JME1RELLES (968), filho de Wenceslau' 'Peixoto' 'Meirelles e de. Divina Correia Meirelles, n a s cido a :15:de dezembro de 1915, no Distrieto Federal, residente á rua Guanabara n, 47. estudante, solteiro, com' domicilio .eleitoral no districto municipal de Gloria, (Qualificarão requerida)'. r
OSWALDO CARDOSO MARTINS .-(969), filho de Alberto-Martins-dos Santos e de LeoRor* Cardoso. Martins, nascido a
10 de julho de .1909, no Districto "FederaVresidente á.rua
P e d r o " ! -ri*. //'Caixa Econômica, casado, com domicilio
. eleitoral,110 districto municipal de.Gloria, (Qualificação
"ex-offieio").
•>
.
*
1GUILHERME;MAIA .(970.).. filho de Affõnsd Maia e de Eliza
Maia, nascid,o,a. 25 de~junho de 1904. no Districto Federal,
residente á.ru;í,Laurindu.Filho n. 214, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Glor i a . '.Qualificação requerida) .
EMILIA DE MENEZES VALADÃO (971), filha de Domingos
de Menezes e de. Judith Moreira .de Menezes, nascida a 29
de novembro de 1908, no Districto .Federal, residente -á
rua Joaquim Murtrolro n . 64, aomesíica, casada, com domicilio eleitoral ho districto municipal de Santa Thereza';
(Qualificação requerida)-..
- *I
ARTHUR DE BARROS PINHEIRO (972),'filio de Arthur Nunes Pinheiro e de Maria de Barros Pinheiro, nascido a 28
de maio de 1900, em Jequery," Minas Geraes, residente á
rua Silveira. Martins h. 127, acadêmico de direito, solteiro, com doiAicilio eleitoral no districto municipal de Gloria, (Qualificação reuuerida) .
DiVA ALVES PINTO" (973), filha-de Cezar Augusto da Silva e
de Julieta Cunha da Silva, nascida a 8 de juiho de 1.897,'
em Fortaleza, Ceará, residente â rua. Copacabana n . 504,
professora, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal-de Gloria. (Qualifícação."ex-officio") .RUBEM HARFIELD (974); filho dè.iRoberto Ribeiro Harfield
e de Daisy Sahra Scholl Harfield, nascido a 2 de março
de 1913, no Districto Federal, residente á r u a . T u r f Club
n . 18, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. -(Qualificação "exofficio") .
'
.
ÁLVARO RIBEIRO GUIMARÃES (975), filho de Manoel José
Ribeiro Guimarães e de Alice Dia"s Guimarães,. nascido a
5 de novembro de 1899, np Districto Federal, residente á
' rua D . Ceeilia ir. 8; operário, solteiro, com domicilio eleiloral no distrieto municipal.de Gloria. '-(Qualificação r e querida) .
,
• ' ,'
VOSE' PINTO MARCELINO DE SANTANNA (976),'filho de
Mathéus Marcelino.de SanfAnna e dè -Francisca Pinto de
SanfAnna, nascido a 22 de julho de 1908, em Gameleiro,
Pernambuco, residente á rua D . -Marianna n . 37, Caixa
Econômica, solteiro, com domicilio, eleitoral no districto.
municipal de Gloria. ('Qualificação "ex-officio"). .
-'ANDRÉ' DE FARIA PEREIRA F I L H o (977)., filho de André de
Faria Pereira 3 de Maria de.Proença Germano Pereira,
-

;

r

;

V

nascido a l i de junho de 1913, no^pjstr.icto Federal, -residente á rua Lopes Quintas n. 154. estudante, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida).
'••-•*•'
. . .
ENOCH DÈ ALENCAR (978), filho de Mathias Porfirio de 'Alencar .e de Anna de Al&ncar, nascido ..a'2-8 de abril de, 191 i,
no Estado de S. Paulo, residente,á, ruâ Conde de Leopoldina n. 26. commercio, casado, com domicilio "leleítorat no
districto municipal'de Gloria. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
/IUENTE SIMÕES DE ALMEIDA (979),' filho dè Benjamin Simões de Almeida e de- Ma"ria do ;Çármo Simões,.nascido a
15 de dezembro de 1912, no Estadp.de Minas Geraes. resi. òtente á rua do Rosário n. 28, estudante, solteiro,.coih.do. micilio eleitoral r.o districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida).
' .•
EJINANI JOTTA (980)afilho de Antônio Jotta e de Amalia Jot. ta, nascido a 8 de-setembro déT913; no_Districto Federal;
residente
rua Oito de Dezembro n.- .133, funecionario
publico, solteiro, com domicilio elietõral* no-districto''''municipal de Gloria. (Qualificação "ex-officio")' " ' ' t :
MANOEL" LOPES DE OLIVEIRA. FILHO. (981), de Manoel Lopes de Oliveira, e de Justina L o p e s 'de Oliveira, nascido a'
4 de agosto de 1895, no Porto, Portugal; residente á rua
Leopoldo n. 37, operario/casado, obm domicilio eleitoral
no districto municipal de Gloria, (Qualificação requeri. da).
!
MANOEL COUTO DUARTE 0 8 2 ) , filho de João Couto Duarte
e de Violeta Carvalho Duarte,. nascido a 15 cie julho de
1915, 110 Districto Federal, residente lá rua S., Salvador numero 75, estudante,-solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida) .
HENRIQUE--BRITO DE .MAGALHÃES (983). filho-tfe Henrique
Romaguera dc Magalhães e de Carolina.da Costa-Brito de
Magalhães, nascido a 3 de agosto de 1909, no Distrieto-Fe- deral, resid-jnte á. rua S. ClementCi n . 168, Engenheiro
civil, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida).
AFFONSO DEFARIA MENDONÇA (984), filho de Antônio'Mendonça e de Maria José Faria de. Mendonça,- nascido á 20
tfe março de 1913, -H Districto Federal, residente' á rua
Bambina n . 110, Caixa Econômica, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal ,de Gloria. (Qualificação "ex-officio").
'
'
HUMBERTO DA SILVA (985), filho de Ernesto Gonçalves
da'Silva, o de Margarida Cândida Pujol, nascido a 5 de
agosto de 1904, no Districto. Federal, Estrada Real n .
367. commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria-. , (Qualificação requerida) '.
HAROLDO WILLIAMS (986), filho de Thomaz do P ã ç u J V i l liams e de Augusta de Miranda Williams, nascido a 6( de.
abril de 1914, no Districto Federal, rua da Matriz n . 30,
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
JARBAS TORRES REZENDE (987), filho de José Rezende
de Mello e de Adelia Torres Rezende de Mello, nascido a
6 de outubro de 1908, em Itabaiana, Estado da Parãhyba,
rua Andrade- Pertêhte 34,' estudante de Direito, solteiro,
com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Gloria.
(Qualificação requerida.)
I
JOSE' JOAQUIM RODRIGUES BASTOS (988), filho de Joaquim José Rodrigues Bastos e de Elvira Leite Rodrigues
Bastos, nascido ."a 12 de fevereiro de 1916," no •Districto
Federal, rua Maranhão n. '144, estudante,' solteiro, coni
domicilio eleitoral mo dislricto municipal de Gloria.
(Qualificação requerida,)
JOÃO DA. CUNHA MEDINA FILHO, (989), filho de João da
Cunha Medina e de Anna Martins Medina, nascido a 15
. d e julho de 1916, no Districto Federal, rua Schimdt de
Vasconcellos n . 75, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de^Gloria. (Qualificação
requerida.)'
i
.OSWALDO ABREU (990). filho de Francisco de Paula Abreu
e de Conceição de Oliveira Abreu, nascido a 19 de julho
de 1898, em Pelotas (R. G. do Sul), rua Barão de Cotegipé n. 75, funecionario publico, solteiro, com domicílio
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
requerida.) . ,
IRENO GONÇALVES (991)., filho» de Marcoli.no .Gonçalves' o
de Esmeralda da Conceição, nascido a 16 de julho de 1899,
no Estado do Rio, rua Itaguaty n. 192, motorista, casando, .com domicilio eleitoral no districto- municipal dc
Gloria. (Qualificação r e q u e r i d a ,
,
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JOÃO CARDOr O (802), filho de Francisco Cardoso e de Maria Einoreociaua,. nascido a 16 de janeiro de 1889, no
Districto Federal, ladeira do 'Castro n. 195, ferroviário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal- de
Gloria. (Qualificação requerida.)
MANOEL VERA-CRUZ ROSAS (993), fillio de Leandro dos
Passos Rosas e de Luzia das Chagas Rosas, nascido a 28
de novembro de 1904, em Belém, Estado do Pará, rua da
America n, 28, commercio, solteiro, com domicilio elei- toral no districto. municipal de Gloria. (Qualificação
requerida.)
OSWALDO DE SOUZA MORAES (994), filho de Virgilio de
Moraes e de Ceeilia Luiza de Souza, nascido a 28 de outubro de 1902, no Districto Federal, rua Santo Amaro
ri. 131, commercio, solteiro, com .domicilio eleitoral no
districto municipal de Gloria, (Qualificação requerida.)
JOÃO COELHO (995), filho de Antônio' José Coelho e de Maria da Conceição Coelho, nascido a 18 de janeiro de 1909,
em Cataguazes, Minas Geraes, rua Marechal Floriano
n. 80, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto riiunicipal de Gloria. (Qualificação r e querida.)
*
JOSE' SÉRGIO MARQUES ASCOLI (996), filho de Octavio Ascoíi e de Olga Marques Ascoli, nascido a 20 de setembro
de 1914, no Districto Federal, rua Visconde de Rio Branco n. 705, Caixa Econômica, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Quolificação "ex' officio".)
VRACIDIO DE ASSIS (997), filho de Leocadio de Assis e de
Maria Augusta de Assis, nascido a 12 de abril de 1898, em
Santa Maria Magdálena, E. do Rio, ladeira do Ascurras
n. 186, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Thereza. (Qualificação "ex-officio"'.)
HENRIQUE DE OLIVEIRA (998), filho de José de Oliveira o
de Maria Ignez, nascido a 20 de abril de 1890, onvCastanhal, Estado do Pará, rua Marquez de Abrantes n. 12,
funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral
no municioio de Gloria. (Qualificação requerida.)
MARIA DA CONCEIÇÃO BORGES SANTOS (999), filha de
José Maria Borges e'de Alexandrina. Cândida Borges, nascida a 13 de junho de 1900, no Estado de Minas Geraes,
residência rua Riachuelo n. 30', 4° andar, domestica, ca-?
sacia, com domicilio eleitoral no districto de Gloria. (Qualificação rvquerida.)
PAULO GOMES DOS'SANTOS (1.000), filho de Mattathias
Gomes dos Santos e de Florinda Gomes dos Santos, nascido a 15 de abril de 1914, no Estado de São Paulo, r e sidente á rua Silva Jardim n. 23, estudante, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
(Qualificação requerida.)
MOACYR MONTEIRO BENTIM, (1.001), filho de Francisco
Monteiro Bentim e de Deolinda de Lima Bentim. nascido a 25 de setembro de 1900, no Districto Federal, residente á rua 24 de Maio n. 41. funecionario da Caixa Econômica, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação "ex-officio.)
FEDULO RODRIGUES (1.00-2), filho de Miguel Rodrigues a
de Maria Ausuart Rodrigues, nascido a fl de março de
1904, no Rio Grande do Sul, residente á rua Santa Alexandrina n. 129, commercio. casado,-com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
requerida.)
MARIO VIEIRA DE MATTOS (1.003), filho de Antônio Ferreira dc Mattos e de Maria Vieira de Mattos, nascido a 1
de junho de 1912, no Districlo Federal, residente á rua
Joaquim Murtinho n. 41, commercio, casado, com domicilio eleijiral no districto municipal de Santa Thereza.
Qualificação requerida.)
MANOEL PINTO (1.004), filho dc Antônio Pinto Júnior e de
Euphemia da Silva Pinto, nascido a 20 de dezembro de
1907, no Districto Federal, residente á rua Bento Lisboa
n. 74, enfermeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal dc Gloria. (Qualificação Tequerida.)
FELICIANO GOMES DA SILVA JÚNIOR (1.005), filho de
Feliciano Gomes da Silva -e de Maria Cândida da Silva
Ferreira, nascido a 18 de novembro de 1900, no Districto
Federal, residente á rua da Estrella n. 40, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Gloria. (Qualificação renuerida.)
ADOLPHO GUIMARÃES EHRHARDT (1.006). filho de Guilherme Carlos Ehrhardt e de Carmen de Araújo Ehrhardt,
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nascido a 8 de fevereiro de 1910, no Districto Federal, r e sidente á rua Vise. de Itabayana n. 37, commercio, casado, com .domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação requerida.)
JOSE' PELUZZE (1.007), filho de Ângelo Peluzze e de Celica
Cavalli, nascido a 27 de dezembro de 1912, em São Paulo,
residente á rua São Januário n. 144 A, funecionario da
Caixa Econômica, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
JOAQUIM CAVALCANTI DE ARAÚJO (1.008), filho de José
Marianno de Castro Araújo e de Maria Cândida Cysneiros
Cavalcanti de Araújo, nascido a 2 do julho de 1910, no
Districto Federal, residente á rua Mariz e Barros'n. 262,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santa Thereza. (Qualificação requerida,!
JUDITH MILLAN BARBOSA (1.009), filha de Luiz Ferreira
Barbosa e de Francisca Maria Millan Barbosa, nascida a
13 de julho de 1910, no Districto Federal, residente á rua
*
D. Maria n. 71, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO ANTÔNIO PIRES BRANDÃO (1.010), filho de
José Pires Brandão e de Maria Antonia Ferreira Vianna
Brandão, nascido a 13 de outubro de 1895, no Districto
Federal, residente á rua Almirante Alexandrino n. 310,
empregado na Caixa Econômica, solteiro, com . domicilio
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação

(

WALDYR MÚLLER. DE OLIVEIRA (1.011), filho de Manoel
Ferreira dc Oliveira e Floripcs Müller de Oliveira, nascido a 12 -de julho de 1916, no Districto Federal, residente á rua Marquez de Abrantes n. 12, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO INNOCENCIO (1.012), filho de José Innocencio e.
de Maria Luiza, nascido a 5 de janeiro dc 1900, no Districto Federal, residente á ladeira do Ascurra n. 133,
commercio, casado, .com domicilio eleitoral nc districto
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
ELYSEO DA SILVA FIGUEIREDO (1.013), filho de José da
Silva Figueiredo e de Emilia de Carvalho, nasci do a 27 de
novembro de 1895, no Districto Federal, residente á rua
Benjamin Constant n. 152, proprietário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai de Gloria. (Qualificação requerida.)
ELSA PINTO CORDEIRO DE SOUZA (1.014), filha de Pedro
Cordeiro de Souza e de Nascimenta Pinto de Souza, nascida a 20 de novembro de 1915, no Districto Federal, residente á rua Silva Rego n. 35, casa 34, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação requerida.)
MIGUEL CORDEIRO JARDIM (1.015),' filho de Elysio Cordeiro Jardim e Alexandrina Pinheiro de Mendonça,' nascido a 9 de novembro de 1901, no Estado do R*o, residente á rua Pedro Américo n. 155, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
(Qualificação requerida.)
PEDRO BORGES DE AGUIAR (1.010), filho de Jacintho Borges de Aguiar e de Julia Rosa de Aguiar, nascido a 23 da
agosto de 1905, no Districto Federal, residente á travessa
João de Mattos n. 48, pintor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida. )
HUMBERTO SIMION1 (1.017), filho de Luiz Simioni e de Maria Serafina Simioni,» nascido a 27 de agosto de 1910, no
Districto Federal, residente á rua Francisco Muratoii
n . 73,-commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO MANOEL MOREIRA DE OLIVEIRA (1.018), filho de Manoel Pedro Moreira de Oliveira e de America
Maria Moreira de Oliveira, nascido a 18 de maio de 1889,
no Estado do Rio, residente á praça D. Antonia n. 7,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districlo
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)"
AMÉLIA MARTINS (1.019), filha de Leandro Augusto Martins e de Victorina Augusta da Silva, nascida a 6 de fevereiro de 1891, no Districto Federal, residente á r u a '
Cândido Mendes n. 117, domestica, desquitada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
MANOEL ALMEIDA D'ALBUQUERQUE.CAVALCANTI (1.020),
íilho de Ornar de Albuquerque Cavalcanti e de Victoria^
dc Almeida Cavalcanti, nascido a 4 de maio dc 1899, n o '
Estado do Pará, residente á rua S. Januário n. t91, offiv
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OCTAVIO REIS D E C A X T A N H E D E ALMEIDA (1.035), filhode Luiz Cantanhcde de Carvalhi Almeida e de Arminda
Reis de Cantanhede Almeida, nascido a 3o de abril de
1913, no Districto Federal, resid, á rua'Marquez de Abrantes n. 170, runccionurio publico, solteiro, com domicilio
eleitoral no districlo municipal da Gloria. (Qualificação ex-officio.)
'
FRANCISCO RAMOS (1.03O), filho de Ignacio Ramos-e de Dolores Alcoba. naseido a 9 de agosto de 1898, no Distrieto
Federai, .residente á rua Férrea n. 95 (Bangii), empregado publico, casado, com domicilio eleitora] TO districto
municipal cia Gloria. (Qualificação
EX-OFFICIO.)
SSLVIA VEIGA DO VALLE ANTUNES í'-i.03'7j, filha, de Galdiao do Valle Filho e i e Evangciina Veiga do Valle. nal o u r e n ç o C a v a l c a n t e d e A l b u q u e r q u e - (1,023;, a- scida a 29 de novembro do, 1905, em Friburgo, Estado
Jfto de João Cavalcante.de- Albuquerque e''cle Adelina de
do Rio, residente á rua Pinheiro Machado- n. 67,' funecioOliveira Silva Covalcante, naseido a i de outubro de 18f.5,
nacia publica, casada, com dom-icilio-»eleitoral no districto
no Estado de Pernambuco, residente á rua Silveira Marmunici-pa! da Glora. "(Qualificação
ex-officio.)
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(1.035;, fiihõ " os
rua EuÊyoes o* Cunha n. 24, 00 coüimercío, soiteiro,
Guilhermino Augusto -de -Souza Pinto e de Amalia Sacom domicilio eleiloral no districto municipal da Gloria.
fcoya de Aragão Pinto, nascido a 12 de agosto d-; 1888. M '
(Qualificação requerida.)
Eslado do Ceará, residente á t u a David Campista n . 32,
F L O R A A N Y S I O DE SA' (1.040). filha de Anysio Henrique
medico, viuvo, com domicilio eleitoral no districto mude Sá e de Margarida Vieira 'de Sá, nascido a 29'"de senicipal de GlJria, fQiialificaeaP r e q u e r i d a ) .
»
tembro de 1913, no Disiric-to Federai, resddeute á rua São
Salvador n. 41, domestica, solteira, comi domicilio eieifj—
ATARIA JOSE'-DE QUEIROZ AUSTRE6IL0 DE ATHAYDE
toral no districto municipal da G"! cri a. .(Qualificação refl.0?O). filha de José Joaquim de Qneiroz Junior 0 de
querida. )
Laura Machado rje Queiroz nascida a 15 de 'rtiivembra de,
MARIA A U G U S T A ROCE A BION (1.041), filha de José Mar1911, no "Dislricto Federal, residente á rua Marquez de
tins da Rocha e ds Oscarlioa Augusta Rocha, nascida a
Asrarfes 11. 189. domestica, casada, com domicilio elei14 de outubro de 1887, no Districto Federal, residente a
ío-iaJ no distrieio municipal efe Gloria. {Qualificação'
rua Turf Club n. 18, professora nannicípal, viuva, coni
requerida ! .
domicilio eleitoral rio districto municipal d a * Gloria.
JCTACJLLA SILVA ( 1 . Q27j, 'fiLlia da Ezetfuiel José "da-Silva
[Qualificação requerida) .
e de Paotina Dias da Silva, nascida a i 9 de junho de 1910.
MARTA ALEXANDRINA'RIBEIRO PAGA <1.042], -filha
da
no Districto Federal, residente á rua PaysaiadK ri. 196, do
Domingos Antônio Alves Ribeiro Filho e de Maria José
commercio, solteira, com domicilio eleitora! no districto
" Alves'Ribeiro, nascida a 5 de dezembro de 1899, no Dis•municipal da Gloria. (Qualificação requerida.)
tricto Federal, residente á avenida Isabel a . 93 (Santa
ÂRLUSLDA BITJ:EN.COURT [1.02$}. filha de Maneei Tliiago
CruiO, f v j c d i s c u t a rc-rrciiáTa".,
:-art
dxrriM.isBi;TCT.ec .v.': e ie Ma ris. dc Rrissi-j.T Gere
rrsc:de a í
^
r i a : : . - » ;3 r a Esta-ó -Jc. ÊJJ-JI, res.ds-nre 3 r j a
al í.c:srj t c cistr-^la IT.cn.cFs.l ca G e r i a .
jaLíícseõ:»
"eK-tíf-icio'".
Sã 5 José n. 9 3 , íunec: TROARIA publica, scitei-ra. .eom domi. oiJio eleitoral no districto municipal da Gloria. (QualiEXEONORO COLANGELO MAURY, filha de Domicio Colanficação
ex-officio-)
gelo e de Thereza Strazzullo Colangslo,, nascida- a 2 8 de
.0RM1NDA SILVA H.029), filha de Ezequiel José da Silva •oi?labro de 190&, no Districto Federa}, residente á rua
de Pa-j li na Dias da Silva, rase ida a 19 de ootjbrò de
Marinho n. 20 <Santa Thereza). funooioíiana mt.iiic:j:al,
1404, r.o Districlo Pedira!,. residente á U a Paysandú
casada, com domicilio .elitoral rio ''i.-'i rio municipal de
r. 196, modisla, solteira, com o orne-cã lio eleitoral 110 disSanta Thereza. (Qualificação "ex-oíficioj. lricto municipal- da Gloria, (Qualificação requerida.)
THOMAZ SANTA ROSA JÚNIOR (1.044), filho de Tbomaz
Santa Rosa. e de Maria Alexina Santa Posa, nascida a 20
FRANCISCO PEREIRA DA ROCHA FILHO (1.030),-íilho de
de setembro de 1S09, na Parãhyba cio Norte, residente á
Francisco Pereira da Rocha e cie Estber ^Monteiro da
rua Cattete n". 200, funecionario publico, solteiro, com
Rocha, nascido a 27 de junho de 1916. no Districto F e domicilio eleitoral no districto municipal- da
Gloria.
deral, residente á rua Petropolis n. 21. estudante, sol(Qualificação "ex-officio".'
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
OLGA DOYLE ;i.f>45), filha íe João Dias da Silva e de
Santa Thereza. (Qualificação requerida.)
jvtarra p c y l i Süva, nascida a 17 i e sti-R. de 13S7, no
FRüSC-ieOO BRUNO (i 0315, ílJio oe João Btv >ij?ra B r e u ?
Districto Federal residente á rua Cesario Ai vim n. 28,
o de L u J í S . Mcliiísro, nascido a iõ c s novembro oe ISSO,
professora primaria, desquitada, com domicilio eleitoral
110 Estado GÍ gõo, Paulo, residente á rua. Moraes e- aVlle
n j districto municipal da Gloria.
(Quaüficapãci
"exn. i, do e MT-me r cio casado, ceia domicilio eleitoral nó
olficra".
dwlrício uoirvir.ip»l da íílerra. (Q\i»ütte3ij5o Teqmerida.)
DÉA MUNIZ DE BRITO LOPES '1.-Cí6), filha de Joaq-jUn
RUBEM COLJN DE QUEIROZ FERREIRA íí.032); íilho des
José de Brito e de FiJeta Munia de Brita, nascida a 17
.AdoMio Alexandra da Queiroí Ferreira a de Josepoina
cie janeiro de 1902, no Districlo Federal, residente á rua
Obl-in r!e Queiroz Ferreira, nascido a 5 de abril de 1905,
com domicilio eleitoral no districto municipal da Glono Districto Federal, residerto á avenida Henrique ValAlfredo Chaves n . 62, funccionaria municipal,
casada,
ladares h. .45, do commercio, casado, com domicilio eleir i a . ÍQualificacãu "es-officio".
toral no dislricto mur-ícipal da Gloria. (Qualificação re•ISABEL DE ALMEIDA SANTOS' (1.047), filha . de Francisquerida • )
co de Almeida Santos Filho e . d e L a u r a . Cardoso dos
MARIA NtNBS RABELLO -(1.033). filha- de Euzebio Nunes
•Santos, nascida a 2 de julho de 1904, no Districto FeceRaij-eJlo e de Anna Josephvna 'Nunes Rabello, na^oida a
ral,. residente ã rua .Jardim Zoológico n . 109, frsnecjònaií de ribrl de PJOS, eni Kina.s Geraes, rí-s-ícierte â rca
m tKQQici|)at, viuva, coro domicilia eleitorj] no dislriSilveira Martins n. i-Qí. funcrionaris. publica, solteira,
cto municipal da Gloria. (Qualificação "üx-oftioio".
cciu domicilio eleitoral no dislricto iro-onicipíA da Gloria.
ERASMO DE FARIA (3.048), íilho de Domingos José de
(Qualif-icaçãoa requerida.)
Faria e de Manoella Augusta de Faria, uascida a 2S de
ELZA LERCHE (1.C34), filha dc Holgcr Lerche e de- Rígmon
julho de 18G6. em Tietê, São Paulo, residente á rua SilLercíie. nascida a 3 de novembro de 1913, no -Districto
veira Martins 11. 18, guarda-livros, solteiro, com domiFederal, residente á rua Prudente cie Moraes n. 282, c. í,
cilio eleitoral no districto n:nn;cipal da Glnria. fOualifurjceionarca pnlíica. solteira, cori rfoiricilic eleitoral no
fícafi-ãí requerida),(TisÊrícía tnotifcipoi da Giora.- •'Qíialiícifãff requerda.]
ciai da Exercito, casado, com' domieiiio eleitora! fio disü-icio- municipal de Gloria. (Qualificação requerida).
CELINA MARQUES .(1.02-1), filha de Antônio Mana
dos
Santos e de fzaóei üiaria dos Santos. - nascido a 2'í de
m a i o
do 1899. no Districto Federal, residente-á rua Trati-..
cisco MuraLori ri. 23, domestica, casada, com .domicilio
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza. (Qualificação requerida).
JOSE' JÚLIO DE OLIVEIRA ( 1 . 0 2 2 ) , fillio de Samuel Vital.
cn Oliveira e. de Justa Antonia de Oliveira, nascido a lt>
oe JLRN.lio de 1892, em Minas Geraes, residente á rua
. M.iria do Carmo n . 467, operaria, casada, co:;i domicilio
eleitoral no districto municipal de Gloria, (Qualificação
requerida*.
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MARINA TAVARES TRANCO (1.049), íiiha .de Moysés
de
Araújo Franco e de lzabel Tavares Franco, nascida a 19
de março de 1913, na Parãhyba do Sul, Estado do Rio,
residente á rua Haddock Lobo n . 148, funccionaria p u blica, solteira, com .domicilio eleitoral no districto m u nicipal da Gloria. (Qualificação "ex-officio".
3ENJAMIN DA SILVEIRA ÁVILA (1.050)." filho de Benjamin Franklin de Freitas e dc Lúiza da Silveira Ávila,
nascida a 19 de agosto de 1896,. no'Dislricto Federai, á
rua Saldanha da Gama n. 58-3, commercio,- casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal
da Gloria.
(Qualificação requerida).
JOSÉ BEVILACQUA (1.051), filho de. Mario Bevilacqua e
de Maria Josepha Ribeiro Bevilacqua, nascido a 2 de
julho de 1914. no Districto Federal, á rua Maria Lacerda n. 95, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municiffal da Gloria. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
LUIZ WALTER DE ALMEIDA LEITE (1.052), filho de José
de Almeida Leite e de Maria Joaquina de Almeida Guimarães, nascido a 6 de dezembro dc 191-7, em Bananal,
(São Paulo), á praça Marquez de Herval n. 4, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal da Gloria. (Qualificação requerida) .
LENEDICTO VIEIRA SALASAR (1.053), filho de Antônio
Eduardo Salazar e de Delia Dias Vieira Salazar, nascido
a 21 de maio do -1916, no Estado do Maranhão, á rua
Sylvio Romero n . ' 53, estudante, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal da Gloria. (Qualificação requerida) .
M<_ A.CYR DE ALBUQUERQUE MIRANDA (1.054), filho de
José Benigno de Miranda e de Alice Albuquerque Miranda, nascido a 5 de maio de 1912, no Estado da Bahia,
á rua D r . Garnier n. 43, estudante, solteiro, com domicilio eleitorai rto districto municipal da Gloria; (Qualificação requerida).
ARY TEIXEIRA (1.055), filho de Odorico Bento Teixeira e
de Maria José Teixeira, nascido a 4 de agosto de 1914. no
Estado de São Paulo, residente á avenida lzabel n. 232
(Santa Cruz), estudante, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal da Gloria. (Qualificação requerida ) .
AFRO AMARAL FONTOURA (1.053), filho de Joaquim do
Amaral. Fontoura e de Branca Marques do Amaral Fontoura, nascido a 30 de junho de 1912, no Districto F e deral, residente á rua Salvador Corrêa n. 42, casa 8, p r o fessor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal da Gloria, (Qualificação
ex-officio).
HERALD PAQUETE ESPINOLA (1.057), filho de Heitor Monteiro Espinola c de Aurora Paquete Espinola, nascido ÍI
25 de maio do 1916, em Curityba (Estado do Paraná), r e sidente á rua Petropolis n. 45 (Santa Thereza), estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Thereza. ' (Qualificação requerida).
IilALVO DE ARAÚJO RIBEIRO (1.058), filho de Rodrigo
Theophilo Gomes Ribeiro e dc Otli.ilia de Araújo Ribeiro,
nascido a 16 dc março.de 19ib, em Vassouras (Estado do
Rio), residente á rua das Laranjeiras n. 476, escrevente,
solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal
da Gloria. (Qualificação
ex-officio).
ARY BRAGA (1.059), filho de Álvaro Braga e de Maria Chaves Braga," nascido a 20 de março de-1909, em Cataguazes (Estado de Minas), residente á rua Corrêa Dutra numero 47, do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto 'municipal da Gloria. (Qualificação requerida) .
HORACIO GONÇALVES DA. SILVA (1.060), filho de Horacio Gonçalves Júnior e de Umbelina Maria da Conceição,
nascido a 25 de maio de 1916, no Districto Federal, r e sidente á rua Mayor JI. 96 (Irajá), CTFLIPROGNDO municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal da Gloria. (Qualificação
ex-officio).
liRNANI SOUTO MARIATH (1.061), filho dc Miguel Souto
Mariath e de Adelia Monteiro Mariath, nascido a 5 de outubro de 1900, no Districto Federal, residente a rua Honorio de Barros n. 10, do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai da Gloria. (Qualificação requerida).
12ABEL RODRIGUES DOS SANTOS (1.062), filha de Manoel
Heleno Rodrigues dos Santos c de Philomena Genuína
dos Santos, nascida a 0 de outubro de 1875, erri Recife
(Estado dc Pernambuco), residente á rua 3 . Manoel
n. 24, costureira, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal da Gloria. (Qualificarão requerida).
•FRANCISCO DE ASSIS BARBOSA (1.063), filho de Benedicto
Lourenço Lemos Barbosa c de Adelaide Simonize Bar1

bosa, nascido a 21 de janeiro de 1914, em Guaratinguetá(Estado de São Paulo), residente á rua das Laranjeiras
n . 354, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral.no
districto municipal da Gloria, {Qualificação requerida).
DOMINGOS EMERJCH BEZERRA DA TRINDADE
(1.064),
filho de Luiz Sanches Bezerra da Trindade e de Maria
Emerich Bezerra da Trindade, nascido a 15 de fevereiro
de 1915, em Laguna (Estado de Santa Catharina), residente, á rua da Universidade n. 18, estudante, solteiro,
com domicilio eleitoral nó districto municipal da Gloria.
(Qualificação requerida).
CLOTILDES GBRALDINE LOPES CÉSAR (1.065), filha de A n tônio Cabral César e de Maria Emilia Lopes César, nascida a 21 de setembro de 1911, no Districto Federal, r e sidente á rua do' Passeio n. 70, estudante, solteira, com
domicilio eleitoral uo districto municipal da Gloria.
(Qualificação requerida).
JOÃO GUALBERTO DE JESUS (1.066), filho de Rita Accacia
de Jesus, nascido a 12de julho de 1902, em Alegrete (Estado do Rio Grande do Sul), residente á rua Sapucahy
n. 10, operário, solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipal da Gloria. (Qualificação requerida).
RUBEN PAIVA (1.067)., filho de Oscar José de Paiva e de
Ignez Mattos de Paiva, nascido a 3 de maio de 1914, no
Districto Federal, residente á rua Pernambuco n . 165, do
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto
municipal da Gloria. (Qualificação requerida).
CARLOS BÜAUKRAÜ MAIA (1.068), filho de José Ferreira
Maia e de Victoria Trezer Shaukrau Maia, nascido a 13
de setembro de 1909, no .Districto Federal, residente â
rua Almirante Tamandaré n. 20, professor, casado, com
*
domicilio eleitoral no districíí mimioipal da Gloria.
(Qualificação "requerida) .
JOÃO JOSE' DE SOUZA (1.069), filho de Joaquim Marianno
de Souza e de Clementina Francisca de Souza, nascido a
14 de julho de 1903, Estado do Rio, residente á rua Frei
Caneca n . 245, funecionario da Caixa Econômica, solteiro, com domicilio no districto municipal de Gloria.(Qualificação ex-oficio.)
PAULO BARRETO (1.070), filho de Arthur de Sá Barreto e
de Maria Rita Barbosa Barreto, nascido a 15 dc setembro de 1910, no Estado de Pernambuco, residente á rua
Visconde de Caravcllas n. 114, funecionario da Caixa
Econômica, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
ANNIBAL DOS SANTOS ARRUDA (1.071), filho de João P a n cracio de Arruda e de Gertrudes dos Santos Arruda, n a s cido a 5 dò julho de 1914, no Districto Federal, residente
á rua Marquez dc Abrantes n . 12, operário, solteiro, <'o:.i
domicilio eleiloral no districto municipal de Gloria.
(Qualificação requerida.)
MANOEL FERREIRA DE CASTRO (1.072), filho de Antero
Modesto de Castro e de Idalina Maria da Conceição, nascido a 26 de janeiro de 1900, em Fortaleza, Estado no
Ceará, residente á rua dos Inválidos n.' 70, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto' municipal de
Gloria." (Qualificação requerida.)
JOSE* FERREIRA DE SALLES (1.073), filho de Pedro Gonçalyves de Salles e de Maria Augusta de Salles, nascido
a 28 de setembro dc 1892, em S. Salvador (Bahia), residente á travessa cio Torres n. 21a (pharmaeia), casado,
com domicilio eleitoral no districto. municipal de Gloria.
(Qualificação requerida.')
SERAPHIM GONÇALVES GALHIM (1.074), filho de José
Gonçalves GALHIM e de Joaqina da Conceição, nascido
a 8 de julho de 1902, em Portugal (naturalizado), residente á rua Marquez do Abrantes n. 86, motorneiro, r a sado, com domicilio tdeitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação requerida.)
ODETTE CARDOSO' (1.075), filha de Francisco José Carposo e de Bellarmina da Silva Braga, nascido a 20 dc j a neiro de 1906, no Estado do Rio, residente á rua Rocha
Fragoso n . 30, enfermeira, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação r e querida.)
HÉLIO PEREIRA GUIMARÃES (1.076), filho de Protogenes
Pereira Guimarães e Ceeilia Carneiro Guimarães, nascido a 9 de fevereiro dc 1914, em Niçtheroy, Estado do Rio,
. residente á ladeira do Ascurra n . 186, funecionario da
Caixa Econômica, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal dc Gloria. (Qualificação
ex-oficio.)
ATHANAZIO DE OL1VELRA (1.077), filho dc Guiihermina
Maria do Carmo, nascido a 14 de março de 1903, no Districto Federal, residente á rua das Acácias n. 39, opera-
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rio, casado, com domicilio eleitoral nõ districto municipal de Gloria. Qualificação requerida.)
•'•
MANOEL DA COSTA BERNARDO (1.078), filho.de João da
Costa Bernardo e de Gertrudes Martins Costa, nascido a
11 de junho de 1910, no Districto Federal, residente á
rua Occidental n. 6, commercio, solteiro, com. domicilio
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida.) . . .
' .'
JOSE' MARIO CALDAS (1.079), filho de José Carlos de F i gueiredo Caldas e de' Alzira Vieira Caldas, nascido a 19
de março de 1913, no Districto Federal, residente á rua
Ypiranga n . 109, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
EUCLYDES MATHIAS CORRÊA (1.080), filho de Antônio
Mathias Corraê e de Prescili.ana Mathias Corrêa, nascido
a 5 de maio de 1902, no Estado de Minas, residente á rua
do Lavradio n.. 163, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto m u n i c i p a l d eGloria. (Qualificação.
. requerida.)
'
„
ANTÔNIO SOARES (1.081), filho de Manoel Silveira Soares '
e de Maria Augusta Soares Ribeiro, nascido a 22 de dezembro de 1894, no Districto Federal, residente á r u a
José.de Alencar n. 42, funecionario da Caixa Econômica,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
. Gloria. "(Qualificação
ex-officio.)
JOÃO DOS SANTOS NOGUEIRA (1.082), filho de Antônio
Nagueira Pontes e de Maria dos Santos Lopes, nascido a
•10 de abril de 1916, no Districto Federal,, residente á rua
Barão de S. Eelix n . 19:1, estudante, -solteiro; com domicilio eleitoral no districto municipaL.de Gloria. (Qualificação requerida.)
ALFREDO AUGUSTO VIEIRA (1.083), filho d Arlindo- Augusto Vieira e de Rita Alves Vieira, nascido a 9 de fevereiro de 1915, no Districto Federal, estudante, solteirc,
residente á rua Ceeilia n. 30, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
JOSE' ALVES VIERA NETTO (1.084), filho de José Alves
Vieira Júnior e dé Maria Luiza Rizõ Vieira, nascido a 23
de julho de 1916, em Vassouras, Estado do Rio, estudante,
solteiro, residente á rua Magalhães Couto n. 10, com do-'
micilio eleitoral no districto .municipal de Glória. (Qua-.
lificação requerida.')
MANOEL ÈSTACIO DA COSTA E SILVA (1.085), filho de
Vicente Estacio da Silva e de Luiza Joaquina dá Silva
nascido a 13 de abril de 1857, no Estado do Rio dc J a neiro, funecionario publico, casado, residente á rua F r a n cisco Eugênio n. 173, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
HAROLDO PORTELLA (1.086), filho de. Eduardo Portella e
de Alba de Araújo Portella, nascido' a 26 de janeiro de
1916. no Districto Federai, estudante, solteiro, residente á
rua José Hygino n. 259, com domicilio eleitoral no districto'municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
CARLOS RIBEIRO DA SILVA (1.087), filho de João Ribeiro'
da Silva e de Leonor Gonçalves da Silva, nascido a 2 de
maio de 1901, no Districto Federal, commercio, solteiro,
residente á rua Uruguayana n . 105, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação r e querida. )
...
. • -,
TiROTILDES ROBERTO DE MORAES (1.088), filtro, de José
Roberto cie Moraes e de Maria Aguida de Moraes, nascido
a 24 de janeiro de 1905, no Estado do Espirito Santo, alfaiate, solteiro, residente á rua do Cattete n. 42, casa 15,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria..
(Qualificação requerida*.)
JOSE' RODRIGUEZ ALONSO (1.089), filho de'José Rodriguez
y Rodriguez e de Carmen Alonso de. Rodriguez,'nascido a
7 de julho de lSl5, no Distrieto .Federal, estudante, sol-'
•teiro', residente á rua, Umbelina n . 15, 'com domicilio elei. toral no districto. municipal de Gloria. (Qualificação r e querida.)
„° : •
EDMUNDO GONÇALVES DE CARVALHO (1.090), filho de
João Vieira /de . Carvalho o de Maria Delfina Gonçalves
de Carvalho, nascido a 9 de novembro de. 1867, no-Rio
'Grande do Sul (Porto Alegre), resiclenífe á rua cio Cott e t e . n . 196, funecionario publico, casado, com domicilio
eleitoral no dislricto municipal de Gloria. (Qualificação requerida).
FAUSTINO CORRÊA. DA COSTA NETTO (1.091), filho de
Joaquim Corcino Corrêa da Costa e' dc Jacyntha Gonçalves Corrêa da Costa, nascido a 15 de maio dé 1913,
no. Estado de Matto Grosso, residente ã rua Carlos d&
e

âe,193a

.2,897

Çarvaiho n. 6, estudante, solteiro, com domicilio, eleitoral no districto municipal de Gloria. ' (Qualificação r e querida) .
FRANCISCO" MEIRA HENRIQUES (1.092), filho de Leonardo
Meira Henriques e de Felieiana Corrêa e. Meira Henri, ques, nascido a 13 de novembro de 1913, no Estado de
Pernambuco, residente.á rua Cândido Mendes n. 26, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Gloria. (Qualificação requerida).
WALDEMIRO PINHEIRO CÂMARA (1.093), . filho de Lindòlpho Pereira da Gamara e de Octavia Pinheiro da Gamara, nascido a 20 de março, de 1914, no Districto F e deral, resiaente á rua Goyaz n. 79, estudante, solteiro,
com domicilio eleitoral nó districto municipal de Gloria.
(Qualificação requerida).
.';
ARNALDO DA CRUZ LINHARES (1.094), filho de Alfredo
" Augusto Linhares e de Marista da Cruz Linhares, nascido a 15 de abril de 1916, no Districto'Federal, residente
á rua General Bellegard n. 151, estudante, solteiro, com
domicilio eleitoral no ditricto municipal de Gloria. (Qua-,
lificação requerida).
:
ALBERTO EMÍLIO NADEU (1.096), filho de Nicolau Nadeu
e de Thereza Gakli' Nadeu, nascido a fLde maio de. 1900,
no Estado de São Paulo, residente á praia do Flamengo
n . 2, professor de pintura, casado, com domicilio eleitorai no districto municipal de Gloriai (Qualificação r c . querida).
,
AMNIBAL MACHADO (1.097), filho de João Evangelista de
Paula Machado e de Maria Augusta . da Costa Machado,
nascido a 14 de julho de 1894, no Estado de Minas Ge" raes, reidente á ruá da Quitanda n . ,60, commerciõi solteiro, com domicilio- eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação requerida).
•
MANOEL OSWALDO DA SILVA (1.098), filho de Petronilha'
Maria da Conceição, nascido a 6 de [março'de 1912, no
Districto Federal, residente á rua Demetrio Ribeiro n u mero 358, casa IX, funecionario publico, solteiro, com
domicilio eleitoral nó. districto municipal de Gloria,
(Qualificação ex-officio).
, ,
LEQNIDAS BAPTISTA DOS SANTOS (1.099), filho de P e dro Alexandre e de Maria Seraphina, ,nascido a 23 de^. novembro de 1900, no Estado'de Sergipe, residente no b'eccó
das Escadinhas n. 98 A, marítimo, jsolteiro[ com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida).
*
.
'
SEVERINO MARTINEZ- BLANCO (1.100.),. filho de Amador
Martinez. Guerra e de-Lina Bianco jy Blanco, nascido a
29 de abril de 1903, era Santos (Estado de São Paulo), r e sidente á rua Marina, n . 388, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. "(Qua. lificação r e q u e r i d a ) . . .
Rio de Janeiro, 29 de agosto de 1934. ...— A. Botelho.-..
f

QUINTA ZONA ELEITOR Ali' '( B i s t f i c t o s l u n n i e i p a e s ãe
Joiz —

Gloria e Santa Thereza) .

Dr. Frederico de Barros Barreto

Faço publico, para os fins dos a r t s . 43 do Código e. 25
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por
este Cartório e Juízo da 7 Zona Eleitoral estão sendo processados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
a

JUREMYRA PEREIRA (405), filha de Joaquim Manoel Pereira Júnior e de Eustachia Sampaio Pereira, nascida
a 7 de setembro de 1913, em-São José Além Parãhyba,
• . Estado de Minas Geraes, residente á rua Pedro I, n. 7,
apartamento 304, funccionaria municipal, solteira, com
. domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
(Qualificação ex officio.)
ÍTALO DOMINGUES MOREIRA '(,590), filho de Antônio
Fernandes Moreira Júnior e d e Â l d a Domingues Júnior,
nascido a 7 de setembro de 1900, em Rezende, Estado
do Rio de Janeiro, residente "á rua Costa Lobo n. 89,
commercio;- casado, Com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gloria. (Qualificação reauerida.)
JORGE SALVADOR (780), filho de Alfredo Salvador e de
Hilda Rodrigues Salvador, nascido a 27 de abril de
'
1913, no Districto Federal, residente á rua Manoel Viítorino n. 167, operário publico, solteiro, com domicilio
sleitoral no districto municinal de Glaria. (Quplificaíâo ex officio:)
;
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LAURA SAMPAIO VIANNA REGO (782), filha de José
viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Florindo de Sampaio Vianna e de Beatriz de Souza
Gloria. (Qualificação requerida.)
Sampaio Vianna, nascido a 6 de abril de 1907, no DisJOÃO EVANGELISTA BEVILACQUA (1.212), filho de Mario
tricto Federal, residente á rua" Victorio da Costa n u Bevilacqua e de Maria Josepha Bevilacqua, nascido a 7
mero 38, professora, casada, com domicilio eleitoral no
de junho de 1913, no Districto Federal, residente a rua
districto municipal de Gloria. (Qualificação ex officio.)
Maia Lacerda n. 95, professor, solteiro, com domicilio
HORACIO HAYDEN (829), filho de Irineu Hayden e de
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
. Josepha Ferreira Hayden, naseido a 15 de janeiro de
requerida.)
1896, em São Paulo de Oliveira, Estado do Amazonas,
L M FERREIRA (1.213), filha de Antônio Manoel Ferreira
residente á rua São Christovão n. 379, operário, viuvo,
e de Engracia Teixeira Ferreira, nascida a 10 de maio
com domicilio eleitoral no districto municipal de
de 1916, no Districto Federal, residente á rua DezemGloria. (Qualificação requerida.)
bargador Izidro n. 116, casa 8, commercio, solteira, eom
&LBA POMPEU DE SOUZA BRASIL (830), filha de Thomaz
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
Pompeu de Souza Brasil e de Angela Pompeu de Souza
(Qualificação requerida.)
Brasil, nascida a 14 de maio de 1877, em Fortaleza, E s I2A FERREIRA (1.214), filha de Antônio Manoel Ferreira
tado de Ceará, residente á rua Laranjenas n. 531, doe de Engracia Teixeira Ferreira, nascida a 18 de abril
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
de 1914, no Districto Federal, residente á rua Dezemmunicipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
bargador Izidro n. 116, casa 8, commercio, solteira, com
AAUL DA TORRE (1.201), filho de Antônio da Torre e de
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
Maria da Gloria Amaral da Torre, nascido a 22 de
(Qualificação requerida.)
março de 1909, no Districto Federal, residente á rua ' ANTÔNIO VIEIRA DE MENDONÇA (1.215), íilho de Antôdas Marrecas n. 27, commercio, solteiro, com domicilio
nio de Souza Vieira e de Laureana Leopoldina de Meneleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
donça, nascido a 10 de maio de 1912, no Estado do Rio
requerida.) .
de Janeiro, residente á rua Riachuelo n. 317, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i FERNANDO SOUTO JORGE (1.202), filho de Manoel Souto
cipal de Gloria. (Qualificação requerida.) ••"
Jorge e de Luiza Pastor Jorge, nascido a 8 de j u n h o '
de 1915, no Districto Federal, residente á rua Marquei
DULCE COUTINHO AZUREM FURTADO (1.216), filha de
de Valença n. 96, estudante, solteiro, com domicilio eleiJusé Alvares de Souza Coutinho e de Julia Pinto Coetoral no districto municipal de Glória. (Qualificação
lho de Souza Coutinho, nascido a 10 de junho de 1890,
.. requerida.;
Estado Espirito Santo, residente á rua Carvalho MonNJÍLSON AUGUSTO RAMOS (1.203), filho de Edolio Auteiro n. 37, domestica, casada, com domicilio eleitoral no
gusto Ramos e de Thereza Conceição Ramos, nascido a
districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
22 de fevereiro de 1908, no Districto Federal, residente
JÚLIO ODORICO COSTA (1.217), filho de Edwiges Lima
á rua Victor Meirelles n. 182, commercio, solteiro, com
Pires, nascido a 1 do julho de 1899. Estado do Maradomicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
nhão, residente á rua do Cattete n. 322, empregado pur(Qualificação requerida.)
blico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u JOAQUIM MARQUES (1.204), filho do Joaquim ^ Marques
nicipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
e de Maria Fagundes, nascido a 27 de março "de 1890,
FERNANDO BASTOS DE OLIVEIRA (1.218). filho de'\Valno Districto Federal, residente á rua Saboia Lima nufrido Bastos de Oliveira e de Maria Amalia Válverde de
mero 62, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
Oliveira, nascido a 19 do maio de 1908, no Districto
no districto municipal de Gloria. (Qualificação r e q u e - '
Federal, residente á rua Cosme Velho n. 161, advogado,
rida.)
.
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
CÂNDIDO PINTO DOS SANTOS (1.205), íilho de Cândido
de Gloria. (Qualificação, requerida.)
Pinto Basilio dos Santos e de Sabina Maria da ConceiJOSE' DE SOUZA OLIVEIRA (1.219), filho de Henrique
ção, nascido a 11 de abril de 1899, no Districto Federal,
José de Oliveira e de Evangelina de Souza, nascido a
residente no becco do Rio n. 67, operário, Casado, com
15 de abril de 1913, no Districto ' Federal, residente á
domicilio eleitoral no districto municipal do Gloria.
Almirante Alexandrino, n 336. operário, solteiro, com
(Qualificação requerida.)
domicilio eleitoral no districto federal de Santa TheRENATO DE CARVALHO LOURES (1.206), filho de Joareza. (Qualificação requerida.)
quim Mariano Loures e de Olympia de Carvalho Loures,
CÂNDIDO SOARES SANTIAGO BRANDÃO (1.220), filho de
nascido a 11 de maio de 1913, no Estado de Minas
Cândido Soa:es"Santiago Brandão e de Oclavia da.Silva,
Geraes, residente á rua Gago Coutinho n. 53, estudante,
nascido a 3 de setembro de 1907, no Districto Federal,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
residente á rua Ypiranga n. 44, casa 5, eommercio, cade Gloria. (Qualificação requerida.)
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação requerida.)
EBTHER CARNEIRO LEÃO DE VASCONCELLOS i 1.207),
filha de Antônio Augusto de Vasconcellos e de Cesaria
JOSE' AMARAL DE ALMEIDA (1.221), filho de João F r a n Carneiro' Leão de Vasconcellos, nascida a 25 de fevecisco de Almeida e de Maria Francisca da Conceição
reiro de 1894, em Fortaleza, Estado do Ceará, residente
• , nascido a 20 de novembro de 1895, em Victoria, Eslado
á rua São Clemente n. 139, casa 30, funccionaria p u de Espirito Santo, residente á rua Corrêa Dutra n. 65,
blica, solteira, com domicilio eleitorif no districto mucommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
nicipal de Gloria. (Qualificação ex
officio.)
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
ELZA WANDA MUSSO SEIXAS (1.208), filha de Luiz
JOSÉ ESTANISLAU (1.223), .filho de Paulino Estanislau
Musso e de Angelina Garcia Musso, nascida a 15 de
e c'.e Olivia Estanislau, nascido a 6 de março de 1893,
fevereiro de 1906, no Districto Federal, residente á rua
em Valença, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
Sá Vianna n. 44, cantora, casada, com domicilio elei8, lote 34 (Parque Celeste Madureira), empregado putoral no districlo municipal de Gloria, (Qualificação r e blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu• querida.)
nicipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
ZELIA ROCKERT RODRIGUES (1.209) filha de Antônio
LAUREANO MEIRA DIAS (1.224), filho de Manoel Meira
V Francisco da Silva e de Olivia Rookert Silva, nascida
• • Dias o de Maria Fraga da Silva, nascido a. 7 de setema 2 de novembro de 1902, no Districto Federal, residente
bro de 1904. no Districto Federal, residente á rua Bom
á rua Bento Lisboa n. 178, professora municipal, casada,
• Pastor n . 154, commercio, solteiro, com domicilio eleicom domicilio eleitoral no districto municipal de
toral no districto municii«3l de Gloria. (Qualificação
Gloria. (Qualificação requerida.)
requerida.) .
JOSE' AUGUSTO DE AZEVEDO (1.210), íilho de Luiz
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS (1.225). filho de José PeAugusto de Azevedo e de Maria da Conceição de Azereira dos Santos e de Francisca Carolina dos Santos,
vedo, nascido a 16.de agosto de 1902, no Districto ^Fenascido a 14 de abril de 1911, no Districto Federal, r e Jeral, residente á rua Araçatuba n. 36, operário,'casidente á rua Wenceslau n . 4^commercio casado, corn
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
Gloria. (Qualificação requerida.)
(Qualificação requerida.)
DOLORES VIEIRA DE FREITAS (1.211), filha de Paulo
JURANDY GOMES CRESPO (1.226), filho de Orbilio Gode Souza Vieira e de Constança Maria da- Conceição,
mes Crespo e de Maria Jorge Crespo, nascido a 25 do
novembro de 1913, no Estado do Rio de Janeiro, r e nascida a 17 de março- de 1903, no Estado de Sergipe,
sidente á rua Bolívar n . 17, funecionario municipal,
residente á avenida 7 de Setembro, n. 75, enfermeira,
1
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solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
teiro, com domicilio eleitorai no districto municipal de
de Gloria. • (Qualificação
ex-officio.)
Gloria. (Qualificação requerida.) • \
AGOSTINHA DE MARA NOGUEIRA (1.227), filha de F r e MARIA DÒ - NASCIMENTO REIS TELLES
FERREIRA
derico Lisboa de Márà, nascida a 15 de outubro de
(1.246), filha de Abel Augusto Reis e de Luciana dq
1887, no Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua
- "Espirito Santo, residente á rua Alice n . 139, domestica,'
Affonso Penna n . 50, professora municipal, casada, com
casada, com domicilio "eleitoral no districto municipal,
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
de Gloria. (Qualificação requerida.)
(Qualificação
ex-officio.)
DESIDERiO STEIN (1.242), filho de Koloman Stein ? de
ViíRA RODRIGUES (1.228); filha de Honorio José RodriThereza Stein, nascido a 17 de dezenibro de -1897. em
gues e de Judith Pacheco Rodrigues, nascida a 16 de ;
Rumania (brasileiro naturalizado) ,residentè
á , rua
dezembro de 1911, no Districto Federal, residente á riia
Ferreira Vianna n . 38, médico, casado, com domicilio
Hermenegildo de Barros n . 54, funccionaria municipal,
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificasolteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
ção requerida'.)
de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
FRANCISCO PEREIRA DA" SILVA (1.243), filho de i n t o CELESTE DO PRADO CARVALHO (1.229), filha de Nar- ' nio Pereira da Silva e de Justina Maria da Conceição,
cizo do Prado Carvalho e de Alzira Gonçalves do Prado .
nascido a 9 de novembro de 1892, no Districto
FeCarvalho, nascida a 28 de novembro de 1895, no Dis•
deral, residente á rua João -Vicente n ; 275, commercio,
tricto Federal, residente á rua Fonseca Telles n./ 120,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipai
funccionaria municipal, solteira com domicilio _eleide Gloria. (Qualificação requerida.)
toral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
RUTH 'CAMPOS BRICIO (1.244), filha de Guilherme B r i ex-officio.)
. •
' :
cio e.de_Amazilde Campos Bncio, nascida a 11 de j u FLORENTINO PIRES DOMINGUES (1.230), filho de Flo- lho dé 1908, no Estado-de Minas Geraes, residente á
rentino' Pires Villas Domingues e de Maria da Conceirua Pedro. Américo n. 66, professora, isolteira, com-doção Mendes, nascido a 20 de- outubro de 1912, no Dismicilio eleitoral no districto municipal
de , Gloria.
tricto Federal, residente á rua Ipirangan. 36, casa 29,
(Qualificação requerida.)
- funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleiMARIA CARMEN DE PESSOA MONTEIRO (1.245), filha de
•oral no districto municipal de Gloria. (Qualificação,
João de Pessoa Oliveira e de Augusta Cândida de Pes•3!~offido )
soa, nascida a 15 de agosto de 1903, ha Capital da PaESTHER PUGLIA (1,231), filha de Bernardino Puglia ,e
rãhyba do Norte, residentj á rua Laranjeiras n . 113,
de Maria Esposito, nascida a 13 de janeiro de 1900, em
enfermeira, casada, com domicilio - eleitoral no distriSão Paulo, Estado de São Paulo, residente á rua Dois
cto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
de Dezembro n . 15,; funccionaria municipal, desquiAURORA PREIRA PORTELLA (1.246), fiilha de Octacilio
tada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Alvares Pereira e de Sylvia Navarro t Pereira, nascida
Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
a 24 de abril de 1914, no Districto Federal, residente á
MARIA FABRICIO AVELLAR, (1.232), filha de Pedro F a rua José Hygino n . 259, domestica, casada, com do-;:
bricio de Barros e de Adelia Gondim Fabricio, nascida
micilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
a 14 de dezembro de 1896, em Fortaleza, Estado do
.(Qualificação requerida.)
;•
Ceará, residente á rua Mariz Rodrigues, n . 8,. funccio'NELSON QUEIROZ CARVALHO OLIVEIRA (1.247), ÍUÜS
naria municipal, casada, com domicilio eleitoral no disde Augusto Marques de Carvalho Oliveira è de. Nativa
tricto municipal de-Gloria. Qualificação
èx-officio.)
Monteiro de Queiroz Oliveira,-nascido' a 23 de agosto
MARIA EIRAS (1.233), filha de Firmino Fernandes Eiras .
Cfc 1902, em Niçtheroy, Estado, do Rio, residente a rua
e de Luiza Ramos Eiras, nascida a 29 de março de 1902,
Amaral n . 87, casa 2, commercio,-casado, com do.mici-;
no Districto Federal, residente á rua André Cavalcanti
lio eleitoral no-districto municipal de Gloria. (Qualin . 25, professora municipal, solteira, com domicilio eleificação requerida.)
• ; • ' , .
toral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
ARMINDA GUIMARÃES GIANNINI (1.248), filha de Marex-officio.)
celino Rodrigues Pereira Guimarães.e de Maria da Gloria, nascida a 16 de janeiro de 1893, 'no Districto F e CAROLINA MORGADO (1.234), J i l h a ' d e Antônio Morgado
deral, residente á rua Tenente Possolo n . 24, commere" de Maria Gomes Morgado, nascida a 2 de julho de
cio, casada, com domicilio eleitoral no districto muisU1915, no Districto Federal, residente á rua Sorocaba
cipaí de" Gloria. (Qualificação requerida.) ••
n . 166, domestica, solteira, com domicilio eleitoral nò
districto municipal de Santa Thereza. -• (Qualificação
tíRNANI CALMON DE ALBUQUERQUE (1.249), filho de
Sérgio César de Albuquerque e de Olga Calmon de Alrequerida.)
buquerque, nascido a 7 de junho de 19111, no Estado do
MARIA LUIZA RODRIGUES PARENTE (1.235), filha- de .
Espírito Santo, residente á rua" Barão de." Petropolis
Francisco Alves Parente e de Maria Luiza de Figuein . 581, funecionario publico, solteiro,' com
domicilio
redo Rodrigues Parente, nascida a 25 de maio de 1913,
eleitoral no. districto municipal de Santa Thereza.' (Quaem Sobral, Estado do Ceará, residente á rua Lopes
lificação requerida.)
Quintas n . 129, dactyldgrapha, solteira, com domicilio
LEOPOLDINA SARAIVA CORRÊA (1.250),: filha de Rulíno
eleitoral no districto municipal de Santa Thereza.
José Saraiva e de Alexandrina Hontandon Saraiva, nas.. ' (Qualificação requerida.)
cida a 23 de agosto d e . 1896, .no Estado de Minas GeA"GESIRO DA SILVA BRITTO (1.236), filho de Antônio José
raes, residente á rua Pontes Corrêa n . 73,- funccionade Brito e de Marcianila da Silva Brito, nascido a 21
ria publica, casada, com domicilio eleitoral no distride janeiro de 1903, no Estado de Sergipe, residente á
cto municipal de Gloria.. (Qualificação requerida.)
rua São Pedro n . 298, militar, solteiro, com domicilio
MAURÍCIO JOSE' FERREIRA (1.251), filho de José F e r eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
reira Marinho e de Antonia Glaudina Ferreira, nascido
- a 22 de setembro .de 1900. no Estado, de Pernambuco,
OSCAR HERMELINO RIBEIRO (1.237), filho de
Durval
residente á rua General Caldwell n . \ 122,.commercio,
Hermelino Ribeiro e de Maria Alves de Abreu, nascido
solteiro, com domicilio eleitoral no districto munici• a 21 de março de 1902, no Estado da Bahia, residente
pal de Gloria. (Qualificação requerida.)
á rua da Alegria, 493, funecionario publico,- casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de GloLUIZ GONZAGA DE MELLO (1.252), filho de José Gonr i a . (Qualificação
ex-officio.)
çalves de Mello e de Gabriela Amélia Bomfim, nascido •
MARIA ESTHER CINTRA * FERREIRA (1.238), filha
de
á 18 de julho de 1886, no Estado de Minas Geraes, r e Olympio, Cândido Ferreira e de Maria da Conceição
"J sidente á. rua Cândido Mendes n . 25, advogado, caCintra Ferreira, nascido a 22 de janeiro de 1890< no
sado, com domicilio eleitoral no districto. municipal de
Estado de São Paulo, residente á rua Almirante AleGloria. (Qualificação requerida.) '• •
xandrino 591, professora, solteira, com domicilio ê l e i - ' 'CARLOS SALINO (1.253), filho de Manoel Salino Lourengo
toral no districto municipal de Santa Thereza. (Quae de Constância Vinagre Salino, nascido a 16 de abril
lificação requerida.)
.,
r
de 1914, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
PAULO VEIGA DE SA (1.239.)
'
Carmo Netto n . 96, estudante, solteiro, com domicilio
GILBERTO FERREIRA CARDOSO (1.240),. filho de Thieiá
eleitoral no districto municipal de Gloria. (QualifiBrasilino Cardoso e de Francisca Ferreira
Cardoso,
cação requerida.)
- '
;
nascido a 1 de novembro de 1906,. em Campos, Estado
NAPOLEÃO EUGÊNIO LEAL SOBRINHO (!l.254), filho de
do Rio, residente á rua do Cattetg n . 91, medico, solPericles Eugênio Leal e de Maria Augusta de Souza
;

1
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Leal, nascido a 5 oe janeiro de 1914, no Districto F e deral, residente á rua Telles n . 67, Jacarépaguá, e s t u dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
GÜAZIELA CERDE1RA PIMENTEL (1.255), filha de F r e derico dos Santos Pimentel e de Raymunda Gerdeira
Pimentel, nascida a 13 de junho de 1909, no Estado
do Pará, residente á rua Mariz e Barros n. 336 A, professora, solteira, com domicilio eleitoral"no districto
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
MANUEL SOARES MARTINS (1.256), filho de Procoplo
Soares Martins e de Sebastiana Soares Martins, nascido
a 21 de setembro de 1900, no Districto Federal, residente á i'ua Pio Dutra n . 133, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
(Qualificação requerida.)
>T|DRO BARCELLOS (1.257), filho de João Barcellos e de
Rita Barcellos, nascido a 26 de maio de 1910, no Districto. Federal, residente á rua Pedro Américo n . 70,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gloria". (Qualificação requerida.)
J O S E ' RAPHAEL (1.258), filho de Josepha Sabina âe J e •sus, nascido a 23 de maio de 1904, no Estado de Minas
Geraes residente á travessa Barão de Guaratiba n u mero 51, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida. )
JOSE' LAFAYETE BELTRÃO SOARES (1,259), filho de
José Júlio Soares e de Dulce Beltrão Soares, nascido a
30 do março de 1914, no Estado de Minas Geraes, r e sidente á rua Ambrozino n . 20, estudante, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação requerida.)
HUGO INNECCO (1.260), filho de Francisco Innecco e de
„Clara Torres, nascido a 12 de outubro de 1915, no Districto Federal, residente á rua Barão de Mesquita n u mero 655, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
SEBASTIÃO RODRIGUES PEREIRA (1.261), filho de Américo Rodrigues Pereira e de Corina Goulart Esteves
Pereira, nascido a 14 de maio de 1915, no Districto F e deral, residente á rua Oito de Dezembro de 114, estudante, solteiro, com domicilio eleiloral no districto
. municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
JORGE XAD ZARU (1.262), filho d* Xad Zaru e de Helena
Elias Uerpi, nascido a 13 de abril de 1015, no Districto Federal, residente á rua Aristides Caire n . 155,
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
CLOVIS PEREIRA LIMA (1.263), filho de Augusto Nonato
de Lima e de Deolinda Pereira Lima, nascido a 15 de
junho de 1910, no Estado do Pará, residente á rua
Miguel' Rangel n. 113, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
'Qualificação requerida. 1
CARLOS DE SOUZA REBOUÇAS (1.264). filho de André
Veríssimo Rebouças e de Maria Augusta Rebouças, nascido a 28 de junho de 1911. no Estado do Rio Grande
do Sul. residente á rua Silveira Martins n. '911. funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no disiricto municipal dc Gloria. (Qualificação requerida.)
RABINO LAURIANO ALVARENGA (1.265), filho de Francisco Lauriano Alvarenga e de Guiomar Rangel, nascido
a 3 de outubro de 1904. no Districto Federal, residente
ô rua Leoncio de Albuquerque n. 61, mecânico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
1IATRTHON MELLO VIANNA (1.266), filho de Manoel Pereira de Mello Vianna e de Julieta Guimarães de Mello
Vianna, nascido a 2 de fevereiro de 1906. no Districto
Federal, residente á rua Riachuelo n. 212, motorista,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Gloria. (Qualificação requerida.)
HERMANDES JÚLIO DA SILVA (1.267), filho de Antônio
Júlio.da Silva e de Perciliana da Silva Brito, nascido a
18 de outubro de 1905, no Estado do Rio de Janeiro,
residente á rua Barão S. Felix n . 51, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação requerida.)
JOSÉ DE SÁ PEREIRA (1.268), filho de Manoel Cândido dc
Sá Pereira e de lzolina Sá Pereira, nascido a 1 de abril
de 1907, no Estado do Rio Grande do Sul. residente ã
r u a Leoncio de Albuquerque n. ,61. motorista, casado,

com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
(Qualificação requerida.)
ROSALIA PAES LIMA (1.269), filha de Manoel Nonato de
Lima e de Rayniunda Paes de Lima, nascida a 22 de
setembro de 1912, no Estado do Pará, residente á rua.
Miguel Rangel n.113, commercio, solteiro, com domici^
lio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Quali-<
ficarão requerida.)
ANTÔNIO MANOEL DE SUUEIRA CAVALCANTI (1.270),
filho de Francisco Fernandes de Siqueira Cavalcanti e
de Maria Amélia do Rego Barros Siqueira Cavalcanti,
nascido, a 7 de junho de 1914, no Estado do Rio de J a • neiro, residente á rua São Clemente n . 512, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral nõ districto municipal
de Gloria.
EDUARDO PAES DE LIMA (1.271), filho de Manoel Nonato de Lima e de Raymunda Paes de Lima, nascido a
• 3 de setembro de 1915, no Estado do Pará, residente á
rua Miguel Rangel n . 113, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
ANNIBAL RODRIGUES FILHO (1.272), filho de Annibal
José Rodrigues e de Anna Petronia Leite Rodrigues,
nascido a 27 de fevereiro de 1911, no Districto Federal,
residente á rua Professor Gabizo n. 266, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Gloria. (Qualificação requerida.)
EUPHROSINA DE BARROS (1.273), filha de Antônio Manoel de Barros e de Delmira Clementina Cunha Barros,
nascida a 14 de julho de 1898, no Estado de Pernambuco,
residente á rua do Lavradio n. 48, enfermeira, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
JOÃO BAPTISTA RODRIGUES (1.'274), filho de Maria F r a n cilina das Dores, nascido a 25 de junho de 1905, no E s tado de Minas Geraes, residente á rua Cândido de Oliveira n. 270, commercio, casado, com domicilio eleitoral n o ' distrieto municipal de Gloria. (Qualificação
requerida.)
JOÃO LUIZ DE CARVALHO REGO (1.275), filho de João
Francisco de Carvalho Rego e de Philia Ferreira Rego,
nascido a 20 de junho de 1907, no Districto Federal,
residente á Marqueza dos Santos, n. 36, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal de
Gloria. (Qualificação requerida.).
FRANCISCO RUFINO DE SANTANNA (1.276), filho de Manoel Joaquim de SanfAnna c de Carolina Maria de Sant'
Anna, nascido a 26 de julho de 1865, no Estado do Rio
de Janeiro, residente á rua Aurelia Gracindo n. 77, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
CLOVIS LEMGRUBER (1.277), filho de José Baptista Lemgruber e de Carolina Augusta. Lem.gruber, nascido a 21
de outubro de 1897, no Districto Federal, residente á
rua S. Francisco Xavier n. 681, medico, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
(Qualificação requerida.)
MAXIMIANO SEABRA DE VASCONCELLOS (1.278), filho
" de Maximiano Seabra de Vasconcellos o de Idalina Maria da Conceição, nascido a 15 de novembro de 1912,
no Districto Federal, residente á rua Payssandú numero 103, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Gloria.
(Qualificação r e q u e rida.)
ARTHUR ALVES DA ROCHA (1.279), filho de Ricardo José
da Rocha e de Rosa Alves Pimenta da Rocha, nascido a
13 de novembro de 1875, no Districto Federal, residente
á rua Bella de São João n. 333, vigilante nocturno, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação requerida.)
MARIA DA GRAÇA DUTRA CHAGAS (1.280), filha de F i r ' mo Ribeiro Dutra e de Ismenia Pereira da Silva Dutra,
nascida a 19 de maio de 1910, no Estado do Amazonas,
residente á rua Bambina n . 39, domestica, casada, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.;
(Qualificação requerida.)
ESMERALDA NOGUEIRA DE ARRUDA (1.281), filha de
Polycarpo da Cunha Arruda e de Esmeralda Gott.gtroy
N. de Arruda, nascida a 26 de fevereiro de 1916, em
São Paulo (Cachoeira), residente á r u a Maria Lopes
n . 64, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Gloria.
(Qualificação r e q u e rida.)
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ADRIANO PINTO FILHO, (1.282), filho de Adriano Pinto e
residente á rua Senhor dos Passos n . 59, estudante,
de Virgínia Gomes, nascido a 8 de marco de 1911, no
solteiro; com domicilio eleitoral no districlo municipal
•Districto Federal,; residente á rua Gorina n., 16, casa 5,
de Gloria. /(Qualificação requerida.)
commercio, solteiro,- com domicilio eleitoral no distriLÜDOLGHÕ NEVES FLORIM. (1.296), filho cie Arthur Necto municipal de Gloria. '('Qualificação* requerida, j
ves Florim e de Judith Neves Florim, nascido a 19 de
GLYMPIOr GOMES DE-ALMEIDA '(1.283), filho de'Manoel . •' ...setembro de 1897, no Districto Federal; residente á
rua-Sophia n . 82) "funecionario municipal, casado, com
Ignacio de Almeida e de. Guiihermina T.orquato. dg Aldomicilio^Jelei-toral no districto municipal 'jie... Gloria.
meida, nascido a ;3_de novembro, de. 1877, no,.Estado-de
. (Qualificá-lo requerida.)
" v»
' ' >••"•
Minas Geraes, 'residente
rua--Almiran-te Alexandrino •.
RAYMUNDO DANIEL CALHAU
(1.297), filho de Pedro"
• ri. 304; commercio, casado,-com. domicilio eleitoral no
Marques Calhau- e de Izaura Posta Calháu, nascido a .
districto. municipal de Gloria.
(Qualificação .regue- •
.16 de fevereiro de 1915;-nò Estadofda B a h i a , resirida.)
' - •'"
'•' " dente, á .rua Dr. Garnier n . 55, funecionario..publico,
ALFREDO RODRIGUES FRAGOSO' (1.284), filho, de Al- solteiro,- com- domicilio eleitoral no districto municipal
fredo Armando da Paz-Fragoso e dè Maria* Adelaide
de- Gloriar: (Qualificação "ex-officio".) •- ,
Rodrigues Fragoso, nascido a 10 de setembro de 1903,
ANTENOR' RODRIGUES DA NOVA (1.298), filho de Ma..no Estado de Pernambuco,, .residente á r u a . do'Gattete
n . 234, medico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- • *.' ;'. .noel. José'da Nova e de Maria Rodrigues da Nova, nas! cido a.;29 de janeiro de 1905, no Districto Federal,
tricto municipal de Gloria.. (Qualificação requerida.) residente á rua do Parque n . 22, commercio, casado,
FRANCÊS REGINALDO DA SILVA SAMôR (1.285) ,• filha
com domicilio eleitoral no districto municipal de Glode Francisco Reginaldo da Silva e d e M a r i a Vendelina
ria. (Qualificação - requerida.)
Reginaldo da Silva, nascida a 10 de junho de. 1913. no ~ JOSE' STANISLAU DE CARVALHO (1.299), filho de NaEstado de Minas Geraes,,..residente á rua Mariz e B a r - r
poleão Stanislau de Carvalho e de Thereza Cardoso •
r o s n . 369, enfermeira,"casada, com domicilio eleitoral • '•'
'Carvalho',''""nascido a, 24 de julho de 1909, no Estado
no dislricto municipal de' Gloriai (Qualificação requecie Alagoas, residente á r u a I\laia n . 81,'. commercio,
rida.)"
'
~.
, •. '.
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
MARIO BELISARIO DE CARVALHO (1.286), filho de Ar- '
d e G l o r i a . " (Qualificação requerida.) --. *-,<
mando Torres de Carvalho e de Clotil.de.. Bel-isario de
WANDA-DA 'SILVA' (1.300), filha de Benedicta da Silva,
Carvalho,-nascido a 26 de janeiro de 1'900, no .Districto
nascida a 20 de-janeiro de 1913, ^no Districto Federal,
Federal, residente á rua Benjamin C o n s t a n t n . 134, en-" residente á rua Visconde Silva n . 102, enfermeira, solgenheiro civil, solteiro, com domicilio eleitoral no disteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
.tricto municipal- de Gloria. (Qualificação requerida.)
Gloria. (Qualificação requerida.)
CONSUELO. MONTELLA DE CAMPOS AMARAL (1.301),
ANN1BAL D E : S 0 U Z A MAGALHÃES (1,287),. filho de Deofilha de-Antônio Mdntella e de Conceição d Êa Pena'
filò de Souza .Magalhães, e de. Josepha de Souza Maga- ' Lopez, nascida a 15 de junho de 1902, no Districto F e - '
lhães, nascido a 24 de fevereiro de 1915, no Districto
dieral, residente á rua Ypiranga n . 41, domestica, caFederal,' residente á rua Barão de Guarâtyba n . 202,
sada,-"com domicilio eleitoral no districto municipal de
estudante, solteiro, .com domicilio eleitora! no districto .
Gloria. (Qualificação requerida.)
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
OEOPHILO DE SOUZA MAGALHÃES (1.288),.filho d e . I d e o - ' " PAULO JANOT-SALGADO (1.302), filho de Alencar Pires
•Salgado é de Edéa-Janot Salgado, nascido a .21 de maio
philo Magalhães e" de Maria Antonia Magalhães, nascido
de 1909, no Districto Federal, residente á rua Prudente
a 10 de abril de 1891, no Estado do Pará, residente á
Moraes n. 12, estudante, solteiro, com doiíiicilio eleirua Barão de Guaratibã n . 202,'commerciante, casado,
. toral no districto municipal de Gloria. (Qualificação,
• com domicilio eleitoral no districto:municipal d e Glorequerida.)
ria.-'(Qualificação requerida.)
*
ANTÔNIO ALCIDES GENTIL (1.303), filho do Joaquim CoiJOSE' GONÇALVES DE PAIVA (1.289), filho de Manoel
tinho Vieira Gentil, e de Emilia Pereira Gentil, nascido
Luiz Fiel Gonçalves e de Alzira de Andrade Gonçalves,
a 23 de agosto de. 1891, no-Estado do Pará, residente á
nascido a 16 de janeiro de 1912, no Districto Federal,
rua Coelho Netto n. 21, advogado, casado, com,domici-residente á rua Pompéa n r 105, funecionario municipal,
lio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualifisolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal .
cação requerida.)
.
1
do Glória., (Qualificação requerida.)
JOAQUIM MANOEL DE CAMPOS AMARAL (1.304), filho-de
fiOSITA TEITEL (1,290), filha de Maurício .Teitel e de.
Joaquim Manoel de Campos Amaral e de Lueiana Santo
Joanna Teitel, nascida a 20 de julho de. 1915, no Distri-" '
de Campos Amaral, nascido a 9 de janeiro db 1894, r e ctó Federal, residente á rua 8 de Dezembro n . 165, es-"
sidente á rua Ypiranga n. 41, commercio, casado, com
tudante, solteira, com domicilio .eleitoral no districto
"".. domicilio eleitoral no - districto municipal de Gloria.
municipal de!Glorià. (Qualificação requerida.)
.(Qualificação requerida.)
'
.
'
JOSE' CANTIZANO DOS SANTOS (1.291), filho de Bessa
RAUL DE."OLIVEIRA LIMA (1.305), filho de Celestino SaConstantino dos Santos., e' de Igaber Jacintha-dos San-,
turnino de Oliveira Lima e de Lucinda Rezende de Olitos, nascido a 20 de abril de 1914, no Districto Federal,
veira Lima, nascido a 27 de fevereiro de 1916, no EstaresicVjnte' á avenida Bruxellas n . 133, funecionario p u do de Minas Geraes, residente á . r u a Gravatahy n. 12,
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no -districto m u estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
nicipal de Gloria. (Qualificação "ex-officio".)
.municipai de Gloria. (Qualificação requerida.)
HERMINIO DA CUNHA CEZAR (1.292).-filho de João SePAULO GONZAGA PEIXOTO FORTUNA ( i , 3 0 6 ) , filho de
verino Cezar e' de Augusta da Cunha Cezar, nascido a João Evangelista Peixoto Fortuna e cíe Maria José
5 de janeiro dc 1887, no Estado da Bahia, residente á
Redon Fortuna, nascido a 25 de agosto de 1915, no Disrua das'Larangeiras n . 536, dentista, casado, com dotricto Federal,, residente á rua Elvira Machado n. 10,
micilio eleitoral
no ..rtistricto municipal de Gloria..
estudante,-solteiro, com domicilio eleitoral nb. districto
(Qualificação requerida.)
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
ADELINO FERRETI (1.293), filho de Silvestre Ferreti e
OCTAVIO THEODORO CABRAL (1.307), filho | de Adão
de Henriqueta Ferreti, nascido a 19 de • dezembro de
Theodoro Cabral e de Teluina da Silva Telles Catoal,
1913, no Estado de Minas Geraes, residente á rua Guanascido a 15 de junho de 1904, no Districto Federal, r e ratibã n. 202, estudante, solteiro com domicilio e l e i , sidente á rua Dias da Cruz n. 557, operário, casado, com
toral no districto municipal de. Gloria. (Qualificação
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.'
requerida.)
(Qualificação requerida.)
LDO JACQÜES SOARES BRANDÃO
(1.294), filho de
ASCANIO PEDRO DE FARIA (1.308), filho de Ascanio
Pompeo Brandão e de Margarida Jacques Soares BranPedro de Farias e.de Ambrosina Meira Lima de Farias,
dão, nascido a 20 de maio de 1910, no Estado de Pernascido a 26 de fevereiro de 1913, no Districto Federal, <
nambuco, residente á rua' Clarisse índio do Brasil n u residente á avenida Marechal Floriano.n. 80, estudante,
mero 52, "medico, solteiro, com domicilio eleitoral n o '
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
districto municipal de Gloria.. ' (Qualificação requedè'-Gloria. (Qualificação requerida.)
rida.)
.
'
'
EDMUNDO GOMES DE OLIVEIRA (1.309), filho;de AntoÁLVARO VIEIRA DE ARAÚJO (1.295), filho de .Manoel.
. nio Gomes de Oliveira e de Cassiana da Silva Bastos,
Vieira de Araújo e de Maria Conceição Souza Araújo,
nascido a 7 de outubro de 1890, no Districto j Federal,
nascido a 15 de agosto de 1912, no Districto' Federal,
;
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residente á rua Bélmirc n, 75„ pbotographo, casado eom
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
(Qualificação requerida.)
OSWALDO PEREIRA KRON (1.310), filho de Guilherme-.
José Kron e de Laura Pereira Kron, nascido a 6 de
outubro de" 1905, no Districto Federal, residente á rua
' Vinte I r e s de Agosto n. 21. commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal ^ de Gloria.
(Qualificação»requerida.)
ERNESTO PEPE (1.311), filho de. Domingos Pepe e de
Philomena Aida Pepe, nascido a 8 de setembro de 1907,
no Districto Federai, residente á rua 24 dcMaio n. 993,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
JUVENAL DOLABELLA PORTULLA (1.312), filho de José
Alves Portelia Júnior e de Malvina Cezarina Dolabella
Portella, nascido a 9 de novembro de 1891, no Estado
de Minas Geraes, residente á rua Theophilo Ottoni numero 142, industrial, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
SÍLVIO LAGO PEREIRA DA SILVA (1.313), filho de Luiz
Philippe Pereira da Silva e de Silvana Lago Pereira da
Silva, nascido a 6 de dezembro de 1912. no Districto Federal, residente á avenida . Amaro Cavalcante n. 78.1,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
BUK.AT- GUTEMBERG LISBOA COSTA (1.314).
ALEXANDRE DE FREITAS VILLA REAL (1.315), filho de
Ignacio Antônio Villa Real e de Honorina Luiza Villa
Reat, nascido a 21 de janeiro de 1902, no Distreto Federal, residente á rua Diomedes Trota n. 132, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral
no
districto municipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio) .
JOÃO BAPTISTA ERASMO (1.316), filho de Erasmo Gustavo e de Adelia Pavani, nascido a 24 de junho de
1913, no Districto Federal, residente á rua Barão de
Mesquita n. 857, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
GILBERTO CARLOS VAZ DA FONSECA (1.317), filho de
Salathiel Pelegrino Duarte da Fonseca e de Jacintha da
Fonseca, nascido a 11 de março de 1916. no Districto
Federal, residente á rua D. Maria n. 11, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal
de Gloria. (Qualificação requerida.)
ARMANDO SILVA ARAÚJO (1.313), filho de Joaquim E u gênio Araújo e de Leonor Silva de Araújo, nascido a l i
de junho de 1906, no Estado de Minas Geraes, residente
á Av. Paula Souza n. 74, funecionario publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Glor i a . (Qualificação
ex-officio.)
ARIMOKDY DA COSTA FERREIRA (1.319), filho de Manoel da Costa Ferreira e de Hicrilia da Costa Ferreira,
nascido a 28 de julho de 1902, no Estado do Rio de
Janeiro, residente á rua do Mattoso n . 12, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Gloria. (Qualificação requerida.)
j-iNTONIO ROQUE DA SILVA (1.320), filho de Venancia da
Silva e de Rosa Domingos da Silva, nascido a 12 de fevereiro «de 1898, no Estado do Rio de Janeiro, residente
á rua Barão da Torre n. 286, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
(Qualificação requerida.)
ALFREDO DE AZEVEDO (1.321), filho de Annibal Alves
de Azevedo e de Augusta Alves de Azevedo, nascido a
21 de fevereiro de 1915, no Districto Federal, residente
á rua Menezes Vieira n. 66, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
JiFjGAR DE FARIA ZAMBRANO (1.322), filho de Rosauro
Zambrano e de Marianna de Faria Zambrano, nascido a
30 de julho de 1901, no Rio Grande do Sul, residente á
rua Santa Christina n. 5, engenheiro electricista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação requerida.)
SAULO FRANCISCO DOS ANJOS (1.323), filho de João
Francisco dos Anjos e de Jacintha Maria dos Anjos, nascido a 22 de fevereiro de 1899, no Estado de Minas Geraes, residente á travessa Cassiano n. 8, marítimo, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação requerida.)
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JSAIR OLIVEIRA.DE ABREU (1.324), filha de. Pedro de
Abreu e de Ricardjna Oliveira de Abreu, nascida a 2
de julho de 1913. no Districto Federal, residente á rua
Dona Anna n. 49, costureira, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
JÚLIO SOARES DE OLIVEIRA (1.325), filho de Lydia do
Carmo, nascido a 23 de maio de 1905, no Districto F e deral, residente, á rua Almirante Tamandaré n. 40, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
MARIA VIRGÍNIA-MONTENEGRO (1.326), filha de Menelio
Montenegro e de Marcionilla Ferreira Montenegro nascida a 28 de junho de 1916, no Estado de Pernambuco,
residente á rua Ladisláu Netto n. 39, casa I, domestica,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Gloria. (Qualificação requerida.
ODILON DA SILVA LAGE (1.327), filho de Quintino Antônio Lage e de Agueda da Silva Lage, nascido a 30 de
abril de 1912, *no Districto Federal, residente á estrada
Sapopemba n. 135, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
VICENTE OLIVETTE (1.328), filho de /Antônio Olivette e
de Cândida Januzzi, nascido a 27 de outubro de 1912,
no Districto Federai, residente á rua Nabuco de Freitas
p . 92. commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
SILVIO DE CAMPOS NOGUEIRA (1.329), filho de José de
Barros Nogueira e de Carmem de Campos Nogueira,
nascido a 21 de janeiro de 1913, no Estado de São Paulo,
residente á rua General Câmara n . 172, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO DE PADUA DA COSTA E CUNHA (1.330), filho
de Ruy Eduardo da Costa e Cunha e de Ermelinda Machado da Costa e Cunha, nascido a 25 de junho de 1915,
no Districto Federal, residente á rua Petrocochino n u mero 45, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Gloria.
(Qualificação requerida.)
GIL SOARES GUIMARÃES (1.331), filho de Carlos Moreira
Guimarães e de Dulce Soares Guimarães, nascido a 30
de-março de 1907, no Districto Federal, residente á rua
Santa Alexandrina, n. 480,. commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
(Qualificação requerida.)
ALBERTO AZEVEDO (1.332), filho de Zamith de Azevedo
e de Maria Argentina Silva de Azevedo, nascido a 29 de
novembro de 1913, no Estado do Espirito Santo, residente á rua Carvalho Monteiro n. 37, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação requerida.)
JOAQUIM DE QUEIROZ MATTOSO FILHO (1.333), filho
de Joaquim de Queiroz Mattoso e de Maria Custodia da
Silva Mattoso, nascido a 26 de janeiro de 1907, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua das Laranjeiras
n. 338, medico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
ALCEU DA SILVA (1.334), filho de Rita Maria da Conceição, nascido a 3 de outubro de 1910, no Districto F e deral, residente á rua das Laranjeiras n. 374, operário,
solteiro., com domicilio eleitoral no-districto municipal
de Gloria. (Qualificação requerida.)
LEONARDO DE GUTIERREZ JÚNIOR
(1.335), filho de
Leonardo Alvares Gutierrez e de Ermelinda de Oliveira
Gutierrez. nascido a 12 de abril de 1900, no Estado de
Minais Geraes, residente á praça José de ^Alencar n . 12,
industrial, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
JOÃO CLARO DE OLIVETRA (1.336), filho de Frederico
Claro de Oliveira e de Maria Delphina da Conceição,
nascido a 8 de setembro de 1905, no Estado do Rio de
Janeiro, residente á rua Nogueira da Gama n. 12, funcionário publico, casado, com domicilio eleitoral no d i s trieto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO FIGUEIRA DA MATTA (1.337), filho de Manoel
da Matta e de Victorina da Malta, nascido a 22 de março de 1896, no Estado do Rio' de Janeiro,, residente á
rua anto Alfredo n . 23, commercio, casado, com domicilio eleitora! no districto municipal de Gloria. (Quali^
ficação requerida.).
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SEVERO ROQUE DE AZEVEDO ( i . 338}., filho, de José Ran. gel de Azevedo e de Deolinda do.Amaral Azevedo, n a s cido a 6 de novembro de 1900, no Districto Federai, re-".
sidente á rua Voluntários da Pátria n... 40, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação requerida.)
MARIA A IDA LIMOEIRO (1.339), filha de José Honorio
Silveira da Motta. e de Luiza Silveira da Motta, n a s cida a 10 de fevereiro de 1882, em São Paulo (Estado),
residente á rua Silva Guimarães n . 22, domestica, viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação requerida.)
JOÃO EVANGELISTA (1.340), filho de Antônio Evangelista
e de Maria José, nascido a 31 de dezembro de 1904, no
Estado de Pernambuco, residente á r u a Paraguay n u mero 95, mecânico, casado, com domicilio. eleitoral no
districto municipal dè Gloria.- (Qualificação
requerida.)
"• •
JOÃO DE BARROS (1.341),. filho de Levy de Barros e de
' Alayde Senra de Barros, nascido a 16 de maio de 1916,
no Estado de São Paulo, residente á avenida 28 de Setembro n. 328, estudante, solteiro.- com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.. (Qualificação
requerida.)
ANTÔNIO WALTER DE ALBUQUERQUE (1.342), filho de
Oscar de Albuquerque e Anneris Netlo de Albuquerque,
nascido a 25 de agosto de 1913, no Districto Federal, r e sidente á rua Carlos Vasconcellos, n. 89, casa VIL cono-y
mercio, solteiro, comi domicílio eleitoral no dislricto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
SdANOEL GONÇALVES (1.343), filho de Manoel Gonçalves, e
de Julia de Jesus, nascido a 29 de abril de 1898, no Districto Federal, residente, á rua Maria Angélica, n . 15,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
xfíACEMA DE CASTRO (1.344), filha de Domingos Joaquim
de Castro e de Julia Pinto de Castro, nascida a 11 de
maio de 1912, no Districto Federal, residente á rua P e reira de Almeida, n . 67, domestica, solteira, com domicilio .eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida..)
NELSON.GARCIA DA SILVA (1.345), filho de Lino Garcia
da Silva e de Anna Pacheco da Silva, nascido a 24 de j u lho de 1915, no Districto Federal, residente á Avenida
Suburbana, n . 2. 239,-estudante, solteiro, com domicilio
eleitoral no dislricto municipal de Gloria. (Qualifioa- jão requerida.)
CARLOS EMÍLIO GONÇALVES DA SILVA (1.346), filho d e ' ,
- Carlos Gonçalves da Silva e de Alice Pereira Pinto da
. Silva, nascido a 19-de j u n h o de 1906, em Bogotá, brasileiro, residente á m a S. Martins, n . 114, official da Armada, solteiro, com domicilio eleitoral.no districto m u nicipal de Gloria. '(Transferencia.)
AGENOR FERREIRA (1.347), filho de Manoel Ferreira e de
Maria Ferreira da Conceição, nascido a 7 de setembro
de 1897, no Districto Federal, residente á rua General
Caldwell, n . 297, sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
DULCE FERREIRA (i .348), filha de Antônio Lourenço F e r •reira e de Maria Rodrigues Ferreira, nascida a 16 de
•agosto de 1911, no Districto Federal/residente á rua São
Francisco Xavier, n . 711, casa 9, funecionario municipai;
solteira, com domicilio eleitoral, no districto municipal
de Gioria. {Qualificação
ex-officio.)
.íEGINA DE ALMEIDA MATA RÜBIÃO (1.349), filha de Bento Màia Rubião e de ;Meeias Almeida Rubião, nascida a 9 •
de outubro de 1900, rio Estado de Minas Geraes, residente
á rua Coelho Netto, n . 28, casa 5, funccionaria municipal,,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Gloria. (Qualificarão
ex-officio.)
JULIETA GUIMARÃES SIMÕES ( 1 . 3 5 0 ) : filha de Diniz José
Simões e de Julieta Guimarães Simões, nascida a 5 de .
maio de 1915, no Districto Federal, residente ã rua Gerontia, n . 5 (São Christ.ovão), funccionaria municipal,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal .
de Gloria. (Qualificação ex-officio.)
MAURÍCIO DE MELLO SOARES (1.351), filho de Valdemiro
Amadel Soares' Filho e de Alba de Mello, nascido a 5 de
fevereiro d-e 1915, brasileiro, residente á Praça São J e íonymo, n. 18, casa 1, funecionario municipal, .solteiro, coni

domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria,
(Qualificação ex-offido.)'
••
HELIA MEYER (1.352), filha de Felippe Frederico Meyer >.
de Rosalia Guimarães Meyer, nascida a 6 de fevereiro
de 1888, no Districto Federal, residente á rua Tavares
Bastos, n . 14, funccionaria municipal, solteira, com do-,
micilio eleitoral no districto m u n i c i p a l d e Gloria., (Qualificação
ex-officio.)
RAPHAEL FORTUNATO DA SILVA (1.353), filho de José
" Ribeiro da Silva e de Felismina Firme .da Silva, nascido
- a 24 de outubro de 1899, no Estado de Pernambuco, residente no Corpo oe Fuzileiros Navaes, militar, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio-.)
DELFIM RODRIGUES (1.354), filho de Antônio Rodrigues;
e de Preciosa da Silva, nascido a 15 de janeiro de 1893,
no Districto Federal, residente á ladeira do Barroso, n u Tnero 7, sargento da Armada, solteiro, com domicilio eleitoral' no "dislricto municipal de Gloria. (Qualificação
1

ex-officio.)

JOÃO OLIVIO" RODRIGUES (1.355), filho de paes ignorados,
nascido a '24 de junho de 1906, no Districto Federal, (residente á Avenida Gomes Freire, n . 132. sub-official"da
Armada, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gloria. (Qualificação
eX.-officio.)
SYLVESTRE AGOSTINHO DO SACRAMENTO (1.356), filho de Antônio Baptista do Sacramento e de Antonia
Francisco do Sacramento, nascido a 31 de dezembro
de 1896, no Estado da Bahia, residente á rua São José
n . 170.. empregado publico, solteiro^ com domicilio
eleitoral no districto municipal de Gljria. (Qualificação "ex-officio".)
AUGUSTO DA CUNHA MAGOES SI PEREIRA {1.357), filho
de João Maggessi de Castro Pereira e de Analía da
Cunha Maggessi Pereira, nascido a 23 de março de
1899, no Districto Federal, residente á rua Ribeiro de
Almeida n. 36, official do Exercito, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gloria,
(Transferencia..)
LUIZ CARLOS DA COSTA NETTO (1.358), filho cie Marcos
Evangelista da .Costa " Valle e de Maria Rosa de Lima,
nascido a 13 de fevereiro de 1880. n o ' E s t a d o ' d e Pernambuco, residente á rua Bento Lisboa n . 9, militar,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
d ê Gloria. (Transferencia.)
,
ÁLVARO JANSEN SERRA LIMA SALDANHA (1.359), filho
de Alfredo Saldanha e de Angélica Serra Lima Saldanha, nascido a- 25 de julho de 187.9, em São Luiz do
Maranhão, residente no Hotel Suisso-Gloria, coronel do
Exercito, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gloria. (Transferencia.)
BENEDICTO LEOPOLDINO DE SOUZA (1.360),. filho d e '
Antônio Miguel de Souza e de Martha PeArosa de Souza, nascido a 2i de junho de 1905, no Estado de Matto
Grosso, residente á rua Uranos n . 1.357, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação "ex-officio"..)
NARCISO PEIXOTO LOPES (1.361), filho-de Annibal Lo• pes Loureiro e de Anna de Oliveira Lopes, nascido a
25 die janeiro Se 1868, no Rio Grande do Sul, residente
á . r u a Pires.de Almeida n . 7, apartamento 12, militar,
casado, com'domicilio eleitoral no districto municipal
de Gloria. (Qualificação "ex-officio".)
ANTÔNIO DE CASTRO FLEURY (1.362), filho de Manoel
Brandão Fleury e de Porcina, de Castro Fleury, nascido
a 10 de setembro de 1909, no Districto Federal, residente á rua Ferreira Vianna n . 58, medico, 2 tenente
estagiário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri.cto municipal de Gloria. (Transferencia.)
JOSE' DE SOUZA. COIMBRA (1.363), filho de Francisco de
Souza Coimbra e do Elvira Flora da Silva Coimbra, nascido a 6 de dezembro de 1904, no Estado de Piauhy,
residente á rua General Severiano n . 74, militar, casado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
AMÉRICO DOYLE FERREIRA (1.364), filho dc Américo
Francisco Ferreira e de Iracy Doyle Costa Ferreira, n a s cido a 11 de julho de 1907, no Districto Federal,.residente á rua das Laranjeiras n . 32, medico militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
ÁLVARO GÓES VALERIANI (1.365), filho de Garlindo Valeriáni e de Amélia' Góes Valeriãni, nascido a 4 de se1
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'embro de 1907, em Araras, Estado da S. Paulo, residente á r u a Corrêa Dutra n . 150, medico, solteiro, com,
domicilio eleitoral* no dislricto municipal de Gloria.;
(Qualificação
ex-officio.)
JL/LIO NASCIMENTO LEBON REGIS (1.366.) filho de Gustavo Lebon Regis e de Julia Nascimento Lebon Regis,
nascido a 14 de novembro de 1904, em Florianópolis,
Estado de Santa Catharina, residente á r u a Indiana n. 59,
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no, districto
municipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
WYLMAR DUTRA DE MOURA (1.367), filho de Odouato de
Moura e de Beatriz Risoleta Dutra de Moura, nascido a
19 de dezembro de 1913, no Districto Federal, residente
á rua Humaytá n. 240, official, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
WALDOMIRO DIAS (1.368), filho de Jacyntho Dias c de
Maria Dias, naseido a 11 de janeiro de 1900, em Belém,
Estado do Pará, residente á ladeira do Leme n. 147,
sargento do Exercito, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)]
NELSON BAETA DE FARIA (1.369), filho de Cicero Baeta
^ de Faria e de Leopoldina Guimarães Baeta de Faria,
nascido a 13 de abril de 1913, em Porto Alegre, Estado!
do Rio Grande do Sul, residente á rua do Cattete n. 347,
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto
municipal de Gloria.
WALMYR BARBOSA BARROCAS (1.370), filho de Antônio
Pires Barrocas e de Maria Barbosa Barrocas, nascido a
14 de novembro de 1904, no Estado do Ceará, residente'
á avenida Mem de Sá n. 102, sargento escrevente do
Exercito, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
ANTÔNIO PACÍFICO PEREIRA DE SOUZA (1.371), filho
de Sabino Pereira de Souza e de Indalecia Souza, nascido
a 5 de setembro de 1887, em Villa de S. Franciso, E s tado da Bahia, residente á praia do Flamengo n . 2, m e dico militar, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
Rio, 31 de agosto de 1934. — A, Botelho.
SÉTIMA ZONA
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(Districtos municipaes de Gamboa. Santa Anna e E s pirito Santo)
Juiz — Dr. Antônio Rodolpho Toscano Espinola
PROCESSOS DE INSCRIPÇÃO
Faço publico, para os fins dos a r t s . 43 do Codigõ eao do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por
este Cartório e Juizo da V- Zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
PASCHOAL F E L I P P E DONATO (2.102), filho dè João Donato e de Carolina Casella, nascido a 6 de outubro-de
1907, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto munieipal de SanfAnna, e
residente á rua Nabuco de Freitas n . 60 (Qualificação
•
requerida.)
AMPER DJALMA VIANNA (2.103), filho de Jorge Augusto
Vianna e de Elvira Vianna, nascido a 4 de agosto .de
1906, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna,
residente' á rua Senhor dos Passos n . 207. (Qualificação ex-officio B . E . 71 n. 248.)
fJALVADOR SANTORO (2.104), filho de Francisco Santoro
e de Phiiomena Penna, nascido a 17 de setembro de
1910, no Districto Federal, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SaivAnna
e residente á rua Nabuco de Freitas n . 157. (Qualificação requerida'.)
DOMINGOS PIRES (2.105), filho de Antônio Pires e de
Olivira Pires, nascido a 14 de março de 1914, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna e residente
á rua da America n . ' 167. (Qualificação requerida.)
ANYSIO CHICRALLA RACY (2.106), filho de Abrahão Chicralla Racy e de Salomé Matheus Chicralla, nascido a
12 de outubro de .1907, em Campos, Estado do Rio .de

Agosto de 1334

Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto 'municipal de SanfAnna e residente á Avenida Lauro Mulier n .
96.
(Qualificação
ex-officio
B . E . 71 n . 352.)
JOÃO PEREIRA DE CASTRO (2.108), filho de José P e reira de Castro e de Rosalina da Rocha Pereira, nascido
a 6 de maio de 1890, em Entre Rios, Estado» do Rio de
Janeiro, operário, casado, com domicilio elitoral no districto municipal de SanfAnna residente á rua Conda
de Bomfim n . 275. (Qualificação ex-officio B. E . 71
n . 278.)
EDUARDO REGO DE MEDEIROS (2.109), filho de Manoel
do Rego Medeiros e de Rosa do Rego Medeiros, n a s cido a 3 de junho de 1871, no Districto Federal, p o licia do Caes do Porto, casado, com domicilio elitoral no
districto municipal de Gamboa e residente á rua Antônio
Carlos n . 307-A, Olaria. (Qualificação ex-officio
B,
E . 40 n . 8.706.)
JOÃO DA COSTA MORAES (2.111), filho de Manoel da
Costa Moraes e de Constância Julia Rigaçon, nascido a
19 d c maio de 1891, no Districto Federal,, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipai
de SanfAnna e residente á rua Dr. Carmo Netto n. 17.
(Qualificação requerida.)
LUIZ ANTÔNIO FERREIRA (2.113), filho de José Maria
Ferreira e de Maria José Ferreira, nascido a 8 de s e tembro de 1898, no Districto Federai, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna e residente á rua Senhor dos P a s s o s '
n. 207. (Qualificação ex-offieio B . E . 71 n . 284.)
MANOEL ESPIRITO SANTO DIAS (2.114), filho de Hygino Maximiano Dias e de Alice" Maria do Espirito Santo,
nascido a 19 d.e dezembro de 1906, no Districto Federal,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna e residente á rua Condessa Belmonte n. 82. (Qualificação ex-officio B . E . 71 n. 331.)'
GEORGINO FRANCISCO NUNES PEREGRINO (2.118), filho
de Francisco José Peregrino e de Maria Francisca do
Souza, nascido a 4 de julho de 1903, no Distrieto F e deral, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto 'municipal do Espirito Santo e r e s i dente á rua Phiiomena Nunes n. 320. (Qualificação
requerida.)
&RAULIO DA SILVA PINHEIRO FREIRE (2.119), filho de
João da Silva Pinheiro Freire e de -Braulia Couto
Freire, nascido a 20 de março de 1911, no Districto F e deral, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral
no
dislricto municipal de SanfAnna e residente á r u a
Visconde de Itaúna n . 111. (Qualificação
ex-officio
B . E . 71 n. 702.)
ÜCTAVIO CONDE (2.120), filho de Domingos Conde e do
Izabela Florisbela, nascido a 13 de maio de 1897, no
Districto Federal, estivador, solteiro, com
domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e residente á rua Visconde de Itaúna n. 357. (Qualificação
ex-officio B. E . 71 n . 624.)
ANTÔNIO DA COSTA SABINO (2.121), filho de Manoel da
Costa Sabino e de Josepha da Conceição, nascido a 13
de abril de 1882, em Viseu-Portugal, brasileiro naturalisado, empregado publico, solteiro, eom
domicilio
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo e r e sidente á rua Sampaio Vianna n . 46. (Qualificação r e querida.)
SEBASTIÃO FERREIRA PACHECO (2.122), filho de Júlio
Ferreira Pacheco e de Amélia Sabina Pacheco, nascido
a 20 de janeiro de 1895, no Districto Federai, commercio,
casado, eom domicilio eleitoral no districto municipal do
Espirito Santo e residente á rua do Bispo n. 82. (Qualificação requerida.)
EPAMINONDAS DE SOUZA (2.123), filho de João Sabino de
Souza e de Vicencia Maria de Jesus, nascido a'20 de setembro de 1903, no-Estado do Espirito Santo, operário,
solteiro, com domicilio eleitpral no districto municipal
de Espirito Santo e residente á rua Pereira Franco
n. 84. (Qualificação requerida.)
ÁLVARO MONTEIRO BERTHOLO (2.124), filho de José
Monteiro Bertholo e de Delphiria Marca da Rocha, n a s cido a 11 de abril do 1905, no Districto Federal, b a r beiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal do Espirito Santo e residente á rua São Pedro
n. 181, I andar. (Qualificação ex-officio B . E . 77
n. 895.) .
o
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ALEXANDRE CARLOS MELISANI (2.125), filho de Antônio
Carlos- Molisani e; de Maria Michaela' Melísani, nascido a
14 de outubro de 1882,, n o Districtp Federal, professor
de, orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto. municipal de Espirito. Santo e residente á rua de.
São Christovão ir. 225-sobrado.'
(Qualificação ex-officio: B . E. 74 n. 708.)
' '
PAULO: ALVES (2.126), filho, de Guilherme Alves e de Alzira Alves, nascido- a 12 de fevereiro de 1912, em P e trópolis, Estado, do Rio de Janeiro, professor de orchestra,
solteiro, com domicilio', eleitoral no districtp municipal
de Espirito Santo e residente á rua do- Lavradio n. 5 3 .
(Qualificação ex-officio B . E . 74 n. 687.)
FREDERICO PINTO DE OLIVEIRA (2.128), filho de Joaquim.
Pinto de Oliveira e de Ambrosina. Maria da Conceição,
nascido a 5 de março de 1911, no Districto Federai, pro- fessor de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal do Espirito Santo e residente a ' r u a
Jacareina n . 2 7 . (Qualificação ex-officio B . E.. 74
n. 774.)
ABELARDO SANCHES RUFZ (2.129), filho de Christovão
Sanches Lopes e de Dolores Ruiz Gordilho, nascido - a
7 de Setembro de 1896, no Districto Federal, professor
de orchestra, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Espirito Santo e residente a rua Conde de
Bomfim n. 1.132. (Qualificação ex-officio B . E . 74
n . 784.)
GODOFREDO DOS REIS MACIEL (2.130), filho de Alfredo
Alves Maciel e de Maria Constância dos 'Reis Maciel, nascido a 8 de novembro de 1893, em Serrinha, Estado da
Bahia, professor de orchestra, viuvo, com. domicilio eleitoral no districto municipai de. Espirito Santo e residente
^a r u a General Câmara n. 39. (Qualificação
ex-officio
B . E . 74 n. 613.)
MANOEL PEREIRA (2.131), filho de Joaquim Pereira e de
Thereza M. da Conceição, nascido a 1.3 de maio de 1891, .
em Cebolas, Estado do Rio de Janeiro, trabalhador, braçal,
viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gamboa e residente a rua Figueiredo Rocha n. 62-Vigario Geral. ('Qualificação - ex-offxcio- B . E . 37 n u mero 30.802.)
JORGE TAMEGA (2.133),. filho de José T.amega e de Olinda*
Tamega, nascido a 22 de maio. de 191-4, em Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo, professor de. orchèslra/sõlteiro, com. domicilio eleitoral, no districto municipal de
Espirito'Santo, e residente a rua Regente Feijó- n. 74.
(Qualificação ex-officio B . E . 74 n. 7.56".)
. ÍJELENO RICARDO DA SILVA (2.134), filho de Ricardo da
Silva e de Maria-Ricardo da Silva, nascido a 15 de s e - témbro de 1908, êm Pesqueira, Estado de Pernambuco,
professor de orchestra, solteiro,, com domicilio eleitoral
no districto municipai de Espirito Santo e residente a
rua' Regente Feijó n. 74. (Qualificação ex-officio
B.
E . 74 n. 755.)
CLODOMIRO LORETO DIAS (2.1.35), filho de José Antônio
Dias e de Maria de.Loreto Dias, nascido a 13 de dezembro de 1895, no Districto Federal, commercio, solteiro,
eom domicilio eleitoral no districto municipal, de Saut'
Anna. e residente a rua Juruena n. 55-A. (Qualificação
requerida.) VICENTE CARVALHO DA SILVA (2.136), filho de,Joaquim"
Carvalho da Silva e de Francisca Ricarda da Fonseca,
nascido a 22 de abril de 1913, em Cruzeiro, Estado de
São Paulo, professor de orchestra, solteiro, com domi- .
cilio. eleitorai. no districto municipal-de Espirito Santo e
..
residente a rua Regente Feijó n, 74. (Qualificação ex: officio B . E.- 74 n. 754.)
ALFREDO DA SILVA LEAL (2.137), filho de Agostinho da
Silva Leal e dé Florinda Amélia da Silva.Leal, nascido
a-11 de dezembro de 1894, em Recife, Estado de Pernambuco, commercio, solteiro, coni domicilio eleitoral
no districtp municipal de Espirito Santo e- residente á,
rua do Rezende n. 46. (Qualificação ex-officio
B.
E . 66 n. 997.). '
MANOEL XIMENEZ GARCIA (2.138), filho dr Manoel Garcia '
e de Trindade Ximenez, nascido a 1.0 de. agosto de 1912,
em São. Paulo, estivador, casado, com, domicilio eleitoral
rio districto municipal do SanfAnna. e. residente á rua
Senador Euzebio n. 12.
(Qualificação ex-officio
B.
E . 71 n. 587.)
PAULO LUIZ DOS SANTOS ( 2 . 1 3 9 f i l h o de Augusto José
dos Santos, e de Helena Francisca Catharina dos Santos,
nascido* a 21 de julho de 1899, no Districto: Federal, com-
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mercio, casado, com domicilio eleitoral' no districto de
SanfAnna e residente á rua Senador' Euzebio n . 80.
(Qualificação requerida).
IÍELSON MOURA ADAME (2.140), filho de Hercules. Pedro
Adame e de America Belmira Adame-, nascido a 26 de
janeiro de 1900, em. Socego, Estado de Minas- Geraes,
commerciante, solteiro, com domicilio- eleitoral no districto municipal dé* SanfAnna e residente á rua Senador
Euzebio: n. 410. (Qualificação requerida.)
JOAQUIM AUGUSTO CARVALHO' (2.141), filho de Palmyra de Jesus de Carvalho, nascido aí 8 c> abril de 1910,
no Districto Federal, commercio; solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e residente á rua Júlio do Carmo n. 101-. (Qualificação r e querida.) • .
JAIME. BELÉM (2.1:42), filho de Frederico Roberto Belém
e de Florisbella .Maria Belém', nascido a 17 de julho de
1903, em Cachoeira, Estado de São Paulo, contador,
casado, com domicilio, eleitoral no districto municipal de
SanfAnna e residente á rua Senador Euzebio n . 66-so. . . . brado. (Qualificação requerida.)
JOÃO ANTÔNIO (2.143),, filho de Leoncio. Brotemon Vives,
e de Joanna Siqui Beltram, nascido a, 19 de janeiro de
1908, no Districto Federal, operário, jcasado, com.domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna e
residente á rua João Caetano n. 105'. (Qualificação r e querida.)
FLORIANO DA COSTA FREITAS (2.144), filho de Firmino
de Freitas e de Laura Joaquina de Freitas,, nascido a 15
de dezembro' de 1903, no Districto Federal, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districtp municipal
de SanfAnna e residente á rua Senador Euzebio n . 77. :
^(Qualificação requerida.)
JOSÉ BONIFÁCIO DOS SANTOS (2.145),- filho de João L i banio dos Santos e de Maria Antonia Sá, nascido a 16 da
outubro de 1909, no Districto Federal,- commercio, casado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de .
SanfAnna e. residente á rua Furtado Mendonça n . 15.
(Qualificação requerida.)
MODESTO TEIXEIRA DA MOTTA (2.146), filho de José
Teixeira da Motta e d e Ida Teixeira da Motta, nascido
a 11 de agosto de 1901, em São Paulo, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
SanfAnna e residente á rua Visconde de Itaúna n. 111- '
casa 69. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO COELHO DE OLIVEIRA (2.1,47).,, filho de Américo Coelho de Oliveira e de M a r i a d a Silva Neves nascido
a 27 de março de 1904,- no Districto Federal, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna e residente á rua Senador Euzebio n . 410.
(Qualificação requerida.)
,
.
GERSON GORRÊA DE CASTRO ( 2 . 1 4 8 ) / f i l h o de Hilário
Corrêa de Castro e de Marieta Fernandes Castro, n a s cido a 21 de setembro de 1905, no Districto. Federal,
.commercio,, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna e residente. á rua
Navarro
n.. 204. (Qualificação requerida.)
SEPTEMIO NAPOLIS (2.149), filho de José Napolis. e de
Luiza Imbroinisa, nascido- a 12 de abril.de 190.5, no Districto Federal, commercio, casado, com! domicilio-eleitoral
uo districto municipal de SanfAnna |e-residente á rua
Luiz Pinto n. 4 1 . (Qualificação requerida.)
AGOSTINHO MAURO (2.151), filho de Francisco Mauro e de
Virginia Mauro, nascido a 3 de setembro-, de 1909; no
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral n o districto municipal d e SanfAnna e r e s i dente á rua General Pedra n. 195. (Qualificação re-i
querida.)
FAÜSTTNO BAPTISTA DOS SANTOS (2.152), filho de. João
Guedes dos Santos e de Maria Pastora da Conceição,
nascido a 15 de fevereiro de 1903; no Districto Federal,
funecionario publico, solteiro, com' domicilio eleitoral no
districto municipal de -SanfAnna. e residen'e. á r u a
' «Mario Carpenter n . 164. (Qualificação ex-officio
B.,
E . 67 n . 275.)
.
i
NICOLAU ANSELMO DA SILVA (2.153), filho de José F e r nandes da Silva e de Cândida Anselmo da Silva, -nascido a 21 de setembro de 1898, no Districto Federal,
operário, solteiro, com domiiclio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna e residente á rua Marechal Floriano- Peixoto n. 217. (Qualificação ex-officio- B. E. 7.1.
n. 335.)
•
'
1

;
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OLVNTHO DE SOUZA GUIMARÃES (2.154), filho de Francisco de Souza Guimarães e de Ernestina de Oliveira
Guimarães, nascido a 17 de julho de 1892, em Estância,
Estado de Sergipe, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna e residente
á rua Leoncio de Albuquerque n. 33. (Qualificação
ex-officio

B.

E.

71 n.

355.)

MANOEL DA SILVA (2.155), filho*de Francisco de Lima o
Silva e de Claud^nora Màrthis da Silva, nascido a 8 de
dezembro de 1889, em Joazeiro, Estado da Bahia, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna e residente á rua General Câmara
n. 241. (Qualificação ex-officio
B. E. 71 n. 328). .
JÚLIO PEDRO DO NASCIMENTO (2.156), filho de Manoel
Pedro e de Maria Pedro do Nascimento, nascido a 1 de
outubro de 1901, no Estado de Sergipe, portuário, viuvo,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E s pirito Santo e residente á rua Carlos Seidl n. 251. (Qualificação ex-officio
B . E. 67 n. 715.)
CLDA TEIXEIRA MARINS (2157), filho de Agostinho Marins
Pinheiro Campos e de Anezia Teixeira Marins, nascida
a 2 de março de 1898, no Districto Federal, domestica,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna e residente á rua Presidente Barroso n. 46.
(Qualificação requerida.)
MARIO DIAS VARGEM (2.158), filho de José.Maria Dias
Vargem e de Maria das Dores Vargem, nascido a 9. de
maio de 1911, no Districto Federal, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna e residente á rua Equador n. 40. (Qualificação r e querida.)
-FERNANDO BASILIO (2.159), filho de Cândido Rosa e de
Maria Magdálena, nascido a 23 de maio de 1888, em Nova
Iguassú, Estado do Rio de Janeiro, policia do Caes do
Porto solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Gamboa e residente no Morro da Providencia
s|n. (Qualificação ex-officio
B. E . 70 n. 8.)
JOSÉ PINTO RIBEIRO (2.160), filho de Manoel Pinto Ribeiro e dc Maria. Rabelo, nascido a 10 de fevereiro de
1886, em Portugal, brasileiro naturalizado, negociante,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna e residente á rua Senador Euzebio n. 185.
(Qualificação requerida.)
ALEXANDRINO FERREIRA CAMPOS (2.162), filho de Mamede Ferreira e de Preciosa Maria Ferreira, nascido a
7 de maio de 1893, em Quissamã, Estado do Rio de J a neiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo e residente a riia
Affonso Cavalcante n . 123. (Qualificação requerida.)
ZiLDA BRIGGS AZAMOR (2.163), filha de Alfredo Azamor
Filho e de Celina Briggs Nunes Azamor, nascido a 26
de fevereiro de 1904, em Niçtheroy, Estado do Rio de
Janeiro, professora de orchestra, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo e r e sidente á rua Sargento Pinto de Oliveira n. 24. (Qualificação ex-officio
B . E . 74 n. 631).
L0IZ DE ALMEIDA COSTA (2.164), filho de Ramiro Moreira da Costa e de Amélia Almeida Costa, nascido a 15
de junho de 1901, em Recife, Estado de Pernambuco,
professor de orchestra, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Espirito Santo e residente á
rua do Flamengo n. 168. (Qualificação ex-officio
B.
E . 74 n. 630.)
ANTÔNIO PEREIRA RIBEIRO (2.165), filho de Manoel Pereira Ribeiro e de Francisca Cândida Ribeiro, nascido a
25 de dezembro de 1905, no Districto Federal, professor
de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo e residente á rua
São Christovão n. 138. (Qualificação - ex-officio
B.
E . 74 n . 791.)
LEONARDO RIBEIRO (2.166), filho de Antônio Gentil F e r reira Ribeiro e de Adelia Ribeiro, nascido a 27 de maio
de 1905, em Belém, Estado do Pará, professor de orchestra, solteiro, com domicilio.eleitoral no districto«municipal de Espirito Santo e residente á rua General Canabarro n . 16. (Qualificação ex-officio
B.
E.
74
n . 787.)
FRANCISCO MICELLI (2.168), filho de Paschoal Micelli e
de Phiiomena Lesso, nascido a 15 de dezembro de 1891,
no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e residente '
á rua Visconde de Itaúna n . 111. (Qualificação
ex-officio
B . - E . 71 n . 264.)
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EUTHALIA DE MELLO VIANNA (2.169), filha de M r o e l
Francisco Mello e de Adelaide da Costa Souza, nascida
a 1 de janeiro de 1902, no Districto Federal, domestica,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Espirito Santo e residente á rua Laurindo Rabello
.n. 3 1 . (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO ALVES, DE PINHO (2.170), filho de Lueiano Alves
de Pinho e de Albertina Alves de Pinho, nascido a 14
de março de 1912, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto_ municipal
do Espirito Santo e residente á rua Aristides Lobo n. 83.
(Qualificação requerida.)
MANOEL TAVARES PINTO (2.171), filho de Julião da
Silva Pinto e de Joaquina Maria da Conceição, nascido
a 31 de outubro.de 1903, em Campos, Estado do Rio de
Janeiro, operário, solteiro, 'com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna e residente á rua Cândido Mendes n. 7 3 . (Qualificação ex-officio
B. E . 67,
a 156.)
LEVY MIRANDA NEVES (2.172), filho de José Lucas das
Neves e de Lucinda Miranda Neves, nascido a 2 de
agosto de 1906, em Niçtheroy, Estado Rio de Janeiro,
funecionario publico, casado, com,domicilio eleitoral no
districto municipal do Espirito Santo e residente á rua
Marquez de Sapueahy n. 32, casa 7. (Qualificação r e querida.)
' MILTON DANTAS ROMÉRO (2.173), filho de Emilio Ramo?
Roméro e de Anna Dantas Roméro, nascido a 11 de
outubro dé 1905, em Lagaro, Estado de Sergipe, func' cionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna e residente á rua
Redemptor n. 196. (Qualificação ex-officio
B . E . 70.)
EUGÊNIO BORGES PASCHOAL (2.174), filho de Evaristo
Borges Paschoal e de Julia Olinda, nascido a 30 de
novembro de 1914, no Districto Federal, ajudante m e ehanico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna e residente á rua Ankines
Maciel n. 128, casa 3 . (Qualificação ex-officio B. E. 70.)
JOÃO DE SOUZA BITTENCOURT (2.176), filho de Emiliano
de Souza Bittencourt e de Bertti de Souza A vedar,
nascido a 15 de maio de 1898, no Districto Federal,
. operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna e residente á r u a da America
<" n. 255. (Qualificação requerida.)
CANCIDIO RODRIGUES GUIMARÃES (2.177), filho de Cândido Rodrigues Guimarães e de Carlinda Maria Guimarães, nascido a 8 de agosto de 1908, no Districto
Federal, photo gravador, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna o residente á rua
Costa Barros n. 3 . (Qualificação requerida.)
ÈDGARD GRIZANTE (2.178), filho de José Grizante e de
Primitiva da Silva Grizante, nascido a 11 de fevereiro
de 1894, em Maeoca, Estado de São Paulo, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Espirito Santo e residente á rua Monte- Alegre n. 189.
(Qualificação ex-officio
B. E . 66, n. 667.)
ARMANDO FELIPPE DA SILVA (2.179), filho de José F e lippe da Silva e de Albertina Santos da Silva, nascido a
18 de maio de 1910, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna e residente á rua das Mangueiras n. 30,
Piedade. (Qualificação requerida.)
DALEMBERT LAGE BRAGA (2.180), filho de Antônio da
Costa Braga Júnior e de Jardeüna Lage Braga, naseido
a 22 de dezembro de 1907, no Districto Federal, alfaiate
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Espirito Santo-e residente á rua Pernambuco n. 179.
(Qualificação requerida.)
.
MANOEL 'GONÇALVES DE OLIVEIRA (2.181), filho de
Domingos Gonçalves de Oliveira e de Ernestina Cornelia
de Oliveira, na"scido a 14 de junho de 1880, no Districto
Federal, professor de orchestra, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal do Espirito Santo e
residente á rua Purús n. 50, digo Lavradio n. 53. (Qualificação ex-officio
B . E . 74, n. 298.)
MANOEL MARQUES DA NOVA (2.183), filho de Francisco
Marques da Nova e de Amélia Pilar da Nova, nascido a
12 de maio de 1892, no Districto Federal, commerciante,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Espirito'"Santo e residente á rua Machado Coelho
n. 162. (Qualificação requerida.)
rfTJLIO SEN NA FILHO (2.184), filho de Júlio Pereira de
Senna e de Francisca Pereira de Senna, nascido a 6 de
setembro de 1908, em Fortaleza, Estado do Ceará,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
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municipal de SanfAnna e residente â rua Senhor dos
Passos n. 221. (Qualificação ex-officio
B. E. 67,"m 155.)
ÍTALO BRIDGE (2.185), filho de Abel Bridge e.de Ernestina Bartu, nascido a. 10 de abril de 1900, em Niçtheroy,
Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Espirito •
Santo e residente á praça dá Republica n. 7 3 . (Qualificação ex-officio B . E . 66, n. 999.)
OSWALDO MONTEIRO (2.186), filho de Clarinda.Maria do
Espirito Santo, naseido a 11 de fevereiro de 1903, em
Campos, Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro,
coni domicilio eleitoral no districto municipal .de
Gamboa o residente á rua 20 de abril n. 37. (Qualificação requerida.) .
•
LUCIANO MARTINS PALMA- (2.187), filho de Raphae!
Martins Sanche e de Manoela Palma Lara, nascido a. í ,
de abril de 1898, no Districto Federal, barbeiro, solteiro, •
com domicilio eleitoral no districto municipal do E s pirito Santo e residente á rua de São Christovão n. 2 2 5 ;
(Qualificação ex-officio
~&. E . 77, n. 873.) „ " '
ALBERTO DE OLIVEIRA VAZ. (2.188), filho de Leopoldo
José Vaz e de Elvira Soares de Oliveira, nascido a 23de março de 1890, em São João Marcos, Estado do
Rio-do Janeiro, professor de orchestra, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal do Espirito
Santo e residente A estrada Velha.da Pavuna n, 1:496. (Qualificação~e-OFFICM> B. E. 74, n. 681.) SILVINO AVELINO DÉ SOUZA (2.190),-filho de Ernesto
Avelino; de Souza Ferreira e de. E l i s a Maria -de Jesus,
nascido a 9 de fevereiro de 1902, em Porto Ganhães,
Estado, de -Min as Geraes. mechanico, solteiro, com domicilio ' eleitoral no districto municipal do Espirito
Santo e residente á rua Patrocínio n. 99. (Qualificação
requerida.)
,
EUGÊNIO NASCIMENTO BARROS <2.193}, filho da BentoCândido Rodrigues :de Barros e de Etelvina Francisca
de Nascãmonto, nascido a 15 de novembro, de 1902, no
Districto Federal. MJimiercio, .solteiro, com domieiiio
efeitoral no districto municipal "do Espirito Santo e r e , sidente á -rua Barão de- Angra n. 38. ..(Qualifícaoão r e -qiienda.)
.
ANTÔNIO JOSÉ DA-COSTA (2.194), filho.de João Ardunic
da Costa e de Bernardina de Jesus, nascido a 28 de
março de 1895, no Districto Federal, marítimo, casado,
com domicilio eleitoral no districto m u n i c i p a l do Esp r i t o Santo e residente á rua Maia Lacerda n. 38.
(Qualificação requerida.)
FRANCISCO PACIFICO DE ASSIS (2.195); filho de J o a - ,
quim Henrique de Assis e de Maria Luizã da Silva,
nascido a 4 de fevereiro" de 1898, no Estado de Pernambuco, estivador,, solteiro, com domicilio eleitoral n o .
districto municipal d e . S a n f A n n a e residente á rua .
Júlio do Carmo n. 459. (Qualificação ex-officio. B. E . 7 1 , .
n. 690.)
RAUL BL AN CO CRANS (2.196),-filho, de Manoel Blanco. e
de Antonia Crans,, nascido ,a 17 de fevereiro de 1904, no
Districto Federai, commercio, solteiro, eom domicilio,
eleitoral no districto /municipal do Espirito Santo e r e sidente á rua. Maia Lacerda n. 83: (Qualificação r e querida.)
.
•
• '
PEDRO CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE (2.197), filho
de João Cavalcante de Albuquerque e de Maria Cavalcante
de Albuquerque; nascido^a 12 de março de 1896, Estado
de Alagoas, motorista, viuvo, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna e residente á rua Vis-conde da Gávea n. 26; (Qualificação•ex-officio B . E . 67,
n. 27.)
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(Dístrictos municipaes de Gamboa, SanfAnna,
e Espirito Santo)
Juiz — Dr. Antônio Rodolpho Toscano Espinola
• Faço publico, para os fins dos a r t s : 43 do Código & 25
do Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes, que por este
Cartório e Juizo da 7" Zona Eleitoral,;estão sendo processados
cs pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
s

. JOÃO ANTÔNIO JUSTÍNÒ (2.200), filho de Antônio J u s tino e de Isabel Maria, da Conceição, nascido a 30 de
janeiro de. 1899, em Itaguany, Estado do Rio de Janeiro,
' ' . e s t i v a d o r , casado, com domicilio eleitoral," no districto
municipal de SanfAnna e residente á rua Senador
Euzebio n. 160. (Qualificação ex-officio
B . E . 71,
n. 670.)
.
,
.
IRENIO FREIRE BARRETO (2.201), filho de Paulo Freire
Barreto e de Eneriha Freire Barreto, nascido a. 5 de"
a b r i f . d e 1907, no Estado, de Sergipe, joekey, solteiro,
com domicilio eleitoral no. districto municipal do Espirito
Santo e residente á rua Joãp Pereira n. 55, Madureira. '"
(Qualificação requerida.) i
DARIO FERREIRA NETTO (2.202),-filho de Cypriano"Fer- '
' reira Netto e de Sebastiana Ferreira'Netto, nascido a 9
de outubro- de 1908, no Estado de-Minas Geraes, operário,
casado, com domicilio eleitora!uo "ctistricto municipal de
SanfAnna e residente á rua de Sarit* Anna n. 5. (Qualificação reouérida.)
.
' . - • • " • "
' ."
MÔYSÉ8 .CASADO ARNAND (2.203), "filho de Francisco
. Casado Arnand e de -Rosa Maria Arnànd, nascido a.23 de
Maio de 1875, em Maceió, Estado d e Alagoas, policia do
ç.áes do porto, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gamboa e residente'já, rua Marquez de
Sapucahy :i. 2 . (Qualificação ex-officio
B . E . íl),
ri. 8.710.)
"
. r
•
JOAL CEDES MORAES MOREIRA (2.204), filho de Antônio
Rezende Moreira e dê Ande Moraes'Moreira,, nascido a
27 1e dezembro de 1912, CEL-Capital FederaL, portuário,.
" -solteiro, com domicilio eleitora] no dislricto lEuninpal
do'Espirito Santo e-residenl-e á rua Eenlo Gonçalves n. 10.
(Qualificação e&-cfficio B . E . 67, h. 736.]
JOSÉ GALD1NO DA SILVA (2.205), filho de João Galdiho
da Silva e de Minervina Maria .Conceição, naseido a '4
de agosto de 1908, no Estado de Pernambuco, alfaiate,
solteiro, com domicilio eleitoral no 'districto municipal .
• -do Espirito Santo e residente á rua da Offieinas.n. 2 .
(Qualificação ex-officio
Br E . 70'.);
ORLANDO PATRASSO (2.206), filho de Alexandre Patrasso
e de Maria do Carmo' Ruiz, nascido a 8 de março do..
1911, 'no Districto Federal, guarda livros, solteiro, com.
domicilio eleitoral, no districto municipal de SanfAnna
e residente á rua General Câmara n.í 314." (Qualificação
requerida.)
'.
MARIO DE ANDRADE (2.207), filho de Tarquino de Andrade
e de Idalina de Andrade, nascido a 12'de fevereiro, de
. . 1912, no -Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio, eleitoral no districto municipal de .SanfAnna iíe
residente á rua do Livramento n. 181. (Qualificação
ex-officio B . E . 54, n. 39.832.)
JOÃo JANUÁRIO DE LIMA (2.209), filho de Januário de
Lima e de Domicia de Lima, nascido a 23 de junho de
1899, em Limoeiro, Estado de. Pernambuco, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
.do Espirito Santo e residente á- rua José Hygino n. .115,
(Qualificação requerida.)
;
ARGEMIRO -DOS SANTOS (2.210), filho de José Felippe dós
Santos o d e Delphina- Vituriana dos Santos, nascido a
•13 de novembro de 1892, no .Estado de Sergipe, alfaiate,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna e residente.á rua São Roberto n. 16. (Quá-*"
lificação ex-officio
B . É . 70.)
*
MANOEL.LEITE (2.211), filho de Antônio de Menezes Leitee de Maria da Gloria Rodrigues- Leite, nascido a 14 de
setembro de 1896, 'em Capella, no Estado de Sergipe,
alfaiate, casado, com domicílio eleitoral no districto "municipal de SanfAnna e residente á rua Fonseca Telles
n. 55, São Christovão'. (Qualificação ex-officio
B. E. 70,
..
;S|n.)
0

;

:

;

JUVENAL DIAS TEIXEIRA (2.198), filho de João Dias
Teixeira e de Joaquina Gonçalves Faria, nascido a 6
de maio de 1905, na Capital Federa!, portuário., casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna é residente á rua Braulio Muniz n. 101.
„ „ " (Qualificação ex-officio B . E . 67, n. 5 1 . ) ,
ANTÔNIO VALENTIM DA. SILVA (2.199), fifho de- V a
lentini Martins e de Delminda Rita da Conceição nascido a 10 de acosto de 1896, em Barra Mansa, Estado
"do Rio, de Janeiro, motorista,'' casado, com^ domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e residente
á rua São Francisco da Prainha n. 411 (Qualificação
ex-officio B . - E . 67, n. 7 8 . ) .
. v r

Rio de Janeiro, 28 de agosto de 1934. — "Pelo escrivão/
Ivan Evaristo dc
Oliveira.

1
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HENRIQUE
Correia
". nascido
- ficação.

CORRETA BRAGA (2.212), ,filho dc Thomaz
Braga e de Maria Honorina do íSacramento Braga,
a 22 de maio de 1885, em Santo Aamaro da P u r i Estado do Para, pintor, casado, com domicilio
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eleitoral no districto municipal de SanfAnna e residente
á rua Afíonso Cavalcante n. 123. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO MARTINS GOMES (2.213), filho de Manoel Martins Gomes de Araújo e de Helena Luiza, nascido a 16
de março de 1903, no Districto Federal, photographo,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna e residente á rua Benedicto Hypolito n. 99.
(Qualificação requerida.)
PHILOMENA TEMPONE (2.217), filha de Nicolau Tempone
e de Amélia Cataldè, nascida a 21 de novembro de 1911,
no Districto Federal, commercio, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e residente
á rua Presidente Barroso n. 119. (Qualificação requerida .)
»
ADRIANO NUNES DA SILVA (2.218), filho de Marcellino
Nunes da Silva e de Marcionila Maria de SanfAnna,
nascido a 8 de setembro dc 1876, no Estado da Bahia,
lavrador, casado, com domicilio eleitoral n o . districto
municipal de Espirito Santo e residente á rua Carolina
Rcydner n. 65. (Qualificação ex-officio B . E . 70. S|n.)
PEPINO PASCHOAL JOSÉ GREGO (2.219), filho de José
Grego e de Angela Gentil, nascido a 22 de julho de 1910,
no Districto Federal, alfaiate, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e residente
á rua do Senado n. 14, sobrado. (Qualificação requerida.)
3 )SÉ PINTO (2.222), filho de Antônio Pinto e de Maria da
Conceição, nascido a 31 de dezembro de 1903, no Dis• tricto Federal, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna e residente
á rua Dr. Nabuco de Freitas n. 67.
(Qualificação
ex-officio B . E . 71, n. 663.)
FRANCISCO FRANCO MEDEIROS (2.224), filho de Emygdio
Francisco Medeiros e de Maria Conceição, nascido a 26
de outubro de 1903, em Juiz de. Fora, Estado de Minas
Geraes, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto .municipal de SanfAnna e residente á rua
General Câmara n. 323. (Qualificação ex-officio
B.
E . 71, n. 682.)
'
JOEL GUEDES (2.230), filho de Julião Guedes Pereira e
de Julia Guedes Pedrina, nascido a 12 de setembro de
1901, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, professor
de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Espirito Santo e residente á rua
Júlio do Carmo n. 473. (Qualificação ex-officio
B.
E , 74. n. 680.)
JUVENTINO JOSÉ • DE LIMA (2.231), filho de José Hormogenes de Lima e de Rosa Feliciana do Lima, nascido
a 3 de março de 1890, em'Olinda. Estado de Pernambuco,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal do Espirito Santo e residente á rua do Caju
n. 4. São Christovão. (Qualificação requerida.)
JOÃO ROSA DOS ANJOS (2.232), filho de Antônio Rosa dos
Anjos e de Joanna Isabel da Silveira, nascido a 13 de
maio de 1896, em Bom Jardim, Estado do Rio do J a neiro, operário, casado, com domicilio eleitorai no
districto municipal de SanfAnna c residente á rua
Santa Alexandrina n. 209, casa 9. (Qualificação r e querida.)
JUVENAL DE ALMEIDA CUNHA (2.233), filho de João
Antônio da Cunha e de Lyclia de Almeida Cunha, nascido
a 30 de julho de 1910, no Districto Federal, estivador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
do SanfAnna e residente á rua Visconde de Raima
•n. 195.' (Qualificação ex-officio B . E . 71, n. 693.)
.WALDEMAR BOCHS PICANÇO (2.234), filho de José Corrêa
Picanço e dc Dolores Bochs Picanço, nascido a 14 do
novembro de 1908, no Districto Federal, operário, sol. teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do _
Espirito Santo e residente á rua Capitão Senna n. 59.
{Qualificação requerida.)
OSCAR HENNTNG JÚNIOR (2.235), filho de Oscar flènning .
e de Clara Henning, nascido a 19 do março de 1893, na
Allemanha, commerciante, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna e residente á
rua General Pedra n. 47, loja. -(Qualificação requerida.')
JOSEPHINA FASSHEBER SOARES GOUVÊA (2.236), filha
. de Augusto Bueno Soares Gouvêa e de Alzira Passheber
Soares de Gouvêa, nascida a 22 de setembro de 1907,
no Estado de Minas Geraes, domestica, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna
e residente á rua Buenos Ayres n. 232. (Qualificação
requerida.)
HERMINIO BAPTISTA'CABRAL (2.237), filho de Arthur
Napoleão Cabral e de Carolina Baptista Cabral, nascido
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a 11 de janeiro de 1911, no Rio de Janeiro, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna e residente á rua Bento Lisboa n. 72.
(Qualificação ex-officio B . E . 077 n. 157.)
GLÉA DE ARAÚJO DIAS (2.238), filha de Gentil Feydit
Dias e de Georgina de Araújo Dias, nascida a 22 de
outubro de 1910, no Districto Federal, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna c residente á rua Araújo Leitão.n. 39, E n genho .(ovo. (Qualificação requerida.)
SYLVIA DIAS FREITZHE1N (2.239), filha de Genti! Feydit
Dias e de Georgina de Araújo Dias, nascida a 22 de
setembro de 1911, no Districto Federal, domestica,
casada, com domieiiio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna e residente á rua Araújo Leitão n. 39, E n genho Novo. (Qualificação requerida.)
JOSÉ ANTHERO DA SILVA (2.240), filho de José Anthero
da Silva e de Flora Maria.da Conceição, nascido a 25
dc dozmebro de 1908, no Districto Federal, policia do
cáes do porto, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gamboa e residente á rua Lorena
n. 42, e. Torra Nova. (Qualificação ex-officic B . E. 76,
n. 11.349.)
GABRIEL RAMOS (2.241), filho de Álvaro Ramos e de Amélia
Pereira Barros, nascido a 1 de novembro de 1912, no Districto. Federal, funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Espirito Santo,
e residente á rua Barão de Ubá n. 26 casa 26. (Qualificação ex-officio B. E. 70 s|n.)
JOSÉ BARBOSA BRAGA (2.244),. filho de Laurindo Barbosa
e de Olympia Olindina Braga, nascido a 7 dc abril de
1895, em Caranhães, Estado dc Pernambuco, chauffeur,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Espirito Santo e residente á rua Maia Lacerda n. 87, casa 1.
(Qualificação requerida.)
SOLANO MONTEIRO DE SOUZA (2.245), filho de Etelviaa
Benigna de Souza, nascido a 7 de novembro de 1904, em
Barra de São João, Estado do Rio de Janeiro, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna e residente á rua Marechal Floriano n. 55.
(Qualificação requerida.)
JOAQUIM PACHECO (2.246), filho de Antônio Pacheco e de
Fclismina Duarte, nascido a 3 de setembro de 1914, no
Distr*cto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e residente
á rua Senador Euzebio n. 62. (Qualificação requerida.)
SIMÉÃO LUIZ MACHADO (2.247), filho dc João Luiz Machado
e de Martha Francisca Machado, nascido a 28 de outubro
dc 1889, em Valença, Estado do R o de Janeiro, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gamboa e residente á rua.Aracy s|n., Itiuga. (Qualificação
ex-officio, B. E. 37, n. 30.852.)
ARISTOTELÍNO ALVES DE BULHÕES VALLADARES (2.248),
filho cie Telesfano Eugênio de Bulhões Valladares e de
Thereza Alves de Bulhões Valladares, nascido a 21 de fevereiro de 1908, no Districto Federal, empregado publico,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna e residente â rua Peçanha Povoas n. 28, Ramos.
(Qujiii.fi c. p,çii.Q r e a u c r i d a.)
OSCAR PEREIRA GOMES (2.249), filho de João Germano P e reira Gomes e de Margarida Sophia Pereira Gomes, n a s , ciclo a 3 do dezembro cíc 1901, no Districto Federal, commercio, cw.ado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal do Espirito Santo e residente a rua Conselheiro
Autrnn n. /<;',. (Qualificação requerida.)
LEONIDIO VAZ (2.250), filho de Olympio SanfAnna Vaz e
de Secuhdirta da Conceição Vaz. nascido a 10 de janeiro
de 1907, em São Salvador, Estado da Bahia, typographo,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Espirito Santo e residente á rua Frei Caneca n. 328,
casa 18. (Qualificarão requerida.)
ABÍLIO RODRIGUES CORDEIRO (2.25.1), filho de Manoel
Rodrigws.Cordeiro e de Maria Luiza da Conceição, nascido
a 25 de 'fevereiro de l.S:?7. no Districto Federal, motorista,
casado, com domJçiiio eleitoral no districto municipal á«
Espirito Santo e residente á rua Tupinambá n. 32. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO VIEIRA CARDOSO (2.252), filho de Jeronymo
Francisco Cardoso c de Demethildcs Vieira Cardoso, nascido a 22 de maio de 1904, no Estado do Rio de Janeiro,,
•commercio, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipai rio Espirito Santo e residente á rua Frei Caneca
n. 318. (Qualificação requerida.)
ANGELINA PElüiOTE (3.253)', filha de Salvador Perrote d
de Anna Mtehelli,'nascida a 25 de agosto dc 1908, no Dis;
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tricto Federal, professora municipal, solteira,•• com domicilio eleitoral no districto municipal do Espirito Santo
e residente á rua Souza Franco n. 163;- (Qualificação r e querida.)
MOACYR ÍNDIO GUANABARA (2.254), filho de Maria Antònietta, nascido a 20 de dezembro de 19.08, em Bicas, E s - ,
iado de Minas Geraes, portuário, solteiro, com domicilio
eleitorai no districto municipal do Espirito Santo e r e sidente à rua do. Riachuelo n. 25. (Qualificação "êx-officio,
B. E. 67, n. 676.)
FREDERICO SEVERIÁNO (2.255), filho de Nicola Severiano
s de Septania»Copelli, nascido a 11 de julho de 1913, no
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna e residente á rua
Francisco Manoel n. 49.' (Qualificação requerida.)
JOAQUIM GOMES TEIXEIRA (2.256), filho de Antônio Gomes
Teixeira e de Julieta Maria de Jesus, nascido a 26 de ja-"
neiro de 1889, na Capital-Federal, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal do Espirito
Santo e residente á rua Visconde de Itaúna n. 275. (Qualificação requerida.)
OSWALDO ANTUNES (2.257), filho de Antônio B.ernardino
Antunes e de Julia do Espirito Santo Antunes, nascido a
7 de setembro de 1903, no Districto Federal, commercio,
casado, com .domicilio eleitoral no districto municipal do
Espirito Santo e residente á rua Niemeyer n. 121, casa 4.
(Qualificação requerida.)
HENRIQUE JOSÉ DE SANTANNA (2.258), filho.de Manoel
Henrique dos Santos e de Maria José Patriarcha, nascido
a 13 de janeiro de 1906, em Maceió, Estado de Alagoas,
marítimo, casado, com domicilio eleitora! no districto municipal de Gamboa e residente ,á rua Saccadura Cabral
n. 227. (Qualificação requerida.)
ADOLPHO BARBOSA CASTRO (2.259), filho de Galdmo B a r - ,
bosa Castro e de Elvira Ferreira, nascido a 4 de março
de 1913, no Districto Federal, alfaiate, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna- e
residente á rua Pereira Landim n. 135, Ramos. (Qualificação exofficio B. E. 70 n.)
MANOEL FERREIRA DE MELLO (2.260)', filho de Liberaiino
Ferreira de Mello e de Benvinda Ferreira de Mello, nascido
a 27 de setembro-de 1903, em Maceió, Estado.de Alagoas,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral rio districto municipal do Espirito Santo e residente á rua da America
n. 84. (Qualificação requerida.)
CARLOS FRANCISCO DE FREITAS (2.261), filho de'Claro
Francisco de Freitas e de Anna-Maria da Conceição, nascido a 1 de janeiro de 1897, na Capital Federal, motorista,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna e residente á rua Jatobá n. 41. (Qualificação
ex-officio B. E. 67, n. 82.)
HONORINA DOS PRAZERES DANTAS (2. 262), filhade Simião
.Antônio dos Prazeres, e de Carolina dos Prazeres, nascida
a 12 de junho de 1903, -no Districto Federal, chapeleira,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal-de
SanfAnna e residente á ruaSenador Euzebio n. 196. (Quantificação requerida.)
.CARLOS MARQUES GONÇALVES (2.263), füho de Simião
Marques Gonçalves e de Joanna da Costa-Gonçalves, nascido a 9 de setembro, de 1884, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral' no districto muni' cipal do Espirito Santo e residente á rua André Azevedo
n. 106.. (Qualificação requerida.)
JOSÉ DE ASSIS SILVEIRA (2.264), filho de Antônio de Assis
Silveira e de -Maria José Pimentel Silveira nascido a 31
de maio ded899, no Districto Federal, estudante, solteiro,
com domicilio eleitora! ho districto municipal do Espirito
Santo e refsidente á Praia'do Flamengo'n. 6. (Qualificação
requerida.)
.
• '
t RAPHAEL MÔNACO (2.265), filho de Francisco Mônaco e de
Maria Thereza Carelli, nascido a 5 de agosto de 1895, na
'Itália, naturalisado brasileiro, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no. districto municipal de SanfAnna
e residente, á rua Marquez de Sapucahy n. 93. (Qualificação
requerida.)
•
"ALUIZIO MÜLLER DE CAMPOS (2.266), filho de Oscar Müller.
de Campos e de Carmelita Serqueíra.Müller de Campos,
nascido a 7 de novembro de 1915, no Districto Federal,
funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna .e residente á rua
... Frei Caneca n. 78. (Qualificação requerida.)
CAROLINA RODRIGUES DOS PRAZERES (2.267), filha dc
Leôcadia. Maria Rodrigues, nascida a 3 de julho de 1880,
no Município de Pilar, Estado.de Alagoas, costureira,
casada,, com domicilio eleitoral no districto municipal
v
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de SanfAnna e residente á rua Senador Euzebio n. 19(5.
(Qualificação requerida.)
FRANCISCO TOSCANO DE MEDEIROS (2.268), filho de João
Toscano de Medeiros Filho e de Josepha Lucinda de
Medeiros,, nascido a 29 de setembro de 1903, em Villa
de Flores, Estado do Rio Grande do Norte, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
. d o Espirito Santo e residente -á rua Demetrió Ribeiro
n.- 392. (Qualificação requerida.)
ARLINDO DA CUNHA TRINDADE (2.269), filho de-Antônio,
da Cunha Trindade e de Maria da. Conceição Trindade,nascido a 2 de dezembro de 191T, em Niçtheroy, Estado
do Rio de Janeiro, operário, do Arsenal de Marinha,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto. municipal
de Gamboa e residente á. rua Conselheiro' Zacharias
n. 65. (Qualificação ex-officio B. E. • 70.) ,
CHRYSANTHO DIAS (2_,270), filho de João dos 'Reis e de
Maura Ribeiro Dias, nascido à 21 de maio de 1900, em
Campos, Estado do Rio de Janeiro,-Sub-Official da Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna e residente á rua Tuyuty n. 51,
São .Christovão. (Qualificação ex-officio B. E. 71.)
MANOEL MARCOS DO NASCIMENTO (2.271). filho de Marcos
José de Oliveira e de Elizia -Francisca Souza, nascido a.
26 de dezembro de 1911, no Estado dé Alagoas, operário,
Solteiro, eom domicilio eleitora] no districto municipal
da Gmbóa e residente á rua do Livramento n. 83. (Qualificação ex-officio B. E. 70.)'
LEOPOLDO d'ALMEIDA RODRIGUES (2.272), filho de José
Alberto Rodrigues e de 'Francisca d'Almeida, Rodrigues,
nascido a. 11 de maio de 1877, na Cidade de Corumbá,
Estado de Matto Grosso, Coronel do Exercito, casado, com '
domicilio eleiotral nq districto municipal de a Sn t'Anna
e residente á rua Parãhyba n. 36. (Qualificação ex-officio
B. E. 75, n. 24.)
MARIA STELLA LOBO (2.273), filha de Antônio Rodrigues
. e~ de. Mafalda Augusta'Lobo, nascido a. 16. de. janeiro de
1882, em Portugal,- naturalisado brasileiío, funecionario
municipal, solteiro, com domicilio eleitoral ino. districtomunicipal de SanfAnna e residente á Praia' de Botafogo n. 170. (Qualificação ex-officio B.-E. 71.)'
MANOEL JÚLIO-DOS -SANTOS (2.274), filho de Júlio dos
Santos e de Amélia dos Santos, nascido a 14 de fevereiro
de 1877, em Portugal, naturalisado brasileiro, funecionario municipal,, casado, com domicilio èleíitoral n o '
districto municipa! de SanfAnna, e residente á rua General Caldwell n. 222. (Qualificação ex-officib B. E. 70.)
JOSÉ RODRIGUES (2.275), filho de Joaquina Rodrigues, nascido, a 7 de julho^de. 1872, • em Portugal, naturalisado
. brasileiro, empregado municipal, casado, com domicilio •
eleitoral no districto" municipal de SanfAnna' e residente
á rua Barão de São Felix n; 106. (Qualificação ex-officio,
B. E. 73.)
•
'
MALVINO ANTÔNIO DOS SANTOS (2.276), filho de Bernardo
. Antônio dos Santos e de Leonor Maria dos Santos, nas• cido a 21 de janeiro de 1890, no Districto Federal, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna e residente á rua Macáo
n. 6 A, Ilha do Governador. (Qualificação
ex-officio,
- B..E. 73.)
. ' . " / . .
. . .
;
JOSÉ DA SILVA" AZEVEDO NETTO (2.277), filho de Alexandre dá Silva Azevedo e de Olympia'- Taranto Azevedo,
nascido a 22 de agosto de 1908, no Districto Federal;
funecionario municipal, casado,» com domicilio eleitoral
. no districto municipal de "SanfAnna e residente á rua.
Conde de Bomfim n. 354. (Qualificação ex-officio, B. E.
73.)
FRANCISCO PEIXOTO (2.278), filho de Antônio Peixoto e
de Florinda de Souza, nascido a 24 de dezembro cie
.. - 1880, em Portugal, naturalisado brasileiro, funecionario
municipal, casado, com domicilio eleitoral no, districto
municipal de SanfAnna e residente á rua Barão de São
Felix n.T-32, eása 9. (Qualificação ex-officio, B. E. 73.)
FLORA NOBRE (2=279), filha de-Bento*'de Almeida Nobre o
de DSna de Almeida Nobre, nascjda a 15 de setembro
- de 1906, no Districto-"Federal, funccionaria municipal,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de-SanfAnna e residente á rua Raul Pompeia n. 132.
(Qualificação ex-officio. B. E. 71.)
DIAMANTINO DOS SANTOS (2.280), filho de Hildefonso"dos
Santos e d e Maria da Conceição, nascido a 12 de fevereiro de' 1910, no Districto Federal, empregado muni- cipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna e residente, â Estracia.de Vigário
Geral n, 287. (Qualificação ex-officio, B. E. 73.)
-
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J~ERONYO MARINS (2.281), filho de Joaquim Francisco
Martins e de lzabel Dias Marins, nascido, a 15 de setembro de '1907, no Districto Federal, funecionario m u nicipal, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna e residente á rua Pacheco Leão
n. 442. (Qualificação ex-officio, B. E. 73.)
OCTAVIO DE ANDRADE (2.282), filho de Geraldo de Andrade e de Brigida de Andrade, nascido a 2 de Março
de 1900, no Districto Federal, empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
SanfAnna e residente á r u a Quintão n. 400, Estrada de
Cavalcante. (Qualificação ex-officio, B. E. 73.)
JOSÉ LOBO (2.283), filho de*José Maria Lobo e de Maria das
Dores, nascido a 19 de setembro de 1900, era Portugal,
naturalisado brasileiro, funecionario municipal, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna e residente á Praça Laguna n. 33, Cordovil. (Qualificação ex-officio, B. E. 73.)
JOSÉ LEOPOLDO DE OLIVEIRA (2.284), filho de Andreza
Maria da Conceição, nascido a 15 de novembro de 1877,
no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e residente
á rua Frei Caneca n. 553, casa XVI. (Qualificação ex-officio, B. E. 67, n. 72.)
£UCL IDES ALVES DE ALBUQUERQUE (2.285), filho de Mathias Alves de Albuquerque e de Maria Georjgina Lopes,
nascido a 26 de outubro de 1907, no Districto Federal,
estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna e residente á rua dos Açudes
n. 26, Bangú. (Qualificação ex-officio, B. E. 71. n. 520.)
J U S É DE SOUZA LIMA (2.286), filho de Geraldo Rodrigues
de Lima e de Maria Francisca da Conceição, nascido a
18 de junho de 1891, Estado de Pernambuco, empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna e residente á rua São
Christovão n. 140. (Qualificação ex-officio, B. E. 73.)
MARIA ALTA IR LEÃO (2.287), filha de Antônio Augusto
Cardoso d'Almeida e de Maria Ernestina d'Almeida, nascida a 3-de agosto de 1903, no Districto Federal, funecionario municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna e residente á rua Conselheiro Barros n. 15. (Qualificação ex-officio, B. E. "70.)
ALFREDO GONÇALVES DA SILVA (2.288), filho de Manoel
Gonçalves da Silva e de Anna Montes da Silva, nascido a
29 de dezembro de 1899, no Districto Federal, estivador,
solteiro, com domicifo eleitoral no districto municipal
de SanfAnna e residente á rua da Harmonia n. -00.
(Qualificação ex-officio. B. E . 71 n. 39.)
MARIO FERNANDES ROCHET (2.2S9), filho de Antônio Fernandes Rochet e de Margarida Fernandes, nascido a. 9
de março de 1887, no Districto Federal, estivador, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sanf
Anna e residtne á rua Vaz de Caminha n. 22, Engenho
Novo. (Qualificação ex-officio, B. E. 71, n. 94.)
ERNESTO DA CONCEIÇÃO FILHO (2.290), filho de Ernesto
Monteiro da Conceição e do Olympia Pereira da Conceição, nascido a 28 de janeiro de 3907, no Districto F e deral, empregado municipal," solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da Sanf Anna e residente
á Estrada de Cantagallo n. 17, Ilha do Governador. (Qualificação ex-officio, B. E. 73.)
WALDEMAR CHAMIÉ MONATO (2.291), filho de Abdias de
Oliveira Monato e de MaTia Cha.mié Monato, nascido a 9
de ma- o de 1909, no Estado da Bahia, estivador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
'Anna e residente a rua Monte Alegre n. 12, apt. 28. (Qualificação ex-officio,. B. E. 71 n. 490.)
JAYME ALVES DA SILVA (2.292), filho de José Joaquim
Alves o de Margarida Alves da Silva, nascido a 24 de"
março de 1890, no Districto Federal, empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no distrieto m u nicipal de SanfAnna o residente á Estrada do Cajá n. E9,
Penha. (Qualificação ex-officio, B. E. 73.)
JOSÉ TRINDADE (2.293), filho de Manoel Rodrigues d* Curai
e de Tloza Conceição, nascido a 25 de dezembro de 1873,
em Portugal, naturalisado brasileiro, empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna e residente á Estrada Marechal
Rangel s|n. (Qualificação ex-officio, B. E. 73.)
MANOEL FRANCISCO DE ABREU (2.294), filho de Antônio
Francisco de Abreu e de Joaquina Jesus São José, nascido a 1 de dezembro de 1889, em Portugal, naturalisado
brasileiro, empregado municipal, casado, com domicilio
:
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ciente á Praça Barão Drumond n. 24. (Qualificação exofficio, B. E. 73.)
JOÃO DE SOUZA (2.295), filho de Maria Alves de Souza, n a s cido a 20 de abril de 1891. em Portugal, oaturalisado b r a sileiro, funecionario municipal, casado, com domicilia
eleitoral no districto municipal de SanfAnna e residente á rua Cândido Mendes TI. 38. (Qualificação ex-officio. B. E. 73.)
ANTÔNIO ALEXANDRE" DA ROSA (2.296), filho de Alexandre
Antônio da Rosa e de Urselina Maria da Conceição, nascido a 15 de setembro de 1897, no Distrieto Federal,
empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral
no dislricto municipal de SanfAnna e residente á E s trada de Magarça n. 159, Guaratiba. 'Qualificação exofficio, B. E. 23 n. 3.382.)
ANTÔNIO DE OLIVEIRA (2.297), filho de Antônio de Oliveira e de Thereza Paz de Jesus, nascido a 9 de abril
. de 1900, em Portugal, naturalisado brasileiro, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna e residente á rua do Riachuelo n. 367. (Qualificação ex-officio. B. E. 73.)
ANTÔNIO JOAQUIM DA SILVA (2.298). filho de Manoel
Joaquim Barboza e de Zulmira Maria da Conceição, nascido a 30 de maio de 1910. no Estado do Rio de Janeiro,
empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral u.)
distrieto municipal, de SanfAnna e residente ã rua Gil
Motta n. 34, Estado do 'Rio. (Qualificação
ex-officio.
B E 73 )
. . .
ARMANDO AUGUSTO FERNANDES (2.299), filho de Joaquim do Espirito Santo Fernandes e de Anna Maria
Fernandes, nascido a 30 de abril de 1904, em Portugal
naturalisado brasileiro, empregado municipal, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna e residente á Estrada Rio São Paulo, rua Marco
7 n. 39. (Qualificação ex-officio B. E. 73.)
;

SÉTIMA ZONA ELEITORAL
LUISTRICTQS MUUICIPAES de G-ambôa, SanfAnna E Espirito
Santo)
Juiz — Dr: Antônio Rodolpho Toscano Espinola
Faço publico, para os fins dos arts. í.3 do Código e 25
no Regimento dos Jiiizos e Cartórios Eleitoraes, que por
este Cartório e Juizo da Sétima Zona Eleitoral, estão sendo
processados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
MARIA ANTONIA SOARES (2.300), filha de José Soares
e de Paula Arico, nascida a 8 de abril de 1898, em São
Paulo, Estado de S. Paulo, residente á rua José Maria
n. 159, funccionaria municipal, viuva, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 70.)
FRANCISCO PINTO GUEDES (2.301), filho de Augusto P e reira Guedes e de Adelaide da Conceição, nascido a 8
de setembro de 1905, em Portugal, residente A Travessa
Guedes n. 49, brasileiro naturalizado,
funecionario
municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal 'de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B. E.
73. n. 15.834.)
FRANCISCO DA SILVA (2.302), filho de Joaquim da Silva
e de Maria Rosa de Magalhães, nascida a 24 de março
de 1901, em Portugal, brasileiro naturalizado, funecionario"" municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna". (Qualificação
ex-officio,
B. E. 73. n. 15.831.)
ÍVO ANTUNES (2.303), filho de João Antunes e de Ludovitia da Conceição, nascido a 20 de junho de 1890, em
Portugal, residente á rua Jacurulam n . 227, Penha,
brasileiro naturalizado, empregado municipal, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação ex-officio. B. E. 73.)
PEDRO RODRIGUES DA SILVA (2.304). filho de Izidro
Rodrigues da Silva e de Marina Roza da Silva, nascido
a 13 de maio de 1892, em Macahé, Estado do Rio da
Janeiro, residente á rua 6 Tauá, Ilha do Governador,
empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral
' no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação
ex-officio, B . E . 73.)
ANTÔNIO LOURENÇO NONO (2.305), filho de Antônio Lourenço e de Maria de Jesus, nascido a 13 de março de
1897, em Portugal, residente á rua Gussaby n. 157,
brasileiro naturalizado, empresado municipal, casado,
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com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 73.)
[WALDEMIRO ROSÁRIO FERREIRA (2.306), filho de Moysés
Cardoso-do Rosário .e de Rosa Paz Ferreira, nascido a
24- de fevereiro de 1906, no Districto Federal, residente
á estrada de Santa Cruz s/n., empregado municipal,
solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação ex-officio. B . E . 73.) '
WALDEMAR XÍMENES DE ALMEIDA (-.'..307,, filho de
Raymundo Xavier de Almeida e de Amélia Ximenes de
Almeida, nascido a 7 de'dezembro de 1911, em S. Benedielo. Estado do Ceará, residente á rua Bella de-São
João ri. 54, empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de -SanfAnna,
-(Qualificação ex-officio, - B. -E. 73.)
JOSE' BORGES (2.308), filho de Antônio Borges e de Maria
da Conceição Borges, nascido a 5 de agosto de 1911,
em Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
Itapirú n. 28, professor de orchestra, solteiro, com do-micilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificarão ex-officio. B . E . 74. n. 348.)
riENEDIGTO ALVARES PINTO (2.309), filho de Álvaro José
Pinto e de Rita Maria do Nascimento, naseido a 5 de
fevereiro de 1889, em S. Fidelis, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Viuva Cláudio n . 45, professor
de orchestra, viuvo, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B. E.
74, n . 344.)
CYIULLO SUMAR (2.310), filho de Domingos Sumar e de
Anna Rodrigues dos Santos, nascido a 22 de- junho de
1907, em S. Pedro da Aldeia, Estado io Rio de Janeiro,
residente á Praia do Caju n. 84, professor de orchestra,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . . 74, numero 351.)
JDRANDYR RODRIGUES (2.312), filho de Gonçalo Rodrigues e de Luiza da Silva Braga, naseido a 17 de agosto
de 1911, no Districto Federal, residente á rua Nabuco '
de Freitas n. 110, commercio, s o l t e i r o , c o m domicilio
eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
JOSE' JORGE DO NASCIMENTO (2.313), filho de Manoel
Jorge do Nascimento e de Balbina Maria da Conceição,
nascido a 2 de setembro de 1899, cm Bòa Vista, Estado
de Pernambuco, residente á rua Senador Euzebio n. 180,
motorista, casado, eom domfcilip eleitoral no districto
municipai de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ROQUE LODY (2.314), filho de Raul Lody e de Elisa. Lima
Lody, nascido a' 23. de outubro de 1905, no Districto
Federal, residente á rua. Juvenal Galeno n-, 86, commercio. casado; com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
J2J.CUAY DOS SANTOS PAIVA (2.315),-filho de Igracinda
Santos Paiva e de Manoel Santos Paiva, nascido a 25
de agosto dc 1915, no Districto Federal, residente á rua
Barão de S. Felix ir. 106, professor de orchestra, solteiro, com domicilio .eleitoral no districto municipal, de
SanfAnna. (Qualificação ex-officio. B . E . 74, n. 392.)
JQÃO ALVES GUERRA (2.316), filho de Qlivio Alves Guerra
f de Cândida Couto Guerra, nascido a 8 de março de
1895, -no' Districto Federal, residente á rua II, n.- 14,
Irajá, professor de orchestra, casado,- com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio,
B . E. 74, n. 337.)
ESTEVAM JOSE' DA COSTA (2.317), filho de José Luciano
da Costa e de Emilia da Costa, nascido a 26 de dezembro de 1888, no Districto Federal, residente á rua
19 cie Outubro n . 2C, Bomsuccesso, professor de orchestra, viuvo, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B. E. 74,
n . 350) .
ÁLVARO GQUVEIA (2.318). filho de Joaquim José Gouveia
e de H.arminda-Ribeiro Pontes, nascido a 15 de março
de 1891, no Districto Federal, residente á ' E s t r a d a do
Cubango n . 6, professor de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
"(Qualificação ex-officio, B . E . 74, n . 461.) ,
CARIVALDO BARBOSA (2.319), filho de Antônio Barbosa
e de Olympia Barbosa, nascido a 23 de julho de 1879,
no Distrieto Federal, residente á sua General Bruce
n . 284, professor de orchestra, casado, com domicilio
eleitoral no districto -municipal de SanfAnna. .(Qualificação ex-offieio,
B . E . 74, n. 340.)
' '
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FELIPPE DIAS DA SILVA (2.320), filho de Silvestre Dias
•da Silva e de Maria do Rosário Dias d a Silva, nascido
a I 9 . d e agosto de 1892, em Portugal, residente á rua
Torres Homem n. 351, brasileiro naturalizado, mecânico, casado, eom domicilio^eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
OSWALDO ALVES PACHECQ (2.321), filho de José Muniz
Pacheco e de Regina Alves Pacheco, nascido a 28 de.
juiho de 1913, no Districto Federal, residentd-á rua
Piabcó n. 35, Bomsuccesso, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
JOÃO LIPIANI (2.322), filho de José Lipiani 'e de Thereza
Doti Lipiani, nascido a 16 de janeiro de 1900, no Dis- .
tricto Federal, residente á rua Haddock L o b o . n . 304,
casa 10, medico, casado, com domicilio eleitora] no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida. ).
ANTÔNIO PRADO MELLO (2.323), filho de Rosalvo Machado Mello e de Domicilia Gomes do, Prado, nascido
a 10 de janeiro de 1915, no Districto Federal, residente
á, rua Barão de S. Felix n, 166,. professor de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação eXr-officio, B. E .
74, H. 401.)
ALTAMIRO PEREIRA DA SILVA (2.324), filho de João
Francisco Pereira da Silva e de Valentina Rodrigues
Pereira, nascido a- 30 de novembro de-1914. rio Districto
Federal, residente á rua Barão de Angra, n. 20. sobrado,
professor de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral, no districto municipal de .SanfAnna. (Qualificação
ex-officio.
B . E . 74, n . 345.)
TRAJANO MUSUMECI (2.325), filho de Sebastião Musumeci e d e Rosa Zambete Musumeci, nascido a 25 da
setembro de 1887, no Districto Federal, residente á rua
Custodio Nunes n. 10, professor de -orchestra. casado,
com, domicilio eleitoral no districto 'municipal de
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B. E . 74. n. 331.)
VALDEMAR TAVARES DO COUTO (2.326),'' filho de João
, Tavares do Couto e de Anna Tavares, nascido a 1 de
maio de 1908. no Districto Federal, residente á rua
Barão de S. Felix n. 216, professor de orchestra, solteiro, com- domicilio'eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação ex-officio. B . E . 74, n . 429.)
ARMANDO NUNES (2.327), filho de Pedro Domingues Nunes e de Anacleta Maria Nunes, nascido -a 19 de março
de 1911, no Districto Federal, residente á rua General
Ganabarro n . 229, professor de orchestra; solteiro, com
domicilio eleitoral no districto -municipal'de SanfAnna.
(Qualificação ex-officio: B . E . 74. n. 396.)
MANOEL DE AGUIAR GOUVEIA, (2.-328)„filho de Joaquim
Tenorio de Gouveia e de Anna de Aguiar Gouveia, nascido a 14 de agoeto de 1910, em Maceió, Estado de
Alagoas, residente á rua Grão Pará n. 20; professor de
orchestra. solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação 'ex-officio, B. E.
74. n . 422.)
JOSE' OLIVIO GARCIA (2.329), filho de Joaquim Carvalho
e de Maria Rosa Garcia, nascido a 25 de maio de 1899,
em Bar-baeena, Estado cíe Minas Geraes, residente á rrfa
Eea de Queiroz n.' 27, commercio, casado, com domi• cilio . eleitoral no districto municipal de SanfAnna.,
(Qualificação requerida.)
,
JOÃO LUPOVICE (2.330), filho de Lupe. Lupovice e de Anna
Lupovice, nascido a 27 de dezembro de 1914, em Campinas, Estado de S. Paulo, residente á rua Senador
Furtado n. 108, casa 1. professor de orchestra, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . ' 74. n. 374.)
CARLOS ROCHA (2.331), filho do Marciano Gonçalves Ro•cha e de Marietta Rocha, nascido a 20 de junho de
1906, no Districto Federai, residente á rua da Passagem n . 114, .regente de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de» SanfAnna.
(Qualificação ex-officio. B. E . 74, n, 360.)
OSMAR PEREIRA DE SOUZA (2.332), filho de Maria Octavia
de Souza, nascido a 4 de junho de 1913, no-Districto
Federal, residente á rua Bandeira de Gouvêa n. 34,
Riachuelo, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida.) "
JORGE CARLOS MERKER (2.333), filho de Adolpho Merker Dora e de Dora Merlrer, nascido a 30 de julho de
1895, no. Districto Federal, residente á . r u a Itaocá n u -
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com domicilio eleitoral no dietricto municipal de
mero 324, Bomsuccesso, regente de orchestra, casado,
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 74, n. 347.)|
com domicilio eleitoral no districto municipal de
EMIL MCANCHAR (2.347), filho de Salim Mcanchar e de
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 74,"n. 366.)
Alice Mcanchar, nascido a 18 de novembro de 1914,
MANOEL DE ALMEIDA MANHAES (2.334), filho de Ale-*
no Districto Federal, residente á rua Visconde de P i xandre Martins Manhães e de Rita Martins Almeida
rajá n. 162, 2 andar, operário, solteiro, com domicilio
Manhães, nascido a .23 de julho de 1899, em Campos,
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (QualiEstado do Rio de Janeiro, residente á r u a Garcia d'Ávila
ficação ex-officio, B. E . 67, n. 85.)
n . 121, regente de orchestra, casado; com domicilio
JOSÉ DE CARVALHO (2.348), filho de Pedro Roque de
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (QualiCarvalho e de Maria Rosa Passos, nascido a 26 de s e ficação ex-officio, B . E . 74, n . 445!)
tembro de 1908, no Districto Federal, residente á r u a
JOSE' MAZZIOTA (2.335), filho de José Mazziota e de
José Clemente n. 35, professor de orchestra, casado,
Antoniétta Mazziota, nascido a 20 de abril de 1903, no.
com domicilio eleitoral no districto municipal de SanDistricto Federal, residente á rua Major Mascarenhas
fAnna. (Qualificação ex-officio, B . E. 74. n . 333.)'
n. 18, regente de orchestra, casado, com domicilio eleiHORACIO LAPHITZ FITTIPALDI (2.349), filho de Victor
toral no districto municip.ftl de SanfAnna. (QualifiFittipaldi e de Graciana Laphitz, nascido a 8 de junho
cação ex-officio, B . E . 74, n. 845.)
de 1897, em Uruguayana, Estado do Rio Grande do Sul,
JÜRANDYR CHAVES (2.336), filho de Marianno Chaves e
residente á rua 7, n. 24, Braz de Pina, regente de orde Julia Chaves, nascido a 12 de junho de 1914, no
chestra, casado, com domicilio eleitoral no disposto m u Districto Federal, residente á rua D . Isabel n. 124,
nicipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B. E.,
professor de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral
74. n. 453.)
no distrieto municipal de SanfAnna,
(Qualificação
JOAQUIM ALVES DE OLIVEIRA (2.350), filho de Alberto
ex-officio, B . E . 74, n. 353.)
Alves de Oliveira e de Christina Leite de Oliveira, nasCARLOS JUSTINO RIBEIRO (2.337), filho de Manoel J u s cido, a 30 de junho d el907, no Districto Federal, resitino Ribeiro e de Elvira Maria Ribeiro, nascido a 10
dente á rua Carlos Seidl n. 349, casa 3, professor de
de janeiro de 1910, no Districto Federal, residente a
orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
rua Cinco Irmãos n . . 6 , Terra Nova, professor de orchesmunicipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio,
B.
tra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u E. 74, n. 343.)
nicipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 74,
MARIO SICITARO
(2.351), filho de Herminio Cicitaro e
n. 822.)
de Vicentina Trotte, nascido a 21 dc junho de 1913,
PAULO DIAS (2.338), filho de Victor Dias e de Maria
no Districto Federal; re.sidnte
á Ladeira do Barroso
Dias Carvalho, nascido a 18 de fevereiro de 1916, em
n. 127, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação r e Mayrink Veiga n. 17, professor de . orchestra, solteiro,
í
querida.)
com domicilio- eleitoral no districto municipal de
MANOEL FRANCISCO MACIEL (2.352), filho de Antônio
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B. E . 74, n. 844.)
Francisco Maciel e de Maria Barbosa Maciel, nascido a
CEZAR CARLOS'MACIEL (2.339), filho de Júlio Carlos Ma15 de setembro de 1906, no Districto Federal, residente
ciel e de Edwiges da Cunha Macedo, nascido a 15 de
á rua Senador Euzebio n. 10, professor de orc.estra. cadezembro de 1895, no Estado do Espirito Santo, resisado, com domicilio eleitoral no districto municipal cie
dente á rua Professor Gabizo n. -127, regente de orchesSanfAnna. (Qualificação ex-officio, B E. 74, n. 387.).
tra, casado, com domicilio eleitoral no districto níuniNANS DOEZAPFF (2.353), filho de Ernst Doerzapff e de
cipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 74,
Bertha Doerzapff, nascido a 27 de setembro de 1896,
n. 442.)
em Niclheoy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
JARDELINO DA SILVA (2.340), "filho de Alfredo da Silva
Medeiros Pássaro n . 28, operário, casado, com domie de Idalina da Silva, nascido a 23 de janeiro de 1916,
cilio eleitoral no districto municipal
de
SanfAnna.
(Qalificação ex-officio, B . E. 67, n. 91.)
no Districto Federal, residente á Ladeira do Barroso
n . 141, professor de orchestra, solteiro, com domicilio
PAULO GUIMARÃES (2.354), filho de Alberto da Silva Guimarães e de Maria da Silva Guimarães,- nascido a 23 de
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualimaio de 1904, no Districto Federal, residente na rua
ficação èx-officio, B . E . 74, n. 582.)
Camerino n. 90, operário publico, solteiro, com domiMOACYR BRITO (2.341), filho de Ataliba Alves de Brito
cilio eleitoral no districto .municipal da Gamboa. (Quae de Rosalina Gonçalves Pereira de Brito, nascido a
lificação ex-officio, B.. E. 70.)
13 de julho de 1900, no Districto .Federal, regente de
HENRIQUE DIAS (2.355), filho de Wenceslau Dias e de
orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
Leopoldina Garcia, nascido a 15 de março de 1887, no
municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio,' B. E,
Districto Federal, residente á rua Paula-Mattos n. 76,
74, n. 362.)
professor de orchestra, casado, com domicilio eleitoral
MARCELINO STAVELE (2.342), filho de Nicolau Staveie
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação exe de Maria Machado Staveie, nascido a 3 de maio de
. officio. B. E. 74. n. 4 8 0 J
1910, no Districto Federal, residente á rua Thomaz
JÚLIO ÍNDIO DO BRASIL NOVAES (2.350), filho de AlLopes n. 7, Penha, professor de orchestra, solteiro, com
fredo índio do Brasil Novaes e de Joaquina dos Reis
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
Novaes, nascido a 16 de dezembro de 1888, em São
(Qualificação ex-officio, B . E . 74, n. 848.)
Paulo, residente á rua Bomfim n. 106, professor dc
DECIO AUGUSTO VIEIRA (2.343), filho de Frederico Carorchestra, casado, com domicilio eleitoral no distrieto
los Vieira e de Ernestina de Barros Vieira, nascido a
municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B. E.
24 de abril de 1916, no Districto Federal, residente 4
74, n. 335.)
rua Affonso Arino n. 11, casa 1, regente de orchestra,
JOÃO
DE ALMEIDA STILBEN (2.357),. filho de Henrique
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipalStilben e de Rosalina Alcina de Almeida Stilben, nasde SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 74, n u cido a 27 de janeiro de 1902, no Districto Federal, r e mero 361.)
sidente á rua Surubi n. 175, professor de orchestra,
TARGINIO RIBEIRO DE MENDONÇA (2.344), filho de José
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
Luiz de Mendonça e de Munica Maria Conceição, nasde SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 74, n u cido a 2 de janeiro de 1892, no Estado do Rio de J a mero 731.)
neiro, residente á rua Pinheiro Guimarães n. 36,' p r o MANOEL PEIXOTO DE OLIVEIRA (2.358), filho de João
fessor de orchestra, casado, com domicilio eleitoral no
Peixoto de Oliveira e de Maria Rosa de Oliveira, nasdistricto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officido a 23 de abril de 1914, no Districto Federal, resicio, B . E . 74, n. 589.)
dente á Ladeira do Barroso n. 142, professor de orAROLDO DE BRITO (2.345), filho de Mariano de Brito e
chestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
de Alice da Silva Brito, nascido a 13 de agosto de .1895,
municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio,
B.
em Macuco, Estado do Rio de Janeiro, residente a TraE . . 7 4 , n. 572.)
vessa Umbelina n . 3, professor de orchestra, solteiro,
CÉSAR DO PAÇO MATTOSO MAIA FILHO (2.359), filho
com domicilio eleitoral no districto municipal de
de César do Paço Mattoso Maia e de Isaura Bastos MatSanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 74, n. 496.)
toso Maia, nascido a 30 de dezembro de 1915, no Districto
JOSE' GOMES DE BRITTO (2.346), filho de José Teixeira
Federal, residente á rua Moncorvo Filho n. 51, funede Britto e de Zeferina Gomes de Britto, nascido a
cionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no
4 de novembro de 1906, no Districto Federal, residente
districto municipal dc SanfAnna.
(Qualificação ex-.
á r u a Navarro n . 528, professor de orchestra, solteiro,
officio, B . E. 70.).
'
'
o

S

Sexta-feira

31

BOLETIM

ELF.TTORÀL

Agosto de 1934 2913

tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação r e . querida.)
*
JOSÉ TEIXEIRA FRANÇA ( 2 . 3 7 8 ) , filho de José Lopes. Alves
França e de Maria Beatriz França,' nascido a 1 7 de julho
de 1902, no Districto Federal, residente á rua Alfa n. 12,
mecânico' casado, com domicilio eleitoral no districto
32.019.)
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ALCILIO DA COSTA POLILA ( 2 . 3 8 0 ) , filho de Cândido da
JOSÉ DOS SANTOS ( 2 . 3 6 1 ) , filho de Manoel Augusto dos
Gosta . Poiila e de Adelides Leopoldina da . Gosta, nasSantos e de Maria do Rozario Barreira; nascido a 19"de
cido a 2 5 de maio de 1900, no Districto Federal, r e s i março de 1 9 0 0 , no Districto Federal, residente á rua '
dente á rua do Bispo n. 35, operário, solteiro, com doNogueira da Gama n. 4 3 , funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
micilio eleitoral no districto municipal
de
Espirito
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B. E. 2 3 , numero
Santo. (Qualificação requerida.)
. .
3.169.)
ARISTIDES DA-SILVA ( 2 . 3 8 1 ) , filho de Antônio* José da
Silva e de Maria Gònçala da Silva, nascido a 2 4 de
FLAVJO CALVET DA SILVA ( 2 . 3 6 2 ) , filho de Flavio dos'
abril de 1902, no Districto Federal, residente á rua do
Santos Silva e de Elvira Calvet de Araújo, nascido, a
Bispo n. 35, funecionario publico, solteiro, com domi11 de outubro de 1 9 1 4 , no Districto Federal, residente
á rua José de Alencar n. 3 2 , empregado publico, solcilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
, (Qualificação requerida.)
Espirito Santo. (Qualificação ex-officiò, B . E . 7 5 . )
ALFÉNO TEIXEIRA BRANCO ( 2 . 3 8 5 ) , filho de Theophilo
Dias Branco e de Francisca Bernardina Branca, nascim i R V A L I I N O PEREIRA DA ROCHA ( 2 . 3 6 3 ) , filho de P r i
do a 8 de maio de 1896, em Monte Santo, Estado de.Mivai Sereira da Rocha, e de" Francelina Gomes da Rocha
Brum, nascido a 2 9 de.março de 1911, em Mendes, E s nas Geraes, residente á Praia de Botafogo n . 3 9 8 , acatado do Rio, de Janeiro, residente á rua Pacheco Leão
dêmico de medicina, solteiro, com domicilio eleitoral
<n. . 3 0 1 , operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificadistricto municipal do Espirito Santo. (Qualificação
ção requerida.)
ex-officio, B. E . rt. 7 8 . n. 4 0 9 . )
FRANCISCO CARNEIRO NETTO ( 2 . 3 8 6 ) , ! filho de Alberto
Carneiro e de Henriqueta Idalina Carneiro, nascido a
MOYSÉS FERNANDES. DA SILVA ( 2 . 3 6 5 ) , fillio de Lino
7 de abril de 1915, no Districto Federal, residente á
Fernandes da Silva e de Emilia Cândida da Silva, nascido a 2 6 de maio de 1908, no Districto Federal, r e s i rua Carmo Netto n. 2 9 , commercio, solteiro, com domidente ã rua Aristides Lobo n . 99, commercio, solteiro,
cilio eleitoral no.districto de SanfAnna. (Qualificação
com domicilio eleitoral no districto municipal de E s requerida.)
.
" '
pirito. Santo. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO BOTELHO ( 2 . 3 8 7 ) , filho de José Botelho e de
•Leonor Pinheiro, nascido a 2 de setembro de 1 9 0 0 , em
ALBERTO.DE S Á ( 2 . 3 6 6 ) , filho de Palmyra Deolinda da
Sá, nascido a 3 de maio de 1909, no Districto Federal,
Portugal, brasileiro naturalizado, residente á"" rua da
residente á rua de São Carlos s|n., operário, casadòj
America n. 160, commercio, casado, com domicilio eleicom domicilio eleitoral nos districto municipai de E s toral no districto municipal de Sant Anna. t (Qualificapirito Santo. (Qualificação requerida.)
ção \requerida.)
• i
ÁLVARO ANTÔNIO DA SILVA ( 2 . 3 6 7 ) , filho de Alfredo
ITÁLIA BENEVENUTO BARBOSA ( 2 . 3 8 8 ) , filha de ConsAntônio da Silva e de Luiza Lobo da Silva, nascido a.
tantino Benevenuto e de Elisa Sophia,. nascida -a 3 de
14 de agosto de 1915, no Districto Federal, residente" á
dezembro de 1 9 0 4 , no Districto Federal, residente á
rua Visconde de Itauna n. 2 3 3 , funecionario publico.
rua Carmo .Netto n. 17, domestica, casada, com domiSolteiro,, com domicilio eleitoral no districto municipal
cilio eleitoral, no districto municipal de SanfAnna.
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
(Qualificação requerida.)
SYLVI.O RUFINO ( 2 . 3 6 8 ) , filho de'Vicente Rufin.o e de
VICENTE LATORRACA ( 2 - 3 9 0 ) , filho de José Latorraca e
Virgínia Rodrigues, nascido a 11 de setembro de 1 9 0 8 ,
de Angela Jorio, nascido a 6 de abril de 1 8 9 7 , em Ubá,
no Districto Federal, residente á rua Arriora n. 14,
Estado de Minas Geraes, residente' á rua Guapy n: 1 3 ,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrioperário, solteiro, com domicilio eleitoral uo districto
to municipal de Espirito Santo. (Qualificação
ex-offimunicipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B. E.
cio, B . E. 66, n.
1.043.)
' 7 1 , n. 3 4 2 . )
,
FANNY EUGENIA EMILIANA NUNES ( 2 . 3 6 9 ) , filha de AnNATAL CINELLO ( 2 . 3 9 4 ) , filho de Salvador Curvello e ' d e
tônio de Souza Nunes Filho e de Acidentina da FonPaula dé Jesus Barreiros, nascido a 3 de janeiro de
toura Nunes, nascida a 14 de agosto de 1909, em Santa
1913, no Districto Federal, residente n r u a Amapá n. 6,
Anna do Livramento, Estado do Rio Grande do Sul,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
residente á .rua Frei Caneca n. 7 4 5 , domestica, casada,
"~ municipal de Espirito Santo. (Qualificação
ex-officio,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E s B . E . 7 8 , n. 4 0 5 . )
pirito Santo. (Qualificação requerida.)
RODOLPHO DIAS DE BRITTO ( 2 . 3 9 5 ) , filho de Manoel
JOSÉ DE RIBAMAR COSTA ( 2 . 3 7 2 ) , filho de Boaventura
Dias de Britto e de Franceltina Dias cie Britto, nascido
Eufrasio da Gosta e da. Modestina Aracy Gosta, nascido a
a 2 de fevereiro de 1902, no Districto Federal, residente
2 2 de dezembro de 1913, em São Luiz, Estado do Maraá rua Dr. Noguchi n: 167, operário, solteiro, com donhão, residente á ' r u a - d o Bispo n. 87, teegraphista, solmicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
(Qualificação ex-officio, B . E. 7 1 , n ; 3 1 4 . )
Espirito Santo. (Qualificação- requerida.)
ALCIDES RIBEIRO DE ALMEIDA ( 2 . 3 9 6 > , filho de Antônio
HERMNIO PELETINO CÔRDO ( 2 . 3 7 3 ) , filho de Severino
de Almeida' Pinto e de Andresa Ribeiro de Almeida
Peletino e de Josepha Côrclo, nascido a 6 de abril de
Pinto, nascido a 31 de 'janeiro de 1914, no Districto
1904, no Districto Federal, residente á rua de São
Federal, residente á rua S. Christovão n. 36, comCarlos sjn., commercio, casado, com domicilio eleitoral'
mercio. solteiro, com domicilio eleitoral no districto
no districto municifal de Espirito Santo.. (Qualificação
municipal de Espirito Santo. (Qualificação"requerida.)
requerida.)
•
•
EMILIA MAGALHÃES ( 2 . 3 9 7 ) , filha de Augusto Magalhães
ALBERTO' MARIANO QUINTANILHA ( 2 , 3 7 4 ) , filho de Joe de Maria das Dores Magalhães, nascida a 2 8 de maio
' v i n o Mariano Qüinlanilha e de Narciza de Oliveira, nasde 1902, em Porto Alegre (Rio Grande do Sul), residente á
cido a 2 9 de outubro de 1915, no Districto Federal, r e .
rua Campos da Paz n. 32, photographa, viuva, com domi. sidente á rua São Carlos n. 1 6 , operário,,solteiro, com
cilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
(Qualificação requerida.)
Santo. (Qualificação requerida.)
ÁLVARO BERNARDO DE MELLO ( 2 . 3 9 8 ) , filho de Manoel
ANTÔNIO CORRÊA DE CASTRO FILHO ( 2 . 3 7 5 ) , filho de
•Bernardo de Mello e de Amélia Sobral Fernandes, nascido
Antônio Corrêa de Castro e de Maria Corrêa de Castro,
19 de abril de 1903, no Districto Federal, residente á r u a
nascido a 1 8 de abril de 1915, no Districto Federal, r e São Carlos n. 238, commercio, casado, com- domicilio eleisdente á rua Atila n'. 2 0 , ascensorista, solteiro, com dotoral no districto municipal de Espirito Santo.
micilio eleiloral no districto municipal de Espirito
IDA LEBRÃO ( 2 . 3 9 9 ) . filha de João Manoel Lebrão e de MaSanto. (Qualificação requerida.)
ria da Conceição Dutra Lebrão, nascida a 2 7 de fevereiro
FRANCISCO ALVES FERNANDES ( 2 . 3 7 6 ) , filho de Cândide 1909, na Capital Federal, residente á rua São Luiz Gondo Antônio Fernandes e de Lydia da Costa Cuzo, naszaga n. 512. Caixa Econômica, solteira, com domicilio eleicido a 1 5 de julho de 1 8 9 9 , em Itapinhocanga, Estado
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
do Rio de Janeiro, residente á rua do Bispo n. 16, opéex-officio. B . E. 6 9 . )
•
»
rario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-

JOÃO CARDOZO DA SILVA ( 2 . 3 6 0 ) , filho Manoel José Cardozo e de Tibureia Maria da Silva, nascido a 2 de marco
de 1898, no Districto Federal, residente á rua do Império n. 166, (Santa Cruz), empregado municipal, ca-,
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de'
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 3 9 , numero
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(Distríctos raunicipaes de Gamboa, SanfAnna
é Espirito Santo)
Juiz — Dr. Antônio Rodolpho Toscar.o Espinola
Faço publico, para os fins dos a r t s . 43 do Código e 25 do
Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que, por este
Cartório e Juizo da 7 Zona Eleitoral, estão sendj processados
ds pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
a

ALAM1RO DA SILVA (2.400), filho de Rosa de Oliveira,
naseido a 28 de setembro de 1905, no Di-tricto Federal,
residente á rua Haddock Lobo n 11, quarto 6, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
JOSE'" MARIO DE ARAÜJO (2.401), filho de José Mathias de
Araújo Pereira e de Adelaide Maria Alves, nascido a 30
de outubro de 1893, no Districto Federal, residente á rua
Senador Pompeu n . 223, commercio, casado, com domicilio eleii-orai no districto commereial de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
ANTÔNIO DE SA' PINTO (2.402), filho de Serophim de Sá
Pinto e de Cândida da Costa Maia, nascido a 9 de junho
de 1895, no Districto Federal, residente á rua de Santa
Anna n . 59, chauffeur, viuvo, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualif.cação requerida.)
.MOACYR SAMPAIO (2.404),-filho de André Cursino de Almeida Sampaio e de Paulina Sampaio, nascido a 29 de
setembro .de 1902. no Districto Federal, residente á r u a
de São Pedro n. 284, quarto 11, professor de orchestra,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Espirito Santo. (Qualificação ex-officio. P . E . 74,
n. 48.)'
ANTHERO DE OLIVEIRA (2.405), filho de Antônio de Oliveira e de Angela da Gloria, naseido a 6 de janeiro de
19Ú7, em Barra do Pirahy (Estado do Rio.de Janeiro!, residente á rua de São Christovão n . 225, professor de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Espirito Santo. (Qualificação ex-officio, B. E.
74, n . 794.)
SYLVIO DE QUEIROZ CARNERA (2.406), filho de José F r a n cisco de Arruda Carnera e de Iracema Queiroz de Arruda
Carnera, nascido a 2 de setembro de 1912, no Districto
Federal, residente a rua General Silva Telles a. 23, Villa
Isabel, acadêmico, solteiro, com domicilio eleitorai no dis- tricto municipal de Espirito Santo., (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO GONÇALVES DE SIQUEIRA (2.409), filho de Adolpho Gonçalves de Siqueira e de Maria Carmeila de Siqueira, nascido a 18 de fevereiro de 1900, em Fortaleza
(Estado do Ceará), residente á rua Cândido Mendes n. 26,
professor de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Espirito Santo. (Qualificaã.o exofficio, B . E . 74, n . 682.)
RENATO DE SOUZA BARRETO (2.410), filho de Sebastião
de Souza Barreto e de Julia de Souza Barreto, nascido a
4 de abril de 1916, no Districto Federal, residente á rua
Rocha Fragoso n. 26. professor de orchestra, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Quolificação ex-officio. B. E . 74, n. 022.)
ANTÔNIO DA SILVA .PERES (2.412). filho de João Silva e
de Florinda Peres" nascido a 14 de julho de 1902, em Santos (Estado de S. Paulo), residente á rua Mourão do
Valle n. 8, vidreiro, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 70, n . 2.)
ANTENOR SEGRETO (2.414), filho de Salvador Segreto e de
Joanna Falbo, nascido a 25 de setembro de 1993, no Districto Federal, residente á rua Senador Eusebio n.,180,
motorista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
MANOEL JORGE SARDINHA (2.415), filho de Manoel Neves
Sardinha e de Maria Fernandina da Costa Sardinha, nascido a 23 de abril de 1905, no Distrieto Federal, residente
á rua do Bispo n . 49, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. XQualificação requerida.)
GUARACY PEREIRA NUNES (2.416), filho de Álvaro Pereira
Nunes e de Luiza Rodrigues Nunes, nascido a 29 de junho
de 1904, no Distrieto Federal, residente á rua Eduardo Raboeira n. 29, casa 4, guarda-livros, solteiro, com domi-
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, cilio eleitoral no districto municipal oe Esyirito Santo.j
(Qualificação requerida.)
WASHINGTON OLIVEIRA DE MENEZES (2.417), filho de
José Alexandre de Menezes e de Couceição de Menezes,
nascido a 17 de novembro de 1906, no Estaci do Ri4
Grande do Sul, residente á rua Bomfim n. 29, comiw.-r'
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espíiito Santo. (Qualificaçãj ex-otficío.
B . E.i
66, n. 584.)
OSWALDO
ANDRADE BRAGA (2.418), filho de Ernesto
Braga e de Antonietta Gouvêa, nascido a 29 de maio de
1912, no Districto Federal, residente á rua Laura de
Araújo n . 165, commercio, solteiro, "com domicilio eleito. ral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
requerida.)
JOSE BAPTISTA BERREILHO (2.419), filho de José Lourenço Berreilho e de Maria Emilia cia Silva, nascido a 7 de
setembro de 1889, no Districto Federal, residente á rua de
SanfAnna n. 5, motorista, casado, com domicilia eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida.)
G1USEPP1 LABANCA (2.420), filho de Giuseppe*Labanea e
de Lagora Panare, nascido a 14 ds abril a j 1913, uo Distrieto Federal, residente á rua General Pedra n . 187,
commercio. solteiro, com domicilio eleitorai no districto
municipal rie Sanf AnDa. (Qualificação requerida.;
ANTÔNIO LÚCIO DE OLIVEIRA (2.421), filho de Antônio
Dias de Oliveira e de Gertrudes Dias de Oliveira, n a s cido a 15 de abril de 1901, no Districto Federai, residente
á rua Ypiranga n . 36, casa 20, professor de orchestra, c a sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Espirito Santo. (Qualiíicaçâo ex-officio, B . E . 74', n. 623.),
ANGELINO RIBEIRO CARDOSO (2.423;, filho de Joaquim Vicente Ribeiro e de Laudeiina Ribeiro Brandão, naseido a
11 de outubro de 1902, no Districto Federal residente á
'
rua Santa Cruz n . 33, professor de orchestra, casado, comi
domieiiio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação ex-officio, B . E . 74, n. 625.)
CYPRIANO DA ROCHA (2.425), filho de Manoel da Rocha e
de Augusta da Rocha, nascido a 22 de março ce 1915, no
Districto Federal, residente á rua A, n. 63, Oswaidc Cruz,
prendiz de mecânico, solteiro, com. domicilio eleitora! no
dislricto municipal de SanfAnna. (Qualificarão ex-officio, B. E . 70, n. 22.)
GUILHERME NELSON GUIMARÃES (2.426), filho de -Tcão de
Medeiros Guimarães e- de Marianna Nelson Guimarães,
nascido a 17 de setembro de 1915, no Districto Federalà,
residente â rua José Clemente n . 81,'casa XXiV, aprendiz de impressor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
fx-òfficio,
B . E . 70. n. 32.)
MARIO MOREIRA (2.427), filho de José Bernardo Moreira e
de Delmina Rosa Moreira, nascido a 20 de novembro de
1914, no Districto Federal, aprendiz de impressor, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação ex-officio, B . E . 70, n. Sü.
ARMANDO VERDI (2.428), filho de Paschoal Verdi e de
Francisca" Lessi, nascido a 12 de novembro de 1915. no
Districto Federal, residente á rua Senhor dos Passos
n . 108, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitora! no districto municipal de SanfAnna. (.Qualificação
ex-officio, B. E . 70, n. 3.)
LUIZ DE PAIVA (2.429), filho de Sertorjo de Paiva e de
Elvira de Paiva nascido a 20 de outubro de 1913, no Districto Federal, residente á travessa da Alegria n. 31,
aprendiz de impressor, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação exofficio, B . E . 70, n . 4 8 . )
EDUARDO JOAQUIM DO AMARAL CARVALHO (2.430), filho
de Domingos Henriques de Carvalho e de Francisco Joaquim do Amaral Carvalho, nascido a 14 dd dezembro de
1885, no Districto Federal, residente á rua Furtado de
Mendonça n . 11, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santc. (Qualificação requerida.)
AMÉRICO CONSTANTINO (2.434), filho de Adolpho Constantino e de Maria Colombina, nascido a 12 de fevereiro
de 1895, na capitai de São Paulo (Estado de São Paulo),
residente á rua Barroso n. 119, motorista, casado, com d o micilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna.:
(Qualificação requerida.)
NORMENANDO VIEIRA AMILCAR (2.435), filho de Melchia-des Vieira de Aguiar e de Maria Ramos de Aguiar, nascido
a 2 de outubro de 1906, em Alfena3 (Estado de Minas Ge-
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' raes),. residente á rua Senador Pompeu n. 25i, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto ü;unicipal
• de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
A.DY BOGADO PIRES (2.436), filha de Urbano Ferreira Pires .
e de Daliia Guerreiro Bogado P-ires, nascido s 20,de outubro de 1908, em Ma cuco (Estado do Rio de Ja.ieiroj, r e sidente á rua Generai Sayagel. n.-96, domestica, casada"
com domicilio eleitoral no districto municipai de Santa
Anna. (Qualificação requerida.)
ARMANDO PEREIRA DA SILVA (2.438), filho de Manoel Domingues da Silva e de Phiiomena Pereira da S.lva, n a s . cido a 5 de dezembro de 1893, no Districto Federal, residente á rua Frei Caneca n. 287, commercio, solteiro, com
domicilio eleiloral no distrieto municipal.de SanfAnna.
- (Qualificação requerida.)
'
'. .
OSWALDO BOANADA (2.439), filho de Francisco Boanada e
de Hortencia Augusto de Azevedo, nascido a 26 de dezembro dê ,1913. no Districto Federal, residente á r j a Presidente Barroso n. 119, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida. V
'
JOSE' SATYRQ DA SILVA (2.440), filho de Safyro José Marcellino e de Maria Silveira de Jesus, nascido.a 2 de novembro de 1914, em Passa Quatro (Estado de Minas Geraes), residente á rua Visconde de Itaúna a . 97, commercio, solteiro,-com domicilio eleitoral no districto m u nicipal, de SanfAnna .-(Qualificação requerida-)
LUIZ GONÇALVES DÉ SOUZA (2.441), filho de Aotonio Gonçalves de Souza.e de Thermenuda Cândida da Silva Ribeiro, nascido a 3 de agosto de 1903, no Districto Federal,,
residente á rua Presidente Barroso n. 119. commercio,
solteiro, com domicilio eleitoralno districto municipai de
SanfAnna. (Qualificação requerida:)
SABINO GOMES CARDOSO (2.442), filho de Sabino Gomes
Cardoso e de Maria Gomes de.Sá, nascido a 12 de agosto
de. 1905, em Niçtheroy (Estado do Rio de Janeiro), residente á rua de SanfAnna s|n'., commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Quaiificaçâo requerida.)
•JOÃO BAPTISTA DE MESQUITA GOUVÊA (2.444/, filho de
João Noronha Gouvêa e de Maria Mesquita Gouvêa, nascido a 30 de abril de .1912, em Campos (Estado do Rio
de Janeiro), residente á rua de SanfAnna n. % commercio, solteiro, com dornicilifo eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
A T i T f U J R
BERTHOLO (2.445), filho de José. Bertholo e de
Maria da Conceição, nascido a 20 de outubro de 1913, nO
rdstricto Federal, residente á rua de SanfAnna r.. 5, commercio, casado, com domicilio eleitoral^no districto mu- •
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
JOÃO DE OLIVEIRA (2.446), filhode Eudoxia Dutra, nascido
a 5 de julho de 1904, no Districto Federal, residente á rua
de SanfAnna n . 5, motorista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
requerida.)
JOÃO DE ALMEIDA (2.447), filho de "Francisco Antônio de
Almeida e de Rosalina da Silva Motta, nascido • a 21 de
.outubro de 1899. no Districto Federal, residente á rua
•\ Presidente Barroso n.- 119,. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO-VIANNA (2.448), filho de Francisco de Souza *
Vianna e de Rita Alves de Amorim, nascido a i de março
de 1892. em Itaborahy (Estado do Rio de Janeiro)-, residente á rua Valentim Magalhães n . 142, comnercio, casado, com'domicilio eleitoral no districto municipai de
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
MANFREDO BORGES DA-FONSECA (2.449), filho de -Bento
Borges da Fonseca e de Valentina do -Amaral Borges da
Fonseca, nascido -a 2 de.fevereiro de 1876, em Iguarassú
(Estado de Pernambuco), residente á.rua Visconde de Itabayana n. 54, professor de -orchestra, casado, com domi- cilio eleitoral no districto-municipal-de Espirito Santo.
(Qualificação ex-officio, B . E . 74, ri. 608!)
EVANGELINQ DE SEIXAS MACIEL (2.450), filho de Alfredo
de Oliveira Maciel e de Maria Amalia de Seixas .Maciel,
nascido a lo.de fevereiro de 191.0,"no Districto Federal,
residente á rua Volunt arios da Pátria n. 334, funecionario municipal, solteiro, com domicilio- eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
cx-officio,
B . E . Al: n . 33.43-4.)
JOÃO DA FONSECA BRANDÃO DOS SANTOS (2.451), filho
de José Joaquim Brandão dos Santos e de Rita Fonseca
Brandão,dos Santos, nascido'a-19 de janeiro dc 1879; no
:

Districto Federa!, residente á rua General Roca n . 130,
• commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no. districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
-AUGUSTO CORREIA (2.452). filho de Antônio Correia e de
Adriana de Assumpção, náscido.a 22 de junho de 1911, no
.Districto Federal, residente á rua Vaz Toledo n . .239,
. : motorneiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ÉVARISTÓ MOURA (2.453), filho de Pedro Antônio de Moura
e oe Rachel Ceeilia de Moura, nascido a 26 do outubro
de 1904, no Districto Federal, residente á rua Orestes
- n. 46, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação, requerida.)
CSMAR VASCONCELLOS CARNEIRO (2.454),' filho de J u v c j nal Vasconcellos è de Hermina Vasconcellos Carneiro, n a s cido a 11 de setembro de 1912, em Carangola (Estado de
Minas Geraes), residente á rua Valpâraiso n . 72, com.. mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Espirito Santo. (Qualificação ex-officio, B. É.
66, n . 568.)
,
JOSE' GONÇALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR (2.455), filho d©
•José Gonçalves de Oliveira e de Maria. Theodjra Gomes,
nascido a 25 de setembro de 1899, no Districto Federal,
. residente á rua Marquez de Sapueahy n . 90, commercio,
viuvo, com domicilio eleitoral.no districto"municipal do
SanfAnna. (Qualificação requerida.')
JOAQUIM FERREIRA DE AZEVEDO (2.456), filho de Antônio de Azevedo e de Cypriana Ferreira de Azevedo,
nascido a 14 de maio de 1887, noDistricto Federal, residente à rua Luiz Pinto n . 36, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
ACHILLES PROVENZANO (2.457), filho de Miguel Provenzano e de Maria Garcia Amendola, nascido a 12 de agosto
de 1892, no Districto Feedral, residente á Avenida Suburbana n. 2.158, alfaiate, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida.)
GODOFREDO HERMES GRANADO {2.458)1 filho de Manoel
Hermes Granado e de Maria Donata, nascido a 8 de s e tembro de 1912, no Districto Federal, residente á rua Ge-neral Pedra n . 56, commercio, solteiro, com .domicilio eleitoral no,districto municipal, de SanfAnna. (Qualificação
requerida.)
s
'
JUSTINIANO LOPES DA SILVA (2.461), filho de Maria Ale. ^'xandrina da Conceição, nascido a 27 de setembro dè 1897,'
no Estado de Sergipe, residente á rua Barão de São F e lix n. 139, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Quali-ficação" requerida.)
,
*
IRMÃ-MEINICK (2.462), filha do Narcez Augusto de Azevedo
_
Meinick e de Parizina da Silva Meinick,,nascida -a 2 de j a . neiro de 19Ó8, no Districto Federal, residente á rua da Alegria n. 120, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Espirito'-Santo. (Qualificação r e querida.)
•
'
JUÇARA MEINICK RIBEIRO (2.463), filha,de Narcez Augusto
de Azevedo Meinick e de Parizina Augusta da" Silva Meinick, nascida a 18 de abril de 1913, no Districto Federal,
residente á rua da Alegria n. 420, domestica, casada, com.
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ALBERTO FRANZ EDUARDO MAX SCHWAB (2.454), filho de
Alberto. Schwab e de Annifa Schwab, nascido .a 4 de abril
de 1898, em São Paulo (Estado de São Paulo), residente
. á rua João Lyra n. 11, professor de orchestra, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação ex-officio, B . E . 74, n . 632.)
*
JOSE' ALVES DA SILVA (2.4S5), filho de José de Almeida
e de Ignez Maria da Conceição, nascido aiOde janeiro de
1905, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua do Chichorro n. 35, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal"de Espirito Santo. (Qualificação r e querida". )
MANOEL' DE JESUS (2,466), filho de Leonidia dos Santos
Oliveira, "nascido a 21 de dezembro de 1907, no Districto
.. Federa], residente á Avenida Marechal Floriano n . 225,
estivador, casado, com domicilio eleitoral ho districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . a E . 71,
n. 625.)
..,..,' i . .
'• JOSE' AUGUSTO MATTA DOS SANTOS (2 .467V; filho de
João da Matta dos- Santos e de Elisa Augusta Matta-dos
. Santos, nascido a 1.4 de outubro de 1890', no Estado da
"Rahia, residente á Praça da Republica n . 56, funecionario
1
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publico solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 77,
n. 12.)
EMÍLIO CARRIL (2.470), filho de José Carril e de Hortensia
Freire, nascido a 16 de maio de 1913, no Districto F e deral, residente á rua D r . Nabuco de Freitas n. 67, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E .
71, n. 647.)
OSWALDO DE OLIVEIRA (2.471), filho de Manoel J. de
Oliveira e de Arlinda O. de Oliveira, nascido a 13 de
" julho de 1913, no Districto Federal, residente á rua João
Caetano n . 67, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação exofficio, B . E . 71, n. 667.)
JOSE' BENTO SIMÕES (2.472), filho de José Simões e de
Anna Figueiredo Simões, nascido a 26 de abril de 1901,
no Districto Federal, residente á rua Haddock Lobo n. 55,
estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificção ex-officio, B. E.
71, n. 619.)
MAURÍCIO ALFREDO DE MELLO (2.473), filho de Alfredo
de Mello e de Fructuosa Brasiliana de Oliveira, nascido a
12 de janeiro de 1889, em Juis de Fora (Estado de Minas
Geraes), residente á rua Maurity n. 37, estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 71, n. 641.)
BEATRIZ DE SA' PINTO (2.474), filho de Seraphim de Sá
Pinto e de Cândida da Costa Maia, nascido a 21 de junho
de 1906, no Districto Federal, residente á rua Sinto Christo n. 360, domestia, viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
JAYME MALTA VILAS (2.475), filho de Manoel Soares Vilas
e de Alcína Malta Vilas, nascido a 23 de fevereiro de
1905, no Districto Federal, residente á rua Carlos de Vasconcellos n . 139, 2 sargento do Exercito, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.(Qualificação ex-officio, B . E . 79, n . 21.)
MARIO CABRAL (2.476), filho de Fausto Cabral e de Jovina
Cabral, nascido a 10 de dezembro de 1890, no Estado-do
Ceará, residente á rua João Caetano n. 71, engenheiro civil, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
VENTNO DIAS DO AMARAL (2.477), filho de João Luiz do
Amaral e de Phiiomena Generosa Dias, nascido a 3 de fevereiro de 1909, no Districto Federal, residente á rua Senhor dos Passos n. 207, operário, solteiro, com- domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-offieio, B . E . 71, n. 345.)
JOÃO BARLANZA LOSSO (2.478), filho de Francisco Losso
Netto e de Anunziata Orlinda Barlanza Losso, nascido a
a 28 de agosto de 1915, no Districto Federai, residente á
rua Visconde de Itaúna n . 211, sobrado, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
HEDELACY DE OLIVEIRA MARTINS (2.479)' filho de Felix
Bueno Martins e de Carlota.de Oliveira Martins, nascido a
29 de outubro de 1913, em Paulo de Frontin (Estado do
Rio de Janeiro), residente á rua da Misericórdia n. 64,
commercio, solteiro, com domicilio eleitorai no districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
GUALTER JOSE' CARDOSO (2.480), filho de Cândido José
Cardoso e de Maria Olivia Cardoso, nascido a 8 de outubro de 1908, no Districto Federal, residente á rua de
São Carlos n . 207, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação reouerida.)
JOÃO MOURA RUSSO (2.481) filho dc Xavier Russo e de Maria
Caetano Russo, nascido a 5 de janeiro de 1902, em São
Paulo (Estado de São Paulo), residente á rua Visconde de
Itaúna n. 145, operário, casado, com domicilio eleitoral
ho districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida.)
ROSENDO DA SILVA (2.482), filho de Maria Carlota, nascido
a 10 de setembro de 1904 no' Districto Federal, residente
á rua Cacique n. 112, operário, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
OSVALDO DA SILVA MACHADO (2.483), filho de José dá
Silva Machado e de Isabel Ferreira Brandão, nascido a
• 25 de outubro de 1901, no Districto Federal, residente á
rua Barão de Bom Retiro n. 853, commercio, solteiro, eom
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
o
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ARISTIDES BARBOSA DE CASTRO (2.484), filho de Claudino Júlio de Barbosa Castro e de Elvira Ferreira, nas •
cido a 15 de julho de 1911, no Districto Federal, residente
A rua Pereira Landim n . 135, Ramos, alfaiate, solteiro,
com domicilio eleitoral, no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação ex-officio, B . E . 70.)
OCTAVIO DOS SANTOS (2.485), filho de Norma Santos, nascido a 2 de julho de 1905, no Districto Federal, residente
á rua Ramos Cardoso n. 16, Nilopolis, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal d-i
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 71, n. 518.)'
FRANCISCO MENDES DE OLIVEIRA (2.486), filho de Olivia
Pereira de Oliveira, nascido a 16 de "maio de 1912, no
Districto Federal, residente á rua de SanfAnna n, 5,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
CECÍLIA ROCHA (2.487), filho de Manoel Rocha Dutra e de
Maria Rosa Dutra, nascido a 24 de junho de 1912, em
São Paulo, Estado de São Paulo, residente á" rua Julia
do Carmo n . 77, dactylographa, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
i,OURIVAL RODRIGUES (2.488), filho de Francisco Rodrigues e de Cecília Emilia do Nascimento, nascido a 10
de outubro de 1900, no Districto Federal, residente á
travessa Gaiola n. 21, trabalhador braça], casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação ex-officio, n. 30.777.1
JOÃO NUNES FILHO (2.490), filho de João Nunes e de Maria
Rosa de Jesus, nascido a 18 de março de 1902, em Queimados, Estado do Rio de Janeiro, residente á travessa
São Domingos n. 14, estivador, casado, com domicilio
eleitora] no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio. B . E. 71, n. 684.)
JAIR DA SILVA (2.491), filho de Julia Maria da Silva, nascido a 18 de maio de 1912, no Districto Federal, residente
á rua Visconde de Itauna n. 147, estivador, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação ex-officio, B. E . 71, n. 665.)
NICOLAU STRINO (2.492), filho de Carlos Strino e de J o sephina Staffa, nascido a 1 de outubro de 1889, no
Districto Federal, residente á rua Benediclo Hyppolito
n. 43, estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipa] de SanfAnna. (Qualificação
ex-officio,
B. E. 71. n. 629.)
LUIZ ANTÔNIO DA SILVA (2.493), filho de Caetano da Silva
e de Maria da Encarnação Silva, nascido a 1 de fevereiro de 1892, em Portugal, (brasileiro naturalizado),,
residente á rua Júlio do Carmo n. 455, estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B. E . 71, n. 697.)
EDUARDO BORGES (2.494), filho.de José Paes Borges e de
Maria Carolina, nascido a 10 de setembro de 1888, em
Portugal, (brasileiro naturalizado), residente á rua do
Cattete n. 95, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B. E . 73.)
MANOEL ABRANTES (2.495), filho de José Lopes Corrêa
e de Francisca de Abrantes, nascido a 25 de outubro de
1887, em Portugal, (brasileiro naturalizado), residente
á rua Suruby n. 127, Penha, empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto irumicipal de
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 73.)
FUNICE DE MELLO PEDROSA (2.496), filha de Francisco
Pedro de Almeida Pedrosa e de Maria da Conceição de
Mello Pedrosa, nascida a 15 de fevereiro de 1910, no
Districto Federal, residente á rua Professor Valiadares
n. 207, funccionaria municipal, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E. 71.)
JOSE' GOMES DA MOTTA (2.497), filho de Manoel Gomes cia
Motta e de Maria da Conceição Motta, nascido a 15 de
novembro de 1911, no Districto Federal, residente á rua
-Benicio de Abreu n. 33, funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B. E . 73.)
MARIO ALVES (2.498), filho de José Alves e de Maria dc
' Jesus, nascido a 7 de janeiro de 1893, em Portugal (brasileiro naturalizado), residente á rua Quintão n. 415,
Cavalcante, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E. 73.)
ANTÔNIO TELLES (2.499), filho de Manoel Telles e de
Luzia Pereira da Rocha, nascido a 16 de dezembro de
1910, no Districto Federal, residente á praça Marechal
Deodoro, próprio municipal, funecionario municipal, sol1
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teiro, eom domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (.Qualificação ex-officio, B . E . 73.)
ANTÔNIO BODRIGUES LIMA (2.500), filho de Francisco
Rodrigues Lima e de Amélia Alves de Souza, nascido a
-16 de agosto de 1907, no Estado do Ceará, residente á
rua Major Fonseca n . 157, empregado municipal, solteiro,
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santa
Annà. (Qualificação ex-officio. B . E . 73.)
ALFREDO NUNES DE ALBUQUERQUE (2.501). filho de
José Nunes de Albuquerque e de Joaquina Nunes, nascido a 9 de junho de 1898, em Portugal, (brasileiro naturalizado), residente á Avenida Suburbana n . 1032, e m pregado municipal, casado, eom domicilio eleitoral no
'districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio. B.. E . 73.)
.TOSE' DE OLIVEIRA GAMA (2.502), filho.'de Deonizio '
Gama de Oliveira e de Maria Olga Pereira, nascido a 2,9'
de abril de 1915, no Districto Federal, residente á E s trada Rio-São Paulo n . -22, funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E. 73.)
ANTÔNIO VAZ (2.503), filho de Manoel Antônio Vaz e de
Ludovina Alves, nascido a 31 de dezembro de 1881, em
Portugal, (brasileiro naturalizado)'-, residente á rua 'da
Assumpção n. 100, empregado municipal, casado, com.
domicilio eleitoral no districto municipal de Sanf \tina.
(Qualificação ex-officio, B . E . 73.)
GASTÃO DOS SANTOS (2.504), filho.de Tolentino José Cos
iáanf.ns e de Maria de Jesus da- Conceição, nascido a 12
de fevereiro de 1909, no Districto Federal, residente á .
rua Barão da Torre n. 270, funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleiloral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 7 3 . ) .
a (TREMA MACHADO RIBAS MARINHO (2.505), filha de Ma. noel de Souza Machado e de Maria Albernaz Machado, nascida a 25 de janeiro de 1904, no Districto Federal, r e sidente á rua Santa Catharina n . -9, São Christovão,'
- funccionaria municipal, casada, com domicilio eleiloral
no districto municipal de SanfAnna. fQualificação exofficio, B . E. 73.)"
'
.
ZUZO AUGUSTO SUZANO (2."506), filho de Irineu Augusto
Sozano e de Joaquina Ignacia da Cruz; nascido a 6 de
março de 1904, no Districto Federal, residente á Estrada
das Capoeiras sln.. Campo Grande, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto muni- cipal dé SanfAnna. 'Qualificação ex-officio, B . E . 39,
n. 31.979.i .
'
_
MANOEL- AUGUSTO SILVEIRA (2.507), filho de Augusto
Silveira e de Rosa Maria da Conceição, nascido a 20 desètembro de 1905, no Estado de Minas Geraes, residente
á rua General Severiano n. 112, funecionario municipal,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação .ex-officio,
B . E. 7 3 . ) .
DOMINGOS PASSOS (2,508), filho.de Manoel Demetrio„ dos
Passos e de Francisca de Lima Jesus, nascido a 26.de
maio de 1892, no Districto Federal, residente á rua Argentina n . 88, casa II, funecionario municipal, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação ex-officio, B . E . 23, n. 3.215.-)
.MANOEL DE.OLIVEIRA (2.509), filho dê Silvino José de
' Oliveira e de Albina Maria Pereira, nascido a 26 de março
de 1893, 'em Portugal, (brasileiro naturalizado), residente á rua Bcnicio de Abreu n.. 33, Engenho de Dentro. .
empregado .municipal, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . '73.) '
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. THEODOSIO JOSE' BARBOSA (2.513), filho dé Jeremias
J o s é Barbosa e de Clemência Cândida Barbosa, nascido
a 10 de agosto de 1887, érn Muzambinho, Estado d e Minas
de Bento Ribeiro, militar, solteiro, com domicilio eleiGeraes, residente á rua Leopoldina. Seabra n . 31, estação
- toral no districto municipal de Espirito Santo 1 (Qualificação ex-officio, B. E . 75 n . 1.)
CÂNDIDO ANDRÉ' DOS SANTOS (2.514), filho de Manoel
André dos Santos e de Amélia de' Jesus, naseido á 5 d e .
outubro de 1887, em Portugal, (brasileiro naturalizado),
residente á r u a Americano n . 46, funecionario m u n i cipal,, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de SantAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 74.)
JOÃO DE FREITAS PINOS (2.515), filho de Honorino Pinos
. Chaves e dé Herculana Freitas Pinos, nascido a 3 de
• julho de 1909, no Districto- Federal, residente á rua
Amalia n . 61, funecionario munieipal, solteiro, eom domit
cílio eleiloral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 39. n. 31.990.)
BENEDICTO CÂNDIDO DOS SANTOS ( 2 . 5 1 6 ) f i l h o de João
Cândido dos Santos e de Flauzina Cândido dos Santos,
nascido a 19 de julho de 1901, em Barra Mansa, residente
.._ . ,"á rua Arruda Câmara n . 42, empregado-municipal, solteiro, com. domicilio eleitoral no distrieto municipal de
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 73.)
ANTÔNIO "DE SOUZA (2.517), filho de Antonio.de Souza e
de Maria Mendes, nascido a 13 de setembro de 1897, em
Portugal, (brasileiro naturalizado), residente á Quinta
da Boa Vista s|n., empregado municipal, solteiro, com
. 'domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação ex-officio. B . È . 73.)
ANTÔNIO MELRO (2.518), filho de João Melro e de Maria
Machado, nascido a 17 de outubro de-1882, em.Portugai,
(brasileiro naturalizado), residente á rua, Jacy n . 49,
Braz de Pinna, empregado municipa], .casado, com domicilio.eleitoral no districto municipal dé SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 73.)
ARTHUR CÂNDIDO DA CÂMARA PORTOCARREIRO (2.519),
filho de Luiz Leoncio da Gamara Portocarreiro e de Alexina dos Santos Câmara Portocarreiro, nascido a l l ^ d e
março de 1896, em Rio Branco, Estado de Minas Geraes, residente, á rua Theophilo Ottoni n . 179, 2° andar, r e gente dè orchestra, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
ex-officio,
B . E. 74, n. 444.)
; .:
JOÃO CAETANO FREITAS (2.520), filho'de Raul Lopes de
Freitas e de Ceeilia Bastos dc Freitas, nascido a 24' de
fevereiro de 1906, no Districto Federal, ,residente â
Praia do Flamengo n. 256, regente de orchestra, -sol. teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal d e
SanfAnna;-' (Qualificação ex-officio, B. E . 74,n . 363.)
AFFONSO CRESPO DE ALBUQUERQUE ' (2.521), filho de
Ananias de Albuquerque e dc Julia Crespo, de Albuquerque, nascido a 10 de outubro-de'1898, no. Distrieto
Federal,-residente â rua Pereira Nunes-n." 156,.-casa 5;
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de iEspirito Santo. (Qualificação ex-officio. B. E. 77,
n . '86.)
GODOFREDO JOSE' DA COSTA (2.522), .filho de Joaquim
José da Costa e de Maria de Almeida Costa, nascido a 14
de setembro dè 1892, no Districto Federal, residente à
rua D r . Satamine n. 83, regente de orchestra, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação ex-officio, B . E . 74, n . 768.)
PEDRO RIBEIRO DE MELLO (2,523), filho de Justino P e reira de Mello e de Maria de Jesus Ribeiro de Mello, n a s cido a 15 de outubro de 1904, em' Pão de Assucar, E s tado de Alagoas, residente á rua Camerino n. 66, vidraFERNANDO JOSE' PEREIRA (2.510), filho de Joaquim"José
ceiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u Pereira e de Constância José Pereira, nascido a 4 de
nicipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . S. 70,"
abril de "1873, no Districto'Federal, residente á Avenida
n.. 34.') .
Cesario de Mello s|n., empregado municipal, casado, c<:ni
domicilio eleitoral no districto municipal de' SanfAnna.
THEODORO THOME' FRITSCH (2.524),' filho de Fernando
(Qualificação ex-officio. B . E.39 , n . ' 31 .992.)
V
Fritsch e de Carolina Fritsch, nascido a 11 de setembro
DÉA DE ARAÚJO (2.511),"filha de João Lopes de Araújo
de 1887, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente
e de Adolphina Vieira de. Araújo, nascida a 31. de julho
á'ruá Mayrinck Veiga n. 21, commercip, desquitado, com
de 1889, em Fortaleza, Estado do Coará, residente á rua
•domicilio" eleitoral no districto municipal de SanfAnna.,
Visconde de Jequítinlionha n. 24, Rio Comprido, func(Ouãlificação ex-officio. B . E . 74. n. 438.)
cionaria publica, solteira,, cóm domicilio eleitoral no di- LUIZ CARDOSO RAMALHO (2.525), filho d e Alfredo Cardoso
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, .
Ramalho e de Eíther de OliveiraMlarnalho; nascido a 28
B. E . 70.)
' •
" "
de outubro de 1909, no-Districto Federal, residente á
rua Pedro Alves n . , 13. casa V, regente de orchestra, caALFREDO JOSE'.. COSTA SANTOS (2.5.12), 'filho dé Segis- •
sario, "com domicilio eleitoral no districto municipal de
frèdo Costa Santos "e-He Anna Maria da Costa, nascido a
. SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B : E . 74, n. 842..5 do outubro de 1899, em Sèrrinha, Estado da Bahia,
residente á rua Carlos. Sampaio n . S ,militar, solteiro,
'RANSPANTINO JOSE' FURTADO 12.520); filho de Alexandre
com domicilio eleitoral"' no districto municipal de Santa José Furtado e cie Joaquina Rosa Pereira, nascido a 2í
Anna. (Qualificação ex-officio,
B . E . 77.)
de abril de 1891, em Nova Friburgo, Estado do Rio de
v

1

;

,
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Janeiro, residente á rua Mayrinck Veiga n . 17, professor
de orchestra. vim-o, com domicilio, eleitoral rio districto
municipal dc SanCAuua. (Qualificação ex-officio.
B. E .
74. n . 325, í
ANTENOR LOPES WAWTJERLEY C5 . 5 2 7 ) . filho de Francisco

Wanderíey e de Maria Lopes Wanderley, nascido a 9
de junho de 1880, em Recife, Estado de Pernambuco, r e sidente á rua üruvahy n . 11, estação de Honorio Gurgel,
professor de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação exofficio. B . E . 74, n . 815.)
ILKA DE VASCONCELLOS ( 2 . 5 2 8 ) , filha de Oscar Vasconcellos e de Arcolma Aragão de Vasconcellos, nascida a
3 0 de outubro de.1909, no Districto Federal, residente ã
Praça Sans Pena n . 57, professora de orchestra, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B. E . 74, n . 448.)
MANOEL VIEIRA ( 2 . 5 2 9 ) , filho de Marcolino Vieira e de
Jacintha Vieira, nascido a 1 5 de novembro de 1901, em
Rodeio, Estado dó Rio de Janeiro, residente á rua Dito
de Mattos n . 15, regente de orchestra, solteiro, com dosricilio eleitorai no districto municipal de SanfAnna,
(Qualificação ex-officio. B . E . 74, n . 800.)
PEDRO CESAR1NO (2.530), filho de Antônio Cesarino e de
Umbelina Borges, nascido a 14 de maio de 1906, era
Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, residente a
rua da Passagem n . 131. 2 andar, funecionario publico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Esnirito Sanlo. (Qualificação ex-officio, B . E . 77,
n. 8 7 Õ
•
MIGUEL RIBEIRO MARQUES FILHO (2.531), filho dé Miguel
Ribeiro .Marques e de Lottilia Fernandes Marques, nasO

cido a 5 de setembro

de 1905, no Dislricto

Federai,

re-

sidente á rua Pedro America n . 21, commercio; solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação ex-officio. B . E . 66, n. 672.)
ÜQMICIANO JOSE' DA COSTA (2.532), filho de Am alio José
da Costa e de Franeclina Josephina de Souza Costa, nascido a 20 de novembro de 1893, no Districto Federal,
residente á rua Valença n . 8, Catumby, typographo, casado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
MANOEL JÚLIO RAMOS (2.534), filho de Maria Possidonia
de Ramos, nascido a 9 de maio de 1900, era Aracaju,
Jístado de Sergipe, residente á ma Barão da Gamboa
n . 15, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distric-fV iBunicinal de Espirito Santo. (Qualificação exoffieio,

B. E. 78. n . 312.)

KDINA JOSE" DA L U Z (2.535), filha de Diogo José de Oli- .
via da Luz, nascido a 10 de janeiro de 1916, no Districto
Federal, residente á rua Visconde de Ituna n. 113, estudante, solteira, com domicilio eleitoral ao districto -municipal do Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO L U I Z F R A N Ç A (2.537), filho de Luiz Antônio do
Nascimento e de Luiza Maria de Jesus, nascido a 5 de
Dezembro de 1909, em Campo Escuro, Estado je Sergipe, residente â avenida Carlos Peixoto n. 53, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Espirito Santo. (Qualificarão requerida.)
ANTÔNIO DE MACEDO SAROLDI (2.538)", filho de Henrique
de Magalhães Faroidi e de Clolhilde de Macedo Saroldi,
nascido a 13 dc junho de 1894, no Districto Federal, r e sidente á rua TiaeuTussá n. 119, casa 3, funecionario p u blico, casado-, com domicilio eleitoral no districto m u niipal do Espírito Santo tQualificação requerida.)
JOÃO AUGUSTO GOMES DE CASTRO (2.539), filho de Antônio Tiburcio Gomes de Castre e de Maria Luiza Araújo
Gomis de Castro, nascido a 16 de fevereiro de 1904, em
Olinda, E. de Pernambuco, residente á rua Jaceguay n. 22,
conferente, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
Municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
MARGARIDA MAIA PONTES (2.540), filha de Arthur José
Pontes e' do Alice Maia Pontes, nascida a 15 de julho de
1904, no Districto Federal, residente á rua Senador
Dantas n. 119. i" andar, saía 4, domestica, solteira, com
domicilio eleitoral no districlo municipal dc SanfAnna.
{Qualificação requerida.)
t
JOSE' SANTANNA (2.542), filho ile Manoel José- de SanfAnna e de Isaura Segunda Moscoso Je SanfAnna, nascido a 7 de outubro de 1904, no Estado do Rio de J a neiro, residente á rua Francisco Manoel n . 73, Sampaio, alfaiate, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto MUNICIPAL dc Esnirito Santo. (Qualificação exe

officio,

B. E.

70.)
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SEBASTIÃO BONIFÁCIO (2.544), filho de José Bonifácio e
de Petronilha Bonifácio, nascido a 8 de dezembro ^de
190-1, no Estada de Sãc Paulo, residente á r u a das Dores
n. 35, c-ammerc-io, casado, com domicilio eleitoral no
Districto municipal de Espirito Santo.
(Qualificarão
requerida.)
LUBA VOLCHAN (2.545), filha de Adolpho Volehan e de Sônia Volchan, nascida a 14 de outubro de 1912, no Recife, Estado de Pernambuco, residente á r u a Paulo de
Frontin, 65, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo,
(Qualificação ex-officio. B. E . 75A
ALPHEU GUIMARÃES GOMES (2.546),' filho de Antenor
Ribeiro Gomes e de Mariana Guimarães Gomes, nascido
a 2 de abril de 1812, no Districto Federal, residente á
rua Padre Januário n. 22, Inhaúma, operário, solteiro,
*
com domicilio eleiloral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ERNESTO'ANSELMO (2.547), filho de Josepha Maria da
Conceição, nascido a 19 de fevereiro de 1900, em Entre
Rios, Estado de Minas Geraes, residente á Estrada Nova
• da Pavuna n . 356, Terra Nova, operário,' solteiro, com
domicilio eleitorai no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)
OSWALDO BARBOSA DA COSTA (2.549), filho de lzabel
Barbosa, nascido a 6 de maio de 1897. no Districto F e deral, residente á rua Borda da Matta n . 53, casa 6, ferroviário, casado, com domicilio eleitoras no districto m u nicipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
HUMBERTO PATRASSO (2.550;. filho de Alexandre Paírasso
e de Maria do Carmo Ruiz, nascido a 22 de maio de'
1905, no Districto Federal, residente á rua General Câmara n. 314, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SaníiAnna. (Qualificação r e querida.)
ANTÔNIO FRANKLlN (2.551), filho de Euclydes Franklin,
nascido a 15 de dezembro de 1901, em Minas Geraes, residente á rua dos Andradas n . 26, 2° andar, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
IGNACIO AYRES DE CARVALHO (2.533), filho de José Bernardo de Carvalho e de Angela Ayres dos Reis, nascido a
10 de agosto de 1908, no Districto Federal, residente á
rua da America n . 160. co mm creio, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto municipal de Sarif Aana. (Qualificação requerida.)
JOSE' PAULO DE MAGALHÃES (2.558), filho de Cassianc
Paulo de Magalhães e de lzabel Rosa da Silva, nascido a
24 de março de 1908, no Districto Federal, residente á
rua Bruggs o. 48, Caseadura, professor de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 74, n. 803.)
RAUL TXDEFONSO DE OLIVEIRA (2.561), filho de Del- •
ptiina Francisca de Oliveira, nascido a 23 de janeiro de
1884, no Districto Federal, residente á rua Affonso Cavalcante n-, 132, commercio, casado,'com domicilio eleitoral no districto municipal de SantAnna. (Qualificação
requerida.)
FRANCISCO DO AMARAL GUIMARÃES (2.5G2), filho de-i
Francisco Nunes Guimarães e de Francisca da França
Amaral Guimarães, nascido a 15 de outubro de 1915,
no Districto Federal, residente á rua de SanfAnna n. 114,
funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral
m districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida.)
ALBERTO PATARO (2.563), filha de Antônio Patarc e de
Carmella Jeno, naseido a-11 de janeiro dc 1897, no Districto Federal, residente á rua Senador Eusebio n. 32,
couiniercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
CARMELLO ZÍRRETTA (2.567), filho de Affonso Zirretta e
dc Rosa Zambita, nascido a 16 de julho de 1909, no Districto Federal, residente á rua Jardim Botânico n. 652,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal do SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ÁLVARO PALMEIRA (2.568), filho de Hercalmo Palmeira e
de Ignez Xavier, nascido a 31 de julho de 1908, no Districto Fedíral, residente á r u a Senador Pompeu n. 235,
eommercio, solteiro, com domicilio eleitoral r}o districto "municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
JOSE' SALLES (2.570), filho de Manoel Pequeno Salles-e de
Francisca Maria da Conceição, nascido a 24 de julho da
1904, em Natal, Estado do Rio Grande do Norte, residente á rua Huymatá n . 122, commercip, solteiro, com
1
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domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação ex-officio, B . E . 66, n. 673.)
MARIA ROSA DE OLIVEIRA (2.572), filha de José Ribeiro
do Sul e de Rachel Corrêa do Sul, nascido a 9 de agosto
de 1908, no Districto Federal, residente á rua do Costa
n . 29, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. '•(Qualificação reque- .
rida.)
•
- '
CÂNDIDA SANTIAGO CHALTEIN (2.574),' filha de Alziro
José da Silva Santiago e de Maria ,de Mattos Santiago,
naseido a 16 de fevereiro de 1896, em Itaguahy, Estado
do Rio de Janeiro, residente á rua da America n. 160,
domestica, casada, com domicilio eleitoral no districlo
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ísAIR TAVARES ARÊAS (2.577), filha de José Tavares Aréas
e de Odette Martini Arêas, nascida, a 19 de dezembro de
1912, no Districto Federal, residente á rua da America
n. 160, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
districlo municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
HENRIQUE 'DO NATO (2:580), filho de Salvador Dona to e'de
Isabel Rizzo, nascido a 20 de abril de 1913, no Districto
Federal, rua Nabuco de Freitas n. 10, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
•
'
LYDIA DE. CARVALHO (2.581), filha de Augusto Joaquim
de Carvalho e de Hermelinda de Carvalho, nascida a '4
de agosto de 1909, no Districto Federal, residente á rua
Senador Pompeu n. 216, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gamboa. (Qualificação requerida.)
JÚLIO ANTÔNIO, DA SILVA (2.586), filho de José de Sá
Cherem e de Lamiana Maria da Silva, nascido a 2 de
julho de 1877, em S. João Marcos, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua de São Carlos n. 26, commercio,
,casado, çorn domicilio eleitoral u o districto municipal de
Espirito'Santo. (Qualificação ex-officio. B . E. '66, n u mero 514.)
JOÃO PINHEIRO DA SILVA FILHO (2.587), filho de João
Pinheiro da Silva e de Fathma Mascarenhas da Silva, nascido a 2 de março de 1915, n o Districto Federal, residente á rua. Itapuí n. 20, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
• IRACEMA BARROSO DE MEDEIROS (2.588), filha de José
Alves Barroso e de Elvira Francisca Jorge Barroso, nascida a 27 dc junho de 1903, no, Districto Federal, residente á rua Mauriiy n . 13, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação • requerida.)
' JULIETA CARVALHO DE ABREU (2.589), filha de Domingos de Carvalho e de Maria Augusta de Jesus Carvalho,
nascida a 2 de junho de 1907, no Districto Federal, residente á rua Senador Eusebio n. 127, domestica, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
JOSSYMY SATO (2.591), filho de Zenith Sato' e de Kem Sato,
nascido a, 10 do abril de 1906, no Districto Federal, residente á praia do Caju' n. 103, professor de Orchestra,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E. 74 n. 349.)
JERONYMO DE OLIVEIRA (2.595), filho de Alfredo de Oliveira e de Maria Rocha de Oliveira, nascido a 12 de
setembro de 1909, no Districto Federal, residente á rua
Visconde de Itaúna n. 126, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualifiação requerida.)
.
'
NELSON MACEDO DE ABREU (2.596), filho de -Celestino
Fortunato de Abreu e cie Albertina Teixeira de Abreu,
nascido a 25 de abril de 1905, no Districto Federal, r e sidente á rua Senador Euzebio n. 127, commercio, casado,
com domicilio eleitoral ho districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
MARIO JOÃO MONTANHA (2.601), filho de Thereza Montanha, naseido a 2 de maio de 1913, em Ribeirão Bonito,
Estado-de São Paulo; residente á rua Senador Euzebio
n. 132, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação reque» rida.)
,
VVALDEMAR DE PAULA FERREIRA .(2.606), filho de Luiz
Paula Ferreira- e de Maria Ferreira,nascido a.25 de -dezembro de P914, no Districto Federal, residente á r u a dos
4
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Coqueiros n . 75, casa 1, aprendiz impressor, solteiro, com
domicilio eleitoral uo districto municipal de SanfAnna,
(Qualificação ex-officio, B . E . 70, n. 86.)
SÍLVIO ANTÔNIO DOS SANTOS (2.007), filho de 'Sérgio
Antônio dos Santos e de Maria Rosa dos Santos, nascido
a 20 de maio de 1914, no Districto Federal, residente a
rua Henrique Scheid n. 20, anrendiz de carpinteiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 70, n. 81.)
THEOPHILO PONTES DE ASSIS (2.-008). fiiho de Pedro
Pontes de Assis e de Anna Balbina' de Assis, nascido a 18
de julho d e '1894, no Estado da Bahia, residente á
Estrada do Norte n. 66, commercio. casado, .com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
(Qualificação, ex-officio. B . E . 66. n . 620.)
OSMAR FERREIRA DE SOUZA (2.609), filho de Rogério
Ferreira de Souza e de Elisa Ferreira de Souza, nascido
a 27 de março do 1914, no Estado do Rio de Janeiro,
residente á Estrada de Collegio, aprendiz mechanico.
solteiro, eom domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação éx-officio. B . E. 70,-n. 67.)
yiNICIO MIRANDA DE SOUZA (2.611), filho de Luiz Lopes
de Souza e de Adelia Miranda de Souza, nascido a 0
•de -outubro de 1913, no Districto Federal, residente á
rua Baldiaco n . - 6 9 , aprendiz electrieista, solteiro, corr;
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação éx-officio, B . E . 70 -n, 84..)
FLORIANO DOS SANTOS (2.612). filho de José Moreira
dos Santos e de Deolinda dos Santos, nascido a 12 de
maio de 1913, no Districto Federal; residente á Estação
de Marechal Hermes, pintor, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualir
ficação ex-officio. B. E . 70.' n. 29.)
JOÃO EVANGELISTA VIEIRA DE MELLO (2.613)., filho d e •
Adalberto Vieira de Mello e de Julieta Lage de Mello,
nascido a 12 de novembro de 1.910, no Districto Federal,
residente á rua Senador Euzebio n . 234, commercio
solteiro, com domicilio eleitoral no. districto "municipal
de SanfAnna. (Qualificação requerida.)'
ADHEM.AR DA MOTTA (2.614), filho de Eduardo José da
Motta e de Julieta Vigiani da Motta, nascido a 8 de
março de 1'915, no Districto Federal, residente á rua 'cie
SanfAnna n. 49, commercio, solteiro,- com domicilio
eleitoral no districto municipal de .SanfAnna. (Qualificação requerida.)
HERNANI ROCHA (2.616), filho de. Eugênio - Rocha e de
Antonia Saldanha da Rocha, nascido a 24 de maio de
1902, no. Districto Federal, residente á rua Presidente
. . Barroso n. 119, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
requerida.)
AFFONSO DE OLIVEIRA MARTINS JÚNIOR (2.617), filho
de Affonso de Oliveira Martins e de Herondina do Amaral
Martins, nascido a 10 de fevereiro de 1912, no Distrieto
Federal, residente á rua Frei Caneca n. 41 commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação requerida..)
ANTÔNIO FLAVIO DE OLIVEIRA' (2.618), filho de Joaquim
Gomes de Oliveira e d-e Ignez Gomes de Oliveira, naseido
a 22 de junho de 1873, no Estado de São Paulo, residente
á rua Laura de Araújo n. 163, commercio casado, £om
-- domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
JULLV ALVES DA SILVA (2.619), filha de Francisco Joaquim de Moraes, e de Julia Bastos de Moraes,, nascida
a 27 de agosto de 1891, no Districto Federal, residente
á rua Presidente Barroso n. 119, domestica, casada, com
•domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
ASTRÉA HORTA LESSA WALDECK (2.620), filha de Abel
Horta Lossa Waldeck e de Maria José Horta Lessa W a l 'deck, nascida a 10 de outubro de 1910, no Districto F e deral, residente á rua Bambina n. 18, Botafogo, funccionaria publica, -solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Espirito Santo. ( Qualificação
requerida.)
PAULO FERRO DE OLIVEIRA . (2.621), filho de Antônio
Benedicto Oliveira e de Raymunda Ferro de .Oliveira,
nascido a 6 de" •março de 1911. em Caxias, Estado do
Maranhão, residente á rua do Livramento n . .105, commercio solteiro', com domicilio eleitoral no districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação
ex-officio,
B . E.. 66, n. 1.003.)
, „„
FRANCISCO BAPTISTA DE SOUZA (2.622), filho^dc Manoel
Baptista Sobrinho e de Luiza Freire de Souza, nascidoa 6 de março de 1906, no Estado do Ceará, residente a
1
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rua Senhor dos Passos n . 221, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SantAnna.
(Qualificação ex-officio, B . E . 67, n . Í 5 4 . )
LADORNEXTE CHAVÃO (2.623), filho de Militão Chavão
e de Jovita Chavão, nascido a 10 d e outubro de 1906, em
São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, residente á r u a
Santo Amaro n . 188, estivador, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 71, n . 681.)
WALDEM1RO FRANCISCO DO CANTO (2.624), filho de
Manoel Marcellino do Canto e de Florentina Garcia de
Queiroz, nascido a 26 de maio de 1907, era Therezopolis,
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Barão de
Mesquita n. 164, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
JAU PER Y DE ANDRADE (2.625), filho de Antenor de
Andrade e de Ottilia de Andrade, nascido a 1 de novembro
de 1907, no Districto Federal, residente á Avenida
Marechal Floriano n . 54, sobrado, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
AMADEU RIQUINHO (2.626), filho de Domingos Riquinho
e de Luiza Gambardello, nascido a 30 de agosto de 1903,
no Districto Federal, residente á rua do Carmo n. 71,
sobrado, comercio, solteiro, com. domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
IGNACIO JOSÉ DE SANTANNA (2.027), filho de Manoel
José de SanfAnna e de Maria Pastora da Conceição,
nascido a 8 de fevereiro de 1911, em Recife, Estado de
Pernambuco, residente á rua Agua Branca n . 60, Realengo, policia do Caes do Porto, solteiro com domicilio
eleitoral no districto municipal da Gamboa. (Qualificarão ex-officio. B . E . 70. n. 16.)
CÂNDIDO DE OLIVEIRA (2.629), filho de Bernardo José
de Oliveira e de Olympia do Carmo de Oliveira, nascido
a 12 de maio de 1895, no Districto Federal, residente á
rua dos Diamantes n. 187,- Rocha Miranda, motorista.solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
cie SanfAnna.
(Qualificação ex-officio,
B . E. 67,
n. 41.)
JOÃO DA SILVA SANTOS (2.631), filho de Manoel Joaquim
dos Santos e de Amélia Rosa dos Santos, nascido a 11 de
abril de 1890, em Florianópolis, Estado de Santa Catharina,'residente á rua das Officinas n . 169, motorista,
solteiro, com' domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 67. n . 95.)
MANOEL DE SOUZA MATTOS (2.632). filho de Pergentino
Mattos e de Antonia Jorge Ferreira, nascido a 17 de
. junho de 1908, no Estado da Bahia, residente á rua Se. nador Euzebio, n. 332, estivador, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 71, n . 686.)
VVALDEMAR CARDOSO (2.633), filho de José Cardoso Machado Sobrinho e de Maria Baptista Cardoso Martins,
nascido a 23 de outubro de 1911, no Districto Federal,
residente á rua 24 de Maio n . 161, empregado publico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 75.)
ÁLVARO AUGUSTO NÈPOM.UCENO (2.634), filho de F r a n cisco Nepomuceno e de Emilia de Souza Leal, nascido a"
7 de agosto de 1899, no Districto Federal residente á
rua Viscondessa de Pirassinunga n . 71-casa 1, operário,
'solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
LORIS PORTO PINHO (2.635), filho de Manoel Pinho Júnior
e de Angela Iria Porto Pinho, nascido, a 11 de dezembro
de 1912. no Estado do Pará, residente & rua Maxwell
n . 153, portuário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação
ex-officio. B . E . 67, n. 686.)
PEDRO VIRG1.NIO DA SILVA( 2.636). filho do José Virginio
da Silva e de Antonia da Silva, nascido a 7 de maio de
1910, em Própria, Estado de Sergipe," residente á rua
D r . Agra n . 73, commercio, solteiro, com dmoicilio
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.) .
AÍAYDE DA SILVA (2.637), filha de Belizario José da Silva
e de Honorina Augusta da Silva, nascida a 25 de dezembro de 1912, em Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro,
residente á rua Nabuco de Freitas n . 139, domestica,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.) '
CARLOS ALBERTO DE FARIA (2.650). filho de Francisco
de Paula Faria e de Maria Cezelina de Oliveira Faria,
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nascido a 9 de novembro de 1880, em Pelotas, Estado
do Rio Grande do Sul, residente á rua Ferrer n . 92,
Bangú, funecionario publico, casado, com domicilio eleitorai no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação ex-officio, B . E . 75, n. 52.)
JULIETA PEREIRA CAVALCANTE (2.655), filha de Oetavio
Ribeiro de Almeida e de Galathéa de Souza, nascida a 30
de setembro de 1902, em Conceição, Estado do Rio de
Janeiro, residente á Avenida Gomes Freire n . 113,
domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
JULIA PEDROSO .(2.656), filha de Quintiliano Pedroso e
de Vitalina Pedroso, nascida a 29 de outubro de 1882,
em Campinas, Estado de S. Paulo, residente á rua Marechal Niemeyer n . 4, domestica, viuva, com domicilio
eleitoral no "districto municipal de Espirito Santo.
(Qualificação ex-offico. B . E. 81. n . 1.213.)
OSCAR DA SILVA LIMA (2.662), filho de ^ntonio Luiz
de Lima e de Emilia do Nascimento Lima', nascido a
30 de^putubr ode 1875, no Districto Federal, residente
á rua Aristides Lobo n. 55, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)
JOSÉ FERREIRA DE SOUZA (2.665), filho de Camiliano
de Souza e de Maria Ferreira de Souza, nascido a 15
de abril de 1906, e m ' Vassouras, Estado do Rio de J a neiro, residente á rua Sampaio Vianna n . 64, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
MARIA DE LOURDES TORRES (2.666), filha de Astolpho
* do Valle Torres e de Altiva da Silva Torres, nascida a
16 de novembro de 1907, em S. Francisco de Paula. E s tado do 'Rio de Janeiro, residente á Avenida Salvador
de Sá n . 179, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ÂNGELO DE ALMEIDA CUNHA (2.667), filho de João Antônio da Cunha Filho e de Lydia de Almeida Marques
da Cunha, nascido a 2 de agosto de 1913, no Districto
Federal, residente á rua Senador Euzebio n. 68, sobrado, operário, solteiro, eom domicilio lei toral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
JOÍSK CARLOS BORGES MONTEIRO (2.668), filho de Henrique Borges Monteiro e de Ilydia Borges Monteiro, nascido a 2 de julho de 1913, no Districto Federal, r e s i dente á rua Senador Euzebio n. 180, funecionario m u nicipal, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E.,
79. n . 1.)
JOÃO PERCINE (2.669), filho de Pedro Percine e de Raphaela Panno, nascido a 3 de março de 1907, na Capital
Federal, residente á rua Gautemala n. 459, casa 1,
•estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio.
B.
. E . 71, n . 597.)
CELSO HENRIQUES (2.680), filho de Antônio Faustino F r a gata e de Emma Silva Fragata, nascido a 1 de setembro
de 1915, no Districto FederaJ residente á rua Luiz Pinto .
n. 42, commercio,, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
DIVA DE CARVALHO SILVA (2.681), filha de Virginio
Martins de Carvalho e de Arminda Roquet de Carvalho,
nascida a 12 de fevereiro de 1884, no Districto Federal,
residente á rua de SanfAnna n. 49, domestea, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação requerida.)
MARIA DE LOURDES BAPTISTA DA SILVA (2.082), filha
de Pedro Baptista da Silva e de Marietta Braga Baptista
da Silva, nascida a 17 de janeiro de 1901, em Guarara,
Minas Geraes. residente á rua Senador Furtado n . 81,
escrevente juramentado, solteira, com domicilio eleitoral
• no districto muicipal de Espirito Santo. (Qualificação
ex-officio, B . E . 82, n. 1.514.)
ÁLVARO ALVARES DA CUNHA (2.683), filho de Henrque
Alvares da Rocha Cunha c de Augusta Servula Pinto da
Cunha, nascido a 18 de julho de 1905, no Districto f e deral, residente á rua Teixeira Soares n. 145, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
MANOEL FERREIRA DE MORAES (2'. 684), filho de Antônio Ferreira de Moraes e de Josepha de Moraes, nascido
a 8 de janeiro dc 1891, em Canhotinho, Estado de Per-.
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nambuco, residente á Praça da Harmonia n . 7, operácido a 14 de setembro de 1910, em Niçtheroy", Estado do
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto municiRio de Janeiro, residente á rua Visconde Ilàborahy n u pal da Gamboa. (Qualificação requerida.)
mero 136, casa 4, Niçtheroy, operário publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal da GamANTENOR JOSÉ DE CASTRO (2.685), filho de José Umbeboa. (Qualificação ex-officio, B . E . 70.)
lino de Castro e de Emilia Francellina de Jesus, nascido
a 30 de julho de 1881, em Leopoldina, Estado de Minas
CECÍLIA SOARES DA SILVA (2.697), filha de Manoel SoaGeraes, residente á rua Visconde de Itauna n. 123, operes da Silva e de Delfina Maria da Silva, nascida á 19
rário, casado ,com domicilio eleitorar no districto munide janeiro de 1900, em Belém, Estado do Pará, resdentecipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.
no Morro do Pnto s|n.', operaro publico, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal da Gamboa. .
MAGDALA PEREIRA REIS (2.690), filha de Álvaro P e r e i r a '
(Qualificação ex-officio, B . E . 70.)
Reis e de Alaide Pereira Reis, nascida a 25 de setembro
de 1906, em Morro Santo Antônio, no Districto Federal,
LYDIA FIRMINO (2.698), filha de Amaro Justino.dos Sanresidente á Estrada. Paránapuan n. 133 —•. Freguezía —
tos e de Anna Maria do Espirito Santo, nascida a 5 de
Ilha do Governador, funccionaria publica, solteira,, com
janeiro de 1893, no Estado do Rio de Janeiro, residente
domicilio eleitoral no districto municipal'dé SanfAnna.
á rua Frei Caneca n. 193, Costureira, casada, com domi(Qualificação ex-officio, B . E . 77.)
cilio eleitoral no districto muicipal de SanfAnna. (Qua-,
lificação requerida.)
GASTÃO AURELIANO BARBUDA (2.670), filho de João Au• reliano Barbuda e de Maria Rosa Barbuda, nascido a
HUMBERTO DA CUNHA TRINDADE (2.699), filho de An7 dé janeiro de 1888, na Fregüézia dã Sé, Estada da
tônio da.Cunha Trindade e de Maria da Conceição T r i n B a h i a , residente á Avenida dos Democráticos n. 302,
dade, nascido a 6 de março de 1909, em Niçtheroy, E s estivador,' solteiro, com domicilio eleitoral no districto
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Conselheiro Za•municipal de SanfAnna. (Qüaíiicação ex-õfficio,
B.
charias n. 65, operário publico, casado, com domicilio
E . 71, n. 609.)
eleitoral no districto municipal da Gamboa. (Qualif iea•
ção ex-officio, B . E. 70.)
4APHAEL VERRE (2.671), fillio dé José Vorre e de Luiza
Palermõ, nascido a 17 dé junho dé 1903;-no Districto
DULCE-VELHO WANDÊRLEY (2.703), filha de Antoio José
Federal, residente á rua dé Sarif Anna ü. 138, estivador,
Velho e de Eloisa Coelho da Conceição Velho, nascida a
solteiro, com domicilio eleitoral lio districto municipal
27 de junho de 1910, no Districto Federal, residente á
dé SanfAnaa. (Qualificação éx-õfficio, B. E. 71, nurua da Estrella n. 14, professora municipal, casada, com
mero 617.) .
domicilio eleitoral no districto' municipal dé ..Espirito
Santo. (Qualificação requerida.) •
JOSÉ JOAQUIM VICENTE (2.672),-filho de Antônio Joaquim Vicente e de Quiteria de' Jesus, nascido a 28 de
JÓÂO ALVES DE MENDONÇA (2.705), filho, dè Manoel Alves
fevereiro de 1899, ao Districto Federai, á rua da Amede Mendonça é de Percilia Barros de Mendonça, nascido
rica" n. 194, machinista, casado, cõm domicilio eleitoral
- a 14 de junho de 1910, em Maroim, Estado de Sergipe,
fio districto municipal de SanfAnna. (QuiíificâçSo r e residente á rua S. Christovão n. 197, sobrado, operário,
querida .)
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Espirito Santo. (Qualificação requerida,) '
P A . r C H O A L PORTUGAL (2.675), filho- dê Raphael Portu- '
gal e; ás Angelina Cesariá, nascido a 8 de abril dé 1895,
HENRIQUE GAMARA (2.706), filho dé. Antônio Câmara e de
no Dis'fric(d' Federal, resi dente á . r u a João Romariz nuIsabel dos Anjos, nascido ã 14 de junho de 1903, no
mero .144, commercio', casada, com domicílio eleitoral
Districto Federal, residente á rua de S. Christovão nuno districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e mero 116, commercio, casado, com domicilio eleitoral
querida.)
no districto ^municipal de Espirito Santo. (Qualificação
requerida.)
fLIMO ALVISE MUTO (2.676), filho de Carlos Cârmello
Moto e de Maria Picarelli Mulo, nascido ã 16 de noCLARINDA ALVES DE OLIVEIRA (2.708), filha de Leo*«mfoo dé 1912, ho Districto Federal, residente á Avepoldino Alves de Oliveira e de Frederica Alves de Olinida Suburbana n. 2.115, negociante, solteiro, côrii doveira,- nascida a 12 de julho de 1910, no Districto F e micilio eleitorai rtó" districto de SanfAnna. (Qnaliiderai, residente á rua Conselheiro Zacharias n. 48, doméstica, casada, com domicilio' eleitoral no districto m u • cação requerida.)
•
.
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
'iJCiMÍNGOS MARTINS ( 2 . 0 7 7 ) , filho. de Antcffi.io Luiz Martins e de Joanna Maria dã Conceição, nascido â 2 de
MARIA PEREIRA DOS SANTOS (2.710), filha ,dé Arsenio
fevereiro de 1807, no Districto Federal, residente á
Pereira dos Santos e dé Alciria Moraes dos Santos, .nasfira de SanfAnna n. 5, ajudante da Guarda Nocturna,-cacida, a 28 de outubro de 1907, no Distrieto Federal, r e sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
sidente á rua Monte Alverné n , 18, domestica, c a s a d a , com
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
domicilio eleitoral no districto municipal dè Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)
DÕRGÊLINO ANDRÉ AMADOR (2.678.)-, filho dé João André
Amador e. de Ubaldina Rosa de Amador, nascido a 12 de
POLUCENA ROSA DE BRITTO (2.711), filha de Manoel José
outubro de 1912, no Districto Federal, residente á rua
de Britto e de Maria Rosa de Britto, nascida a 3 de maio
de SanfAnna n . 149, commercio, solteiro, com domicilio
de 1910, no Districto Federal, residente á rua da Gameleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualif-,
b o a n . 68, domestica, solteira, cõm domicilio eleitora',
cação requerida.)
no districto municipal de Espirito Santo, (Qualificação"
requerida.)
-.
.
,
•
D.ÍNAÍI.DE ALMEIDA (2.679), filha de Guilherme, de Almeida. e\ de Florinda Figueira de Mello Almeida, nas- . ANTÔNIO BORGES LEAL CASTELLO BRANCO FILHO
cida a 29 de janeiro-de 1908,- no Districto Federal, resi(2.730), filho de Antônio Borges Leal Castelló Branco e
dente á rua de .SanfAnna n. 49, commercio, solteira,
de Maria Phiiomena de Amorim Castello Branco, nascido
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
a 13 de abril de 1916, no Districto Federal, residente á,
Anna, (Qualificação requerida.)
rua Miguel Lemos n. 54, Copacabana, estudante, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
LAURA SOARES DE MELLO. (2.691), filha de Carlos Soares
• Anna. (Qualificação requerida.)
e de Estephania Cadida de Oliveira.Soares, nascida a 25
de janeiro de 1890, no Estado de Pernambuco, residente
EUGENIA LIMEIRA DE ALBUQUERQUE (2.379), filha de
á rua Frei Caneca 11. 49',. domestica; casada, com domiClementina Limeira de Albuquerque e de Laura Maria
cilio eleitoral no districto municipal
de
SanfAnna...
da Conceição, nascida a 16 dé agosto de 1915, no Dis(Qualificação requerida.)
/
tricto Federal, residente, á rua Aristides Lobo n. 114,
commercio, solteira, com domicilio eleitoral np dis.ticto
SOkQ VIEIRA DE MACEDO (2,694), filho de Sabino Vieira
municipal de Espirito Santo." (Qualificação requerida.)
de Macedo e de "Maria Magdálena dé Macedo, nascido a
1 de fevereiro de 1893, em Lage do Canhoto, Estado de
ERATO DIAS SEIXAS (2.743), filho cie Albano Associação
Alagoas, residente á rua Carlos Gomes n . 93, operário
Seixas e de Chrisolipes Dias, nascido a .13 de janeiro de
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrito mu1912, em Campos (Estado do Rio de Janeiro), residente á
nicipal da Gamboa. (Qualificação ex-officio, B . E.~70.)
rua Jeronimo Lemos n. 41, commercio, solteiro, com d o ANTÔNIO VIEIRA DE ARGOLO (2.695), filho de MaCario
micilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
Vieira de Menezes e de Maria Barbara de Argolo. nas(Qualificação requerida.) - .
cido a 20 de fevereiro de 1909, em Penedo, Estado deMATHEUS HERBERT UDO HORST WOLFGANG MAGER
Alagoas, residente á rua Barão de Mauá n. 302, operá42.746), filho de Ernest Mager e de Emma Mager, nasrio publico, casado, com domicilio eleitoral no districto
cido a 6 de dezembro de 1910, no Districto Federal, r e muicipal da Gamboa..
(Qualificação,
ex-officio,
B.
sidente á rua Miguel de Frias n. 36, casa n. 15, commercio,
E . 70.)
•
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Espirito Santo. (Qualificação requerida.) .
EUCLYDES ANTÔNIO SOARES' (2,696), filho dc Thòmaz
GOMES DOS SANTOS (2.749), filho de Antônio
Vieira de Menezes e de Maria Barbara de Argolo,. nas- ^ ASTERIO
Gomes dos Santos c de Damianna de Amarantes Gosta,
r
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..nascido a 22 de julho de 1895, em Cachoeira, (Estado da
23 de outubro de 1912, no Districto Federal, residente á
Bahia), residente á rua Christovão Penha n. 24 operário
rua Couto Magalhães, 33, operário, solteiro, com domicicasado, com domicilio eleitoral no districto municipal
lio, eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
(Qualificação requerida.)
JOSÉ PEREIRA DOS SANTOS JÚNIOR (2.751), filho de José
SEBASTIÃO RODRIGUES DA CONCEIÇÃO (2.805), filho de
Pereira dos Santos e de Antonia da Silva Pereira, nasAdolpho José da Conceição e de Antonietta, Engracia da
cido a 3 de outubro de 1901, no Districto Federal, residenConceição, nascido a 20 de janeiro de 1892, no Districto
te á rua Capitão Senna n. 57, Morro do Pinto, funecioFederal, residente á rua Moreira Pinto, 24, casa 2, p r a nario municipal, solteiro, eom domicilio eleitoral no distico de pharmacia, casado, com' domieiiio eleitoral no
tricto municipal de Sant Anna. (Qualificação requerida) \
districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação r e querida.)
ANTÔNIO SABINO DE BRITTO (2.754), filho de Sabino José
BERNARD1NO ALEXANDRE DE SOUZA (2.806), filho de Aleda Silva e de Joaquina Francelina de Assis, nascido a 7
xandre Fabricio de Souza e de Luiza Dionysia de Souza,
de novembro de 1889, em Morada Nova (Estado do
nascido a 20 de maio de 1879, em S. Miguel, Santa CathaCeará), residente á rua das Laranjeiras n. 147, emprerina, residente á rua Quatro de Novembro, 26, casa 6,
gado municipal, casado, com domicilio eleitoral no dis, Ramos, pharmaceutico, casado, com domicilio eleitoral nb
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação r e districto municipal de Espirito Santo.
querida.)
LYDIO PIRES (2.808), filho de José Augusto Pires e de E m i ALFREDO GOULART (2.756), filho de Manoel Goulart e de
lia Sayão Cordeiro Pires, nascido a 16 de abril de 1911,
Porphiria de Souza Rocha, nascido a 27 de março de
no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua das Missões,
1897, no Districto Federal, residente á rua Morro do
134, alfaiate, solteiro, com domicilio eleitoral no disVintém n. 42, Engenho Novo, operário,, casado, com
tricto municipal de Espirito Santo. Qualificação exdomicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
officio, B . E . 70, n. 313.)
Santo. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO BENTO NETTO (2.809), filho de José Bento da
. MATHILDE GOMES (2.762), filha de Theophilo José Gomes
Silva e de Joanna Freitas do Nascimento, nascido a 20
e de Maria Luiza Salmon Gomes, nascida a 4 de junho
de novembro de 1901, em Cámocim, Estado do Ceará, r e . . de 1880, no Districto Federal, residente á rua Souza
sidente á rua Conceição, 132, operário, solteiro, com doBarros n . 166, Engenho Novo, domestica, solteira, com
micilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
(Qualificação requerida.)
Santo. (Qualificação requerida.)
MARIO MARTINS SAMPAIO (2.812), filho de Albino GonáUIOMAR GOMES (2.767), filha de Theophilo José Gomes
çalves Sampaio e de Julieta - Martins Sampaio, nascido
e de Maria Luiza Salmon Gomes, nascida a 25 de junho
a 24 de julho de 1915, no Districto Federal, residente á
de 1898, no, Districto Federal, residente á rua Souza
rua Sergipe, n. 3, casa 5, commercio, solteiro, com doBarros n. 166, domestica, solteira, com domicilio eleitoral
micilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação
(Qualificação requerida.)
requerida.)
AGENOR ARRUDA ARGUELLES (2.813), filho de Marcos
HYLDA DINIZ DO NASCIMENTO E SILVA (2.776), filha de
Rubis Arguelles e de Claudina Arruda Arguelles, nascido
Carlos do Nascimento e Silva e de Fanny Diniz do Nasa 17 de janeiro de 1915. em Belém, Estado do Pará, r e cimento e Silva, nascida a 27 de novembro de 1910, no
sidente á rua Bezerra de Menezes, 65, professor de orDistricto Federal, residente á rua Visconde Albuquerque
chestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n . 600, Gávea, professora de musica, solteira, com donicipal de Espirito Santo. (Qualificação ex-officio, B . E.
micilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
74, n. 758.)
(Qualificação requerida.)
GABRIEL MARIA FONSECA DE PAIVA (2.S14), filho de OsBASILIO FREIRE (2.779), filho de Braz Freire e de-Christina
waldo do Valle Paiva e de Anna de Paula Fonseca Paiva,
Francisca de Castro, nascido a 2 de janeiro de 1909, no
nascido á 3 de«abril de 1909, no Districto Federal, resi(Estado do Rio de Janeiro), residente á rua Sayão Lodente á rua S. Luiz Gonzaga, 350, funecionario publico,
bato n . 24, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação
de SanfAnna.^(Qualificação, requerida.)
requerida.)
HUMBERTO AUGUSTO MARTINS (2.780), filho de Horacio
JOÃO DIAS DOS REIS (2.821), filho de João Altino Dias dos
Augusto Martins e de Amélia da Silva Martins, nascido
Reis e de Maria da Silva Reis, nascido a 24 de janeiro de
a 16 de setembro de 1902, no Districto Federal, residente
1902, no Districto Federal, residente á rua Marquez de
á praça Marechal Deodoro- n . 390, operário, solteiro,
Valença, 125, casa 17, operário, solteiro, com domicilio
com domicilio eleitoral no districto municipal de
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (QualiSanfAnna. (Qualificação requerida.)
ficação ex-officio, B . E. 68, n. 120.)
1IANOEL BERNARDO MARQUES (2.783), filho de Marcelo
ANTÔNIO GARCIA DA CRUZ (2.824), filho de João da Cruz
Bernardo Marques e de Querulina Monteiro, nascido a
e de Joaquina Garcia da Cruz, nascido a 25 de fevereiro
18 de agosto de 1905, em Duas Barras (Estado do Rio de
de 1874, em Portugal, residente á rua do Mattoso, 79, proJaneiro), residente á rua Barão de Itapagipe n. 44, comprietário, casado, com domicilio eleitoral no districto
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto m u municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação
ex-officio,
HENRIQUE LUDWIG FLESS (2.828), filho de Guilherme
B . E . 66 n. 1.002.)
Paulo João Fless e de Judith Robe Fless, nascido a 15 de
JOSÉ DELFINO DO NASCIMENTO (2.787), filho de Manoel
novembro de 1898, no Distrieto Federal, residente.á rua
Delfino do Nascimento e de Maria Victoria do ..NasciCopacabana, 996, commercio, solteiro, com domicilio eleimento, nascido a 25 de março de 1906, no Districto F e toral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualideral, residente á rua Ledo n. 6, operário, solteiro, com
ficação requerida.)
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
SANTIAGO DA ROCHA PITTA (2.830), filho de Liberato da
(Qualificação requerida.)
Rocha Pitta e de Julia Maria do Marmo Pitta, nascido á
FRANCISCO JOSÉ VALENTE (2.793), filho de Bento José
6 de agosto de 1906, em São José da Lage, Estado de
Valente e de Maria Martins Valente, nascido a 13 de
Alagoas, residente á rua Leoncio de Albuquerque, 63,
julho de 1903, em São Gonçalo, (Estado do Rio de J a commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
neiro), residente á rua Visconde de Pirajá n. 286, opemunicipal de Gamboa. (Qualificação requerida.)
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto muniERNAM COUTO DE SOUZA (2.832), filho de Manoel Xavier
cipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
dc Souza e de Jovelina Couto de Souza, nascido a 9 de
MARIA KELLER DA SILVA (2.796), filha de José Kelier da
janeiro de 1914, no Districto Federal, funecionario p u Silva e de Anna de Pinho Kelier da Silva, nascida a 8 de
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muninovembro de 1914 (Estado de Matto Grosso, residente á
cipal de Espirito Santo.
(Qualificação
ex-officio,
rua Bella n . 259, casa XV, domestica, solteira, com doB . E . 77.)
micilio eleitoral no districlo municipal de Espirito Santo.
GABRIEL DOS SANTOS CALIXTO (2.833), filho de Gabriel
Qualificação requerida.)
Gomes Calixto e de Maria Rita dos Santos Calixto, n a s &IANOEL ANTUNES MACIEIRA (2.802), filho de Américo
cido a 7 de fevereiro de 1901, em Paraty, Estado do Rio
Moutinho Macieira e de Henriqueta Antunes Macieira,
de Janeiro, residente á rua Sargento Pinto de Oliveira,
nascido a 17 de junho de 1911, no Districto Federal, r e 29, commercio, casado, com domicilio, eleitoral no dissidente á rua Emilia Guimarães,,n. 7, Catumby, comtricto municipal do Espirito Santo. (Qualificação r e mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u querida.)
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
.tíARIO BORGES (2.803), filho de Lydia Borges, nascido a
t
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BERNARDO AVELINO (2.834), filho de .Antônio Avelino e de
ARMANDO ROMANO (2.866),. filho 'de José Romano e de
- • Ceridonha da Conceição, nascido a 10 de dezembro de
Caetana Jorge, nascido a 7 de setembro d e 1901, no Dis1908, em P a r a h y b a d o Sul, Estado do Rio de Janeiro, re- :
tricto Federal, residente á rua Monte Alegre, 27, alfaiate,
sidente á rua S. Carlos, 133, operário, solteiro,- éom do- .
casado, com .domicilio eleitoral' no districto municipal
micilio eleitoral no districto municipal d e E s p i r i t o Santo.
de SantAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . .70.)'
(Qualificação requerida.)
JOSÉ MOREIRA. CARDOSO ,(2.887), filho de João Cardoso i
LUIZ DO NASCIMENTO (2.837), filho de José Nascimento
de Maria Ludovina Cardoso, nascido a 3 de dezembro de
e de Feliciana dos Santos, nascido a 6 de janeiro de 1908, " - 1911,' no Distrieto Federal, commercio, solteiro,'-com dono Districto Federalfresidente á rua Japurá n . 2, Jacaré- micilio eleitoral-no districto municipal de Espirito Santo.
paguá, fundidor, solteiro, com domicilio eleitoral-no dis(Qualificação requerida".)
•
tricto municipal dé Espirito Santo. (Qualificação r e - .'SALVADOR BENEDICTO FELIPPE ARRUZZO (2.883), filho
querida. )
.
'
, ' ^
de Vicente Arruzzo e de Seraphina Leone, nascido a 13
ROBERTO JOAQUIM PEREIRA (2.838), filho de Antônio
'de setembro, de 1908,."no Districto Federal, residente, á
Joaquim Pereira e de Maria da Gloria Pereira,.nascido a
rua America, 162, operário, solteiro, com, domicilio elei7 de setembro de 1914, no Districto Federal, residente
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
á rua Senador Euzebio, 120,'funecionario municipal, sol-,
ex-officio, B . E. 71. n . 337.)
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de '; CARLOS LUIZ GONÇALVES (2.886), filho, de Caetano Luiz
- SanfAnna. (Qualificação requerida.)
Gonçalves ê de Amélia Maria do. Amparo, nascido a 26 do
MANOEL RODRIGUES PALHAS. (2.839;, filho de Manoel Annovembro de 1891, em Maricá, Estado do Rio de Janeiro,
tônio Rodrigues Palhas e de Anna Domingues Rodrigues,
residente á rua Mayrink Veiga, 17, professor de orchestra,
nascido a 14 de agosto de 1889, em Portugal, residente á
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
rua do Acre, n. 8, negociante, casado, com domicilio elei. * SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 74, n. 830.)
toral no districto municipal dè SanfAnna. (Qualificação . PAULO;DA SILVA (2.889), filho de Herculano" José da Silva
requerida.)
e de Thomazia da Silva Nascimento, nascido a 21 de abril
RÜHLIA STEINWARTZ (2.840), filha de Nuhin Clerman e de
• de 1908Í rio Districto Federal, residente á rua General
Esther Clerman, nascida a 24 de agosto de 1890, na RuGurjão, 4, professor de orchestra, solteiro,: com domicilio
mania, residente á rua Senador Euzebio, 61, domestica
eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. (Quaiificasada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
- cação ex-officio, B . E . 74, n . 354.)
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
JOAQUIM PEREIRA (2.890), filho de Antônio Pereira e de
HUGO PINTO VIEIRA (2.841),< filho de José Pinto Vieira e
Maria Valentina, nascido a 16 de agosto de 1886, no Disde Gérty Diniz Vieira, nascido a 16 de janeiro de 1911,
tricto Federal, residente á rua José Maria, 182, prono Districto Federal, residente á rua da America, ,100,
fessor de orchestra, casado, com. domicilio^eleitorat. no
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
- districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-offimunicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
cio, B . E . 74, n. 334.)
/
,
" ' NUHIM STEINWARTZ (2.843), filho de Bension Steinvvartz .ALBERTINA CORRÊA (2.892), filha de Francisco Accioiy
e de Dischlia Steinwartz, naseido a 10 de março de:i892,
Corrêa e de Francisca Innocencia Corrêa,, nascida a 16
na Rumania, residente á rua Senador Euzebio, 61„ negode agosto de 1908, em Recife, Estado de Pernambuco, r e ciante, casado, com domicilio eleitoral no districto m u sidente á rua Vieira da Silva, 32,'professora de orchestra,
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipai.
MAIER FAUL (2.849), filho de Benjamin Faul e de Ioda
de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 74, n u Faul,. nascido a 16 de de dezembro de 1896, na Áustria,"
mero 450.)
residente á rua Jeronymo de Lemos, 35, commercio, caRUBEM ALVARENGA (2.893), filho de-Gustavo Gomes de
sado, com domicilio eleitoral no districto municipai de
Alvarenga e de Sarah Werneek de Alvarenga, nascido a
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
9 de agosto de 1912, no Districto Federal, residsute á
' rua-. Pernambuco, 84, commercio, solteiro, com domic.iíi"
VIRGÍLIO DE AGOSTINI (2.850), filho de" Carlos Alberto De eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (QualifiAgostini e de Mariet.ta De Cario De Agostini, nascido a
cação requerida.) '
S
20 de abril de 1913, em Batataes, Estado de São Paulo,
WALTER COUTINHO DE MORAES (2.894), filho.de Waíresidente á rua Senador Euzebio, -360. commercio, sol-,
demar Octávio Coutinho de Moraes e de Aristotelina F e teiro, com domicilio eleitoral nó districto municipal de
lismina dos. Santos, nascido a 5 de abril de 1913, no DisSanfAnna. (Qualificação requerida.)
tricto Federal,-residente á travessa Joaquim de Amorim,
EDUARDO DA SILVA (2.852), filho de João Alves dos Santos
e de Mariana Alexandrina da Silva, nascido a 13 de ou- 24,' professor de orchestra, solteiro, com domicilio eleitubro de 1902, no Estado do Rio de Janeiro, residente á
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
rua Pedro Alves, 145, motorista, solteiro, com domicilio
ex-officio, B . E . 74, n. 823.)
eleitoral no districto .municipal de SanfAnna. (QualiERNESTO ALVES DE SOUZA (2.895), filho de José Alves de
ficação ex-officio, B . E. 07, n. 13.)
Souza e de Maria Theodora de Souza, nascido a 23 de dezembro de 1888,.no-Districto Federal, residente â rua
AMARO GOMES DE SOUZA (2.853), filho de Vicente Gomes
Gonzaga Bastos, 28, estivador, casado, com domicilio eleide Souza e de Maria Ricardo de Souza, nascido a 2 de
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
maio de 1901, no Districto Federal, residente á rua Pedro
B . E . 71, n, 484.)
' "
.
Rufino, 121, vidraceiro, casado, com domicilio eleitoral •
ANTÔNIO VICENTE FERREIRA (2.896), filho de Manoel V i no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação éxcente Ferreira e de Amélia Linda, nascido a[13 de junho
Officio, B . E . 70, n . 7.)
de 1898,' nò Estado de Alagoas, residente á rua Macabú,
CARIVALDO DA MOTTA 2.854), filho de Pedro da Motta
172, estivador, casado, com domicilio, eleitoral .no dise de Deolinda da Motta, nascido a 14 de maio de 1916,
tricto municipal de Sanf Arma. (Qualificação
ex-officio,
no Districto Federal, residente á rua Bom Pastor, 34,
B . E . 71.)
casa 1, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no disAUGUSTO MONTANI FIUHO (2.897), filho de Augusto. Montricto municipal de Espirito Santo... (Qualificação r e ' tani e de Ceeilia Chaves Montani, nascido a 15 de julho
querida.)
de 1901, -no Districto Federal, residente á rua CommanARMANDO DE MATTOS (2.855), filho de Joaquim Antônio
dante Coimbra, 146, estivador, casado, com domicilio^elei-.
de Mattos e de Carlota. de Mattos, nascido a. 1 de janeiro
toral no districto municipal de Sanf Atina. (Qualificação
de 1907, no Districto Federal, residente árua- General
~ ex-officio, B . E. 71. n. 37.) .
""
Pedra, 52,-commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
ALMERIO REZENDE FIGUEIREDO (2.898),, fliho de Antôdistricto municipal de - SanfAnna (Qualificação requenio Rezende Figueiredo e de Maria, de Almeida Figuei' . rida.)
redo, nascido a 1' de janeiro de Í896, 'no Estado da Bahia,
JOSÉ LUIZ DOS SANTOS (2.857), filho de Miguel -Luiz dos
.residente á rua Visconde de' Itaúna, 223, estivador, solSantos e de Eugenia Leonor dos Santos, nascido a 23 de
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal-de
janeiro de 1911, no Districto' Federal, residente a rua
SanfAnna! (Qualificação ex-officio, B. E . 71,- n: 53.)
Manoel Victorino," 90, professor de orchestra, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de
JOÃO LUIZ DE CAMPOS (2.899), filho de Francisco das
SanfAnna. (Qualificaão ex-officio, B. E . 74, n. 518.)
Chagas Campos e de Rosina Pinheiro Campos, nascido a
9 de setembro de 1897, em Oliveira, Estado de Minas
JOSÉ DE MELLO (2.865), fliho de Margarida da Conceição,
Geraes, residente á praça da Republica, 75," operário, canascido a 6 de abril de 1905, nó Districto Federal, resisado," com domicilio eleitoral no districto municipal de
dente á rua João Rodrigues, 44r commercio, casado, com
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
domicilio eleitoral no districto municipaPde -Sanf Anna.
R i o d e Janeiro, 29 de agosto do 1934. — o escrivão, Fran- •
(Qualificação requerida.)
'tco Evaristo de Oliveira.
'• '
"
-

1

Confere

com

o

Original

ROLETTM ELETTORAC
SÉTIMA ZONA ELEITORAL

Agosto de 1934

solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação ex-officio. B . E . 73.)
ABELARDO DA COSTA (2.913), filho do Deolinda Maria da
(Districtos municipacs de Gamboa, SanfAnna
Conceição, nascido a 20 de outubro de 1913, no Districto
e Espirito Santo)
Federal, residente á rua Major Fonseca n . 107, empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no
«híiz — Dr. Antônio Rodolpho Toscnno Espinola
districto municipal dé' SanfAnna^ (Qualificação exofficio, B . E . 73.)
Faço publico, para os fins dos a r t s . 43 do Código e 2 5 -DEOCLECIANO DA CONCEIÇÃO (2.914), filho do Ernesto
uo Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraesi que, por este
Monteiro da Conceição e de Olympia Pereira da ConCartório e Juizo da 7 Zona Eleitoral, estão sendo procesceição, nascido a 29 de maio de 1903, no Districto
sados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos :
Federal, residente á Estrada de Cantagalo n. 17, empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no
JQSÉ FERNANDES GUIMARÃES (2.900), filho de Manoel
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
exFernandes Guimarães e de Bernardina Joanna de Moraes,
officio, B . E. 73.) '
nascido a 20 de abril de 1901, no Districto Federal, r e MARGARIDO FRANCISCO DAS CHAGAS (2.915), filho de
sidente á rua Marquez de São Vicente n . 28, empreJoão Francisco das Chagas e de Idalina Balbina do
gado municipal, casado, com domicilio eleitoral no disNascimento, nascido a 20 de fevereiro de 1909, no Districto municipal de SanfAnna. (Qualificação reque*tricto Federal, residente & Estrada de Guaratiba sem
rida.)
numero, funecionario municipal, solteiro, com domiciHENRIQUE DOMIRE D E LIMA (2.901), filho de José F r a n lio eleitoral no districto municipal dc SanfAnna. (Quacisco de Lima e de Paulina Domire de Lima, nascido a
lificação ex-officio, B . E . 73.)
14 de maio de 1884, no Districto Fedral, residente á
ÁLVARO ALBERTO DE CAMPOS (2.916), filho de F r a n rua Maria Amalia n . 111, commercio, casado, com docisco Antônio de Campos e de Marcellina Amalia de
micilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
Campos, nascido a 21 de novembro de 1893, no Distri(Qualificação requerida.)
cto Federal, residente á rua da Relação n . 55, guardaUERMANO FREDERICO D E LIMA (2.902), filho de Mario
livros, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
Frederico de Lima e de Iracema Vaz de Lima, nascido
. municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
a 28 de maio de 1915, no Districto Federal, residente á
FRANCISCO GARUZI (2.917). filho de Daniel Garuzi c de
rua Eilza de Albuquerque n . 10, commercio, solteiro,
Luiza Garuzi, nascido a 22 de junho de 1901, em Vicom domicilio eleitoral no districto municipal de Sanf
ctoria, Espirito Santo, funecionario muniéipal, casado,
Anna. (Qualificação requerida.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
UTYLIO FERNANDES SANTIAGO (2.903), filho de RuAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 73.)
fino Fernandes e de Dolores Santiago, nascido a 17 de
EMMANOEL DE SOUZA NEVES (2.918), filho de Raymunnovembro de 1910, no Districto Federal, residente á
do Neves e de Bernarda Mendes Pereira, nascido a 24
rua Figueira n . 129, casa 8, São Francisco Xavier, comde dezembro de 1910, no Estado do Pará, residente á
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u Avenida Henrique Valladares n. 101, operário, solteiro,
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de £í-.nta
QSMARINO ALVES D A SILVA (2.904), filho d Lína PaAnna. (Qualificação ex-officio. B . E . 78, n. 173.)
cifica Alves, nascido a 13 de abril de 1912, em Belém,
DOMINGOS MÕNASSA (2.919), filho de Miguel Monassa e
Estado do Pará, residente â rua São Francisco Xavier
dè Anna Monassa, nascida a 20 de dezembro de 1914,
n . 154, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
na Capital Federal, residente á rua Visconde de Itauna
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requen . 265, operário, solteiro, -com domicilio eleitora! tio
rida.)
districlo municipal de SanfAnna.
(Qualificação exALBERTO MACHADO (2.905), filho de Alberto Machado e
officio, B . E . 78.)
de Eugenia Machado, nascido a 11 dé setembro de 1900,
DRAGO TELLES RIBEIRO (2.920), filho de Guilherme
no Districto Federal, residente á rua Bento. Gonçalves
Telles Ribeiro e de Freclerica H. Ribeiro, nascido a 26
n . 85, casa 2, commercio, casado, com domicilio eleide janeiro de 1891, no Estado do Rio de Janeiro, resitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificadente á Avenida Amaro Cavalcante n. 151, Meyer, opeção requerida.)
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u M A N O E L F R A N C I S C O F A R I A S ( 2 . 9 0 6 ) , f-iiho de Antônio
nicipal de SanfAnna. (Qualificação èx-offico, B. E. 78,
Vicente Farias e de Maria Flauzinda Conceição, nascido
n . 216.)
a 11 de abril de 1900, no Estado de Alagoas, residente á
CARLOS ALVES GADELHA (2.921), filho de Tristão da
rua Faro n . 56, casa 19, operário, casado, com domicilio
Rocha Gadelha e dé Julia Alves Gadelha, nascido a 27
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualide setembro de 1906, no Território do Acre, residente á
ficação requerida.)
rua da Alfândega n . 365. operário, solteiro, com domiANTÔNIO DE SOUZA MACHADO (2.907), filho de Celso da
cilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna.
Rocha Machado e de Euclysia de Souza Machado, nas(Qualificação ex-officio. B, E . 78, n . 200.)
cido a 14 de julho de 1910, no Districto Federal, r e ARELIO MELCHIOR GONÇALVES (2.922), filho de Caetano
sidente á rua Benjamim Constant n. 145, operário, ca-,
Melchior Gonçalves e dc Arelita Augusta do Valle,
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
nascido a 4 de abril de 1902, no Estado do Rio de J a SanfAnna. (Qualificação requerida.)
neiro, residente á Avenida Henrique Valladares n. 101,
JOSÉ JACINTHO ALBUQUERQUE (2.908), filho de Maoperário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
noel Antônio de Albuquerque e de Maria da Soledade
municipal de SanfAnna. (Qualificação cx-officio,
B.
Albuquerque, nascido a 3 de junho dc 1879, no Eslado
E . 78, n. 174.)
de Sergipe, residente á rua Antônio Saraiva n . 43, esRENALDO VIDIGAL SANTOS (2.923). filho dc Antônio
tivador, casado, com domicilio eleitoral no districlo m u Jozias dos Santos e de Adelaide Vidigal Santos, nasnicipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio,
B. E .
cido a 11 de janeiro de 1916, cm Penedo. Estado de
71, n. 472.)
Alagoas, residente á rua Lino Fonseca n . 27, operário,
ARMANDO BEZERRA MARTINS (2.909). filho de Carlos
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
• Martins da Silva e dê Gabriella Bezerra Martins, nascido
de SanfAnna, (Qualificação ex-officio, B . E . 78, n u a 7 de agosto de 1909, no Districto Federal, residente á
mero 383.)
rua Magalhães Castro n . 128, casa 2, estivador, casado,
JOÃO ROBERTO DOS SANTOS (2.924), filho de João Rocom domicilio eleitoral no districto municipal dc Sanf
drigues dos Santos e de Maria Cypriana da Conceição,
Anna. (Qualificação ex-officio, B . E . 71, n. 44.)
nascido a 15 de janeiro de 1894, no Eslado dc Alagoas,
HERM1NIO H E R R E R A (2.910), filho de Joaquim Herrera
residente á Estrada Intendente Magalhães n . 1.247, MaRocca e de Mathilde de Medina, nascido a 4 de janeiro
rechal Hermes, operário, solteiro, com domicilio eleide 1913, no Districto Federal, residente á Travessa Postoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificas o l o n . 17, casa 1, operário, solteiro, com domicilio eleição ex-officio. B . E . 78. n . 689.)
toral no districto municipal de SanfAnna. (QualificaÁUREA DE CARVALHO (2.925), filha de José. Manoel de
ção requerida.)
Carvalho, e de Amélia do Carmo, nascida a 28 de junho
ANÍBAL GONÇALVES (2.-912), filho de Guilherme Gonde 1906, no Districto Federal, residente á rua SanfAnna
çalves e de Demetilde Rosa da Silva, nascido a 16 de
n . 196, Operaria, solteira, com domicilio eleitoral no
fevereiro de 1887, no Districlo. Federal, residente á
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
exPraça Tombador n . 64, (Irajá), funecionario municipal,
officio. B . E . 78, n. 573.)
a

e

Sexta-feira

31

BOLETIM ELEITORAL

FELIPPE HABIB (2.926), filão de Ferjalla Abud Habita e
de'Rosa Abud Haflin, nascido.a 8 de agosto âe 1904, no
. Districto Federal; residente á rua Senhor dos Passos
n . 202, operário, casado, eom domicilio eleitoral no .
districto municipal de' SanfAnna. (Qualificação
exofficio, B. E . 78, n, 331.)
ALFREDO ALVES REGADAS (2.927), filho de José Alves
Regadas e de Julia de Souza Regadas, nascido a 23 da
setembro de 1899, no Estado de São Paulo, residente Á
rua SanfAnna n . 125, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B. E. 78 n . 252.)
JOAQUIM LAURLANO COSTA' (2.928), filho de Éusíacliio.
Lauriano Costa e de Maria Carmen Costa, nascido a 20
de setembro de 1910, na Capital Federal, residente á-rua
Senhor dos. Passos n. 200, operário, casado, "com domicilio eleitoral na districto municipal d e ' SanfAnna.
(Qualificação ex officio, B . E . 78.)
GUMERCÍNDO DA COSTA COELHO .(2.929), filho de. Eduar-.
do Pereira da Costa Coelho-o de Rita Ri queira 'Coelho
nascido a-29 de agosto de .1896, em Mácàhé, Estado do'
Rio de Janeiro, residente ,á r u a D r . . Paulo. Araújo n u - '
mero 201, oneraria, casado, com domicilio eioiloral.no.
districto municipal de SanfAcria. (Qualificação £ í offi.cio, B . E : 78, n . 678.)
ÁLVARO TEIXEIRA DE MIRANDA (2.930), filho de Crestes Teixeira de Miranda e de Joanna Pereira de Miran-_
da, nascido a 4 de janeiro de 1892, em Recife. Estado de
' Pemambuao, residente á r u a Alves jlo-Valle n . 108, operário, so.leirr», com domicilio eleitoral uo-districto rriun:cipat c e Sanf Arma. (Qualificação ex o fficta,B.
E . 78,
n.249.)
NELSON PEREIRA DA SILVA . (2.931), filho de Antônio
Pereira da Silva e de Demetilde Rosa Vieira, nascido a
10 de fevereiro de 1916, no Districto Federal, residente
..á rua. da Abolição n. Í32, casa 2, operário, solteifo, com
domicilio eleitoral no districto-municipal de SanfAnna..
(Qualificação ex officio. B . E. 78. n. 691.)
JOÃü COELHO GUERRA. (2.932), filho de Anna. Xavier,
nascido a 15 de janeiro do 1879, em Portugal, brasileiro .
naturalisado, residente á rua Machado Coelho n . 64,
funecionario municipal, casado, . com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex
officio. B . B . 73.)
,JOSE BALTAZAR TlODRIGUES
(2.933), filho de Baltazar
José Rodrigues e de Jesuina Rita Rodrigues, nascido a
20 de janeiro de 1891, no Districto Federal, residente
á estrada do Morro do Corvadosem numero, emprega-,
do municipal,' solteiro, com domicilio eleitoral uo districto municipal de SanfAnna. (Qualificação,es officio,
B. E . 7 3 )
'
MANOEL RODRIGUES (2.934), .filho de Luiz Antônio Rodrigues e de ;Âlbina Dias,, nascido a 1 de outubro de
1884, em Portugal, brasileiro naturalisado, residente á
rua Frei Caneca n. 146, empregado municipal, casado,
com domicílio eleitoral no districto municipal de Sanf**
Anna. (Qualificação ex officio. B . E . 73.)
ARMANDO ANTUNES (2.935),. filho de José Antunes-das
Neves e de Maria dos Prazeres, nascido a 4 de março de
1882, em .Portugal, naturalisado, residente á rua Frei
Caneca n. 22, empregado municipal, casado, com domi- CÍIEO e-loiteral nc districto municipa! de Sanf Arma.
(QnaMficação ex officio. B.
73.)
SALVADOR-ALVES DE SANTANNA (.2.936), filho de
• Manoel-Alves de.Sanf Anna e de Sugata Rosa Soares,
nascido a 14 de outubro de 1896, no Districto Federai,
residente á estrada da Trindade s/n., empregado municipal, casado, eom domicilio eleitoral no districto-municipal de SanfAnna. (Qualificação ex officio, B. E.
. 73.)
JOSE' JUSTINIANO DE SA (2.937), filho de Justiniano
Francaço .de Sá e de Gesuina Maria da Conceição, nascida a 11 de abril de 1890, no Districto Federal, residenLe á estrada da Ilha s/n., Guaratiba, empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mu•' nicipal de «Sanf Anna. (Qualificação ex officio, B . E .
73.)
JOSE' ANTÔNIO DE LIMA ,{2.938.), filho de Manoel Antônio
de Lima e de Maria Pastora da Conceição, nascido a 12
de abril de 1912, em Maceió, Eslado de Alagoas, residente á rua da America n. -166, funecionario municipal,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto-'municipal
de SanfAnna. {Qualificação ex officio, B. E. 73.),
:

!
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SYLVIO DIAS PAES (2.939), filho de Arnaldo Dias Paes e
de Amélia Augusta Soares.de Albergaria, nascido a -7 de
setembro úe 1902, no Districto Federal, residente á rua
da Misericórdia n. 55, commercio, casado, com domicilio
eleitoral ao dislricto municipal de. Sanf Anna. (Qualificação requerida;)
ANTÔNIO ÁLVARO AFFONSO (2.943), filho de Paul oi Affonso e de Clemência Piras, uascido a. 14 de junho de
1899, no Districto Federal, residente ã rua Cajueiros
n. 103, commercio, casado", com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnnat
j Qualificação r e querida,}
•
HUMBERTO ARRENARI (2.956), filho de Demef.rio A r r e nari e de Maria' Pereglini Arrcnari, nascido a 3 de
novembro de 1899, em São'João d'EI-R;y, Estado de
Minas Geraes, residente á avenida Gomes Freire- n . ,118,
commercio, solteiro, com domicílio, e l e i t o r a l ' n o - d i s t r i - "
eto municipal- de Espirito Santo. (Qualificação reque. . rida.)
SEBASTIÃO FREIRE DE MOURA "(2,500), -filho de Manoel d'0 dos Passos Moura e d e H e r m i n i a Freire; de
" ' M o u r a , naseido a 26 de janeiro de 1912, uo Estado de
Pernambuco,. Caixa "Econômica, solteiro, com domicilio
- eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qual i f i c a ç ã o "ex-officio".), B . E , 69.)
RAUL ALVES (2.987), filho de José ,Manoel Alves e de
Ludia Augusta Pavão, nascido a 11 de junho de 18.97,
no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Christovão Penha n. 33, connr.ercio. cagado, com domicilio
eleitoral no distrieto municipal dê SanfAnna. (Qualificação requerida,)
<
JOÃO PACHECO DOS SANTOS (2.990). íilho de Antônio
Pacheco dos Santos e. de Maria Pacheco dos Santas,
nascido a-^14 de janeiro d e ' 1890, em Valença, Estado
da Bahia, ' residente á rua Portella n . 103. operário,
casado, com domicilio eleitoral no'districto municipal
de • Sanf Anna. (Qualificação
"ex-officio", B . E . 67,
r . 13.) .
6UILHERMIN0 JOSE DOS SANTOS (2/99-1-), íilho de J u s tíno José dos Santos e de Senborinha Maria do Espirito
Santo, nascido a 22 de dezembro de 1871, uo Districto
Federal, residente á estrada do Camboatá n. 355, Deodoror funecionario publico, casado,' òom domicílio eleitoral no districto municipal de -Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
"
•'
DOMINGOS LOUZADA GUEDES (2.993);, filho de Domingos de Souza Guedes e d e . Zulmira Louzada Guedes,
nascido a . 9 de junho de 1895, -no í Dislricto Federal,
residente á rua Barão ,dc.Gotegipe ü. 153, commercio,
solteiro, com d o m i c i l i o eleitoral no districto. municipal de Espirito Santo. (Qualificação-requerida.)
J3EITOR -PERCEGANI* (2.997), filho de Ângelo . Percegani
e de Anunciação Besoni, nascido a '12 de dezembro de
..1882, em Crimona, Itália, residente á r u a Luiz F e r reira n . 8, commerciante, casado; eom domicilio etei.íoraí- no districto municipal'de Espirito Santo. ( Q u a
lificação requerida.)
ANTÔNIO RODRIGUES (3.000), filho cte José,Rodrigues
Gonçalves e de Anna Marques Garcia;. nascido a 29 de
janeiro de 1902. em Queluz, Estado de Minas Geraes,
residente á rua do s -Invalidas n, 36, operário, casado,
com domiciLio eleitoral no districto Hiu-Qic.ipaL' de. Es pi- .
rito Saut.a. [Qualificação requerida.
J T T 7 E N A L . D E CASTRO (3.001), filho do Francisco Bernardes âe Castro "e de Cândida de Andrade, nascido a
G de junho de 1904, no pistricto "Federal, residente áestrada Braz de Piima u'. 204, coDimereiante, casado,,
com domicilio eleitoral no distric-to municipal de .Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
JOÃO DEMETRIO ALBERNAZ (3.002), filho de João G u i lherme" AVbernaz e de Marna José da-Silva,-nascido a
21 da novembro de 1896, em Valença, Estado do-Rio
de Janeiro, residente á avenida Thonié de Souza' numero 554, operário, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
re-'
' querida.)"
OSWALDO NIGRO (3.003),. filho de Fabricio Nigro e de
Maria Antonia Ruffa, nascido a 8 de novembro de 1909,
no. Districto-Federal, residente á rua Senador Pompeu
a . - 2 0 0 , commercio, solteiro, com domicilia eleitoral no
districto municipal de SanfAnna, (Qualificação r e - •
querida.).
ALJPIO PINTO DE ASSIS (3.004,)., filho de Fernando Sabino de' Assis o de Trifina Pinto dc Assisj nascido a
!
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24 do setembro de 1895.. em Castro Alves, Estado da
Bahia, residente á rua Rainha Elisabeth n. 79, commercio, casado, com domicilio .eleitoral no districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
HUILTON TOSTES DE AZEVEDO (3.005), filho de Mamede Pereira de Azevedo e de Guiomar Tostes de Azevedo, nascido a 15 de fevereiro de 1898, em São João
Nepomuceno, Estado cie Minas Geraes, residente á rua
Moncorvo Filho n. 45, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
NATALINA PINHEIRO (3.006), filha de Alfredo Pinheiro e
de Castorina Pinheiro, nascida a 16 de fevereiro de
1907, no Districto Federal, residente á rua Antônio do
Carmo n. 32, costureira, casada, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida.)
JOSE' RODRIGUES (3.007), filho de Horacio Rodrigues e
de Carmelinda Rodrigues, nascido a 1 de outubro de
1912, no Districto Federai, residente á rua Senador Ver- gueiro n. 129, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
íiERTORIO CÉSAR MORENO (3.008), filho de Cicero Moreno e de Cândida Moreno, nascido a 29 de outubro de
1894. no Districto Federal, residente á rua dos Artistas
n . 37, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal dc SanfAnna. (Qualificação r e querida. )
BRAULIO GOUVEIA (3.009), filho de José Gouveia de Oliveira e de Joscphina Rosa Gouveia, nascido a 28 de
março, de 1905, no Estado do Rio de Janeiro, residente,
á Estrada Nova da Pavuna n . 250, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ÂNGELO LUA LOTERO (3.010), filho de Manoel Lua e de
Maria de Nicanoura, nascido a 5 de setembro de 1895,
no Districto Federal, residente á rua Oito n . 22, Engenho da Rainha, operário, solteiro, com domicilio elei-*
toral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ALTAMIRO PASTURA (3.011), filho de Francisco Pastara
Filho e de Adelina Pastura, nascido a 17 de agosto de
1906, no Districto Federal, residente á rua das Missões
n . 74, contador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
ANTÔNIO FERREIRA DE AZEVEDO (3.012), filho de Joaquim Ferreira de Azevedo e de Maria da Silva Azevedo,
nascido a 7 dc julho de 1911, no Districto Federal, r e sidente á rua Luiz Pinto n . 30, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação requerida.)
JOSE' GONDIM DE HOLLANDA (3.013), filho de UNsses do ,
Hollanda e de Anna Gondiin de Hollanda, nascido a 1
de -junho de 1890, em Quixada, Estado do Ceará, residente á rua. Frei Caneca n . 24, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SantAnna.
(Qualificação requerida.)
RUBENS DIAS BARROSO (3.014), filho de José Marins Barroso e de Januaria Antunes Barroso, nascido a 20 de
julho de 1896, no Districto . Federal, residente á rua
Nabuco de Freitas n-. 120. commercio, solteiro, com domicili oeleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificarão requerida.)
FRANCISCO DE ALVARENGA ALMADA" RODRIGUES
(3.015), filho de Presciliano de Almada Rodrigues e de
Aimés Alvarenga Rodrigues, nascido a 8 de setembro
de 1910. no Districto Federal, residente á avenida Paulo
de Frontin n . 3i6, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
(Qualificação requerida.)
WALDEMIRO ANGERAMI (3.016), filho de Domingos Angerami e de Clotilde Affonso, nascido a 11 de maio de
1910. no Districto Federal, residente á rua Xavier da
Silveira n . 19, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gamboa. (Qualificação
requerida.)
JOÃO DIAS (3.017). filho de Ignacio de Oliveira Dias e de
Idalina Emilia Dias, nascido a 27 de setembro de 1912,
no Districto Federal, residente á rua Uranos n . 1.003,
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commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no d i s t r i cto municipal de Gamboa. (Qualificação requerida.)
FONTENELLE DE OLIVEIRA MESSERY (3.018), filho de
Francisco de Oliveira Messery e de Benedicta Marcellina
de Almeida Messery, nascido a 31 de março de 1904, no
Districto Federal, residente á rua Republica n . 229,
estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio".)
OSWALDO FERREIRA ALVES (3.019), filho de Pedro F e r reira Alves e de Elvira Ferreira Alves, nascido a 5 de
novembro de 1903, em Petropolis, Estado do Rio de J a neiro, residente á rua Senador Euzebio n . 38, motorista,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação reouerida.)
JOÃO MANOEL DE OLIVEIRA GOMES JÚNIOR
(3.020),
filho de João Manoel de Oliveira Gomes e de Isaura
Lopes de Oliveira Gomes, nascido a 13 de março de
1911, no Districto Federal, residente á rua Leopoldo
n . 142 B, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no. dislricto municipal de Andarahy. (Qualificação r e querida .)
ÁLVARO PINTO JORGE (3.021), filho de José da E n c a r narão Jorge e de Rosalina Umbelina Pinto Jorge, nas• cido a 5 de outubro de 1891, no Districto Federal, r e sidente á rua Senador Euzebio n. 68, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
JOAQUIM CARDOSO LOPES (3.022), filho de Manoel Antônio Lopes e de Maria Magdálena Lopees, nascido a
11 de agosto de 1908, no Districto Federal, residente á
rua Marquez de Pombal n. 64, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
HILDA MARTINS VAZ (3.023), filha de Arthur Guimarães
Martins e de Amélia Julia Martins, nascida a 22 de ou. tubro de 1907, no Districto Federal, residente á rua
N Bento Gonçalves n . 90, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
MILTON JOSE' MANSO DE FREITAS (3.024), filho de Mario José de Freitas e de Iracema de Souza, nascido a 14
de agosto de 1913, no Dislricto Federal, residente á rua
Senador Euzebio n. 334, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
FREDERICO CANUTO TREPT (3.025), filho de Paulo
Trept e de Ignez Trept, nasrido a 11 de abril de 1914,
em Nova Iguassú', Estado do Rio de Janeiro, residente
á rua Maria José n. 430, funecionario publico, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação
ex-officio.)
MANOEL MELQULADES DA'COSTA (3.026), filho de Gaspar Manoel da Costa e de Adelia Maria da Costa, n a s cido a 10 de dezembro de 1891, em Maceió, Estado de
Alagoas, residente á rua do Monte n . 34, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gamboa. (Qualificação requerida.)
ABÍLIO JOSE' TEIXEIRA (3.027). filho de José Maria Teixeira e dc Silvina de Jesus Barreira, nascido a 11 de
setembro de 1894, em Portugal (naturalizado), residente á Ladeira do Barroso n. 105. commerciante, ca-*
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
URUBATON GONÇALVES FRANÇA (3.028), filho de Adelino Gonçalves França e de Albertina. Rosa Jacques,
nascido a 3 de fevereiro de 1915, no Districto Federal,
residente á rua Frei Caneca n . 18, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna.
LUIZA PALMYRA BERREILHO (3.029), filha de Anastácio
Manoel de Oliveira o de Julia Leopoldina de Oliveira,
nascida a 23 de dezembro de 1904, no D. Federal,
residente á m a SanfAnna n . 5, domestica, casada, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
«
AGOSTINHO JOSE' DA CUNHA (3.030), filho de Antônio
José da Cunha e de Maria Rosa da Ctmha, nascido a 25
de novembro dc 1890, no Districto Federal, residente á
rua Theodoro da Silva n. 337, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)
ROSALVO MONTEIRO CARDOSO (3.031), filho de Antônio
Francisco Moutinho e de Cacilda Monteiro Cardoso da
Silva, nascido a 26 de agosto de 1893, no Estado do Rio
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Grande do Sul, residente á rua Itaquy n.' 52. Ramos,
motorista; viuvo, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação
ex-offieio.)
JOSE' BONIFÁCIO DA SILVA NEVES (3.032), filho de Manoel da Silva Neves e de Elvira Carlota das Neves, nascido a 14 de maio de 1904, em Pernambuco, residente
á rua do Morro do Vintém n . 23, marítimo, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E s pirito Santo.- (Qualificação requerida.)
ARNULPHO CASTANHO (3.033), filho de Antônio da Costa
Castanho e de Maria Emilia Leivas, nascido a 18 de
abril de 1884, em Lavras, Estado do Rio Grande do
Sul, residente á rua Catumby n . 27, amanuense, reformado do Exercito, eom domicilio eleitoral no districto.
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
üLAUDIONOR JOASSINO DE ALMEIDA (3,034), filho de Fidelis Tavares de Almeida e-de Fiorina Joarina de Almeida, nascido a 28 de julho.de 1910, no Districto F e deral, residente á rua Feliz Lembrança, n. 35, sobrado,
motorista, casado, com domicilio eleitoral no distrieto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
MANOEL^ANDIDO DE OLIVEIRA (3.035), filho de Adolpho
Cândido de Oliveira e de Julieta Augusta de Oliveira,
nascido a 5 de novembro de 1895, em Vassouras, Estado
Rio de Janeiro, residente á rua Carlos, n. 34, Thomaz
Coelho, trabalhador braçal, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna-. (Qualificação exofficio.)
HERMINIO JOSE' DOS SANTOS (3.036), filho de-José Ce-'
zario e de Agda Barreto, nascido a 25 de abril de, 1894,
em Bomfim, Estado de Sergipe, residente á rua Coimbra
n. 19, Penha Circular, trabalhador braçal, casado,, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação
ex-officio.)
AMÉRICO DOS SANTOS (3.037), filho dè Benevides dos
Santos e de Maria da Gloria, nascido a 19 de julho de
1898. no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Pescador Josino, n. 30, Madureira, trabalhador' braçal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal d&
SanfAnna. (Qualificação
ex-officio.)
FRANCISCO RODRIGUES MAIA (3.038), filho de Manoel
Rodrigues Maia e de Joanna Rodrigues. Maia, nascido a
3 de setembro de 1896, em Alberto Torres, Estado do
Rio de Janeiro, residente á rua Gregorio de Mattos, n. .168,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
FLORISMUNDO DO REGO BARRETO (3.039), filho de Pe• dro Velho do Rego Barreto e de Adelaide Nery Barreto,
nascido -a 15 de agosto de 1901, em M. de Jaboatão, E s lado de Pernambuco, residente á rua Moraes e Valle, numero 53, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Sanf Anna. (Qualificação requerida.)
°
-cIELENA.COSTA SOUZA (3.040), filha de José Soares Costa
Souza e d? Julia Borges Costa Souza, nascida a 12 de setembro de 1907, em Fortaleza, Estado do Ceará, residente
á rua Corrêa Dutra,-n. 19, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleiloral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação ex-officio.),
.rfARlO SARAIVA DE ALMEIDA (3.041), filho de-Manoel
Saraiva de Almeida e d e Julia Antunes de Almeida, nascido a 8 de março de 1911, no Districto Federal, residente á rua Machado Coelho, ri.'111, 2 andar, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal' dc S a n f A n n a . ' (Qualificação requerida.)
JOSE' CÂMARA (3.042), filho de Antônio Câmara e de Innocencia Câmara, nascido a 9 de novembro de 1908, no
Districto Federal, residente á rua do Rezende, n. 79,
professor de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação exofficio . )
EUCLYDES PEREIRA DE BARCELLOS (3.043), filho de
Procopio Pereira de Barcellos e de Luzia Ignacio de Barcellos, nascido a 10 de novembro-de 1886, no Es.lado do
Rio de-Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação exofficio.)
ORLANDINO DA SILVA FERNANDES (3.044), filho de Manoel da Silva Fernandes e de Maria Fernandes Thomé,
nascido a 26' de julho de 1914, no Districto Federal, r e sidente á rua Presidente Barros, n. 119, commercio, sol-
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teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
HERAM BOTELHO DE MAGALHÃES (3.045), filho de Amilcar Armando Botelho de Magalhães e de Ereilia Botelho
de Magalhães, nascido a 18 de maio d'e 1905. no Districto
Federal, residente á rua Araújo Porto Alegre, n . 56,
apartamento 52, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
CARLOS GOMES RUIZ ACEDO (3.046), filho de~José Ruiz
• Acedo e de Carmen Gomes Ruiz Acedo, nascido a 11 de
novemhro de 1898, no Districto Federal, residente á rua
Capitão Pires, n . 184, operário, casado, com domicilio
eleitorai no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio.)
•
.
'
INAR FERNANDES BARBOSA (3.047), filha de Manoel Fernandes de Oliveira e de Clara de Oliveira, nascida a 5
de maio de 1912, no Districto Federal, residente á rua
José Bonifácio, n. 150,. domestica, casada, com domicilio
eleitoral no districto.municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ÜLYMPIO CORRÊA DA COSTA (3.048), filho de de Antônio
Corrêa da Costa e. de Maria Francisca Leite Corrêa, nascid o a 22 de janeiro de 1899, em Porto Mortkiho, Esta, do de Matto Grosso, residente á rua Dr. Salamini n u mero 160. funecionario publico, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Gamboa. (Qualifificação requerida.)
HERMINIA-.DE SOUZA (3.049), filha de Octavíano Augusto
de.Souza e de Luiza da Conceição, nascida a 15 de julho
de 1906, em Maricá. Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Haddock Lobo n. 52, costureira, solteira, com
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Espírito
Santo. (Qualificação requerida.)
ÁLVARO PEREIRA GOMES ANGELIN (3.050), filho de Manoel Altino Gomes Angelin e de Anna Pereira Gomes Angelin, nascido a 28.de junho de 1906, no Districto F e deral, residente á rua da Estrella n . 67, operário, solteiro, com domicilio eleitora! no districto municipal de
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
NILZA TEIXEIRA LEITE (3.051), filha dê Agenor Teixeira
Leite e d e O l g a Ribeiro Teixeira Leite, nascida a 16 de
fevereiro de 1913. no Districto Federal, residente á. rua
Copacabana n. 92. apartamento 16, funecionario publico, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.) .
JOÃO ANTÔNIO DO NASCIMENTO (3.052), filho de João
Francisco do Nascimento' e de Vicencia Maria da Conceição, nascido a 13 de março de 1896, em Belém, Estado do Pará, residente á rua Bezerra de Menezes n. 77,.
commercio, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.),
ALBINO DE ALBUQUERQUE MILET (3.053), filho de Henrique de Albuquerque Milet e de Noemia de Albuquerque Milet, nascido a 3 de julho de 1915, em Gameleira,
Estado de Pernambuco, residente á rua Voluntário da
Pátria n. 356, empregado da Caixa Econômica, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sanf
Anna. (Qualificação ex officio.)
>
JOÃO -GONÇALVES LARANJEIRAS^.(2.054), filho de Francisco Gonçalves Laranjeiras e^de Thereza Pereira de
'
Freitas, nascido a 27 de junho de: 1893, no Districto "*
Federal, residente :5 rua Senador Nabuco n. 208. commercio, casado,'com.domicilio eleitoral no districto mu-i
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
MANOEL PEREIRA DA SILVA (3.055), filho de Manoel Pereira da Silva e de Niumizia. Pereira da Silva, nascido
a 22 de agosto de 1896, em Refice, Estado de P e r n a m buco, residente á rua José Hygino n . S S , casa 7, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu' nicipal de Santa'Anna.- (Qualificação requerida.)
EUGÊNIO JÚLIO DA SILVA (3.056), filho dc Victorino '
Júlio da Silva c dc lzabel Eugenia da Silva, nascido a!
9 de outubro de 1887, em Juiz dç Fora, Estado de Minas
Geraes, residente á rua Marechal Floriano n. 176, e m pregado publico, casado, com domicilio eleitoral no dis. tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação r e querida .)
EULALIA MARIA PINTO DE-ARAÚJO (3.057), filha de Seraphím Sá Pinto e de Cândida da Costa. Maia, nascida a
--12 de "feveriro de 1901, no Districto Federal, residente
v
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á rua Marcilio Dias n . 36, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
WILSON LOURENÇO DA SILVA (3.058). filho de Levino
Lourenço da Silva e de Pulcherio Maria da Conceição,
nascido a 22 de setembro de 1912, no Districto Federal,
residente á rua Guapi n. 11, operário, solteiro, com
domicilio eleitora! no dislricto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
MANOEL 'GOMES VEIGA (3.059), filho de Pedro Gomes
Veiga e de Carmen Lecce, nascido a 6 de fevereiro de
1913. no Districto Federal, jresidente a. r u a Rego Barros
n. 75, commercio, salleiro^ com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
CAGILDA MARTINS (3.060)', filha de Maria, das Dores Duarte, nascida a 18 de agosto de 1898, no Districto Federal,
residente á rua Santo Alfredo n . 24, artista circense,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipai
de Espirito Santo. -fQualificacão'requerida.)
GENERINO LACERDA (3.061;, filho de Francisco Lacerda c
de Maria Georgina de Jesus, nascido a 8 de julho de
1902 em Pitanguy, Estado de Minas Geraes,. residente
á, r u a S. Francisco Xavier n . 574, fundos, funecionario
publico, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação
ex-officio.)
SILVINO FERREIRA MORÃO (3.062),
filho de Joaquim
Ferreira Morão e de Maria do Rosário Cavalcante
Morão, nascido a 10 de julho de 1879, em Freguezia de
Lordelio. Portugal, residente á rua Guimarães n. 09,
proprietário, casado, com domicilio eleitoral no distri' cto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
MARTO TAVARES BESSA (3.063). filho de" Antônio F r a n cisco Bessa e de lzabel Tavares Coelho, nascido a 26
de dezembro de 1882, no Distrieto Federai, residente á
rua das Laranjeiras n. 352, alfaiate, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação ex-officio. *i
ADELMAR VTEIRA LEITE (3.064),' filho de Celso Vieira
Leite o de Luiza Henrique Cardoso, nascido a 12 de
agosto de 1906. no Município de Canulanna. Estado do
Amazonas, residente á rua Nnhuco de Freitas n. 104,
operário, solteiro, eom domicilio eleitorai no dislricto
eleitoral no distrieto municipal de Gamboa. (Qualificação requerida.)
SABINO DEODATO (3.065). filho de João Deodato e de
Maria Rigntto, nascido a 9 de janeiro de 1915, no Dis.•tricto Federai, residente á rua Visconde de [fauna n. 111
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral uo districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.>
MANOEL DOS SANTOS MOREIRA "(3.066). filho de Joaquim de Souza Moreira e de Amélia dos Santos Moreira, nascido a 20 de julho de 1905. no Districto F e deral, residente á Estrada-Costa Barros n . .65-A, commercio, easado. com domicilio eleitoral no distrieto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida j
JOÃO BAPTISTA CONSENZO (3:067). filho de 'Emílio Consenzo e- de Cândida Duarte Conscnzo,- nascido- a 28 de
junho dc 1911, no Districto Federal, residente á rua
SanfAnna u. 5.-gravador, casado, com domicilio" eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e q u e r i d o
,
ADOLPHO MACHADO COSTA (3.06S), filho de Herminio
Luiz Machado Cc*ta e de Anionielta Groso Machado,
^ nascido a 30 rij janeiro de 1904, no Districto Federai,
residente á n u Presidente Barroso n . S0. commercio.
solteiro, C0-;V domicilio eleitorai no dislricto municipal
de SanfAnna. ('Qualificação requerida. >
GUÍLHERMINA MECA ANTUNES (3.069),' íilha de Lourenço
Mega e de Ubvike Horaburg, nascida a 5 do novembro dc
1906, no Districto Federal, residente á rua Senador Euzebio n . 528, domestica, casada, com domicilio eleitoral
no distrieto municipal de SanfAnna-. (Qualificação
querida.)
JOSÉ DA COSTA PEREIRA (3.070), filho de Plybio Monteiro Pereira e de Aicina da Costa Pereira, nascido a 2
G*5 abril de 1914, no Districto Federal, residente á r u a
Presidente Barroso p . 115, funecionario municipal, solteiro, com domicilio' eleitorai no districto municipal de
S i h f A n n a . (Qualificação requerida.)
DUARTE VEIGA DA COSTA (3.071), filho de Francisco Veiga e de Alexandrina da Costa Veiga, nascido a 7 de maio
de 1908, no Districto Federai, residente á rua Marques
de Pombal n . 37, ferroviário,
solteiro, com domicilio
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eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
*
*
fíEYNALDO SILVA (3.072), filho de Réynaldo Ângelo da
Silva e de-Rosalina Borges, nascido a 21 de setembro de
1910, no Districto Federal, residente á rua Pescador
Jo.sino n . 10, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
AVELINO RODRIGUES DA ROCHA (3.073), filho de Antônio Rodrigues da Rocha e de Aida Rodrigues da Rocha,
" nascido a 3 de janeiro de 1903, no Districto Federal, r e sidente á rua Conde de Bomfim n, 810, casa 7, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
ex-officiò.)
JOAQUIM CONSTANCIO DE SANTANNA (3.074), filho de
Antônio Constando de SanfAnna e de. Rosalina Ferreira Constando, nascido a 15 de julho de 1908, no m u nicípio de Santa Branca, Estado de São Paulo, residente á rua Senador Euzebio n . 336, estivador, solteiro,
• com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Sanf
Anna. (Qaulificação
ex-officio.)
CONSTANTINO BARREIRA (9.075), filho de Manoel Barreira e de Maria, de Jesus, nascido a 23 de julho de 1896,
no. Districto Federal, residente á rua Estacio de Sá numero 68. commercio. solteiro, com domicilio eleitorai no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ÁLVARO
MEIRELLES
(3.076), filho de Angenor Alves
Meirelles e de Anna Jesus Pereira.; nascido a 11.
de março de 1915, no Districto Federal, residente a rua
SanfAnna n. 49, commercio, solteiro, com
domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
.
ALBERTO IGNACIO DA SILVEIRA (3.077), filho de Joaquim Ignacio da Silveira e de Amélia Augusta da silveira, nascido a 22 de março de 1888, no Districto F e deral, residente á rua SanfAnna n. 49, funecionario
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de "SanfAnna. (Qualificação requerida.!
JOAOUÍM DOS SANTOS (3.078), filho de Paulo dos Santos
e de Maria José dos Santos, nascido a 10 de maio cie
1910, no Distrieto Federal, residente á rua Senador E u zebio n . 232, estivador, solteiro, com domicilio eleitora! no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
ex-officio.)
CARLOS EUGÊNIO RODRIGUES TORRES {3.079). ii.lio de
Horacio Rodrigues Torres e de Lúcida Rodrgueá Torres, naseido a 13 de fevereiro de 1912, no Dislricto F e deral, residente á rua Senador Euzebio n . 404, funcionário publico, 'solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
requerida.)
OSCAR .RUDGE (3.080), filho de João Maxwell Rudge e de
. Dulcelina de Almeida Rucige, nascido a 15 de março de
1888, em São Paulo, residente á rua de São Pedro n u mero 247,'negociante, solteiro, eom domicilio. ele;toral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida.)
ADALGISA REZENDE COELHO (3.081), filha de Luiz Re.zende Ferreira" da. Silva e de Maria da Motta Rezende
Ferreira *da Silva, nascido a 17 de maio de 1890, em
Campos, Estado do Rio, residente á rua Marquez de Sapucahy n. 50, commercio, com domicilio eleitoral no
districto municipal^ de SanfAnna. (Qualificação
requerida.)
DEMETRIO BAPTISTA- ARAÚJO (3.082), filho de Antônio
Araújo Sobrinho e de Izidia Baplista.de Araújo, nascido a 9 dc abril de 1906. em Macapá, Estado do fará,
residente á rua General Câmara n. 119, I andar, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida..'
ANTÔNIO BORGES (3.083), filho'de José Borges e de Rosalina. das Dores, nascido a 12 de agosto de 1901, no
Districto Federal, residente á rua Tupy n . 16, operário, casado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de Espirlito Santo. (Qualificação requerida.)
OSCAR DE OLIVEIRA E SILVA (3.084), filho.de AttonSC
de Oliveira e Silva e de Herminia Rosa dè Oliveira,
nascido a 30 do dezembro de 1892, no Districto F e deral, residente á rua da Bica n. 81, motorista, casado,
eom domicilio eleitoral no districto municipal de á a n fAnna. (Qualificação requerida.)
CARLOS DE ALMEIDA (3.085), filho dc José-de Almeida e
de Joanna Mendonça da Silva, nascido "a 18 de janeiro
o
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. de 1903, no Distrieto Federal, residente á r u a Babyjc-nia n . 3-Ã, casa 2,"' operário, solteiro, c o m . domicilio
eleitoral no distrieto municipal .de. Espirito Santo.
(Qualificação requerida.)
ANTÔNIO JOSÉ PINHO (3.086), filho de Domingos Josá
de Pinho e de Maria Rosalina de Oliveira, nascido a 15
de junho de 1912, no Districto Federal-, residente á r u a .
Beimira n . 60, commercio, solteiro, cpm domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. .(Qualificação requerida.)
. CID SANTOS (3.087), filho de Guilherme Gonçalves dos
Santos e de Anna Rosa da Silva Santos; nascido a 2 de
março de 1897, no Districto Federal, residente á rua
Pontes Corrêa, telègraphista, solteiro, com
domieiiio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Quaii. ficação requerida.)
PEDRO* MIL AN (3.088), filho de Joan Milan e de Mirza
Phiiomena, nascido a 17 de abril de 1895, no Districto
Federal, residente á rua Corrêa Vasques n . 56,. commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
AURÉLIO DE ALMEIDA VALENTE (3.089), filho de José
d3 Almeida Valente e de Joaquina de Jesus, nascido a
30 de abril de 1916, no Distrieto Federal residente á
rua Carlos de Vasconcellos n . 140., casa 1, commercio,
solteiro, com domicilio- eleitoral ho districto municipal
ALICA PONCE LEÃO (3.090), filha de Alfredo Ppnce Leão
e de Anna Ponce Leão, nascida a 13 de fevereiro de
1902, no Districto Federal, residente á rua Carlos de
Vasconcellos n . 140, casa 1, commercio,' casada, com
. domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.'
(Qualificação requerida.)
^
- AIDA BRASIL DE SOUZA -(3 .Q9J), filha de Ismael' Antônio.
Brasil e de Carlota Brasil, nascida . a 19 de junho de
1893, no Districto Federal, residente á rua Silva Guimarães n . 33, professora de musica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna,
(Qualificação r e q u e r i d a . ) .
AURORA PEREIRA GUEDES (3.092), filha de Oscar Octavio Pereira e de Minervina Freire Machado, nascida a
4 de julho de 1905, no Districto Federal, residente-á rua
Leoncio de Albuquerque n . 59, domestica, casada, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
• CECÍLIA DA SILVA SALLES (3.093), filha de Albino Corrêa Pipto Salles e de Carolina da Silva Salles, nascida
a 5 de julho de 1908, no Districto Federal, residente á
,, rua Senador Euzebio n . 406, funccionaria municipal,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
.
JOÃO GUIMARÃES (3.094), filho de Olympio Vieira de
Aveljar e de Emiliana Guimarães, nascido a 6 de julho
de 1906, no Districto Federal, residente á rua Senador
Euzebio n . 333, estivador, solteiro, c p m domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna, (Qualificação "ex-officio". B . E . 71, n . 688.)
AUGUSTO PEREIRA BASTOS (3.095), filho de Randolpho
Pereira Bastos e de Ernestina Pereira Bastos, nascido
a 18 de jiXnho de 1906, em Vassouras, Estado do Rio de
Janeiro, residente á rua Marquez de Sapucahy n . 38,
estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio"..
B . E . 71, n . 582.)
_
AMARO PALHA CORRÊA (3.096), filho de Amaro Alves
Corrêa e 'de Julieta Onofrina Corrêa Guimarães P a lha,, nascido a 14 de abril de 1913, no Districto Federal,
residente á rua General Pedra n . 197, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ASTROGILDO ALVES DA SILVA (3.097), filho de Rosalina
Alves da Silva, nascido a 8 de dezembro de 1913, no
Districto Federal, residente á rua. SanfAnna n . 13, estivador, solteiro, çom domicilio "eleitoral no distrieto
municipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio".B . E . 71, n . 656i)
RODOLPHO LEONE (3.098), filho de Llonel Baptista Leone
e de Carmella Leone, nascido a 14 de março.de 1913, no
Districto Federal, residente á r u a Paula Mattos n . 53,
. estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio".>
B . E . 71, n , 616.)
-

-
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MARINO JOÃO PEDRO (3.099), filho de Guilherme João
Pedro e de Phiiomena Carlota, nascido a 1 de dezembro
de 1906, no Districto Federal, residente á rua Senador
Euzebio n . 160, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral np'districlo municipal de SanfAnna. (Qualiíica, ção requerida.)
ARMANDO JOSE' PEÇANHA (3,100), filho de Romão José
Peçahha e de Jocelina Maria da Conceição, nascido a 3
de setembro de 1910, no Distrieto Federal, residente á
rua Benedicto HyppolitO n- 120, estivador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal.de Santa
Anna. (Qualificação "ex-officio". B . E . 71, n. 657.)
MÁXIMO MUTO (3.101), filho 'do Carlos Carmelo Muto e
de Maria Picorell} Muto, nascido a 30 de maio de 1913,
no Districto Federal, residente á rua Visconde de I t a ú n a n . 201, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal, de SanfAnna.
(Qualificação
"ex-officio". B . E . 71, n. 648.)
CÂNDIDO DENUBILA (3.102), filhc4.de Donato Antônio
Denubila e de Carmella Forenza, nascido a 2 de maio de
1902, no Districto Federal, residente á r u a Senador E u zebio n . 232, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral-no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
J O S E ' MANOEL DOS SANTOS VENTURA (3.103), filho dè
Manoel Vicente e de Marianna "dos Anjos Ventura, n a s cido a 1 de novembro de: 1902, no Districto Federal, r e sidente á rua Frei Caneca n . 185, barbeiro, casado, com •
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna,
(Qualificação requerida.)
,
PASCHOAL GAROFALO (3.104), filho de Paschoal Garofalo
e de Maria Antonia Garofalo, nascido a 14 de dezembro
de 1913, no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, çom domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação, requerida.)
jOSE' SIMAS DE FIGUEIREDO . (3.105),' filho de Luiz Celestino de Figueiredo e de Virgínia Simas de Figueiredo,
nascido a 4 de novembro de 1896, no Districto Federal,
contador, casado, com domicilio eleitoral no districto.
municipal de SanfAnna.' (Qualificação requerida.)
.DANILO TEIXEIRA DE MELLO (3.106), filho de Nicanor de
Toledo Mello e de Herrninia Marques Teixeira, nascido a
12 de setembro de 1915, em Serra Negra, Estado, de São
Paulo, estudante, solteirr); com .domicilio eleitoral no districto 'municipal de SanfAnna.
(Qualificação
requerida.')
"•••-.''•
ANDRÉ' FERNANDES SILVA JACOME (3.107), filho dè J o sé Jacome de Oliveira e de Leonilia Fernandes Silva J a come, nascido a 13 de dezembro de 1913, no Districto F e deral, residente á r u a Visconde de São Vicente, n. 37,
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida .)
•
- - '
FRANCISCO BÒANADA (3.108), filho de Marco Boanada è'
de Nobre Vergueira, nascido a 9 de julho de 1890, no Districto Federal, residente á rua Presidente Barroso, nu-;
mero 119, commercio, casado, com domicilio eleitoral no;
districto municipal" de SanfAnna. ( Qualificação requerida.)
GUARACY MUNIZ DO AMARAL (3.109), filho de Anesio
Muniz do Amaral e de Maria Isabel do Amaral,, nascido
a 2 de fevereiro de 1909, no Districto Federal, residente
á rua Aristides Lobo,.n.. 73, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto .municipal de Espirito Sant o . (Qualificação, requerida.)
IRINEU LOPES GUIMARÃES (3.110), filho de João Lopes •
Guimarães Suzana e de Hanrinda Maria da Conceição,
nascido a-17 de março de 1903, em São José de Alem
Paraíba, Estado de Minas Geraes, residente á rua dos Inválidos, n . 144,, commerciante, casado, çom domicilio
eleitoral no districto' municipal de SanfAnna. Qualificação requerida.)
JOÃO BAPTISTA PRAXEDES (.3.111), filho de Jeronymo
Emiliano Praxedes e de Andreza Miliano de Lima,
nascido a 23 de junho de 1.895, em São Sebastião, Estado
de. São Paulo, residente á rua Hermelinda n. 15, motorista, casado, c'om domicilio eleitoral no districto ' m u - /
nicipal de Espirito Santo. ' (Qualificação requerida.)'
MANOEL PINHEIRO (3.112), filho de Raul Pinheiro e dè
Maria da Costa, nascido a 6 de outubro de 1912,, em Ma' caus, Estado do Rio Grande do Norte, residente á r u a
1

2930 Sexta-feira

31

FOTFTTM FT.FJTOBAL

do Propósito n.' 40, operário, solteiro, eom domicilio
eleitoral ao districto municipal de Gamboa. (Qualificação "ex-officio".. B . E . 67, n. 30.)
JONAS PADILHA (3.113), filho de Ildefonso Bezerra Padilha
e de Maria da Cruz Padilha, nascido a 6 de maio de 1891,
em Bello Monte, Estado Je Alagoas, residente â rua
Cunha Barbosa n. 62, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Gamboa. (Qualificação "ex-officio". B. E . 67, n. 15.)
ÁLVARO SOARES (3.114), filho de Augusto Soares, e de
Francelina da Silva Braga, nascido a 1 de maio de 1908,
em Macahé, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
Benedieto Hyppolito n . 122, estivador, solteiro, com
domicilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna»
(Qualificação "ex-officio". B . E . 71, n. 651.)
MsUtIA WANDECK GAIA (3.115), filha de'Antônio Alexandrino Gaia e de Cafilda Wandeck Gaia, nascida a 27
de maio de 1913, no Districto Federal, residente á rua
Souza Cerqueira n. 19, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no-districto municipal de SanfAona»,
(Qualificação requerida.)
»
PEDRO ALVAREZ (3.116), filho de Antônio Alvarez e de
Restiluta Alvarez. nascido a 27 de marco de 1887, em
Orense, Hespanha, residente á rua João Ventura numero 36, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida .)
MARILIA WANDECK GAIA (3.117), filha de Antônio Alexandre Gaia e de Cacilda Wandeck Gaia, nascido a 5 de
abril de 1915, no Districto Federal, residente á rua
Souza Cerqueira n. 19, estudante, solteira, com domi=
ciíio eleitoral no districto municipal de SanfAnna».
(Qualificação requerida.)
SETIMIO SEMERARO (3.118), filho de José Semeraro e de
Alexandrina Morelli, nascido a 8 de outubro dê 1910,
em Mar de Hespanha. Estado de Minas Geraes, residente
á rua José Bonifácio n. 219, estudante, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
ARY DA ROCHA MIGUEZ (3.119), filho de Marianno Rocha
e de Leonor José da Rocha, naseido a 7 de fevereiro da
1914, no Districto Federai, residente á rua Latino Coelho n. 37. estudante, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
MAURO DE OLIVEIRA (3.119). filho de José Alves de Oliveira Filho e de Virgínia Mendonça de Oliveira, nascido a 26 de novembro de 1911, em Niçtheroy, Estado do
Rio de Janeiro, residente á rua Dias da Rocha n. 44,
solteiro, commercio, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
DIDEROT DE CARVALHO (3.121), filho de Antônio Augusto de Carvalho e de Adelaide Siqueira de Carvalho,
nascido a 15 de maio de 1900, no Districto Federal,
casado, commercio, com domicilio eleitoral no d i s t r i cto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
JÇLIO PERES DA SILVA MANOEL (3.122), filho de Luiz
da Silva Manoel e de Maria Peres dã Silva Manoel, nascido a 18 de julho de 1906, em Niçtheroy, Estado do Rio
de Janeiro, solteiro, commercio, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida.)
IT.ZE MOREIRA (3.123), filho de Galdino Moreira e de P e roia Goulart Moreira, nascido a 24 de novembro de
1915, em Descalvado, Estado do São Paulo, solteiro,
estudante, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
RENATO FLORIANO MURCE (3.124), filho de Abilio Murce e de Leonidia Moreira Murce, nascido a 7 de feve* reiro de 1900, no Districto Federal, residente á rua
Campo da Pàz n . 39, appartamento n . 6, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação- requerida.)
CLODOM1R GOULART (3.125), filho' de Tertuliano Gou.larl e de Maria Otilia Goulart, nascido a 2 de dezembro de 1881, em Estrella do Sul, Estado de Minas Geraes, residente á rua Marechal Bittencourt n. 113, jornalista, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ALCIDES CORRÊA DE AMORIM (3.126), filho de Cláudio
Corrêa de Amorim e de Anná da Costa Amorim, nas:
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cido a 11 de janeiro de 1900, em Recife, Estado de
Pernambuco, residente á avenida Gomes Freire n . 140,
sobrado; professor cie orchestra,'solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n , 489.)
RUBEM BRASIL (3.127), filho de Maria da Gloria Brasil,
nascido a 8 de maio dé 1915, no Districto Federal, r e sidente á rua Duque Estrada n . 17, funecionario p u blico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
VENUSTO ALMEIDA PEREIRA (3.128), filho de Jorge
Bartho Pereira e de Ubaldina Almeida Pereira, nascido
a 6 de maio de 1S96, em São Salvador, Estado da Bahia, residente á rua José Hygino n . 92, casa 11, commerciante, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
MANOEL BARBOSA D A ROCHA (3.129), filho de Antônio
Barbosa da Rocha e de Maria Theodoro da Rocha, nascido a 20 de janeiro de 1897, no Districto Federal, r e sidente á m a Miguel Cardoso n . 21, commercio. casado, com domicilio eleitoral no districto municipai de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO MARTORELLI (3.130), filho de Felippe Martorelli e de Maria Ueha Martorelli, nascido a 5 de junho
. de 1901, no Districto Federal, dentista, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação requerida )
MARIA D E LOURDES FREIRE FERREIRA (3.131), filha
de Joaquim José odrigues Ferreira e de Maria Carolina
Freire Ferreira, nascida a 21 de fevereiro de 1913, no
Districto Federal, funecionario municipal, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(B. E . 68.)
(
IJAURA D O COUTTO (3.132), filha de Pedro do Coutto e
de Olympia do Coutto, nascida a 13 de maio de 1905,
- no Districto Federal, residente á rua D . Ceeilia n. 21,
funccionaria municipal, solteira, "com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
BRUNO D A CUNHA E SILVA (3.133), filho de Gasparino
Baptista da Silva e de Julia da Cunha e Silva, nascido
a 6 de outubro de 1893, em Soure, Estada do Pará. r e sidente á rua Pedro Lima n. 14, sargento do Exercito,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
• Anna. (B: E . 79, n . 23.)
ARMANDO PINTO DE FARIA (3.134), filho de Manoel
Pinto de Faria e de Elvira de Souza Pinto, nascido a
2 de agosto de 1907, em Victoria. Estado de Pernambuco, residente á rua Visconde da Gávea n . 48, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
dislricto municipa) de Sanf Anna. (B. E, 77.)
CÂNDIDO FERREIRA D O NASCIMENTO (3.135), filho de
João Germino dos Santos ,e de Maria Ferreira do Nascimento, nascido a 23 de dezembro de 1883, no Eslado
de Sergipe, residente á rua Leoncio de Albuquerque
n . 7, sargento do Exercito, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gamboa. (B.' E . 76.)
GEOVAL D E OLIVEIRA NOGUEIRA (3.136), filho de Antônio de Oliveira Nogueira e de Alexandrina Moura
Nogueira, nascido a 16 de outubro de 1911, em São Salvador, Estado da Bahia, residente á travessa Britto
Teixeira n. 130, sargento da Armada, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gamboa.
(B. E . 78, n. 250.)
EDMUNDO DE CASTRO SOUZA (3.137), filho de Miguel
do Souza e de Nair de Castro e Souza, nascido a 9 de
abril de 1913,-no Districto Federal, residente á rua
Moncorvo Filho n. 57, casa 9. operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(B. E. 70.)
LEONARDO DOS SANTOS CARVALHO (3.138), filho de Augusto dos Santos Carvalho e de Julieta Alves de Carvalho, nascido a 14 de março de 1909, no Distrieto Fedpral,
residente á rua da America n. 26, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Gamboa.
(Qualificação "ex officio". B . E . 70.)
JOSE' FERREIRA (3.139), filho de Albino Ferreira e de
Maria Emilia. nascido a 28 de dezembro de 1886, em
Portugal, residente á rua da Lapa n. 36, empregado
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex officio", B .
E . 73.)
OLIVEIRO ALVES DA SILVA (3.140). filho de Faustino
Alves da Silva e de Antonia da Costa Mendes, nascido a
• 19 de março de Í901, no Districto Federal, residente ã

estrada Itacolomy n., 162, Ilha do Governador, funecionario municipal, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação "ex officio", B . Ê .
73.
- '
.
JOÃO MOREIRA FAGUNDES (3.141), filho de João José
Alves Fagundes e de. Maria Augusta Moreira Fagundes,
nascido a 23- de^julho de 1905, em- Minas Geraes, r e s i dente á rua Torres de Oliveira" n. 155, empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna.. (Qualificação "'ex officio", B . .
F 73 )
ANTÔNIO JOAQUIM MALHEIROS (3.142), filho de At.anazio Esposto e de Luiza Malheiros, nascido a 21 de dezembro de 1889, em Portugal, residente á rua Torres
Homem n. 350, empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex officio", B . E . 73.)
JOÃO PINTO CRUCHE (3.143), filho de Antônio Pinto Cruche e cie Maria Thereza, nascido a 11 de março de 1867,
em Portugal, residente á rua" Carolina n. 11, empregado
municipal, casado, 'com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex officio", B .
-. E . 73.)
FIDELIS JOSE' DE SOUZA (3.144), filho de Mauricicio José
de Souza e de Efigenia Ignacia de Souza, nascido a 19
de janeiro de 1910, em Pureza, Estado do Rio de J a - neiro, residente á-rua America n.- 178, empregado m u nicipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u - .
nicipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio", B . E .
73.)
ADRIANO BARROZO (3.145), filho de Fredencio Teixeira
e de Maria Barrozo, nascido a 9 de março de 1900, em
Portugal, residente á . r u a Frolick n. 54, São Christovão,
funecionario municipal, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio".
ÜTLISSES MENEZES (3.146), filho de Antônio Romão e de
Maria Cozela Menezes; nascido a 12 de agosto de 1906,
em Riachuelo, Eslado de Sergipe, residente á rua da
Matriz n. 262, fundos, empregado municipal, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. íQualificação "ex-offieio".)
MIGUEL ORLANDO FRANGELLI (3.147), filho de Domingos Antônio Frangelli e de-Fortunata Zimmatore F r a n gelli, nascido a 19 de janeiro de 1908, no Districto Federal,
. residente á rua Jansen de Mello n. 38, commerciante, casado, com domicilio eleitoral no districto. municipal de ~.
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
JOÃO GASPARJ3.148), filho de José Gaspar e de Marianna .
Antunes, nascido a 3 de março de 1893, em Portugal,
residente á estrada Marechal Rangel n. 896, empregado
municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna.- (Qualificação "ex-officio".)
JOSE' DE JESUS BRITO (3.149), filho de Rosa'Maria de
Brito, nascido a 27 de janeiro de 1901, em Portugal,
residente á rua Quarenta e Dois. sln, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. ÍQualificação "ex-officio".) .
MARIATH DE LIMA LORETTI MOTTA (3.150), filha de
Fernando Loretti e de Alice de Lima Lõretti, nascida a
4 de dezembro de 1903, no Districto Federal, residente •
á rua General Belford n. 61, professora municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
CÍCERO VIEIRA DA SILVA (3.151), filho de João Vieira
da Silva e de Maria Amélia Vieira da Silva, nascido a
5 de julho de 1901, em Recife, Estado de Pernambuco,
residente ã avenida Mem de Sá n. 315, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
AUGUSTO DUTRA CORRÊA (3.152), filho de Alfredo Dutra
Corrêa e de Benedicta Campello .Corrêa, nascido a 3
de novembro de 1911, no Districto Federal, residente á
estrada do Retiro, commercio, solteiro, com domieiiio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
LEOMAX DE LARA LAGE (3.153), filho de Leopoldino de
Lara Lage e de Cândida Ferreira da Silva, nascido a 11
de junho de 1901, no Estado de Alagoas, residente á r u a
General Savaget n. 107, funecionario publico, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO DO NASCIMENTO (3.154), filho de Sebastião
Francisco do Nascimento e de Maria dos Reis de Arau-

-

jo,, nascido a 15 de março de 1912, em Pedra Branca,
Estado do Ceará, residente á rua Visconde de . Santa"",
lzabel n. 142.-casa 9, escrevente juramentado, solteiro,
com "'domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.) .
"
HORTENCIO PEREIRA DÀ CRUZ (3.155). filho de Elisia. rio Pereira da Cruz e de Laudelina'Carolina de Jesus,
nascido a 10 de agosto de 1897, ém São Gonçalo, 'Estado do Rio de' Janeiro, residente á rua Conde Leopoldina n. 22, empregado da Light, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto .municipal de SanfAnna. 'íQualificação requerida.)
JOSE' OSWALDO (3.156), filho de João Lopes de Figueiredo e-de Albertina Figueiredo,, nascido a 20 de janeiro
de 1911, em Consolação, Estado de São Paulo," residente
á rua General'Savaget n. 104, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)'
• •
ASTROGILDO JOSE' RODRIGUES (3.157), filho de Arthur
J o s é ' Rodrigues e de Galdina Francisca da Conceição,
nascido a 7 de novembro de 1906, rio Districto Fedeial,
residente á rua Queiroz n . 4, commercio, solteiro, <wm
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação "ex-officio".)
• - V1TÀLINO JOAQUIM DE CARVALHO (3.158), filho de V-.• ctalino de Carvalho e"de Marcolinaide Carvalho, nascido a 24 de dezembro de 1898, uo Estado do Piajby,
residente á rua Sara n . 114, corregador, casado, cem
domicilio eleitoral no districto municipal de Gamboa.
(Qualificação requerida.)
í
NILTON DE ARAÚJO DIAS (3.159), filho de Gentil.Teydit
Dias e de Georgina de Araújo Dias, nascido a 13 de novembro de 1913, no Districto Federal, residente á "ua
Araújo - Leitão, 39, funecionario 'publico, solteiro,
com domicilio-eleitoral no districto municipal de &>n?
fAnna*.- (Qualificação ex-officio'.)
<
PAULO LEITE GOMES DE PINHO (3.160), filho de Alberto Gomes de Pinho e de Carlinda Leite Gomes de
Pinho, nascido'a 1 de maio de 1907, e m ' S . Gonçalo, E s tado do Rio de Janeiro, residente á rua Frei Leandro
n. 8, medico, casado, com domicilio eleitoral no d i s r i cto municipal de SanfAnna. .(Qualificação r e q u e r i a . ) ARISTÓTELES FELIPPE DA SILVA (3.161), filho de João
Felippe da Silva e de Eugenia Dias da Silva, nascido a
2 de junho de 1899, em Itaguahy, Estado do Rio da
Janeiro, residente á rua Catumby n. 65, professor tio
Orchestra, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação
ex-officio.)
AGENOR FARIA (3.162), filho de Manoel Bento cie Faria
Júnior e de Silveira ^Barbosa de Faria, nascido a 25 de
dezembro de 1908, no Districto Federal, residente á
rua do Bispo n. 50, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal
de Espirito Santo.""
(Qualificação requerida.)
LÚCIA DE CASTRO-FIGUEIREDO (3.163), filho de Mario
Werneek de Castro e de"Luiza Mello Mattos de Castio,
nascido a 27 de setembro de 1899, no Districto. Feuerai,
residente á rua Corrêa Dutra n. 164, Caixa'Econômica,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação ex-officio.)
• :
WALTER MÜLLER (3.164), filho de Eugênio Müller F r a n co e de Esther Miranda Müller, nascido a 16 de abril
de 1913, no Districto Federal, residente á rua da Estrella n. 67, escrivão de Tabellião, solteiro, conTdomicilyio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
JOSÉ FERREIRA PIRES (3.165), filho de Antônio Ferreira Pires e de Maria Augusta Borges Pires, nascido a 9
de janeiro de 1907, no Districto Federal, residente á
travessa das Pastilhas n. 68, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral" no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação
ex-officio.)
AGRIPPINO AUGUSTO SODRÉ (3.166), filho de An'enia
Augusto Sodré e de Maria Alice de Oliveira So-Jrô,
nascido a 23 de setembro de 1890, no Districto Federal,
residente á rua Maurity n . 156, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E s pirito Santo. (Qualificação requerida.)
JOSÉ CARDOSO LEAL (3.167), filho de Antônio Cardoso
Leal e de Rosalina Angelina da Silva Leal, nascido a 15
de julho de 1898, no Districto Federal, residente á rua
Zizi. n. 56, operário, solteiro, com domicilio eleitorai no
, districto .municipal de Espirito Santo.
(Qualificação
requerida.)
f
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2EFERÍN0 SOBRÍNHO DE OLIVEIRA (3.108), filho d3
Marcelino Sobrinho e de Maria Dias de Oliveira, uascido a 29 de agosto de 1891, no Districto Federai, r e sidente á praça' Marechal Deodoro n . 368, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Espirito Santa. (Qualificação requerida.)
FRANCU&O DE .CASTRO (3.169), filho de César de Castro e de Arma Maria da Conceição, nascido a 22 de arsril
de 1887, no Distrieto Federal, residente á rua S. Chris-'
tovão n. 54, operário, solteiro, com dumicllio eleitorai
no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação
requerida.)
RENATO CARR (3.170), filho do Jacob Carr e de Lai.ra
Carr, nascido a 31 de julho de 1905, no Districto F e derai, residente á rua Senador Pompeu n . 122, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida,)
PEDRO OLIVEIRA SANTOS (3.171), filho de João Oliveira
e de Auta Oliveira, nascido a 29 de junho de 1904, em
São Salvador,, Estado da Bahia, residente á rua do Mattoso n. 154, commercio, solteiro, com domicílio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação
ex-officio.)
P^ULO DE CASTRO FALCÃO ("3.172), filho de João Paulo
Falcão e de Eugenia de Castro, nascido a i de novembro de 1907, no Districto Federal, residente á rua Marquez de Pombal n. 32, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
MARIA EUGENIA FRASCARE
(3.173), filha de Gaetano
Frascare e de Maria Frascare., nascida a 26 de março
de 1911, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua D . Delphina n. 76, funccionaria publica,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipai
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ALEXANDRE- CUNHA (3.174), filho de Antônio Nogueira
da Cunha e de Leopoldina' da Cunha, nascido a 20 do
setembro de 1911, no Districto Federal, residente á rua
Commandantc Maurity n . 54, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)
PEDRO JOSE' DOS SANTOS (3.175), filho de José dos Santos e de Maria Phiiomena de Jesus, nascido a 6 de outubro de 1907, em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes,
residente á rua Viseonde de Niçtheroy n . 2$2, operário,
solteiro, com domieiiio eleitoral no districto municipal
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
JÜEL DA COSTA FRANCO (3.17-6), filho de Bernardino
Torres da Costa Franco e de Heíoisa Amarão te da Costa
Franco, nascido a 10 de março de 1904, no Estado do
Rio de Janeiro,' residente á praça Cardeal Arcoverde
n . 19, Copacabana, dentista, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo..
{Qualificação requerida.)
SYLVIO DA SILVA CORRÊA (3.177), filho de Aristides
F a r i a Corrêa o de Antonieta da Silva Corroa, nascido a
2 de setembro de 1914, no Estado de São Paulo, residente á rua São Francisco Xavier n. 711, casa 12, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
MOACYR DA COSTA E SILVA (3.178), filho de Augusto da
"Costa e Silva, e de Julieta da Costa e Silva, nascido a
26 dc julho cie 1902, no Districto Federal, residente á.
rua Pinheiro Guimarães n. 30, casa III, bancário, casario, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação "ex-officio".)
JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO (3.179), filho de João
Teixeira de Carvalho e do Anna Flora de Freitas Teixeira, nascido a 17 de setembro de 1879, em São João
Marcos, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Fiigueiras Linia n. 5 1 . (Qualificação requerida.)
WALDEMAR RODRIGUES (3.1S0). filho de Conr-ado Rodrigues e de Amélia da Luz, nascido a 2S de julho do
1912, no Districto Federal, residente á rua D. Emilia
n . 02, operário, solteiro, com. domicilio eleitoral no
districlo municipal de Espirito Santo. (Qualificação r e querida .)
ADALBERTO REINA MESQUITA (3.1.81), filho dc. Octaviano Mesquita e de- Florentina Reina Mesquita, nascido a 21
de maio de 1901, no Estado da Bahia, residente á rua
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General Pedra n . 56, commercio, casado, eom domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
JOSE' -SABINO FERREIRA (3.182), filho de Octavio Sabino
- Ferreira e de Maria de Lonrdes Ferreira, nascido a 26
de setembro de 1907, no Districto Federal, residente á
rua Araripe"Júnior, n . 41, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna...
(Qualificação requerida.)
GHADO RADE (3.183), filho de Calil Sade e de Victoria Ar. nachan, nascido a 10 de setembro de 1910, no Districto
Federal, residente á rua General Pedra n . 93, commer~
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municinal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
NICOLA ANTÔNIO COSENTINO (3.184), filho de Carmine
Cosentino e de Maria Francisca Orofino, nascido a 25
de dezembro de 1890, na Itália, residente á ladeira do
Senado n. 91, guarda-livros, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ROBERTO RODRIGUES LISBOA (3.185), filho de José Rodrigues Lisboa, e de Laura Daminet Lisboa, nascido a
2 de. agosto de 1907, no Districto Federal, residente á
rua Barão de S. Felix n. 178, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal do SanfAnna,
(Qualificação requerida.)
NATALICIO NASCIMENTO DE CARVALHO (3.186), filho
de Manoel Francisco Pereira de Carvalho e de Anna
Maria do Espirito Santo, nascido a 25 de dezembro da
lf>99, em Campos, Estado do Pdo de Janeiro, residente
â rua General Gamara n s . 287-289, commerciante, solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipal do
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
JOSE' AUGUSTO (3.187), filho de Luiz Manoel e de Etclvina Cândida, nascido a 1 de julho de 1912.. no Districto Federal, residente á rua General Câmara n. 194,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
HUGO SALDANHA (31188), filho de Adolpho Affonso Saldanha e de Thereza Seansette, nascido a 6 de outubro
re 1906, no Districto Federal, residente á rua Carvalho
Monteiro n. 46. guarda-livros, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ILARIO RUY ROLIM (3.189), filho de Luiz Alves Rolim e
de Leontina Caminha Rolim, nascido a 5 de janeiro de
1913, em Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul,
residente á avenida Atlântica n . 068, funecionario p u blico, solteiro, com domicilio eleiloral no districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio".)
GERMANO MACHADO (3.190), filho de José Machado Coelho' e de Ermelinda Castro, nascido-a 3 de agosto de
1902, no Districto Federal, residente á rua Presidente
Barroso rt. 119, commercio, solteiro, com domicilio
eleitorai no districlo municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
JOÃO DIAS (3.191), filho de Dyonisia da Conceição, nascido a 19 de abril de 1907. no Estado de Minas Geraes,
residente á rua Fonseca Lima n . 44, operário, solteiro,
com domicilio eleitora!, no distrieto municipal de E s pirito Santo. (Qualificação requerida.)
DURVAL DA COSTA LIMA (3.192), filho de Antônio da
Costa Lima e de Francisca Leoncia da Costa. Lima, nascido à 2b da outubro de 1894, em Ouro Branco, Estado
de Minas Geraes, residente, á rua São Luiz Gonzaga
n. 145< motorueiro, solteiro, com domicilio eleitoral
. no dislricto municipal dc Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA PARANHOS (3.193), filho dc Guilherme Ferreira aa Silva Parauhos e de Carolina d'Oiiveira Paranhos, nascido a 23 dc novembro
do/188í, em Porta, Porlugal, residente á rua General
Bruce n. 223, Caixa Eeonomic-a, casadi, com domieiiio
eleitoral no districlo municipal do SanfAnna. (Qualificação "ex-officio".)
SEBASTIÃO FERNANDES VIANNA (3.194), filho do F r a n cisco Fernandes Parente Vianna e de Joselina Maria
Vianna, nascido a 20 de janeiro de 1897, em Vargem
•Alegre. Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Arazão Gesteiro n . 63, Cordovil, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal d,e SanfAnna,
(Qualificação requerida.)

ONDINA PEREIRA DA SILVA (3.195), filha de Aristides .FERNANDO TEIXEIRA DA COSTA (3.209). filho de José
. Pereira da-Silva e de Zilda Pereira da Silva, nascida a
Teixeira da Costa e de Prescilianá Maria da Conceição,
6 de maio de 1913, no Districto Federal, residente á '
nascido a 30 de maio de 1902, no Districto Federat,
rua .Domjngos Lopes n.. 101, commercio, solteira, com"
v residente á rua Av. Mineira n . 99, commercio, casado,
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
com domicilio eleitoral no districto municipal de E s Santo. (Qualificação requerida.)
pirito Santo. (Qualificação requerida.)
JJAROLDO COSTA DE ASSIS' MASCARENHAS (3.196), fiJOAQUM GOMES LÁZARO (3.210), filho de Luiz. Lázaro e
lho de Luiz de Assis Mascarei)hás e de Helena Costa de
de Olympia Gomes Lázaro, nascido a 18 de abril de 1916,
Assis Mascarenbas, nascido a 12 cie janeiro de 1913, em
no Districto Federal, residente á rua de São Christovão
Campanha, Estado do Minas Geraes.- residente á rua
'n. 126, mechanico, solteiro, com• domicilio eleitoral no
General Silva Telles n . 59,'funecionario publico, soldistricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação r e teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dó
querida.)SanfAnna. (Qualificação "ex-officio".)
ANN1BAL PINTO CANTZIO (3.211), filho de Bernardo Pinto
ARMINDO DE CARVALHO (3.19.7), . filho de Antônio do
Canizio e de"Anna Raya Munhoz, nascido a 20 de april
Carvalho e* de Maria Cândida, nascido a 8 de abril de '
de 1909, no Districto Federal, residente â rua Guapy
1912, no Districto Federal, residente á rua do Costa n u .. n . 13, industrial, casado, com domicilio
eleitoral no
mero 9, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação
districto municipal de Bspirito Santo. . (Qualificação
• requerida.)
requerida.)
%
ORLANDO ESPOSITO FERNANDES (3.212), filho de LoifAFFONSO HENRIQUE VIEIRA PIRES (3.198), filho de
rival dá Silva Fernandes e de Luzia Esposito Fernandes,
Manoel José Vieira Pires e de Alexandrina Costa Pires,
nascido, a 20 de fevereiro de 1915, mo' Districto Federal.,
nascido a 27 de novembro de 1884, no Estado de Miresidente á rua Mariz e Barros n . 287, estudante, solnas Geraes,'residente á rua Basilio da Gama ri. 113,
teiro, com domicilio eleitoral.no districto municipal de
Caixa Econômica, viuvo, com' domicilio-eleitoral no
Espirito Santo. (Qualificação' requerida.)
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "exANTÔNIO JORGE (3,213), filho de Manoel Antônio da Costa
officio".)
Jorge e de Albina Alves Rodrigues, nascido a 17 de abril
FRANCISCO PALMEIRA (3rl99), filho de Carlos Palmeira
de 1901, no Districto Federal, .residente á rua Obsere de Assunda Longato, nascido, a 13 de abril de 1913,.
vatório n . 10, vidraceiro, casado, com domicilio _ eleino Districto Federal, residente á> rua J\larquez de Satoral no districto municipal de SanfAnna. . (Qualifipucaby.n-.. 16,.operário, solteiro, com domicilio eleitoral
• cação
ex-officio.)
no districto municipal do SanfAnna.
(Qualificação
ELOY DE PAULA (3.214),.filho de Joaquim de Paula o de
"ex-of ficio".)
Luiza Maria de Paula,, nascido a 27 de abril de 1897^ em
ADHMAR VILLARDI (3.200), filho de Francisco Antônio
Bias Fortes, Estado d e ' M i n a s . Geraes,'residente á r u a
Villardi e de Seraphina Villardi, nascido a 15 de junho
Magalhães Couto, n . 182, casa 6, commercio, casado, com
de 1915, no -Districto .Federal, residente, á rua Senador
• domicilio eleitoral no districto municipal de .Espirito
Euzebio n . . 9 2 , operário, solteiro, com domicilio eleiSanto. (Qualificação requerida.)
toral ho districto municipal de SanfAnna. (QualificaFRANCISCO RODRIGUES BOTELHO (3.2-15). filho de Seção requerida.)
bastião Rodrigues Mathias e de Maria Leopoldina F e r JORGE. MARTINS LOUREIRO. (3.201), filho de Joaquim
• reira Botelho, nascido a 18 de janeiro de 1881, em Villa
Martins Loureiro Sobrinho e de Paulina Martins LouReal de Traz os Montes, Portugal, residente á rua dos
reiro, nascido a 23 dc abril de 189.6, no Districto Fede. Carijós, n . 51, cassa II, commissario da m a r i n h a - m a r ra], residente á rua Aristides Lobo. n . 108, operário,
cante,'viuvo, com domicilio, eleitoral no districto m u n i - '
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
cipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
de SanfAnna. (Qualificação ex-officio.)
PRISCO CATÃO DE CASTRO (3.216), filho de Carlos Catão
JOCELYN CARDOSO GUIMARÃES ' (3.202),' filho de Antôde Castro e de Sanche Amélia de Castro, nascido a 1 de
nio Cardoso Guimarães e- de Maria Leopoldina da Costa
janeiro
de 1889, em Villa de Monte Alto, Estado da Bahia,
Guimarães, nascido a 21<de agosto de 1899, no Districto
residente á rua Bernardino de Campos, ir. M01, motoFederal, residente á rua Alfa n . 67, funecionario p u blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u - - • rista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna". (Qualificação ex-officio-.)• .
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO AUGUSTO (3.217), filho de Luiz Augusto, e de
ARNALDO LEMOS DE ARAÚJO (3.203), f i l h o ' d e . Emilio
• Maria de Mello, nascido a 9 de julho de 1915, no DistLemos de Araújo e de FJoripes Pannos de Lemos, nastricto Federal, residente â rua Real Grandeza-, n . 82,
cido a 7 de fevereiro de'1909, no Districto Federal, r e commercio, solteiro, com domicilio .eleitoral no districto
sidente á rua Lino Teixeira n . 478, casa 18, operário,
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida".).
.'casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
JESUTNO DOS SANTOS FILHO' (3.218), filho de Juesuino
de SanfAnna. (Qualificação
ex-officio.)
dos Santos e de Henriqueta dos Santos, nascido a 12 de
ANTÔNIO RODRIGUES DE SOUZA (3.204), filho de Furtu- *
maio de 1899, no Districto Federal, residente á rua São
nato Rodrigues de Souza e Cintra e de Orlinda de Souza
' 'José, n . 98, trabalhador braçal, casado, com domicilio
e Cintra, nascido a 8 de junho de 1898, no Districto F e - '
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualifideral, residente á r u a . J o a q u i m Rosa n . 20, alfaiate,
cação ex-àf ficio.)
' casado, com domicilio eleitoral no districto municipal .do
AGMAR DOS SANTOS (3.219), filha de Mamedes Alves dos
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
Santos e de Rosa. Alves dos Santos, nascida a 26 de abril
HENRIQUE ASSENCIO LUCAS (3.205),. filho de José Asde 1911, no Districto Federal,-residente á rua Luiz de
sencio -e de, Maria Lucas Picon, nascido a 5 de setembro
Camões n . 74, professora de orchestra, solteira, com
de 1915, nd Districto Federal, residente á rua São Cardomicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
los n . 238, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação
Santo. (Qualificação
ex-officio.)
' requerida.)
JOSE' ALEGRE (3.220), filho de M.oysés Alegre e de E s GASTÃO ALVES DE OLIVEIRA (3.206), filho'de Carlota
' - ther Dormond Alegre, nascido a 25 de junho de 1905,
• Alves de Oliveira, nascido a 23 de novembro de 1897, no
, no Districto Federal,, residente á avenida Mem de Sá
Districto Federal, residente á rua Olivia Maia n . 116,
n ; 52, professor de orchestra, casado, com domicilio
casa 1, motorista, casado, com domicilio eleitoral no dis-eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Quatricto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio.)' •
'•• lificação ex-officio.)
', •
FRANCISCO RODRIGUES VARGAS (3:207), filho de Antônio
JOÃO-DANTAS DA SILVA (3.221), filho de João EvangeRodrigues Vargas, e de Dolores Vargas Rodrigues, nas• lista dã Silva e de Christina JJanlas de Carvalho, n a s cido, a 22 de julho de 1908, no Districto Federal, resi- .
.- cido a 27 de julho de 1911, em São Salvador, Estado da
dente á rua São Francisco Xavier^ n . 691, - motorista, i
Bahia, residente â rua João Caetano n . 147, fypograsolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
pho, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i de SanfAnna. (Qualificação
ex-officio.)
cipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
MARIO DE SÁ CARDOSO (3.208), filho de Joaquim Dias
FELICIDADE DA MOTTA PEREIRA DE MOURA CASTRO
Cardoso e de Albertina de Sá Cardoso, nascido a 9 de
(3.222), filha de Severino Augusto Pereira e de Maria
janeiro de 1913, no Diètricto Federal, residente á r u a
Amalia da Motta Pereira, nascida a 3 de fevereiro de
Voluntários da Pátria n . 270, appartamento 1, professor
1886, no Districto Federal, residente á rua Conde de
de orchestra, com'domicilio eleitoral, no districto mu-Bomfim n . 1.053, funccionaria publica, viuva,• com donicipal de Espirito Santo. (Qualificação
ex-pfficio.),]
;
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micilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO GOMES (3.223), filho de Benedicto Gomes e de
lzabel Benvinda da Conceição, nascido a 10 de março de
1913, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, residente
á rua Araguaya n. 46, barbeiro, solteiro, com domicilio
eleitoral no "districto municipal de Espirito
Santo.
(Qualificação
ex-officio.)
ROBERTO PAULO (3.224), filho de João Paulo e dfc Julia
Paulo, nascido a 26 de setembro de 1914, no Districto
Federal, residente á rua Frei Caneca n . 94, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
J I Í R A C Y ROCHA DA SILVA (3.225), filho de Alberto da
Silva e de Marinha Rocha da Silva, nascido a 19 de
abril de 1915, em São Sebastião da Estrella, Estado, de
Minas Geraes, residente á rua Viscondessa de Pirassinunga n. 55, empregado no commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.) .
JORGE PINHEIRO DE ANDRADE (3.226), filho de Rapbael
Pinheiro de Andrade e de Eugenia Rosa de Oliveira,
nascido a, 23 de abril de 1895, no Districto Federal, r e sidente á rua Júlio do Carmo n . 144, commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrícLo municipal de
•SanfAnna. (Qualificação requerida.)
CARMEN ERNESTINA RIBEIRO (3.227), filha de José Augusto Ribeiro e de Maria Luiza Ribeiro, nascida a 25
de julho, de 1916, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Bom Pastor n . 14, domestica, sol' teira, com domicilio eleiloral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
MAURÍCIO LUIZ DE SANTA ROSA (3.228), filho de T r a j a m
Luiz de Santa Rosa e de Rosa Maria da Silva, nascido a
29 de agosto de 1908, em Cabo Frio, Estado do Rio de J a neiro, residente á avenida Rodrigues Alves, 851, guarda
da policia do Cáes do Porto, casado, com domicilo eleitoral no districto municipal de Gamboa. (Qualificarão
"ex-officio.)
IflSE' GONÇALVES DA CAL (3.229), filho de Guilherme
Gonçalves da Cal e de Maria Braga da Cal, nascido a 9 de
março de 1889, no Estado do Rio de Janeiro, residente á
praia de Botafogo, 442, motorista, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
AUGUSTO BARBOSA MOREIRA (3.230), filho d João Barbosa Moreira e de Maria Moraes Moreira, nascido a 2 de
fevereiro de 1894. em Canhotinho, Estado de Pernambuco, residente á rua Sacadura Cabral, 307, c.~ 1, commercio, solteiro, com domicilio eleitorai*no districto m u n i cipal de Gamboa. (Qualificação requerida.)
JQÃO ALVES DA SILVA (3.231), filho de Vicente Alves da
Silva e de Francisca Alves da Silva, nascido a 8 de fevereiro de 1901. no Districto Federal, residente á avenida
Gomes Freire, 31, commercio. casado, com domicilo eleitoral no dislricto municipal de SanfAnna. (Qualificação
requerida.)
ÁLVARO MARINHO DO COUTO (3.232), filho de Joaquim
Marinho do Couto e de Custodia Ceeilia de Moraes, nascido a 22 de maio de 1910, em Araruama, Estado do Rio
de Janeiro, residente á rua Capitão Senná, 16, motorista,
solteiro, eom domicilio eleitoral no distrieto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
LUCINDA ROZA MEIRELLES (3.233). filha de Guilherme da
Silva e de Maria Roza Meirelles, nascida a 4 de junho de
1007, em Belém. Estado do Pará, residente á rua São Carlos, 38, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal dc SanfAnna. (Qualificação requerida.)
JOSE' FRANCISCO FERREIRA (3.234), filho de João F r a n cisco Ferreira e de Maria dos Anjos Ferreira, nascido a
3 de setembro de 1909, nc Districto Federal, residente á
rua Fracisca Meyer, 140, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Espirito Santo.
(Qualificação "ex-oí'fieio".)
OCTAVIO CORRÊA CABRAL (3.235), filho de Luiz Corrêa
Cabral e de Conceição Maria Delphina, nascido a 26 de
novembro dé 1911, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua João Caetano, 52, commercio, solteiro, com domicilio eleitora] no dislricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
jfOEME FRANÇA DE MIRANDA CAMPOS (3.236), filha de
José Pinheiro Ferreira França e de Senhorinha Rosa de
Miranda França, nascida a 15 de agosto de 1895, em Mie
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nas Novas, Estado de Minas Geraes, residente á rua São
Jannuario, 136, domestica, casada, com domicilio eleitorai
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida.)
JJLOY FERREIRA DA CUNHA (3.237), filho de Bento José
da Cunha e de Quiteria Ferreira da Cunha, nascido a 27
de abril de 1896, no Districto Fedral, residente á rua Senador Euzebio, 224, commercio, casado, eom domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
AMÉRICO MOREIRA DA SILVA (3.238). filho de Joaquim
Moreira da. Silva e de Maria Moreira da Silva, nascido a.
23 de fevereiro de 1^00, no Districlo Federal, residente
á rua da Constituição, 27, commercio, solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO CARVALHO DA SILVA (3.239), filho de Antônio
Carvalho e de Joaquina t-opes, nascido a 2 de dezembro
de 1888, em Braga, Portugal, residente á rua Senador
Euzebio, 114, commercio, casado, com domicilio eleitara!
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida. )
JORGE ARTHUR PINHEIRO (3.240), filho de Marcelino Antônio Pinheiro e de Maria Lamas Pinheiro, nascido a 4
de agosto de 1S89, em Portugal, residente á rua Presidente Barroso. 119, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districlo municipal de SanfAnna.
' (Qualificação requerida.)
JORGE GOMES ( 3 . 2 4 1 ) , filho de Manoei Gomes e de J-raquina da Conceição Gomes, nascido a 15 de novembro' de
1915, no Districto Federai, residente á rua Senador Euzebio, 404, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
GHRISTALINO PEREIRA DA SILVA (3.242), filho de Luiz
Pereira da Silva e de Rosalina Pacheco de Medeiros, nascido a 24 de julho de 1882, em Rio Bonito, Estado do Rio
de Janeiro, residente á rua Pereira Franco, 121, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
JOÃO DA COSTA PAIVA (3.243), filho de Francisco da Costa Paiva e de Leonor Vieira Paiva, nascido a 1 de fevereiro de 1897, no "Districlo Federal, residente á rua Teixeira de Azevedo,' 31, commercio. solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
IVO FERREIRA DE FREITAS (3.244), filho de Manoel da
Silva Freitas e de Emerenciana Ferreira de Freitas, nascido a 31 de agosto do 1913, no Districto Federal, residente á rua Luiz Pinto, 38, commercio, solteiro, com d o micilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
^Qualificação requerida.)
ARISTIDES ANTÔNIO FERREIRA (3.245), filho de E r m o genio Antônio Ferreira e de Clara de Oliveira Ferreira,
nascido a 2 de fevereiro de 1907. em Vassouras. Eslado
do Rio de Janeiro, residente á rua Assis Carneiro, 206,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no di>tricto
municipal dc SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ROBERTO GALHARDO (3.240). filho de Antônio Galhardo
e de Nicenza Chianceli, nascido a 18 de fevereiro de 1915,no Districto Federal, residente á rua Presidente Barroso, 42, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ALBERTO ENGELKE (3.247), filho de João Engclke e de
Hercilia Hamilton Engelke, nascido a 17 de novembro de
1909, no Dislricto Federal, residente á rua Barão dc Mesquita, 857. commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal dc SanfAnna. (Qualificação r e querida.)
WALDEMAR DE CASTRO (3.248), filho de Pedro de Castro
c de Corina Moreira, de Castro, nascido a 27 de outubro
de 1908, no Districto Federal, residente á rua Senador
Euzebio, 162. commercio, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida.)
LOURENÇO RUSSOMANO (3.249), filho de Maria Nunes,
nascido a 5 de junho de 1912. no Eslado de São Paulo,
residente á rua Senador Euzebio, 112, commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificarão requerida.)
FERNANDO LEOPOLDO DAÜMERIE (3.250).
MAGA RIO LOUREIRO (3.251), filho de José Loureiro Bexiga c de Orescencia Loureiro de" Souza, nascido a 1 de
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abril de 1906. em Uberlândia.. Estado de -Minas Geraes,
residente á ladeira do Barrozo, 42, c. 10, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
EUGÊNIO DE ALCÂNTARA E ALMEIDA MAGALHÃES F I LHO (3.252), filho de Eugênio de Alcântara e Almeida
Magalhães e de Lucilia Alvares Magalhães, nascido a 15
de julho de 1912, em Rosário, Estado do Rio Grande do
Sul, residente á rua D r . Octavio Kelly, 38, estudante, solteiro, com domicilio, eleiloral no districto municipal de
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
GERSON DE MEDINA COELI RIBEIRO MOURA (3.253), filho de Delmario Dias da Costa Mcura e de Anayde Medina Coeli Ribeiro Moura, nascido a 30 de maia de 1903,
no Dislricto Federal, residente' á rua. Minas. 48, commercio, casado,, eom domicilio, eleitoral no districto 'municipal
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
GERALDO JORGE*DOS SANTOS (3.254), filho de Eduardo
Jorge e de Is'abel do Espirito Santo, nascido a 30 de setembro de-4J)ll, no Districto Federal, residente á r u a
Barão de Itápagipe, 393, operário, solteiro, com domicilio
. eleitoral no districto municipal de SantAnna. (Qualificação requerida.)
ALBERTO JOSE' NOGUEIRA (3.255), filho de'Antônio José
Nogueira e de Alexandrina Ventura Quintanilha. naseido
a 18 de novembro de 1S82. em Niçtheroy, Estado do Rio
de Janeiro, residente á. rua Clarímundo de Mello, 604,
operário, viuvo, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
MARIO ALVES DOS REIS (3.256), filho de Pedro Alves
dos Reis e de Julia Alves dos Reis, naseido a 23 de d e zembro de 1892, em Gantagallo, Estado do Rio de J a neiro, residente á rua das l a r a n j e i r a s n . 3, garson, solteiro, com domicilio eleitora! no districto municipal de
Sant'Anna. (Qualificação "ex-officio".)
ALAOR TEIXEIRA. DE GODOT (3.257), filho de Heitor
Teixeira de*Godoy e de Geraldina Costa, de Godoy, nascido a 9 de junho de 1909, no Districto Federal, residente á rua Buenos Aires n . 156, sobrado, acadêmico
de medicina, solteiro, com domocilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e q u e rida.)
ANTÔNIO WALDEMAR CHAGAS PINTO (3.258), filho de
Raymundo Francisco das Chagas Pinto e de Anna Barbosa das Chagas Pinto, nascido a ' 1 .de março de 1899.
. . em Quiseramobim, Estado do Ceará, residente no morro
da Providencia n. 17, marítimo, solteiro, com- domicilio
eleitoral,no districto muncipal de Gamboa. (Qualificação requerida.)
HOLANDA PEREIRA DA SILVA (3.259), filha de Antônio
da Silva Júnior e de Palmyra Pereira da Silva, nascida
a 18 de setembro de 1914, no Districto Federal, residente á rua Dr.'Nabuco de Freitas n . 106, casa 2, domestica, solteira, com domicilio eleiloral no districto
. municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
,'ÍULMIRA MARQUES NUNES (3.260), filha de José Custodio Nunes Júnior e de Zulmira Marques Nunes, nascida a 5 de janeiro de 1892, no Districto Federal, residente á rua Almirante Cockrane n. 10, sobrado, professora municipal, casada, com domicilio, eleitoral no
districto' municipal de Espirito Santo. (Qualificação
requerida.)
íálNERVTNO. DE OLIVEIRA (3.261), filho de João Chri-.
sostomo de Oliveira e de Augusta Laura Vianna, nascido-a 1 de outubro de 1891, no Districto Federal, residente á Estrada Monsenhor Felix n. 2, regente d e orchestra, casado, com'"domicilio eleitora] no districto
municipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio".)
JOAQUIM MARTIN HO FILHO (3.262), filho de Joaquim
Martinho e de Ludovina Henrique da Fonseca, nascido
a 21 de fevereiro de 1906, no Districto Federal, residente á r u a Senador Euzebio n . 236,"commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sanf Anua. (Qualificação requerida.)
OLAVO LEAL (3.26.3), filho de Manoel Augusto Leal e de
Adelaide Moura Leal, nascido a 27 de janeiro de 1911,
no Districto Federal, residente á rua Escobar n . 75,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Espirito Santo., .(Qualificação requerida.) •
GERALDO DAMAZIO (3.264), filho de Hypolito Amancio
e.do Maria da Conceição, nascido a 28 de julho de 1912,
no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Pequim
n . 40, alfaiate, casado, com domicilio eleitoral no d i s -
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Jricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação "ex-officioü.)
CONSUELO DA CUNHA DUARTE .(3.265), filha de Rodolpho César D u a r t e ' e de Odyla da Cunha Duarte, nascida a 9 de outubro de 1915, em Recife, Estado de P e r nambuco, residente á rua Coelho Netto n . 72, funccío-'
naria municipal, casada, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação " e x officio",)
JAYME ANTÔNIO DE OLIVEIRA (3.266), filho de José de
Oliveira e. de Margarida Siqueira, nascido a 13 de f e vereiro de 1906, no Districto Federal, residente á rua
Borda do Matto n. 32, commercio. casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
(Qualificação requerida.) '
ANGENOR OZEDA (3.267), filho de Estevão Ozeda e Luiza
Ponce Ozeda, nascido a 2 de outubro de 1901, no Districto Federal, residente á rua São Clemente n . 260,
empregado publico, casado, com domicilio eleitoral n o '
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida.)
JOSE' RAYMUNDO DO VALLE (3.268), filho de Antônio .
do Valle Guimarães e de Mariana da Cruz Valle, n a s eido a 1-5' de agosto de 1877, no Districto Federal, r e sidente á rua do Livramento n. 131, guarda da P . C.
do Porto, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipai.de Gamboa. (Qualificação "ex-officio".)
VICTORIO BRIA (3.269), filho de Miguel Bria e .de Anna
Paternosto, nascido a 10 de julho de 1915, no Districto
Federal, residente á rua D r . Agra n . 55, estudante,
solteiro, com. domicilio eleitoral no districto municipal
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
LÊA"VILLARES PAIVA (3.270), filha de Sylvio Lacerda
Paiva e de Ada Villares Paiva, nascida-a 16 de julho de
1913, em Santa. Thereza, Estado do Rio de Janeiro,
- residente á rua Alice n . 33, professora, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)
PAULO DE;ALBUQUERQUE DE MOURA (3.271\, filho de
Ignacio Francisco de Andrade Moura e de Maria Cândida de Albuquerque Moura, nascido a 29 de junho de
1911, em Parãhyba do Norte, residente á rua da Alfan. dega n. 147, commercio,-solteiro, com domicilio elei-,
'toral no districto municipal de Espirito Santo. (Qua. ,lificação requerida.)
UBIRACY PEREIRA (3.272), filho de Albino Pereira e dé
Olivia Theodora da Silva, nascido a 28 de novembro
de 1907, no Districto Federal, residente á rua Pequi
n . 7, portuário, casado, com domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação "exofficio".)
AMÉRICO TORRES ALVES (3.2731, filho de Antônio Augusto Alves e de Anna - Torres Alves, nascido a 21 de
julho de 1904, no Districto Federal, residente á rua são
Januário n . 162, professor de orchestra, solteiro, com
domicilio eleitoral" no districto municipal de' Espirito '..
-Sanot. (Qualificação "èx-offício".)
RAYMUNDO NONATO DA COSTA ROCHA (3.274), filho dé
Arthur Maia" Rocha e de Francisca Monteiro da Cosia
Rocha, nascido a 17 de setembro de 1904, no Estado do
Pará, residente á rua Teixeira Soares n . 135, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto' m u n i cipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
JORGE MORAES (3-275), filho de Manoel Moraes e de Isabel Gonçalves, nascido a 15 de junho de 1914, no Districto Federai, residente á rua do Bispo n. 50, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u .nicipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
rTELSON NOBREGA DA CUNHA (3.276), filho de Celestino
Gomes da Cunha e de Leoeadia Nobrega Gomes da
Cunha, nascido a 17 de fevereiro de 19J2, em Dores do
Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, residente á travessa
Pedro Telles n . 99, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Espirito . Santo.
(Qualificação requerida.)
ALCEBIADES DE PAULA (3.277), filho de Manoel de P a u la e de Maria de Paula, nascido a 29 de dezembro de
1909, em Leopoldina, Estado de Minas Geraes, r e s i dente á rua General Câmara n . 314, commercio, solteiro, cóm domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ARNOR LOPES DE BARROS (3.278), filho de Miguel L o pes de Barros e de Isabel "de Oliveira Lopes de Barros,
nascido a 3 de outubro de 1896, no Estado do Rio de
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Janeiro, residente á r u a Alzira Valdetaro n . 45, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. {Qualificação requerida.)
GERALDO COSTA VELHO (3.279), filho de José da Costa
Velho e de Pereiliana Domingues da Costa Velho, nascido a 23 de setembro de 1909, em Niçtheroy, Estado
do Rio de Janeiro, residente á rua dos Coqueiros n u mero 37, casa 3, funecionario municipal, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualif icsção FCCJUPPidcl )
ARALDO PINHEIRO (3.280), filho de Catharina Victorino,
nascido a 17 de agosto de 1874, em Santos, Estado de
São Paulo, residente á r u a Christovão Colombo n . 57,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
MARIO FERREIRA DOS SANTOS (3.281), filho de Manoel
Ferreira dos Santos e de Adalgiza Teixeira dos Santos,
nascido a 14 de junho de 1912, no Districto Federal,
residente á rua Carvalho Alvim n . 9, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Espírito Santo. (Qualificação requerida.)
AECIO DA VAL VILLARES (3.282), filho de Cezar do Vai
Villares e de Maria Alcina do Vai Villares, nascido a 8
de fevereiro de 1913, em'Santa Thereza, Estado do Rio
de Janeiro, residente á rua São Francisco Xavier n. 92,
casa 1, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação
requerida.)
MANOEL CORDEIRO JÚNIOR (3.283), filho de Manoel J a cintho Cordeiro e de Maria de Jesus Cordeiro, nascido
a 8 de abril de 1900, no Dislricto Federal, residente á
rua Conselheiro Paranaguá ri. 59, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E s pirito Santo. íQualificação requerida.)
LJURIVAL DAMÍÃO PEREIRA (3.284), filho de Camillo
Raujo Pereira e de Elvira Lessa Pereira, nascido a 27
de setembro de 1914, no Districto Federal, residente á
rua General Caldwell n . 297, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
dé SanfAnna. (Qualificação requerida.)
DURVAL LINHARES (3.285), filho de Benedicto-Linhares
e de Augusta Linhares, nascido a 30 de novembro de
1904, no Districto Federal, residente á rua da America
n. 158, motorista, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "exofficio".)
OELPHIM MIRANDA (3.286), filho de Francisco Miranda
e de Maria Delphim Miranda, nascido a 24 de setembro dè 1904, residente á rua General Câmara n . 339,
commercio, casado, eom domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
DOMINGOS DA SILVA (3.287), filho de Fernando Manoel
da Silva e de lzabel Emilia da Silva, nascido a 18 de
agosto de 1897, no Districto Federal, residente á rua
SanfAnna n . 50, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Quali«• ficação requerida.)
IIMBERTO RAGONE (3.288),'filho de Vicente Ragone e de
Anna Maggrafa Ragone-, nascido a l l . d e setembro de
1906, no Districto Federal, residente á rua General Câmara n . 337,- commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO FERREIRA (3.289), filho de Antônio'Joaquim
Ferreira e de Marietta Maria da Conceição, nascido a
7 de março de 1916, no Districto Federal, residente á
rua D . Emilia n . 31, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
(Qualificação requerida.)
JOSE' DOS SANTOS OLIVEIRA (3.290), filho de José dos
Santos Oliveira e de Maria Alice de Oliveira, nascido
a 10 de abril do 1904, no Dislricto Federal, residente á
rua Barão da "Torre n . 221, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)
SEBASTIÃO DA SILVA VIEIRA (3.291), filho de José da
Silva Vieira e de Joanna Rosa. Vieira, nascido a 22 de
junho de 1912, em Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua. Azevedo Lima n . 173, funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SaíhfAnna.. (Qualificação r e querida.)
ARLINDO DE SOUZA MENDES (3.292). filho de Pedro de.
Souza Mendes" e de Cecília Souza Mendes, nascido a 10
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de março de 1907, em São Salvador, Estado da Bahia,
residente á r u a Visconde de Itauna n . 215, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
M A N O E L JOSE' DE CASTILHO (3.293), filho de Manoel
José de Castilho e de Alzira Isabel de Castilho, nascido a 19 de junho de 1905. no Districto Federal, residente á. rua Mourão do Valle n . 20, commercio, solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
JOÃO BAPTISTA DE OLIVEIRA (3.294), filho de Siiverio
Pereira de Oliveira e de Maria Victoria de Oliveira,
nascido a 29 de agosto de 1893, no Estado da Bahia,
residente á rua Senador Pompeu n . 34, estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação "ex-officio".)
AUGUSTO MARINHO (3.295), filho de Francisco Dias Marinho e de Idalina Julia de Oliveira,, nascido a 7 de
maio de 1906, em Araruama, Estado do'Rio de Janeiro,
residente á rua Estrella n . 46, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação requerida.)
JÚLIO GONÇALVES LISBOA (3.296), filho de José Gonçalves Lisboa e de Francisca Pereira Lisboa, nascido a 19
de maio de 1891, no Districto Federal, residente & rua
General Câmara n. 395, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
EUGÊNIO DIAS MOREIRA (3.297), filho de Francisco Dias
Moreira e de Idalina Barbosa de Sá Freire, nascido a
10 de janeiro de 1901, em Petropolis, Estado do Rio de
Janeiro, residente á ladeira do Faria n. 78, motorista,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. , (Qualificação "ex-officio".)
MANOEL DE CARVALHO (3.298), filho de José Carvalho
Júnior e de Felicidade Maia, nascido a 12 de maio de
1879, am Portugal, residente á rua Visconde de São
Vicente n . 111, guarda livros, casado, com -domicilio
eleitorai no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida).
IENE DESTORD DE OLIVEIRA (.299), filho de Júlio Destord de Calimon e de Rita Destord de Calimon, nascido
a 2 de abril de 1911, no Districto Federal, residente á
rua Mariz de Barros n . 57, professor.de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai de
SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n u mero 669) .
1ARAH PINTO DE LEMOS (.300), filha de Antonio_ Pinto
de Lemos Júnior e de Idalina da Costa Braga iremos,
nascida a 31 de dezembro de 1910, no Districto Federal,
residente á rua São Luiz Gonzaga n . 622 A, casa 5, estudante, solteiro, com domicilio eleitorai no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
NESTOR NACTIVIDADE (3.301), filho de José Martins da
Nactividade e de Pia da Nactividade, nascido a 24 d e zembro de 1888, no Districto Federal, residente á r u a
da Caridade n . 26, professor de orchestra, solteiro,
com domeiilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação "ex-officio". B . E . 74 n . 770).
r Z I D R O MENDES (3.302), filho de Antônio Mendes e de
Ottilia Peçanha, nascido a 7 de junho de 1914, em Niçtheroy, Estado do Janeiro, residente á Travessa Zelinda n . 17, professor de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n . 818).
JOSE' DE ALMEIDA (3.303), filho de Norberto José de Almeida e de Justina de Almeida, nascido a 20 de março
de 1905, em Ribeirão Preto, Eslado de São Paulo operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida).
ANIZIO DOS REIS QUEIROZ (3.304). filho de Antônio F r e derico de Queiroz e de Flavia dos Reis Queiroz, nascido
a 31 de maio de 1895, em Joazeiro, Estado dá Bahia, r e sidente á . r u a Mariza n . 5, professor de orehestra, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal deSanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 7.4, n u mero 849) . •
ALFREDO BASSOUL (3.305), filho de Nagib Bassoul e de
Faride Bassoul nascido a 9 de maio cie 1908, no Distritro Federal, residente á rua Corrêa Dutra n . 39, sobralo, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dls-
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tricto municipal de SanfAnna.
(Qualificação r e q u e rida)-.
'
1SBELLA MOREIRA COELHO (3.306), f i l h a . d e Custodio
Moreira Cbelhd' e de Adelaide Rosa Meira 'forres Coelho, nascida a II do julho de 1878, no Districto Federal,
residente á rua dos Araujos n. 102, professora m u n i cipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ''ex-officio", B . E .
78) .
, .
HILDA ISEKSEE CORRÊA (3.307), filha de Guilherme
Armando Isensce e de Idalina Pereira. Isensee, nascida
a 2 de outubro de 1899, no Districto Federal, residente
" á rua Itapirú .n. 183 casa 8, funccionaria municipal,
casada; com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 7 8 ) .
ÁLVARO ESTRELLA (3..30S), filho de Henringue Gomes da
Costa e de Adelaide Estrella. nascido a 9 de agosto de
Í899, no Districto Federal, residente á rua Senador
• Alencar n . 47, sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de. Gamboa. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78) .
JOÃO PROCOPIQ (3.309), filho cie João Procpoio e de Maria da Silva Procopio, nascido a 24 de juüho de 1898,
em Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, residente á
rua Barão da Gamboa n . 184, sargento da Armada, casado, com domicilio eleitora: no districto municipal' de"
Gamboa. (Qualificação "cx-ofíicio", B . E.- 7 8 ) .
ARISTIDES GOMES (3.310), filho de Galdino Gomes e de
Praxedes Maria Conceição, nascido a 17 de fevereiro da
•1901, em Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente
á rua Mario Vianna n. 314, operário,-viuvo, com domicilio- eleitoral no districto municipal de S a a í a A n n a .
(Qualificação "ex-officio". B . E . 70) .
'.
FRANCISCO JATZ BENTES '(3.311),, filho de "João Jatz
. e de Maria Jtz, nascido-a 19 de fevereiro de 1908, em
Anajaz, Estado .do Pará, residente • á rua Sara n. 67,
sargento da Armada, solteiro, com domicilio eleiloral no
districto' municipal de Gamboa. - ÍQualificação "ex-officio.", B . E . 78) .
MESTOR FERREIRA GOMES (3.312),-filho de Emygdio F e r reira Gomes e de Leonidia' Ferreira Gomes, nascido, a
12 de junho de 1892, em São Luiz, Eslado do Maranhão,
residente á rua Senhor-dos Passas, 87, sargento da Armada, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Gamboa. (Qualificação ex-officio.
B . E . 78.)
jOÃA RIBEIRO DE FARIA C3.313). íilho de Manoel Ribeiro
de Faria e dè -Maria de Faria L a t e . nascido'a 14 de fevereiro de 1901, no Estado da Parãhyba do Noite, residente á ' r u a Neves" do Valle. 50. sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
• SanfAnna. (Qualificação ex-offieio; B . E . 78.)
MARIA LORETTI DE MATTOS (3.314). íilba de Manoel Martins Lorcífj c de Ceeilia Leal Loreíti, nascida a 1.5 de
março de 1889, em Patroc-iaio. Estado de Minas Geraes.
residente á rua Bom Pastor. 14. funccionaria municipal,
desqniiada, com domicilio <;.lèi'.:>ríti no districlo municipal, de Sai;t Anna,' "(Qualificação ex-officio. B. É . 71.)
•WALTER NUNES GUERRA ( 3 ; 315;, Íilho d& Èdisnrâo K«J i e s Guerra e de Maria da Viciada Souza Lima, nascido
a 13 de novembro de 3913. no- .Distrieto 'Federal; residente á- rua Visconde do Nie-thoroy. 272. emprega tio • "municipal, com domicílio eleitora! yj* districlo municipai de
SanfAnna. (Qualificaijão -ex-officio.
B. E., 73.V
GONSTANCIO JOSÉ DE S A N T A N - V A Í3.31èj, íilho de Ancsio
Jc-Sé de. SanfAnna 3 do Maria c.1 Conceição, nascido a 25
de ju.Iio Je 1897. no Dislriilo Federal, residenre à r u a
da J.rqjeira, 73, Santa Cru*. emore-gaJo municina . &>1teiro, c - D i n domicilio-eleiloral r.n dislricto municipal de
-,. SanfAnna. {Qualificação ex-officio. B . E . 73.)
IRACEMA DA SILVEIRA MENDONÇA PEREIRA (3.317). filha de Agostinho da Silveira Mendonça e dc Carolina
Dias de Mendonça,-nascida a 10 d c j u n h o de J892. no
Districto Federal, professora miuáieioai. com domicilio
eleitoral no districto municioai de SanfAnna.- (Qualificação ex-officio. B . " E . 78.)
ODETTJ5 SODOMA DA FONSECA (3.318). filha de Bernardíno Cardoso da Fonseca e do Alice Sodoma da Fonseca, residente á rua do Matlosso, 135. funccionaria m u nicipal, com. domicilio eleitoral no districto.'municipal
de SanfAnna. [Qualificação' ex~cf ficio, B.. E . 7 1 . ) . '
DORA MAGGIOLI PALHARES (0.310). filha do João Antônio de Oliveira Mággiclí e fie Adelaide Cardoso Maggioii,
1
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nascida a 22 do-setembro de 1396, no Districto Federal,
residente á rua do Bispo, 27, c, 0, funccionaria municipal,- casada, com domicilio eleitorai no' distrieto m u n i cipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio,
B . E . 78.)
ANNA LETTIERI (3.320), filha cr> Nicolau Lettieri e dc
Phiiomena -LetJ.ieri, nascida a 3 de março de 1887, no
\
Districto Federal, residente á rua Arisléa. 12, servente
municipai, viuva, com domioiíij eleitora! no districto
x municinal de SanfAnna. (Qualificação ex-offeio,
B.
E. 78.!
OTTILIO VIEIRA DA COSTA (3.321), -filio de José "Vieira
da Costa, e de Leopoldina Vieira da Costa, nascido a 27
de-outubro de 1895, no Estada do Rio Grande, do Sul.
commercio, casado, com. domicilio eleitoral- no. districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
JOAQUIM DE SALLES (3.323), filho de Maria Magdálena
da Fonseca, nascido a 15 de janeiro de 1905, em Portugal, residente á rua de SanfAnna, 111, funecionario
municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. íQualificação ex-officio,
B.
' E . 73.)
.
.
JEOVAH ARAÚJO BORGES (3.321). filho de Augusto de
Araújo Borges e ds LeoooUina da Purificação Borges
nascido a G de junho de 1903, no Districto Federal, residente á travessa Pinto, 26, empresado municipal, com
domicilio eleitora] 110 districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação ex-officio. B . E . 73.1
PALMVRA FERNANDES (3.325). filha de Antônio Fernandes e de Carmen Fernandes, nascida a 2 de julho de 1911.
no Districto Federal, residi .ne á. rua S. Clemente. 55,
, sobrado, funccionaria municipal, solteira,, com domicilio
eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualficação 'ex-officio, B, E. 70 i
ERNESTINA COSTA PIMENTA í3.323),.-filha d e Alpbeu Ramos Costa o de Hedwiges Assis Costa,"nascida a 14 de
agosto de 1901, 110 Estado ài São" Paulo, residente- á rua
Sá Vianna, 117, c. 9, func.vionaria municipal, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal cie>SairtaAnna. (Qualificação ex-officio, B . E. 70,)
ARNALDO IORQUE (3! 327), í i l h j de Francisco Kirque o de
Seraphina Itirque; nascido a 19 dò- março de 1893, 110
•Districto Federal, residente á rua São João Baptista, 50,
casa 8, funecionario munioioai; casado, com domicilio,
eleitoral no districto municipai de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . -E. 23.)
OTTILIO ALTERADO (3.328). filha de Antônio Alterado e
de Anna José Rosella, nascida a 12 de janeiro de 1902,
no Districto Federal, residente á rua Barão de São F e lix, 179, funecionario municipai, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal 'de SanfAnna. (Qualif i c a ç ã o ex-officio,
B . E . 73,j
MANOEL GOMES DA SILVA (3 229!. filho de Manoel Gomes
da Silva e de Ignacia Maria do Nascimento, nascido a
10 de agosto de 1886; no -Dislricto Federal, residente 4
rua Thomaz Cerqueira, 101, funecionario municipal, ca" sado, com domicilie eleitoral no distrieto municipal de
SanfAnna. . {Qualificarão ex-officio. B . E . 7 3 . ; .
ABÍLIO DE OLIVEIRA BARBOSA (3.330), filho de Joaquim
dos Santos Baeíxma, e de Clara da Costa Oliveira, nascido,
a 5 de agosto de 1903, em Portugal, residente á rua General Silva Telles, 118, funcoíonaria municipal, casado,
com domicilio eleitorai uo districto^municipal de Santa
Anna, (Qualificação ex-of ficio, B. E . 73.).
AUGUSTO PIRES DE ARAÚJO (3.3311. filho d*. Ernesto
Araújo ,1 do Maria Antonieí.ta Pires, nasciao-a 10 de fevereiro de 1909. no Districto Federal, residente á rua
ViscDr.de de Itapiaraty, 124. funecionario municipal, com
• domicilio eleitoral to districto municipai de SanfAnna.
{Qualificação ex-offieio, B . E . 73.».
MARGARIDA BAPTISTA FERREIRA {3,332.), filha de Arnaldo Baptista Ferreira e de Idalina Maria Ferreira, nascida a 6 de marco de 1909.- no - Districto Fiederal. residente á rua Estacio cie Sá. 4. 0. 7. funccionaria municipal,
solteira, coni domicilio eleitoral-,no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 78.)
ALBERTINO ANTUNES SUZANO (3.333); filho de José F l o res Antunes e de' Angelina Rita do Jesus, nascido a 20
de janeiro de 1892, no Districto Federal, residente á rua
Barcellos Domingos, 2, funecionario municipal, casado,
com domicílio eleitorai nc distrieto municipal de Santa
Anna. (Qualificação ex-officio.
B . E . 73.)
JULIA DE CARVALHO PROVENZANO (3.334), filha de Joaquina Bemardina* de Carvalho é de Isabel Rodrigues de
Carvalho, nascida a 29 da marco de 1898, ,11o Districlo
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Federal, residente ü rua Frei Caneca. 352. funccionaria
municipal, casada, com jovnieilio eleito* ?l no districto
municipa! de SanfAnna. (Qualificação ex-officio,
B . E,
• 78 n. 125 )
« R a Ú N D Â ALVES PEREIRA Í3.335). filha d Domingos Alves Pereira e de tleuriquetí» Alves Pereira, nascida a i 3
de setembro dc 1902, no Distrieto Federal, residente á
rua g. Roberto. 14- fiinocio.urla murjicip&i, casada, com
domiciJio eleitoral no diítricto irurr.ieiv.al de Espirito
Santo. íQuaiificíçâo ex-officio,
13. E. 74.)
CENYliA ISÈ.NSJCE -LEAL (3.333), filha de Carlos Leal Sobrinho e de Henriqueta lse.is33 Leal. nascida a 13 de
julho de 1913 no Districto Federal, residente a ruS
Santa Alexandrina, 156, urofeBá^ra primaria, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação exrofficio. B , E . 78. n . 49.)
JYA ISENSEE (3.337), filha de Guilherme Armando Isensee e de Idalina Pereira Isensea. nascida a 29 de julho
do 1S01, no Districto Federal, residente à rua Santa Alexandrina, 156, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualficação ex-officio,
B . E 74. a . 5S )
JOAQUIM MOREIRA DA SILVA (3.338). íilho de Joaquim
Moreira da Silva e de Victoria Corrâa da Silva, nascido
a 27 de dezembro de 1897, no Districto Federal, residente á rua Conselheiro Paranaguá, 15, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto m u .
. nicipal de SanfAnna. (Qualificação ex-,officia, B . E . 73.)
ANTÔNIO BORGES DE FIGUEIREDO (3.339). fillio de Antônio de Figueiredo e de Mana Borges, nascido a 13 do
dezembro de 1868, em Portugal, residente á rua Joanna
Rego, 16-A, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio,
B . E . 73.)
JULIETA VASCONCELLOS LIMA (S.S40). filha de Pedro
Leite de Vasconcellos e de Cnr stiiia Teixeira de Vasconcellos, nascida a 8 de junho de 1901, no Ehstrieto F e deral, residente á rua Gonzaga Bastos, 79, c. 1, funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitora! no districiom unicipal de Sanf Anda. (Qualificação
ex-officio.
B . E . 78, n. 46.)
EMERYTA FEYDIT DIAS (3.341). filha á<i Jnsíí Dias.Lopes
da Cruz Filho e de Eueçeoia Ff.vdit Dias. nascida a 12 de
orutubro de 1898, em Caninos, Estaca do Rio de Janeiro,
residente á rua Corrêa Va33u.es, 26. professora primaria, solteira, com domicilio eleitorai no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação er-officio,
B . E . 79,
numero 50.)
;

JACY D E AZEVEDO ORMOND (3.3421. filha d e Manoel Cardoso Ormond a de Margarida de Azevedo Ormond, nascida a 1 ds agosto de 1913, no Districto Federal, residente
a avenida Paula Souza, 38. fimcscitmaria municipal,' casada, com domicilio eleitoral 110 districto municipal de
SanfAnna. (Qualficação ex-officio.
B . E . 78, n . 117.)
GABRIEL ANTÔNIO VIANNA ( 3 . 3 4 3 ' , Íilho de Jeronymo
Antônio Vianna e de Maria Lautíinr.ona Vianna, nascido
a 10 de março de 1895, no Districto Federal, residente á
rua Cairo, 217, Jaearepasuá. empregado' municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação vc-of ficio, B . E . 23, numero
3.176.^
ERMINDA GALHARDO (3.344), íiíln do Miptuei Galhardo e
de Phiiomena Spir-oíli Galhardo, nascida a 20 de agosto
de 19(i7. no Districto Federal, rshidenti- A rua Senador
Pompeu. 191, funecionario municipal, solteira, com domicilio eleitora! no districto municipal rio SanfAnna.
(Qualificação ex-officio. B. E. 79.)
C Y.RE NE FRANCA BERNACCHI '3.345). filho de Lycuríço
Antônio França a de Deuso-Jina Moraes França, nascida
a"!6 de setembro de 1903, no Dis .victo Federal, residente
a nia Barão de Ubá, 97, funccionaria municipal, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Ar.riri. <Qua!if jcaçãc ex-officio. Fi. E . 79.)
MANOEL MARTINS DA COSTA (3.340:. filho de Diomsio
Manoel da Costa e de Glotillo Maria, da Cosia, itassido a,
31 de janeiro de 1891. no estado do Rio de Janeiro, r e sidente á avenida Epilacio PessOa. 122. lunceionario m u nicipal, casado, eom domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio. B. E . 73.)
MANOEL LOPES FERREIRA (3.317). filho de Manoel Lopes Ferreira e de Ondelina Risa Ferreira, nascido a. 8
de marco de 1900, no E s t a l o de Rio de Janeiro, funecionario municipal, 'casado, com domicilio eleitoral" no

districto municipal de SanfAnna.

ÍQualificação

ex-of-

ficio .)

EMÍLIO FERNANDES GENTIL (3.3*8, filho de Antônio
Gentil e de Carmen Fernandes Gentil,•nascido a 8 de setembro de 1915, no Districto Federal, residente á avenida Salvador de Sá, '711 funcesmario nmnicipai. solteiro,
com domicilio eleitoral no dvstrhrtc» municipal de Santa
Anna. (Qualificação ex-officio,
B. E . 70.)
ÜKD1NA OLGRA DOS SANTOS (3.3*9). filha de Bcnismo Gomes dos Santos 3 do Lajtíelina O lera dos Santos, nascida
a 1 de janeiro de 1909. em Ma^i, Estado do Rio ds J a neiro, residente á rua Valentim da Fonseca, 29. funccionaria municipal, solteira, cura domicilio eleitoral no districto municipal de Sanf Anaa. (Qualificação
cx-officio,
B . E . 74.)
JORGE LOUREIRO (3.350), filho de Geraldo Loureiro e de
Adelaide da Foncsca Loursi.ro, nascido a 10 de fevereiro de 1914, no Districto Federai, residente á rua São
Luiz Gonzaga, 112, f. municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio,
B . E . 74.)
JOSÉ SODRÉ (3.351), filho da João MiRuel Sodré e de Amélia Maria da Conceição. nascHo a 19 de abril de' 1898.
no Districto Federal, residente a rua Marechal Aguiar,
58, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipat de SanfAnna. (Qualificação
ex-officio,
B . E . 39. n. 31.998.'»
LAURJNDA SOARES PINHEIRO (3.352). fitlia de Manoel
Soares Pinheiro e de Maria Rosa Soares, nascida a 18 de
maio de 1G12, no Districto Vedi*.rnl. residente â rua Medeiros Pássaro, 80, funeciunaria publica, srilfeira, com
domicilio eleiloral nó districto -municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
YARA MOLL (3.353), filha de João Bnpnsta Moll c de
Sarah Garrocho Moll, nascida a 10 tio dezembro de 1915,
no Districto Federal, residente ã rua Magalhães Castro
230, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida .)
1

DORA DE SELVAS AMARAL (3.354) filha de Ephraim do
Prado Seixas e de Mathildo Ferrando de Sefxas, nascida a 22 iie janeiro de 1902. em Porto Alegre, Estado do
Rio Grande, do Sul, residente á rua Gommandante F a ria. i3, professora municipal, casada, com domicilio
eleitoral no districlo municipal dc SanfAnna. (Qualificação requerida.)
EDMUNDO PÉRTJLLE (3.355), filho dc Antônio Períüle e
de Magdálena Perlille, nascido a 25 de março de 1905,
em São Paulo, Estado de S. Paulo, residente á rua Amoroso Lima, 23, comniereio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualicacão
cx-officio.)
ANTÔNIO DE OLIVEIRA AGUIAR (3.356). filho de F o r t u nato de Oliveira Aguiar e de Rufina Fernandes Machado, nascido a 24 dê fevereiro de P301, em Portugal, residente á rua Marquez de Sapucahy, 30, encheiro. casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação requerida.)
. ALT1NO VALENTIM RAMOS (3.357), filho de Antônio Alves Ramos e de Amélia Valentim Ramos, üascido a 9 de
julho de 18Ü9, em Conceição de Macabu , Estado do Rio
de Janeiro, residente A rua do Laboratório, 42, guarda
íífc 1 , C, Porlí., casíldd com domicilio eleitoral no-districto municipal de Gamc>a. (Qtaalificaçãfj
ex-officio.)
ALMEKON DTí MATTOS [3.358), filho de
Manoel'Paulo
1' Telles de Mattos e i > Maria Amélia dc Mattos, nascido a
8 dc janeiro de 1890, e m Cachoeira, Estado da Bahia,
residente á rua Ledo. 37. marítimo, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal 63 Espirito Santo.
(Qualificação requerida.)
ADJALMO DE CASTRO (3.359), filho de
Antonielta dc
Castro, nascido a 20 de julho de 1908, em Niçtheroy, E s taco do Rir, de Janeiro, residente si rua Duque E? traria,
i7, operário, solteiro, com domicilia eleir.cral no dislricto municipal dc SanfArua. (Quali"bacilo TiMuerhia.l
ANTÔNIO PAULETTO FILHO (3.330), filho dc Antônio
Pauletto e de Thereza Pautetio, nascido a 19 de março
de 1902, em Porto Alegro, Estado do Rio Grande do Sui,
residente á rua Visconde dc Santa lzabel, 411, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de, SanfAnna. 'Qualificação
ex-officio.)
ALFREDO FERNANDES DA SILVA (3.361), filho de. Antônio Fernandes tia Silva e de Bell arruina Couto e Silva1
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' nascido a í s cie maio cie IS7SJ,' em Aracaju, Estado de
satio, coiu lioimeiiiü eleitorai iiu' dislricto municipal*.dé
Sergipe, residente á rua Bento Ribeiro, 20, proprietá, SanfAnna. (Quahlicação ex-of ficio.)
rio, casado, com domicilio eleitoral ,no-districto muni-" , HENRY OAZEN -(3.376), filho de Carlos Oazen e de Aniteli- •
cipal do Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
• na Oazen, nascido a 18 de agosto dé 1911", em" São João
ELSIE WARREN JARDIM GOMES BRAGA (3.362), filho de
• de Muqui, Estado do Espirito Santo, residente á rua da
. George Warren e de Joaquina Warren, nascida a 20 de .
Constituição, 71, 2° andar, alfaiate, solteiro, c o m d o m i janeiro de 1908 no Districto Federal; residente á rua
„• cilio .eleitoral no districto municipal de.Espirito-Santo.
Maquine, 130, c. 1, domestica, casada,' com domicilio
(Qualifcação requerida.)
.eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (QuaARTHUR PEREIRA DA SILVA (3.377), filho d,e João Rodrilificação requerida.)
.-' " * gues da Silva e de Margarida Pereira de Magalhães, nasALZIRA DA PAZ SIMÕES (3.363), filha,de-Manoel Simões , • cido a 11 de abril de 1898, no Districto Federal, TesiJúnior, nascida a 24.de janeiro de 1907, no Districto , - dente á rua Visconde Itaúna, 179. (Qualificação exFederal, residente â rua Conde de -Bomfim, 302, serziofficio.)
.
deira, solteira, com domicilio eleiloral .no districto mu-A R L I N D A OLIMECHA (3;37S), filha de José Mattos de Oli- . nicipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
veira e de Izaltina de Oliveira, nascida a 27 de julho
LEDA IRENE-FRANI- (3.364),' filha cie Carmine Francisco
dê 1899, em Cabucy,.Estado do Rio de Janeiro, residente
Conti e de Concetta Saverio Garritano,.nascida a 28 d e .
" á rua Aristides Lobo, 99, domestica, casada, com domijunho de 1012. no Districto Federal, residente á r u a Es
cilio eleitoral no districto municipal de Espirito. Santacio-de Sá, 69, commercio, casada,'com domicilio eleito. (Oualificáção requerida.)
toral, no districto municipal de Espirito Santo. (QuaJOSÉ JANOTTI (3.379), filho de Vicente Jánotti e de Joalificação requerida.)
quina Pinhataro, nascido a 28 de. agosto de 1907, no
RUY BARRETO DE MENEZES (3.365), fillio de Augusto
... Districto Federal, residente á rua SanfAnna, 64, (QuaBarreto de Menezes e de Minervina Eulatharia Menelificação requerida.)
zes, .nascido a 8 de abril de 1905, em São Salvador,'EsEELTO CHAGAS (3.380), filho de Augusto Martinho Chagas,
tado da Bahia, residente á Avenida Gomes Freire, 127,
e de Beatriz Chagas, nascido a 19 de fevereiro de 1916,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrino Districto Federal, residente á '.rua! Borja, Réis, 89,
clo municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) .
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação r e q u e r i d a . ) ODALTS- LAÜRENTINO LAUT (3.366), filho de Justino
Laut.e de Paulina Caldas Laut, nascido a. 24 de maio de , VIRGÍLIO DOS SANTOS (3.381), filho de Antônio Eduar- .
do da Silva e de Josepha Moreira dos"Santos, nascido a
1911, no Districto Federal, residente d rua do Mattoso,
88, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis16 de fevereiro de 1893, no Districto Federal, residente
lricto municipal de SanfAnna. .(Qualificação
requeá rua Eduardo. Barros. 19, operário, casado, com domirida. )
.
- • .
. cilio eleitoral no districto municipal, de
SanfAnna.
JOSÉ MARINHO DE OLIVEIRA (3.367), filho de Sérgio de
(Qualificação requerida.)
. . .
Oliveira e de Zepherina de Oliveira, nascido a . 10 de
OSWALDO GUIMARÃES (3.382), filho dè Francisco Guiagosto de 1011, em S. Vicente de Paula, Estado d o R i o
,. marães e de Antonia Martins Guimarães, nascido a 13
cie Janeiro, residente á rua Barão do Bananal, 69, opede dezembro de 1909, no Districto Federal, residente á"
rário.-solteiro, com domicilio eleitoral no districto~murua do Ouvidor, 81, commercio, solteiro, com donricilio
nicipal d e ' E s p i r i t o Santo. (Qualificação requerida.)
, eleitora! no districto municipal de '.Espirito Santo.
ARMANDO EMÍLIO TRAN1 (3.368). filho de Miguel Trani
(Qualifcação requerida.)
e de Luiza Zacconi, nascido a 30 de agos&o de-1908, no
CORDOVIL FRANCISCO DOS SANTOS (3.'383), filho de
Districto Federal, residente á rua Estacio de Sá, 69,
Joaquim Francisco dos Santos e de Antonia Germano
commercio, casado, com domicilio eleitoral ho distrieto
dos Santos, nascido a 5 de março de 1913, no Districto
m u n i c i p a f d e Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
Federal, residente á rua Sâ, 145, Encantado, estudante,
JOAQUIM ALVES AFFONSO (3.369), filho de Manoel Alves
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
Affonso e"de Elvira Alves Affonso", nascido a 11 de j u de Sant/Anna. (Qualificação requerida.)
nho de 1911, no Districto Federal, residente á Avenida - ALBERTINA PACHECO DA COSTA (3.384), filha de AntôVieira Souto, 284, operário, casado, com domicilio eleinio Pacheco da Costa e de Leonor Pacheco da Costa,
toral no districto- municipal de SanfAnna. (Qualificanascida-.á 23 de fevereiro de 1896, no Distrieto Federal,
ção
ex-officio.)
residente á rua General Argolio, 233, domestica, solteiÍRALDO SILVA (3.370), filho de Armando Silva e de Irene
ra, com domicilio eleitoral no districto..^municipal de
Silva, nascido a 4 de novembro de 1912, em Niçtheroy,
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
Estado dò Rio de Janeiro, residente á rua da AlfândeHAYDÉE PACHECO TEIXEIRA (3.385), filha de Eugênio
ga, 100. p . orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral
Teixeira e de Francisca Manhães Teixeira, nascida a l i
no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação
de-outubro de 1912, no Districto Federal, residente á
ex-officiò.)
•
rua General Argòllo, 233, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Espirito
RODOLPHO ALVES DE AVELLAR (3.371), filho de .Fran. Santo. (Qualificação requerida.)
cisco dò Ayellar e do Odette Alves de Avellar, nascido a
OTTELO DE- ARAÚJO LIMA (3.386), filho de Pedro de ,
2 de junho dc 1908, no Districto Federal, residente á
Araújo Lima e de Etelvina de Araújo Lima, nascido a
rua Senador Euzebio 420, operário, casado, com domi17 de setembro de 1895,. no Districto Federal, residente
cilio eleitoral no' districto municipal de . SanfAnna. .
á rua Guiihermina, 85, electricista, casado, com domi- (Qualifcação requerida.)
•
cilio eleitoral no dsitricto municipal de Espirito Santo.
ARNALDO ANTÔNIO F1UZA (3.372), filho de Antônio Ma(Qualificação requerida.)
noel Fiúza e de Adelina Gomes Fiúza, nascido a 11 de
abril de 1902, no Districto Federal, residente" á r u a " . EDUARDO.DE. CASTRO (3.387), filho ' de. Frederico de
Castro ej de Alexandrina de Castro, nascido a 31 de
Aristides Lobo, 84, commercio, casado, com domicilio .
1908, no Districto Federal; residente á rua Bento Liseleitoral no districto municipal>de SanfAnna". (Qualifiboa, ^ O . i ^ o f e s s o r de orchestra, casado, com domicilio
cação requerida.)
.. eleitoral no "districto municipal de Espirito Santo.
JOSÉ CARNEIRO (3.373), filho de Augusto Carneiro e de .
(Qualificação ex-officioL,)
Elfrida Goulart Carneiro, naseido a'20 de novembro de
CARLOS DE CASTRO CUNHA (3.388), filho de Carlos Al1910, em Araguari, Estado .de Minas Geraes, residente
. '.' berto da Cunha e de Carolina de Castro Cunha, nascido
á. rua Bom Pastor, 83, acadêmico de medicina, solteiro,
a 3 de fevereiro de 1886, no Estado de - Minas Geraes,
cõm domicilio eleitoral no districto municpal de Santa .
residente á rua Domieio da Gama, 48. medico, casado,
Anna. (Qualificação requerida.)
com domicilio. eleitoral, .no districto municipal de E s MELCHIADES DA 'SILVA (3.374). filho de Julia Maria da
pirito Santo. (Qualifcação requerida. )Silva, nascido a 6 dc agdsto de 1910, no Districto Federal, residente á rua Babylonia,. 27, operário, solteiro, . ESTHER DÉ FARTAS NAZARETH (3.389). filho de Samuel
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa • " Barros d e . Farias e ,de Maria José de Farias, nascido a
30 de. maio de 1899. em Recife. Estado de Pernambuco,
Anna. (Qualificação requerida.)
residente á Travessa D r . Araújo, 65, professora, casa. JOSÉ RODRIGUES. LTMA (3.375), filho de Herculano Ro- *
da, com domicilio eleitoral no districto municipal de^
drigues Lima. e de Victoria Lima. nascido a 23 de feFsnirito Santo.' (Oualificáção r e a u e r i d a . ) .
vereiro de 1902, em S. Salvador, Estado da Bahia, resiHERBERTO DE BRITO LYRA (3.390), filho de Antôdente á rua Dr. Ferreira de Araújo, 124, motorista, canio de Brito Lyra e de Ermelinda de Albuquerque Lyra,
1
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nascido a 12 de abril de 1905, em Parãhyba do Norte,
residente á rua Joanna Angélica, 43, medico, casado, com
• domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)
PAULO ALVARENGA (3.391'),, íilho de Domiciano Alvareng a da Silva e de Valentina da Gama e Silva, nascido a
25 de janeiro de 1907, em Casa Branca, Estado de São
Paulo, residente á rua de Copacabana, 3, commercio,
•solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
JOÃO SOARES PEREIRA (3.392), filho de Antônio Soares
• Pereira e de Sabina Maria da Conceição, nascido a 20
de janeiro de 1899, em União, Estado do Ceará, resilente á rua Uruguay, 232, funecionario publico, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Anna. (Qualificação requerida.)
PEDRO VIEIRA ESPÍNDOLA (3.393), filho c'.e Júlio Vieira
Espíndola e de Maria Silva Lorena Espíndola, nascido
a 21 de outubro de 1900, no Districto Federal, residente
i rua das Missões, 100, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
(Qualifcação requerida.)
WALDEMIRO LEANDRO VIETRA (3.394), filho de Francisco Leandro Vieira é de Maria Vieira, nascido a 1 de dezembro de 1897, no Districto Federal, residente á rua
S . Cláudio. 8. commercio, solteiro, cora domicilie eleitoral no districlo municipa] de Espirito Santo. (Qualificação
cx-officio.)
SYLVESTRE MACHADO (3.395), filho cie Innocencio Machado e de Maria Machado, nascido a 31 de dezembro
de 1899, em Maceió,- Estado de Alagoas, residente á rua
Barata Ribeiro, 187, catéteiro, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio.
JOSÉ GOMES DA SILVA (3.396), filho de Antônio Gomes da
Silva -e de Maria Clara da Rocha, nascido a 22 do novembro de 1903, no Districto Federal, residente á rua
Picuri, '37, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Espirito Santo. .(Qualifcação
requerida.)
ALFREDO DE ALMEIDA MACHADO (3.397), filho de Joa•guim Antônio de Almeida Machado e de Maria Alves
de Piedade, nascido a 8 de junho de 1898, no Districto
Federal, residente á rua Vieira Ferreira, 135, operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Espirito Santo. (Qualifcação requerida.:)
DULCE FURTADO DE MEIRELLES (3.398), filha cie F r a n cisco Ribeiro Soares d e Meirelles e de Rosa Furtado
Soares de Meirelles, nascido a 19 de abril de 1912, em
Ribeirão, Estado de Pernambuco, residente á rua Santa
Anna, 46, daetylographa, solteira, com domicilio eleitoral, no districto municipal dc Espirito Santo. ('Qualifi'cação requerida,)
AGOSTINHO THOMAZ CAPETTI FILHO (3.399'), filho de
Agostinho Thomaz Capetti e de Antonia Dias- Oapetti,
nascido a 17 de abril de 1903, no Districto Federal, r e •sidente á rua Republica, 1,0, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualifcação requerida.)
JOÃO BAPTISTA DE REZENDE MARTINS (3.400), filho
de João de Assis Lopes Martins e de Amélia de Rezende Martins, nascido a 17 de março de 1910, em Campinas, Estado de S. Paulo, residente á rua Sebastião de
Lacerda, 70, industrial, solteiro, com domicilio eleitoral, no districto municipal de SanfAnna, (Qualificação requerida.)
JAYME MEDEIROS MACHADO (3.401), filho de Manoel
Medeiros Machado é de Maria Hortencia Medeiros Machado, residente ã rua Alfredo Reis, 34, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
• Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
XÜZATTI DE ALMEIDA (3.402), filho de Sabino José de
Almeida e de Victoria de Almeida, nascido .a 26 de fevereiro de 1902, em Campos, Estado do Rio de Janeiro,
residente á. rua Mala Lacerda, 49, operário, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(•Qualificação requerida.)
RODOLPHO DE SOUZA FONTES (3.403), filho de Joaquim Alves Fontes e de Carlota Luiza de Souza, nascid o a 12 de julho de 1893, no Estado do Rio de Janeiro,
residente á rua Cesario, 94, trabalhador braçal, solteiro,
com domicilio eleitora! no districto municipal de
SanfAnna, (Qualificação requerida.)

MANOEL IGNACIO DA SILVA (3.404), filho de Francisco
Ignacio da Silva e de Maria Cândida, nascido a 3 de j a neiro de 1888, no Districto Federal, residente á ruíP
Belmira, 33, commercio, easado, com domicilio eleitoral, no districto municipal de SanfAnna. (Qualifcação
requerida.)
MANOEL BARBOSA DA SILVA (3.405), filho de Manoel
Barbosa da Silva e de Alzira Barbosa da Silva, nascido,
a 8 de janeiro de 1913, no Distrieto Federal, residente"
& rua de S. Christovão, 7, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualifcação
ex-officio.)
THEODORO JOSÉ LOPES (3.406), íilho de Theodoro Lopes
e de Dolores Arruda Lopes, nascido a 28 de maio de
1905, cm Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua S. Christovão, 1S1, snb-off. da Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa'Anna-. (Qualificação requerida.)
ANÍSIO STORRY DOS SANTOS (3.407), filho do Jorge José
Villarinhos dos Santos e de Elise Storry dos Santos,
nascido a 23 de dezembro de 1909, em Manáos, Estado
do Amazonas, residente ã Travessa Santa Therezinha,
38, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação r e querida.)
JORGE STORRY DOS SANTOS (3.408), filho de Jorge Josí
Villarinhos dos Santos e de Elise Storry dos Santos,
Nascido a 5 de novembro de 1913, Estado do Amazonas,
residente ã Travessa Santa Therezinha, 38, commercio
sollciro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO PEREIRA DOS SANTOS (3,409), filho de José
Pereira dos Santos e de .Alexandrina Alves dos Santos,
nascido a 20 de abril de 1886, e m Niçtheroy, Estado
do Rio de Janeiro, residente á rua Jorge Rudge n . 10,
operário, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
SEBASTIÃO CARVALHO DE ALMEIDA (3.410), filho de
Theophilo Bernardes de Almeida e de Albina Espíndola
de Almeida, nascido a 15 de abril de 1900, em São João
Bicas, Eütado de Minas Geraes, residente á rua do Lavradio n . 94, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (-Qualificação requerida.)
JOÃO GRAÇA DE ARAÚJO FRANCO (3.411), filho de Pedro
Affonso de Araújo Franco -e de Rita Graça de Arauitf
Franco, nascido a 22 de janeiro de 1905, no Estado de
Alagoas, residente á praia da Guarda n, 89, Ilha de Paquetá, funecionario da Caixa Econômica, casado, com
domicilio eleitoral no dislricto municipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex-oTficio".)
OSWALDO DE FREITAS BARCELLOS (3.412),, filho Je
Antônio Esteves Barcellos e de Albertina de Freitas
Barcellos, nascido a 27 de outubro de 1912, no Dislricto
Federal, residente á rua Sayão n . 8, aprendiz de impressor da Casa da Moeda, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-offieio".)
LUIZ AUGUSTO BOIIMGALMEM (3.413), filho de Oscar
Luiz Bohmgalmem e de Maria Soares Bohmgalmem,
nascido a 28 de dezembro de 1915, no Districto Federai,
residente á rua Moncorvo Filho n. 57, casa IV, aprendiz de impressor da Casa da Moeda, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio".)
AEEDENJJGO DE SOUZA LINO (3.414), filho cie João de
Souza Lino e de Theophila de Souza Lino. naseido a
20 de janeiro de 191o, no Districto Federal, residente a
rua de São Pedro n . 171, I andar, funecionario publico, solteiro,'eom domicilio eleitoral no dislricto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio".)
LUIZ VASSALLO CARUSO (3.415), filho de Braz Caruso
da Rosa c de-Caetana Maria Vassallo Caruso, nascido a
. 24 de janeiro de 1890, em Santo Antônio do Chiador,
Estado de Minas Geraes, residente á avenida Atlântica
n . 720, commerciante, casado, com domicilio eleitoral no
\ districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação
requerida.)
WALTER FERREIRA DE ARAÚJO (3.416), filho de Carlos
Ferreira de Araújo e de Ida Moraes de Araújo, nascido
a 1.8 de janeiro de 1916, no Districto Federal, residente á rua São Luiz Gonzaga n. 212, aprendiz de fundirforda Casa da Moeda, solteiro, com domicilio eleitoral no
7
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districto municipal de SanfAnna., (Qualificação "ex--"
••officio".-) -.
ODILON MANES (3.417). fillio de Francisco Manes e . cio
Maria Emilia Santos; nascido, a 14 de fevereiro de 1916,
no Districto Federal, residente á rua Souza Barros numero 67, funecionario da Casa da Moeda, solteiro, com j
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna,"
(Qualificação "ex-officio".)
ALCYR BRAGA (3.418), filho de Feliciaho Cândido Braga
e de Emerina da Silva Oliveira, nascido a 29 de agosto
de 1915, no Districto Federal, residente" á rua Alegre .
n . 43, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral mo districto municipal" de SanfAnna. (Qualifica-"
. cão "ex-officio".)
RANÜLPHO CARVALHO DA SILVA (3.419), filho de Augusto Carvalho da Silva e> de Isabel Carvalho da Silva,
nascido a 3 de julho de 1915, no Districto Federal, r e sidente .ã rua Aliee de Figueiredo n . 90, casa V, funecionario da Casa da Moeda, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-offieiõ'-'.) ; . .
_
OCTAVIO MOREIRA (3.420), filho de José Leonardo Moreira e de Delmira Rosa Moreira, nascido a 1 de abrir
de 1913, nõ Districto Federal, residente á rua dos C a - .
jueiros n. 142, funecionario da Casa da Moeda, solteiro,
-com
domicilio eleitoral.no districto.. .municipal de
SanfAnna.' (Qualificação "ex-officio".)
KIC.OLAU PORFIRIO (3.421), filho de Francisco Porfirio
e de Francisca Porfirio, nascido a 9 de.setembro de
1901, em Sapucaia, Estado do Rio de Janeiro, residents
á rua Vaz Toledo n. 222, guarda noelúrno, solteiro,, com
domicilio eleitoral-no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)
JOCELYN DA'SILVA (3.422), filho de José da Silva e de
Olga da Silva, nascido a 26 de junho, de 1913, no Districto Federal, residente á rua de SanfAnna n . 187,
.aprendiz de. impressor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna, (Qualificação
"ex-officio".)
,
TIMOTHEO RODRIGUES PEREIRA (3.423.), filho de Ma"noel R o d r i g u e s ' P e r e i r a ' e de. Amélia Furtado Pereira,
nascido a 7 de dezembro de 1912, no Districto Federa!,
residente á rua Eulina n. 1, estudante, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito ,
Santo. (Qualificação requerida.)
*ANTENOR APOLUVA 1110 RODRIGUES (3.424). filho de Joaquim Manoel Rodrigues e de Alcina Rodrigues, nascido
a 23 de julho de 1894, em São Luiz, Estado do Maranhão,
residente á rua Livramento, n. 194, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna.. (Qualificação requerida.) •
OVIDIO DOS REIS E SILVA (3.425), filho de Cândido da
Costa e Silva e de Venancia Ferreira dos Reis, nascido
a 5.de junho de 1890, em Itapicuru', Estado, da Bahia,
residente á rua São Valentim n . 30, motorista, solteiro, çom domicilio eleitoral no districto municipal d e - E s pirito Santo. (Qualificação requerida.)
OSWALDO TUMSCITZ (3.426), filho de Agrippino T ú m s citz e de Elizabeth Tumscitz, nascido a 11 de junho de
1906, no Districto Federal, residente á rua Bomfim numero 203, commercio* solteiro, com domicilio eleitorai
,no districto municipal de Espirito .Santo. (Qualificação
•requerida.)
!• •
•'
HUGO LUIZ PALHARES LEITE (3.427), filho de. Carlos
Dias de Mattos Leite e de Vera Palhares Leite, nascido
a 16 de outubro de 1934, no Districto Federal, residente á ' r u a da Matriz n. 35, funecionario da Caixa Economicaj casado, com domicilio eleitoral no districto m a ricipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-olficiõ".)
MOYSE'S SILVEIRA. (3.428}, filho de -José Joaquim da
Silveira e de Maria Leonor Ramos da Silveira, nascido
a 20 de abril de 1908, em Macabé,. Estado do Rio de
Janeiro, residente á rua José 'Hygino. ri.. 350, portuário,
.solteiro, com'domicilio eleitoral no districto" municipal
de Espirito Santo. (Qualificação-"ex ofíicio".)
. .
AGENOR FERREIRA MATTOS (3.429), filho' de • Theodoro
• Simão de Oliveira e de Reginaldo Ferreira Mattos, nascido a 14 de outubro de 1910, e m ' S ã o Miguel de Joquitinbónha, Estado de Minas Geraes, residente á rua S a l danha Marinho n. 10," funecionario da Caixa Econômica,
solteiro, com domicílio - eleitora! no districto municipal
-.. de HanfAnna.. (Qualificação "ex-officio".)
WALTER CAMPOS (3.430), filho de Antônio Campos e de
Emilia Campos, nascido a 2. de fevereiro de 1908, no
f
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Districto Federal, residente" á rua Pedro Américo n . 217,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Espirito Santo.
(Qualificação .requerida.)
- GERMANO VALENÇA MONTEIRO (3.431), filho de José
Pinto Monteiro e de Maria Valença Monteiro, nascido a 8
'de'novembro de 1911, no Estado de Sergipe, residente
& rua Teixeira. Soares n . 133, estudante, solteiro, com
' domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)
.GENEZIO ROGÉRIO DA SILVA (3.432), filho de Antônio
Rogério e de Maria da Silva,, nascido á 26 de'agosto de
1902, no Districto. Federal, residente á estrada do Areai
n . 562, portuário, solteiro, com domicilio eleitorai "no. •
districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação "ex-officio".)
MOYSE'S BORGES (3.433), filho de-Hermes da Costa B o r - .
ges e de Maria Helena da Conceição, nascido a 7. desgosto de 1906, no Estado do Rio de Janeiro, residente
á rua Barão de Itapagipe n. 393, operário, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
i
• . '
FRANCISCO CÈRILLO BARROZO (3.434), filho de José Ci.- - rillo Barrozo e de Maria Magdálena da Conceição, nascido a 24 de-fevereiro de 1901, em Natal,-Estado do
Rio Grande do Norte, residente á rua João Caetano n u mero 121, professor de orchestra,. solteiro, com domicilio eleitoral ho districto municipal de SanfAnna. (Qua- .
lificação "ex-offieio".)
FRANCISCO HORACIO DE ANDRADE (3.435), filho de An' tonio Horacio de Andrade é de. Maria. Josephina de J e - •
V '• sus, nascido a 25 de dezembro de 1909, -no Estado da
Bahia, residente' á rua Carlos Peixoto n . 33, portuário,
solteiro, çom domicilio, eleitoral no districto municipal
de Espirito Santo.. (Qualificação "ex-officio".)
-ALCIDES JOAQTJIM LINDO (3.436), filho de Mamede José
Lindo e de Natalina Leda Lindo, nascido a 12 de março
de 1915, no Districto Federal, residente á rua Bias Fortes n . 24; funecionario da Casa da Moeda, solteiro, com
domicilio"eleitoral no districto municipal d e SanfAnna,
(Qualificação "ex-officio".)
i
FRANCISCO TEIXEIRA DE MELLO .(3.437),-filho de Arnaldo Augusto Teixeira e de Maria Vaz Pereira,- n a s cido a 2 de janeiro de 1893, no Districto Federal, r e s i - ' '
dente á rua Corrêa Vasques n. 29, commercio, casado.'
com domicilio eleitoral no districto municipai de Gamboa. (Qualificação, requerida.)
MANOEL MARQUES NOGUEIRA (3.438), filho de Juvenai
Marques Nogueira e de Elelvina Marques Nogueira, nascido a 14 de agosto de 1896, em Angra dos Reis, Eslado
do Rio de Janeiro, residente á rua Zaminhoff n. 55, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação-.requerida.)
-•LAURO SERRÃO GOMES'(3.439),.'filho de José Gomes Sobrinho e de Joanna Serrão Gomes; nascido a 19 de fevereiro de 1905, em São Bento, Estado do Maranhão,
residente á rua Pedra do'Sal n . 22, mecânico, casado,
com domicilio eleitoral'no districto municipal de Espirito Santo.. (Qualificação requerida.)
JOSE' MARQUES PINHEIRO JÚNIOR , (3.440),,filho-de José
Marques Pinheiro e de Francisca Elisa Pinheiro, nascido a 27 de janeiro de ,1907, em Mar de Hespanha, Estado de Minas Geraes, residente á rua São Carlos n. 3S,
*' • * commercio, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito- Santo. (Qualificação requerida.)
'
•
.
'
ANTÔNIO ALVES DA SILVA (3.441), filho-de João Alves
da Silva e de Romana Soares, nascido''a 22 de julho de
189.2, em Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro,- residem, .
te á rua do, Bispo n . 32, motorista, casado, com domicilio eleitoral, no „distrieto municipal de Espirito Santo.
(Qualificação requerida.,.
.' MARIA JOSE' ESNATY (3.442), filha de. José Esnaty e de
.- IIlia de Menezes'Esnaty, nascida a 26 de abril de 1909,
.-. • no Districto Fede2>al, residente á rua Pinheiro Guima.rães n . 104, commercio, solteira, com domicilio eleitor a l ' n o dsitricto municipal de Espirito Santo, (Qualificação requerida.;
MANOEL PEREIRA JÚNIOR (3.443), filho dc Manoel P e - .
reira e de Emilia Maria áa Silva, nascido a 17 de setembro de i&il, no Districto Federal, residente á rua
Arthur Menezes n. 33, casa 4, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
- - Sanfo. (Qualificação requerida.)
í
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JOvO CHRISOSTOMO (3.444), filho de Minervino de Oliveira e de Leontina Ciancy de Oliveira, nascido a 5 de
dezembro de 1913, no Districto Federal, residente á rua
Monsenhor Felix n. 2, professor de orchestra, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação "ex-officio".)
RUBEM ALVES DA SILVA (3.445), filho de Aurélio Alves
da Silva e de Guiihermina Francisca da Silva, nascido
a 12 de agosto de 1915, no Districto Federal, residente
á rua Frei Caneca n. 545, casa I, funecionario da Casa
da Moeda, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto
municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio".)
ANTÔNIO LUIZ BITTENCOURT (3.446), filho de José B a - . ,
ptista Bitetncourt e de Anna Luz Bittencourt, nascido
a 16 de março de 1908, no Districto Federal, residente
á rua Marechal Hermes, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
DEOCLECIANO MARTINS DE OLIVEIRA (3.447), filho de
Joaquim Martins de Oliveira e de Leopoldina Marfns
do Espirito Santo, nascido a 16 de setembro de 1912,
no Districto Federal, residente á rua Bella de São João
n . 175, commercio, solteiro, com domicilio eleitora! no
districto municipal de Gamboa. (Qualificação
requerida.)
'
NELSON DOS SANTOS (3.448), filho de Raphacl dos Santos e de Marcellina dos Santos, nascido a 28 de dezembro de 1909, no Districto Federal, residente á praia de
Botafogo n . 180, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação requeria.)
FRANCISCO GONÇALVES DINIZ (3.449). filho de Joaquim
Gonçalves Diniz e de Olímpia Facoia Diniz, nascido a
29 de outubro de 1894, no Districto Federal, residente
á travessa Bernardo n. 42, commercio, cstsado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
DAVID ALVES (3.450), filho de José Manoel Alves c de Cecília Macedo Alves, nascido a 21 de novembro de lílil,
no Districto Federal, residente á rua Paranhos n. 31,
Ramos, commercio, solteiro, com domicilio eleitorai no
districto municipal de Espirito Santo.
(Qualificação
requerida.)
ANTÔNIO SIMÕES (3.451), filho de José Simões e dc Maria
da Conceição, nascido a 5 de setembro do 1911, no Districto Federal, residente ã Travessa Senhor do Matto- .
sinho n . 12, commercio, solteiro, com domeiilio eleitoral no districto municipal dc SanfAnna. (Qualificação requerida) .
IVO JOSE' RIBEIRO (3.452), filho de Domingos José Ribeiro e de Carolina Rosa Ribeiro, nascido a 20 de agosto
de 1904, no Districto Federal, residente á rua Barão de
são Felix n . 166, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificarão requerida) .
NELSON MELLO (3.453), filho de José Joaquim de Mello
c de Laudelina Silva, nascido a 15 de setembro de 1915,
cm Cedro Villa, Estado do Sergipe, residente á rua Major Sayão n . 29, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districlo municipal de Gamboa, (Qualificação r e q u e r i d a ) .
.•
ITJ\A DE MENEZES ESNATY (3.454), filha de Manoel José
dc Menezes e de Lydia Fausto Garriga de Menezes, nascida a 30 de agosto de 1883, em Diamantina, Estado de
Minas Geraes, professora,' viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida) .
JOSE' ALVES GAIO JÚNIOR (3.455), filho de José Alves
Gaio c de Alda Maria Gomes, nascido a 26 cie abril de
1902, cm Itaocara, Estado do Rio de Janeiro, residente
á rua Marquez de Sapueahy n . 74, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
A NA SILVA (3.456), filha de José Victorino do Nascimento e dc Joanna da Conceição, nascida a 17 de novembro
de 1890, em Caxambú, Estado de Minas Geraes, residente á rua*Estacio de Sá n. 27, domestica, casada, com domicilio eleitora! no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida) .
ALOYSIO BARBOSA DA SILVA (3.457). filho de Benediclo
de Oliveira Barbosa da Silva c dc Rufina Eufrasia do
íarmo Barbosa da Silva, nascido a 24 dc outubro de
r;
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19Í2, no Districto Federal, residente á . r u a Belisario
Penna n . 199, funecionario da Casa da Moeda, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Arma. (Qualificação "ex-officio").
JOÃO AUGUSTO DOS SANTOS (3.458), filho de Augusto
José Spipbanio e de Maria Pastora da Conceição, nascido a 2 de fevereiro do 1904 cm Maceió, Estado de Alagoas, residente á Ladeira do Barrozo n . 142, professor
de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna..
(Qualificação "exofficio").
MANOEL HENRIQUE DIMAS (3.459), filho de José Henrique
Dimas e de Anna Sobreira Dimas, nascido a 1 de julho de
1911, em Aliança, Estado do Rio de Janeiro, residente
á rua da Passagem n . 16, operário, solteiro, com d o micilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida) .
YVALDGMIRO CARDOSO DA ROCHA (3.460), filho de E u gênio Cardoso da Rocha e de Zulmira Carolina da Rocha, nascido a 7 de janeiro de 1913, no Distrieto F e deral, residente á rua Luiz Pinto n. 38, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
SABINO GARCIA PERES (3.461), filho de Virgílio Gonçalves Garcia e de Palina Peres Canangue. nascido a 30 do
dezembro dc 1906, no Districto Federal, residente á r u a
Pereira de Almeida n . 92, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal de Espirito
Santo. (Qualificação requerida).
ANTÔNIO RODRIGUES DA SILVA (3.462), filho de F r a n cisco Rodrigues da Silva e de Margarida Martins das
Neves, nascido a 7 de fevereiro de 1901,' no Districto
Federal, residente á rua Frei Caneca n . 312, casa 7,
operário, solteiro, com domicílio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
ANDRÉ' NORAT (3.463), filho de Roger Norat e de Leocadia Norat, nascido a 26 de outubro de 1912, no Districto
Federal, residente á rua Justiniano Rocha n. 16, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal dc Espirito Santo. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
JAYME AUGUSTO LEONARDO (3.464), filho de Antônio
líerminio L,conardo c de Olympia da Graça Silveira,
nascido a 13 de julho de 1913, no Districto Federal, r e sidente á rua dc São Christovão n . 140, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Espirito Sanio. (Qualificação requerida) .
ALBERTO FERREIRA DIAS (3.465), filho de Antônio F e r reira Dias e de Antonia Dias dos Reis , nascido a 5 de
novembro de 1905, em Palmyra Estado de Minas Geraes, residente á rua Atila n. 5, typographo, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo (Qualificação requerida) . JOAQUIM JOSE' PEREIRA (3.466), filho de Joaquim José
Pereira e de Joaquina da Silva Pereira, nascido a 5 de
março de 1881, no Dislricto Federal, residente á rua
Mesquita Júnior n . 25, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida) .
MANOEL JOAQUIM DOS SANTOS (3.467), filho de Manoel
Ribeiro dos Santos e de Rosa dos Santos, naseido a 20
do Outubro ile 1899, cm Paramirim, Estado da Bahia,
residente á rua União n . 30, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Gamboa.,(Qualificação requerida).
HUGO DE SA' KAMMSETZER (3.468), filho de João Felix
Kammset.zer e de Stella de Sá Kammsetzer, nascido -a 6
de julho dc 191 í, no Districto Federal, residente á rua
Gustavo Sampaio n . 154. Leme, fnecionario da Caixa
Econômica, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio".)
OCTA.YIO CTÍ AMARELEI (3169), filho de.Salvador Chamarclli o dc Luzia Santoro. nascido a 5 de janeiro de 1911,
no Districto Federal, residente á rua Lygia n. 11, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida) .
PEDRO DA SILVA PINTO (3.-170), filho de Ricardo Marques Pinto c de Maria Magdálena da Silva Pinto, nascido
á 14 de setembro dc 1898, em Cochoeira, Estado da B a hia, residente.á Avenida Salvador de Sá n . 179, mecânico casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida).-
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MANOEL ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA (3.471), filho
, do a 11 da outubro de 1-901, no Districto F e - ,
de Antônio Roberto da Silva Oliveira e de Carlota Credera!, residente á ladeira do Barroso n. 226, opedos da Silva Oliveira, nascido a 2-3 de agosto de 1913,
rário, solteiro, cóm domicilio eIeitoral.no districto m u no Districto Federal, residente á rua Minervina n . 21,
nicipal de Gamboa. (Qualificação requerida) .
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
JOSE' MANOEL (3.485), íilho de José Luiz Teixeira e de
municipal de Espirito Santo.
(Qualificação r e q u e Phiiomena Maria Teixeira, nascido a 21 de abril de 1911,"
rida) .
•
no Dislricto Federal, residente á- rua Barão de São
LUIZ GUIMARÃES CASCAES TELES (3.472), filho d e L o u Felix n . 162, commercio, solteiro, eom domicilio eleirival de Oliveira Cascaes Teles e~ Henriqueta Guimarães
toral no districto municipal de SanfAnna. (QualifiCascaes Teles, nascido a 30 de abril de 1910, no-Districação reqerida) .
cto Federal residente á rua Porto Alegre n. 23, casa 14,
LAUDELINO DOMINGOS MOREIRA (3.486), filho de Luiz
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
Domingos Moreira e de Amélia Domingos Moreira, n a s municipal de Espírito Santo. (Qualificação requerida)
cido a 22 de novembro de 1901, em Vassouras, Estado
JOSE' RADRÍGUES RIBEIRO (3.473), filho de Eduardo
do Rio de Janeiro, residente á rua Miguel Cervantes n u mero 41, empregado municipal, solteiro, com domicilio
Rodrigues Ribeiro e de Maria Luiza Ribeiro, nascido a>
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Quali11" de dezembro de 1913, no Ditricto Federal, residente-*
ficação "ex-officio".)
á rua Clarimundo de Mello n . 375, commercio., solteiro,
ARMANDO GORDON FERNANDES .(3.487)., .filho de Casecom domicilio eleitoral no districto municipal de, Espimiro Gordon Fernandes e de Estella Gordon Fernandes,
rito Santo. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
naseido a 1 do junho de 1915, no Districto Federal, r e WALDEMAR DE SOUZA (3.474), filho de Virgílio Pedro
sidente á rua Senador Euzebio a. 162, commercio, soldc Souza e de Anna Maria da Conceição,-nascido a 17 .
teiro, com domicilio eleitoral no districto-municipal de
.de janeiro de 1907, no Districto Federal, residente, á r u a
SanfAnna. (Qualif/cação requerida.)
Sorocaba n . 167, motorista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualifica- - ANTENOR DA SILVA TEIXEIRA (-3.488),' filho de Lafayelte
Pinheiro Teixeira e de Thereza da Silva Teixeira, nasção "ex-officio").
, .cido a 6-de setembro de 1910, em Friburgo, Estado do
PAULO DE MATTOS SILVA (3.475), filho fle José de MatRio de Janeiro, residente á rua Bua Vista n. 57, empretos Silva e de Ermelinda Eugenia de Matto Silva, n a s gado municipai, solteiro, coni domicilio eleitoral no dis' cido a 5 de abril dé 1909, em Berra do Pirahy, Estado
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-offido Rio de Janeiro,, residente á rua Ttnlfarô n. 50, comcio".)
•
mercio, 'solteiro, com domieiiio eleitoral no districto
BEPdNARDO ALVES DA FONSECA (3.489), filho de Bermunicipal de SanfAnna. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
nardo Antunes da Fonseca e de Geraldina Alves da Costa,
FORTUNATO DOS SANTOS (3.476), filho de Euzebio F r a n nascido a 14 de agosto de 1912, no Estado do Rio de
cisco dos Santos e dc Joventina Martins dos Santos, nasJaneiro, residente á rua. de SanfAnna n. 138, empregado
cido a 24 de outubro de 1905, em João Pessoa, Estado
publico, solteiro, com domicilio, eleitoral no districto muda Parãhyba, residente á rua do Propósito n . 3, openicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto -muniBENEDICTO- DE ARAÚJO RIBEIRO (3.490), filho de Ro. cipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio") .
• - drigo Theophilo Gomes Ribeiro e de Maria Luiza Araújo
JOÃO STERIN (3.477), filho de Marcos Sterin e de Regi•
Ribeiro, nascido a 3. de abril de 1913,. no'Districto F e na -Sterin, nascido, a 22 de fevereiro, de 1902, em Camderal, residente á rua das Larangeiras n. 476, Casa.da
pos, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Júlio do
Moeda, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u Carmo n. 55, casa 5, operário, casado, com domicilio
nicipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio".)
.eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (QualiEDSON FERREIRA TRENA (3.491), filho de Manoel F e r r e i ficação "ex-officio") .
—
ra Trena e de Julia Pedrosa de Carvalho, nascido a 30
BENEDICTO FRANCO DOS SANTOS (3.478), filho de J a dc julho de 1913. no Districto Federal, residente á rua
condino Galucio e. de Raynumdo Meirelles dos Santos,
Marquez de Sapueahy n . 23, commercio, solteiro, com
nascido a 11 de julho de 1906, em Belém, Estado do
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
°ará, residente á rua Senador Euzebio h . 68, commer(Qualificação requerida.)
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i RUBENS MENDES DE OLIVEIRA (3.492), filho de João P e cipal de Espirito Santo. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
reira Mondes de Oliveira c de Mana Quadros de Olivei'OSCAR DIAS DE FARIA (3.479), filho de Carlos Dias de
ra, nascido a 27 de setembro de 1905, no Districto F e Faria e de Francisco Haas de Faria, nascido a 6 de j a deral, residente á rua Marquez de Sapueahy n . 25, comneiro de. 1899, em Juiz' de Fora, Estado de Minas Geraes,
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral,no districto muresidente á rua Senador Euzebio.n. 418, commereio, solnicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
FRA.NCISCO NASCIMENTO DE ALENCAR (3.493), filho de
Espirito Santo. ..(Qualificação requerida).
José Nascimento de Alencar e de Maria Carneira de
ANANIAS BIAG10 NIESI (3.4S0), filho de Vicente Niesi e
Mello, nascido a 1 de julho de 1898, no Estado do A m a zonas, residente á estrada das Furnas sem numero, emde Constança Perrelli, nascido a 4 de maio de 1909, em
pregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no
Maceió, Estado de Alagoas, residente á rua de SanfAnna
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-ofn. 46, acadêmico de direito-, solteiro, com domicilio eleificio".)
T ' A
toral, no districto municipal de SanfAnna. (QualificaJOSE' DE OLIVEIRA MARTINS (3.494), filho de Jose Aução requerida) .
gusto Martins e de Belmira de Oliveira Martins, nascido
ÁLVARO" FERREIRA MONTEIRO (348), filho de Luiz F e r a 2 de junho de 1904, em São Salvador, Estado'da Bahia,
reira Monteiro e de Amélia Souza Monteiro,, nasedio a
residente á rua Amélia n. 45, operário, solteiro, com
22 de novembro de 1890, no Districto Federal, residendomicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
te á r u a Pedro Amcrico n. 217, commercio, casado, com
(Qualificação, "ex-officio".)
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
HENRIOUE DE OLIVEIRA MONTEIRO DE BARROS (3.49o),
Santo. (Qualificçaão requerida) .
filho de Joaquim Monteiro de Barros e de Guiomar de
SEBASTIÃO GONÇALVES (3.482), filho de Francisco PeOliveira Barros, nascido a 4 de maio de 1898, no Disdro Gonçalves e de Henriqueta Mariana Gonçalves, nastricto Federal, residente á rua Baroneza de Uruguayana
cido a 20 de janeiro de 1897, no Estado de Minas Geraes,
n.- 115, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
residente á rua Rocha Miranda-s|n. empregado municidistricto municipal de SanfAnna. (Qualificação requepal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto murida.)
nicipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio").
EUCLYDES
LEAL (3.496), filho de Luiz José. Leal e de Ly"DOMINGOS AN TONTO DIAS (3.483), filho de João Antônio
dia da Cunha Leal, nascido a 8' de agosto de 1888, no
Dias e de Rosa Ceeilia Dias, nascido, a 18 de setembro de
Districto Federal, residente á -rua Marechal Floriano
1889, no D . Federal, residente á. rua Tumucumaque,
Peixoto n . 172, operário, casado, com domicilio eleitoral
i. 117, operário, solteiro, eom domicilio eleitoral no
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "exiistricto municipal de SanfAnna. (Qualificação "exofficio".)
officio") .
EPIPHAN.IO ANTÔNIO RIBEIRO (3.497), filho de Manoel
JOÃO NUNES LARANJEIRAS (3.484), filho de Possidonio
Antônio Ribeiro e de Analia Augusta Correia, nascido a
João Laranjeiras e de Emilia Nunes Laranjeiras, nasci7 de abril de 1895, no Districto Federal, residente á esx
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DALVA DA SILVA PENHA (3.510), filha de Amélia da
trada das Furnas sem numero, empregado municipal,
Silva, nascida a 23 de novembro, de 1904, no Districto
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Federal, residente á rua da Constituição n . 34, I a n SanfAnna. (Qualificação "exrofficio".)
dar, domestica, casada, com domicilio eleitoral no d i s UuTZ PINTO DA GAMARA (3.-498), filho de Manoel Pinto
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação r e Câmara e de Antonia Teixeira da Câmara, nascido a 25
de agoslo dc 1904; no Estado do Rio Grande do Norte,
querida.) .
residente á rua Machado Coelho n . 36, commercio, caMARIA FIGUEIREDO ANTAS (3.511), filha de Adriano
sado, com domicilio eleitoral.no districto municipal de
Figueiredo Antas e de Anna da Silva, nascida a 7 de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
julho de 1912, no Districto Federal residente á rua
RODRIGO FRANCISCO MARTINS (3.499), filho do Manoel
d o Rezende n. 207, costureira, solteira, com domicilio
Francisco Martins e de Margarida Rosa de Jesus, naseleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
cido a 4 de agosto de 1895, em Portugal, residente á rua
(Qualificação r e q u e r i d a ) .
Carmo Netto n. 107. proprietário, casado, com domicilio
NAIR PEDROZA DUARTE (3.512), filha'de Antônio Moreira
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (QualifiPedrosa e de Elisa de Almeida Pedrosa, nascida a 17 de
cação requerida.)
,
;
maio de 1904, no D. Federal, residente á rua Senador
HENRIQUE MEIRA (3.500), filho de Antônio Jose de MeiEuzebio n. 410, professora, casada, com domicilio eleira Júnior e de Adelaide Soares de Meira, nascido a 26
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificade junho de 1911. no Dislricto Federal, residente á rua
. ção r e q u e r i d a ) .
Colina n . 59, 3 sargento do Exercito, solteiro, .com doMARIA SYLVIA MONTEIRO DA ROCHA FRAGOSO (3.513),
micilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
filha de João Pereira Monteiro, e de Maria Dulce Duarte
(Qualificara orequerida).
de Azevedo Monteiro, nascida a 8 de março, de 1874, no
VICENTINA PAULA DE SOUZA (3.501), filha de Manoel
Districto.Federal, residente á rua Clarisse Indo do Brasil n. 19, domestica casada, com domicilio eleitoral no
Luiz de Souza e de lzabel Maria de Souza, nascida a 19
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requedc junho de 1910, em Tubarão. Estado de Santa Catharida) .
• •
rina. residente á rua General Câmara n . 255. commercio. casada, com domicilio eleitoral no districto
LAVINNIA DA ROCHA FRAGOSO (3.514), filha de Antônio
Carlos da Rocha Fragoso e de Maria Julia da Rocha F r a municipal de Espirito Santo.
(Qualificação
requegoso, nascida a 25 de dezembro de 1901, em São Plulo,
rida) .
.
Estado de «São Paulo, residente á rua Clarisse índio do
LAURINDO PINTO DAMASCENO (3.502), filho de HonoraBrasil n. 19, domestica, desquitada, com domicilio eleito Pinto Damasceno' e de Felicidade Anaclcta Damascetoral no district omunicipal de SanfAnna. (Qualificano, nascida 6 de setembro de 1899, em. São José do Rio
ção requerida.)
Preto, Estado de Minas Geraes, residente á rua Cabeia
MODESTINA PEREIRA BRUNO (3.515), filha dc Sabino Man . 10, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
noel Pereira e de Joaquina Maria da Rocha, nascida a
.districto municipal de SanfAnna. (Qualificação reque7 de setembro de 1891, em Pequery, Estado de Minas
rida) .
Geraes, residente á.rua Professor Gonçalves n. 226, cosANTÔNIO DE SOUZA BASTOS (3.503), filho de Joaquim de
tureira, casada,<cmo domicilio eleitoral no districto m u Souza Bastos e de Judith de Souza Bastos, nascido a 27
nicipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida:)
de julho de 1914, no Districto Federal, residente á r u a
AFFONSO LIMA SOARES (3.516), filho de Raymundo SoaMontevicléo n. 154, guarda da-Policia do Cães do Porto,
res da Costa e de Maria Julia de Lima Soares, nascido
solteiro, com- domicilio eleitoral no districto municipai
a 13 de novembro de 1900, em Araeaty, Estado do Ceará,
de Gamboa. (Qualificação ''ex-officio").
residente á rua Tavares Bastos n. 61, garçon, casado,
SATURNINO PEREIRA (3.504), filho de Saturnino José
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Pereira e de Florisbella dos Santos Pereira nascido, a
Anna. (Qualificação "ex-officio".)
25 de abril dc 1901, em Angra dos Reis, Estado do Rio de
ARTHUR, FERNANDES DE ALMEIDA (3.517), filho de ArJaneiro, residente á rua D r . Nabuco de Freitas n. 132,
thur Fernandes dc Almeida e de Mearia das Dores Pinto
pharmaceutico, casado, com domicilio eleitoral no disde Almeida, nascido, a 3 de agosto de 1904, no Districto
tricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação r e Federal, residente á rua Ibiapina n. 315, commercio, caquerida) .
sado, com domicilio eleitoral no district omunicipal do .
THIRES DE SOUZA COELHO '(3.505), filho de João de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
Souza Coelho o de Leopoldina Muniz Coelho, nascido a
ARY MITRANO (3.518), filho do Paschoal Mitrano e de Amé21 de agosto de 1898, no Districto Federal, residente á
lia Mitrano, nascido a 4 de. agosto de. 1905, em Mar de
r u a Curupá n . 103, vidraceiro, casado, com domicilio
Hespanha, Estado de Minas Geraes, residente á rua Camarista Meyer n. 15, operário, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualieleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio") .
ficação requerida.)
OLGA DA ROCHA AGUIAR (3.506), filha de Francisco MarRAUL BARREIROS MAGALHÃES (3.519), filho de Mario
tins de Aguiar e de Josepha da Rocha Aguiar, nascida
Garcia Magalhães e de Livia Muroton Barreiros de Ma• a 20 de novembro de 1908, no Districto Federal, r e s i galhães, nascido a 19 de dezembro de 1913, no Districto
dente á rua Pedro Alves n . 287, dactylographa, solteiFederal, residente á rua General Pedra n. 48, commerra com domicilio eleitoral no districto municipal de
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i Espirito Santo. (Qualificação requerida) .
cipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.) •
ALTIVO BRAULIO DOS SANTOS (3.507),, filho de BrauJOEL DE ANDRADE (3.520), filho de Feliciano da Silva e
lio Machado dos Santos e dc Alexandrina
Teixeira
de Joanna Lopes da Silva, nascido a 12 de julho dc 1906,
Bastos, nascido a 23 de março de 1893, no Districto
no Districto Federal, residente á estrada do Norte n u Federal, residente á rua D. Minervina n . 12, empre-,
mero 72, operário, casado, com domicilio eleitoral no
gado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requedistricto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e rida.)
querida) .
JOÃO COPELLO (3.521), filho de Vicente Copello e de FloRAPHAEL DE HOLLANDA (3.508), filho de Francisco Carinda Pcrrote, nascido a 12 de junho de 1902, no Districto
Federal, residente á rua Senador Euzebio n . 194, commillo de Hollanda e de Marianna Chaves de Hollanda,
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nascido a 15 de maio de 1890, cm João Pessoa, Estado
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
da Parãhyba, residente á rua Soares Cabral m. 49, jorEDMUNDO CAMARDELLI (3.522), filho de Pedro Camarnalista, casado, com domicilio eleitoral no dstricto mudelli e de Phiiomena Gentil, nascido a 10 de março de
nicipal de SanfAnna. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
1895, no Districto Federal, residente á rua do .Senado
JOÃO DE LIMA CAYRES (3.509), filho de Turibio T e r n . 309, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
tuliano da Cosia Cayres e de Maria Luiza Lima Queidistricto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e q u e roz, nascido a 7 de fevereiro de 1906, em São Luiz, E s rida.)
tado do Maranhão, residente á rua 24 de Fevereiro
ANTENOR UMBELLINO DE MELLO (3.523), filho de Júlio
n . 175, regente de orchestra, casado, com domicilio
de Mello e de Rosa Isaura de Oliveira, nascido a 14 de
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Quaabril de 1910, no Dislricto Federal, residente á rua F i r lificação "cx-officio").
o
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mino Gamelleira n., 280, commercio, casado, com domi• cilio eleitoral no districto "municipal de Espirito Santo.
(Qualificação requerida.)
-ANTÔNIO DO AMPARO NEVES (3.524), filho, de Domingos
do Amparo Neves e de Deolinda do Amparo Neves, nascido a 29 de julho de 1895, no Districto Federal, residente á rua Conselheiro. Galvão. n . 200, commercio, casado, com dmoioilio eleitoral no districto.municipal de
SanfAnna.. (Qualificação requerida.)
AMANCIO DOMINGOS DA SILVA (3.525), filho d e A m a n c i o
Domingos'da Silva e de Marcelina Henriqueta da Silva,
nascido, a 29 de novembro de 190.1, no Districto Federal,
residente á rua Marechal. Floriano- Peixoto n . 225, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida..)
ALBERTO TAVARES,DE MATTOS (3.526), filho de Raul
Tavares de Mattos e de Marietta Barbosa de Mattos, nascido a 2 de.julho de 1909^ no Districto Federal, r e s i dente á rua Medeiros Pássaro n. 21, acadêmico,, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO DA GRAÇA BASTOS (3,527), filho, de José
da Graça Bastos e de Violante da Graça Bastos, nascido
a 4 de junho de 1901, no Districto Federal,, residente á
rua Senador Pompeu n . ' 3 S , operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
MANOEL DE ANTÔNIO AZEVEDO- (3.628.), filho de Joa" qniin Maria e. de Rosa Caetano de- Menezes, naseido a 27
de setembro de 1896, no Districto Federal, residente á
rua Marquez de Sapucahy n. 56, .commercio, casado,
. com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação requerida.)
QTJALTER LACERDA (3.. 529), filho de Tito José de Lacerda- e d e ^ h e o d o r a - d e Lacerda, .nascido a 10 de. outubro
de 1911,. no Districto Federal, residente á r u a Senador
Euzebio n, 410, •commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificarão requerida,)
ANNIBAE TEIXEIRA (3.530), filho de Alfredo Teixeira e
de Laurinda da Gloria Teixeira, nascido a 23 de janeiro de 19.14, no: Distrieto., Federal, residente à* rua Senador Euzebio n , 168 sobradto, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida,.)
. . .
ARTHUR BLANCO (3.531),. filho de Luiz Blanco e de Amélia clã Silva Lima, nascido- a 1T de junho de 1904, no
Distrieto Federal", residente á rua Senador Euzebio
n . 32, sobrado; commercio,. solteiro, com- domicilio eleitoral' no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
.WALDEMJÍR'0 FIGUEREDO DO VALLE £3 ..532"), filho de
Guilherme Caetano dò Valle-.. e de Luiza. Ermelinda dos
Santos Figueredo- do. Valle, nascido- a 1' de fevereiro de
ISSO, no Dfstricto Federal', residente - â r u a de Santa
Anna: n . 10, commercio,. casado, com domicilio: eleitora!
.no districto municipal de SanfAnna, (Qualificação, vz, querida.)
-.
^
PLÁCIDO MANOEL MARTINS (3.533), filho de José Manoel. Martins e de Amélia Varella Rodrigues, nascido a
28 de agosto de 189S, no Districto Federal, residente
ã rua Tavares Garcia u . 77, casa.4,. commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO DA SILVA FERRAZ (3.534), filho de Antônio
José da Silva Ferraz e de Joaquina Allãõ da Silva Ferraz, nascido a 31 de dezembro de 1911, no Districto
Federal, commercio, solteiro, com- domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida.)
JOSE' ALVES DA SILVA (3.535), fliho de Manoel Àlves-da
Silva e de Francisca Pereira da Silva, nascido a 28 de
outubro de 1906, no Estado de Alagoas, resdiente á rua
de SanfAnna n. 77, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no distrieto municipal de. Sanf Anna. " (Qualificação requerida. 1
•EVARISTO LUIZ DE SAMPAIO (3.536), filho de Ângelo
Luiz da Silva e de Laura Ribeiro da Silva, nascido a l i
de agosto de 1910, no Districto Federal, residente- á rua
jencral Pedra n. 43, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
FELIPPE' RAMOS TOURINHO "(3.537)7 filho de Felippe
Manoel Tourinho e de Virgínia Ramos Tourinho, nas:
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cido a 31 de agosto de 1910, no Disrticto Federal, residente-á rua Maria Rodrigues n . 50, operário, • solteiro,
eom domicilio eleitoral no districto municipal d e Santa
Anna. (Qualificação requerida.)
JOSE' FERREIRA DA SILVA. (3.538), filho de José Ferrei. ra da Silva e de Jandyra de Barros Ferreira da Silva,
nascido a 11 de janeiro de 1903, no Districto Federal,
residente á rua SanfAnna n . 49, operário, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
LUIZ PEREIRA NUNES (3.539), filho de Alexandre Pereira Nunes e de Maria de'Souza, nascido a 30 de outubro
de 1896, no Districto .Federal, residente á rua da E s trella ri.' 51, commercio, casado, com domicilio eleitorai
no districto municipal de SanfAnna.
.(Qualifciação
requerida.)
MANOEL ALVES DE AMORIM (3.540), filho de José Alves
de Amorim e de Maria Alves de Amorim, nascido a 30
de dezembro de 1896, no Districto Federal, residente á
rua Senador Euzebio n . 114, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
•>
ANTÔNIO ALVES DE ALMEIDA (3.541), filho de. Mana
Thereza,da Conceição, nascido a 1 de janeiro de 1890,
em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro,, residente'a rua
Uruguay n. 449, graphieo, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida. .)•
ARTHUR PINZANONNI GOMES (3.542), filho de Antônio
Joaquim Gomes e de Angelina Pihzanonnl Gomes, nascido a 22 de junho de 1896,, no Districto Federal, residente á rua Theodoro da Silva n.' 138, gravador,'casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna._ (Qualificação requerida.)„•
NERGIO STURNE: (3.543), filho de Andréa:Sturne e de T h e reza St ume, nascido a 29 de dezembro de 1906,, no Districto Federal, residente á rua Guiihermina, Alves n. 2,
gravador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna, (Qualificação requerida.)
FRANCISCO LEONARDO FELIPPE' (3.544), filho de Salvador Felippe e de Goncheta Gualhardo, nascido a 5 de
fevereiro de 1.916, no Districto Federal, residente: ã rua
General Pedra n . 8, casa 3, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal d e SanfAnna.
('Qualificação requerida.) "
MARIO FRANCISCO CASTELLANO (3:545), filho dd Hugo
Gastellano e de Leoni.dia Millania.: Baptista, nascido a
24 de abril de 1914, no Districto ..Federal', residente á
rua 7 de Setembro n . 209,, 4 ' andar, commercio-,-solteiro-, com domicilio eleitoral, no distrieto municipal: de
•SanfAnna. (Qualificação requerida,) .
EMÍLIO- MOLINARO (3.546)., filho de João Molinaro e de
Pheíomena Serpa, nascido a 30 de agosto de 1915, no
Districto Federal, residente á estrada Portella n. 46,
com-mereio, solteiro, com (domicilio eleitoral, no districto
municipal de Espirito Santo,
(Qualificação requerida.)
ANNIBAL TAVARES GUERREIRO (.3.547), filho de- João
Elpidío Tavares Guerreiro- e dé Ermelinda Tavares
Guerreiro, nascido a 3 de março de 1910,. no Estado do
Rio Grande do Norte, residente á rua Mourão dò Valle
n . 4, operário, solteiro, com. domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. Qualificação requerida.)
'
LÀONTE PEREIRA DOS SANTOS (3.548), filho de Alberto
Pereira dos Santos e de Amélia Aguiar dos Santos, nascido a 28 de abril de 1905, no Districto Federal, residente- á rua. do Lavradio n. 131, sobrado, commeicio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ESMER.ALDINO RAMOS AROUCA (3.549), filho de Joaquim
Manoel Ramos Arouca e de Maria do Rosário Ramos,
nascido a 30 de novembro de 1909, no'Districto Federal,
residente á rua do Gattetè n. 198, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
LEONCIO PASSERI (3.550), filho de Amadeu Passeri e de
Zulmira Grecco Passeri, nascido a 18 de junho de 18,91,
no. Districto Federal; residente á rua Nascimento da Silva n. 76, construetor,'casado,, com domicilio, eleitoral
no districto municipal de Santa'Anna. . (Qualificação
requerida) .
ÁLVARO GONÇALVES (3.551), filho de Antônio José
Gonçalves e de Elvira Coutinho Gonçalves, nascido a 21.
1
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de abril de 1903, em Cachoeira do Itapemirim, Estad i
do Espirito Santo, residente á rua Carvalhd Monteiro •
n . 37, funecionario municipal, solteiro, eom domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna, (Qualificação "ex-officio", B . ' E . 7 0 ) .
MARC LEON VETTINER (3.552), filho de Isaak Vetliner e "
de Marie Ãnnie Barrene, nascido, a 24 de janeiro de
1887, no Districto Federal, residente á rua Haddock Lobo n . 456, chimico, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santa'Anna. (Qualificação r e querida) .
MANOEL JOAQUIM ALVES (3.553), filho de Joaquim José
Alves e de Maria Ferreira, nascido a 30 de junho de
1908, no Districto Federal, residente á rua "Senador E u zebio n . 124, operário, casado, còm domicilio eleitoral
na districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida) FLORINDA GOMES CRAVEIRO (3.554). filha de Eduardo
Gomes Craveiro e de Rita Ferreira Craveiro, nascido a
8 de abril de 1916, no Districto Federal, residente á rua
Senador Euzebio n . 75, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação r e q u e r i d a ) .
.
OSWALDINA ONDINA DE ASSIS (3.555), fliha de João
Baptista Folco .e de Zenobia Folco, nascida a 9 de agosto de 1899, no Districto Federal, residente á rua Senador Euzebio, n . 45, domestica, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
MARCELLINO GARCIA (3.556). filho de Victorino Garcia e
de Perpetua Garcia, nascido a 20 de setembro de 1888,
na Hespanha, residente á rua Paulo de Frontin. 355.
radio-technico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
SEBASTIÃO DA SILVA (3.557), filho de Samuel da Silva e
de Paulina de Souza, nascido a 8 de abril de 1914, no
Districto Federal, residente á rua Visconde de Itaúna,
145, motorista, solteiro. íom domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação reouerida.)
ILDA DOS SANTOS BARBOSA (3.558). filha de Joaqu m
dos Santos Barbosa e de Aurora dos Santos Barbosa,
nascida a 11 de fevereiro de 1908. no Districto Federal,
residente á rua D . Minervina. 29. c. 3, funccionaria
municipal, solteira, com domimlio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Oualificáção requerida.)
JOÃO FERREIRA (3.559), filho de João Ferreira Júnior e
.de Aurora Fernandes Júnior, naseido a 2 de março de*
1908, no Districto Federal, resi dente á rua Visconde de
Itaúna, 61, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
^districto municipal de SanfAnna. ÍQualificação requsrida.)
CARLOS FELIPPE (3.560). filho de Joaquim Dias Felipne
e de Anna de Jesus, nascido a 8 de março de 1912, no
Districto Federal, residente á rua Visconde de Itaúna,
124, commercio, solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida )
RUBENS CUNHA (3.561), filho de Flodualdo Correira da
Cunha e de Tvlaria Solano da Cunha, nascido a 16 de
maio de 1914, no Districto Federal, residente A rua Santa
Anna, 5, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
RA.YMUNDO DE ARAÚJO (3.562). filho.de João Pedro de
Araújo Filho e de Theophila Rodrigues Loureiro, nascido a 25 de novembro de 1903. no Estado do Maranhão,
residente á rua João Caetano. 61. estivador, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipai de SanfAnna.
(Qualificação ex-officio, B . E . 72, n. 642.)
IRINEU VIEIRA DANTAS (3.563). filho de Manoel Vieira
Dantas e de Maria Vieira Dantas, nascido a 21 de maio
1e 1899, no Estado de Alagoas, residente á rua Senador
.íuzebio, 196, .mecânico, casado, com domicilio eleitoral
no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida.)
ANTÔNIO PINHEIRO (3.564), filho de José Pinheiro e de
Anna Fernandes da Cunha, nascido a 20 de agosto de
1903, no Districto Federal, residente & rua Luiz Pinto,
38, operário, solteiro, com domicilio eleiloral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida..)
CLEBER TEIXEIRA DA CUNHA (3.565). filho de Carlos Teixeira da Cunha e de Olga Rosaura da Cunha, nascido a
;

18 de outubro de t915. no Districto Federal, residente
á rua Visconde de Itaúna, 211. eátudarte. solteiro, com
domicilio eleitoral no distrijí.o municipa- 'e SanfAnna.
(finaiifícação requerida.l
LOUluV .l José DUARTE (3.556). filho de Adriano José
ijurti-»;' -í ut
iithermina Duarte, nascido a 24'de março
de 1897, no Districto Federal, residente a rua Frei Caneca, 420, motorista, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Sanf Ana. (Qualiftcaçoã requerida .)
ANTÔNIO PASSERI (3.567), filho de Amadeu Passeri e de
Zulmira Passeri, nascido a 20 de fevereiro de 1884, no
Districto Federal, residente a rua Nascimento Silva. 76.
commercio, casado, com domicilio eleitoraL.no districto
municipal de SanfAnna. .0 ialifcaçào requerida.)
JORGE COPPE (3.568). filho de Augusta Coppe, nascido a
7 de agosto de 1895, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Amoroso Lima, 43. commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
JOSÉ BARBOSA MAIA (3.569), filho de Joaquim Fideltes
Maia e de Rachel Barbosa Maia. nascido a 3 de janeiro de
1909, no Estado do Ceará, residciit/i à rua General Pedra.
43, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
ex-officio,
B . E . 71, n . 001.)
ALBERTO MOREIRA (3.570), filho dc Alexandre Moreira e
de Leonlida Gaspar Moreira, nascido a 24 de outubro
de 1915, no Districto Federal, residente á rua Fonseca
Telles, 155, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. /Qualificação r e querida.)
ARISTIDES JOSÉ DA ROCHA '3.571). filho de Aristides José
da Rocha e de Maria da Gbria Rocha, nascido a 3 de fevereiro de 1913, no Districto Federal, ^residente á' rua
Marquez de Sapucahy, 170, esfvaoor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto .municipal de Sanf Anna.
(Qualificação ex-officio, B . E . 71. n. 646.)
IANOY GUIMARÃES PRAGAN\ (3.572?. filho' de Matheus
da Cruz Xavier Pragana e de Amalia Guimarães Pragana,
. nascido a 13 de abril de 1909. no Districto Federal, r e sidente á rua Leopoldo, 131. estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação ex-officio, B . E . 71, n. 677.)
MARIA DE LOURDES CAPOTO (3.573), filha de Vicente
Caputo e de Adelia Machiel Caouto. nascida a 28 de novembro de 1911, no Estado do Rio te Janeiro, residente
á rua Guaratiba, 10, funccionaria publica, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação ex-officio, B . E . 75, n . 2.)
MANOEL PEREIRA ROSA (3.574). filho de Sebastião Orlando da Silva e de Rita Pereira Rosa, nascido a 8 de
outubro de 1899, no Estado i e Alagoas, residente á rua
Férrea, 228, empregado publico.- casado, com domicilio
eleitora! no districto muni-;ip:t! do SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 77. n. 14.)
ANTÔNIO SCOCARD DE OLIVEIRA (3.575). filho de José
Soares de Oliveira e de Maria Scocard de Oliveira, nascido a 5 de agosto de 1839. no Estado do Rio de J a neiro, residente á rua Luiz Pinto. 19. estivador, viuvo,
com domicilio eleitoral no districto municipai de Santa
Anna. (Qualificação ex-officio, B . E . 71, n. 666.)
ABEL RIBEIRO DA RONSECA (3.576).-filho de Feiinto Ribeiro da Ronseca e de Gertrid-is Gomes da Ronseca. nascido a 15 de abril de 1904. no Estado da Parãhyba do
Norte, residente á avenida Passos. 98, sobrado,, estivador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 71, n u mero 612.) '
ARMANDO MARQUES PEREIRA (3.577). filho dc- Veríssimo
Joaquim Pereira e de Felicia Marcuics, nascido a 14 do"
novembro de 1907, no Districto Federal, residente á rua
SanfAnna, 204, commercio. casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna < (Qualificação' requerida.)
NELSON AUGUSTO RIVERMAR DE ALMEIDA (3.578). filho
de Álvaro Augusto Rivermar de Almeida e de Barbara
de Assis Almeida, nascido a 12 de novembro de 1908,
no Districto Federal, residente á rua Barão da Torre,
223, gravador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.jl
JOÃO JACINTHO VIEIRA JÚNIOR (3.579). filho de João
Jaeintho Vieira c de Carolina Maria Vieira, nascido a
m
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8 de agosto de 1895, no Distrieto Federai, residente á rua . HEITOR GABRIEL DA COSTA (3.59.^)-. filho de José dós
Santos e de Balbina da Conceição, nascido a 17 de abril
Marcilio Dias, 62, commercio. viuvo, com domicilio eléíde 1907, no Estado.do Rio de• Janeiro, residente á rua
oral no districto municipal de SautAnna. (Qualifica- União, 15, professor de orchestra. solteiro, com domição requerida*)
cilio eleitoral no districto municipal de
SanfAuna.
JOSÉ ZAPONNI (3.580), filho de João Zaponni e di? Ephi(Qualificação ex-officio, B . E . 74, n. 352.)
genía Zaponni, nascido a 24 de julho de 1905. no Estado
de São Paulo, residente á rua A. 111, eorhinercio. ca- • MANOEL CABRAL DE LIMA (3.59"4Í. filho de JoãoJRodrigues
de Lima e de Maria Tresladaoão do Coração de Jesus,
sado, com domicilio eleitoral no districto R.unicipat oe
nascido a 18 de março de. 1904. no Estado do Rio de J a SanfAnna. (Qualificação requerida..)
neiro, residente á rua Carolina Machado, 1.682, operário,
MARIA DA GLORIA DIAS DA COSIA MACHADO- (3,581), ficasado, com domicilio eleitoral no districto municipal
lha de Júlio Augusto Dias da C o r a e de Maria da Con- .
de SanfAnna, (Qualificação ex-officio, B . E . 67, n u ceição Rodes da Costa, nascida a 4 de outubro de 1901,
mero 117;)
- '."'"''
no Distrieto Federal, residiiite-a-r.ua Riachuelo, 2-70,..."
SYLViO.DE OLIVEIRA ROCHA .3.595). filho de Deoeleciadomestica, viuva, com domicílio • eleitorai no distucto
no Manoel dá Rocha e de Jos.emina Alvos de Oliveira,
municipal d e Sanf Anna., (Qualificação requerida.)
nascido a 25 de setembro de 1915, no Estado de Sergipe,
JOSÉ FRANCISCO DOS SANTOS 13.582).- filho de José
, residente â rua Quito,. 33.-;professor de orchestra, solLeandro e de Jovita Maria da Conceição, nascido a ,23 ^
teiro, com domicilio eleitoral no districto mtnicipat de
de dezembro de 1900, no Estado dã Bahia, residente' á
SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E.. 74, n u m e rua Santo Christo, 93-A, sargento da Armada,-solteiro,
ro 413.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de->GamALFREDO ALVES CORRÊA (3.596). filho de Albino Alves
bôa'. (Qualificação ex-of fiei»; B . E . 78, h . 463.)
Gouvêa e de Avelina Alves .Gouvrôa. nascido a 25 de deALICE'DA MOTTA PEREIRA LIMA (3.583). filho de Seve- - zembro de 1883, no Estado do Minas Geraes. residente
rino Augusto Pereira e de Maria Amalia da Motta Peá rua Barão de São Felix. òô. operário, casado, com doreira, nascido a 1 de janeiro de 1887, no Districto F e - '
micilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
deral, residente á rua Gra.iahü. Sí. funccionaria muni- .
(Qualificação ex-officio,
B.-iS. 67, n. 62.)
cipal, casada, com domicilio eleitoral no districto m u - ,
AVELINO MANOEL TAVARES (3.597). filho de Manoel Leonicipal de Sanf Anna. (Qualificação ex-officio. B . E. 74;)
nel Tavares e de Adelaide de Jesus, nascido a 18 de seCAZILDA DE SIQUEIRA QUEIROZ (3.584). filha de Euzetembro de 1885, no Estado de Santa Catharina, residente
bio Fraga Queiroz e de Castorina da Silva Queiroz,.'nasá rua João Rodrigues, 69, .commercio, casado, com domicida a 22 de maio de 1898. no Estado do Rio de Janeiro,
cilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Quaresidente á rua Alvares de Azevedo. 118. ítinccionaria
lificaçãoex-officio, B . E . 67, n . 12:)
municipal, desquitada, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio,
. JOÃO IGNACIO NUNES (3.598), filho dô Aristides Ignacio
B. F.-74.)
•
_
-Nunes e de Beatriz Elias Sunes,.nascido a 2 de fevereiro
de 1911, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
OSWALDO CLOVIS DE JESUS f.V.580). filho de Luiz Gon-,
Francisco Bicalho, 393, r . de orchestra, solteiro, com
-zaga de Jesus*e de Raymunda Ferreira de Jesus, nascido
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
a 24 de agosto de 1910. no Estado do Pará, residente á
(Qualificação ex-officio, B. E . 74, n.. 534-:). • rua Sara, 67, sargento, solteiro, com- domicilio eleitoral
ARTHUR OSCAR CALDAS (3.599), filho.de Arthur Caldas '
no districto municipal de Gamboa, (Qualificação exe de Anna de Carvalho Caldas, nascido a 4 de março de
officio, B. E . '75, n. 269.)
1902, no Districto Federal, residente á rua Duqúeza de
ARY PRESSER BELLO (3.586), filho de Gabriel Bello e de
Bragança, 55, .p. de'orchestra, casado, com. domicilio
' Wànda Presser Bello, nascido a 7 de setembro de 1911.
.eleitoral no distrieto municipai de SanfAnna. (Qualifiem São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, residente
cação ex-officio, B, E . 74, o. 503.)
á rua Didimo, 6, militar, solteiro: com domieiiio elei .
JOSÉ RIBEIRO (3.600),"filho de Aderranno Ribeiro e de
toral no districto- municipal de SanfAnna. (TransfeDcolioda Alves de Souza, nascido a 26t de maio de 1911,
rencia .)
em São Paulo, Estado de São Paulo, residente á rua. BaJORGE BELMONTE DOS SANTOS (3.587). filho de Ângelo
rão do São Felix, 66, p . de orchestra, solteiro, com domiBelmonte dos Santos e de Joseohina Eliasodos Santos,
cílio eleitoral no districto " mjnicipal de SanfAnna.nascido,a 15 de setembro de 391'». .no Districto Federal,
(Qualificação.ex-officio. B. E . 74. n. 400.)
residente á rua da Estrella, 56, funecionario publico, sol- ' JOACYR ALVES CARNEIRO (3.601), filho de Antenor Alves'
teiro, com domicilio' eleitoral no districto municipal de
Carneiro e.de Maria. Gomes Carneiro,'nascido'a 22 dc
SanfAnna. (Qualificarão ex-of ficio, B. E . 83, n. 76.)
outubro de'1911 no Estado do Rio de Janeiro, residente
AMÉLIA BARROSO (3.588), filho de Antônio Lourenço Bará rua Dois dè Fevereiro, 156, p . dé orchestra, solteiro,
roso e de Amélia de Souza Vieira Barroso, nascida a 20
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
de- janeiro de 1907, no Districto Federal, residente á
-- Anna.. (Qualificação ex-officio, B . E . 74, n , 355.)
rua General Pedra,'347. empregada municipal, solteira,
OSWALDO WADDINGTOW (3.602), filho de Gastâo Wadcom domicilio eleitoral no! distrieto- municipal de Santa
dingtow e de Amalia \Vadd)nglo\v, nascido a 28 de julho
Anna. (Qualificação éx-officio.
B. E. 78. n. 130.)
de ,1901, no Districto Federal, residente á rua DesemTÍIGMAZ FARIAS VASCONCELLOS (3.589). filho de João
bargador Isidro, 52, p . de orchestra, casado',, com doFarias Vasconcellos e de Maria Rosa, nascido a 7 de
micilio eleitoral no districto. municipal de SanfAnna.
janeiro d è 1908, no Districto Federal, residente á rua
(Qualificação-ex-o/ficio, B . E . 74, n . 765.)
. Luiz Pinto, 12,' professor de orchestra. casado, com doMANOEL AUGUSTO GOMES (3.60.3), filho de Porphirio Aumicilio eleitoral no distristo municipal de SanfAnna.
gusto Gomes e de Leonidio Gomes, nascido a 7 de julho
(Qualificação ex-officio, B . E . 74. n. 398.)
de 1913, no Districto -Federal, residente á ' r u a da AmeANTÔNIO AUGUSTO (3.590), filho de Antônio Augusto e de
rica, 59,. operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
Maria Luiz, nascido a T-4 de novembro de 1914, no Dis
districlo municipal de SanfAnna. (Qualificação extricto Federal, residente á rua Barão-de São Felix, 166.
offició, B . E . 67, n. 76.)
professor de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral
JOÃO ALVES (3.604), filho d e A m a n c i o José Alves e do
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex""Maria Alves, nascido a 29 da março de 1915, no Estado
officio, B . E . 74. n. 395,)
. .. '
do Rio de Janeiro, residente á rua Mayrinck Veiga, 17,
BLAUDF.M1RO DA SILVA (3.591;, filho de Alfredo da Silva
p . de orchestra, solteiro, com domicilio'eleitoral no dise.de Idalina da Silva, nascido a l l . d e fevereiro de 1915.
tricto municipal de SanfAnna, (Qualificação
ex-officio,
no Districto Federal, residente á ladeira do Barroso, 145,
B . E. 74, n-. 843.)
professor de orchestra, solteiro, com domicilio" eleitoral
JOEL CORRÊA PINHO (3.605)7 filho de Olímpio Corrêa Pino districto municipal de SanfAnna. (Qualificação exnho e de Adelaide Maria da Conceição, nascido a 22 de
officio. B . E . 74. n. 580.)
dezembro de 1906, no Estado do Alagoas, residente á r u a
FERNANDO AFFONSO (3.5921. filho de José Mathias AfUbãldino de Aguiar, 112, p . de orchestra, casado, com
fonso e de Quiteria Affonso. nascido a 3 de fevereiro
domicilio eleitoral nò districto municipal de SanfAnna.
de 1902, no Districto Federal, -residente á rua Ceará, 29.
(Qualificação ex-officio, B . E . 74, n. 807.) • - • •
professor de-orchestra. solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação exARMANDO CORRÊA BARROS. (3.606), filho! de José Saturofficio, B. E . 74, n, 529.)
nino Barros e cie Olina Corrêa Barros, nascido a 8 de maio
ae -1898, ho Districto Federal, residente á íua Guaporé, 17,
;
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p . de orchestra,» casado, com domicilio eleitoral no districto municipal ds SanfAcaa. (Quaiifieaoão
ex-officio
B. 1L 74, n. 3-32,;
ÂNGELO _ZAM URANO (3.307;, filho d-3 Ângelo Zamcrano e
de Eleutrieria Zamoraj o, naí.oido a 12 <!e agosto de IBS3,
no Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua Alfredo
Reta, 37, p . de orchestra, solteiro, cosi domieiiio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
ex-officio, B. E. 74, n . fill.)
CARLOS NASCIMENTO (3.608), filho de Chrispim Júlio
Nascimento e de Amélia Gouvêa Nascimento, nascido a
23 de abri! de 1914, no Districto Federal, residente á
rua Teixeira de Azevedo, 56, p . de oícliestra, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação ex-officio, B . E. 74, n . 824:)
GEFF ZANINI (3.609), filho de Júlio Zanini e de Margarida
Zanini, nascido a 11 de setembro de 1914, no Districto
Federal, residente á rua Viena Ferreira, 155, p . de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E .
74, n . 835.)
ANTÔNIO DA SILVA MONTEIRO (3.610), filho de Augustinho Soaria Monteiro e de Laura Silva Monteiro, nascido
a 28 de setembro de 1912, no Estado do Amazonas, residente á ladeira do Barrozo, 130, p . orchestra, eolteiíO,
com domicilio eleitoral uo districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n. 756.)
JOSE' ALVES SAROLDI (3.611), filho de João ds Magalhães
Saroldi e de Helidia Alves Saroldi, nascido a 8 de novembro ds 1905, no Districto Federal, residente á rua P r o fessor Valladares, 206, prepasto de despachante, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualiifcação requerida.)
FRANCISCO NESI (3.612), filho de Antônio Nesí e de Josephina ísantoro, nascido a 12 de janeiro da 1913, no Districto Federal, residente á rua Catumby, 84," commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal
de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
MARIA DE LOURDES MARIA. BELLO- (3.613). filha de Jos<5
Egidio Oliveira Be!Io e de Maria Marques Bello, nascida
a í dc março de 1910, no Districto Federal, residente á
r u a Voluntários da Pátria, 190, p . orchestra, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipa! de San' f A n n a . (Qualificação "es-officio", B . E . 74, n. 449,)
EDUARDO BENEVANTE (3.614), filho de Felippe Benevanle e d3 Maria Benev.ar.te, nasoido a 25 ds deaembro de
•3901, BO listado d D Espirito Santo, residunte ã praça da
Harmonia, 17, p . orchestra, casado, -CDTÍI domicilio eleitoral co di-strieto municipal de SanfAnna. (Qualificação
"ex-affioio", B , E . 74, n. 817.)
/AVME RAMOEIRA MORAES (3.615), filho de Francisco
Martins Pires e de FeTisberta Ramoeira do Moraes, nascido a 20 de janeiro de 1904, no Districto Federal, residente ri rua Silveira Martins, 115, coremercio,, solteiro,
com domicilio eleiloral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
J/ANOEL FERNANDES MARTA (3.616), filho de João F e r nandes Marta e de Anna Joaquina da Silva, nascido a 17
de junho de 1884, no Districto Federal, residente á rua
Phiiomena Nunes, 239, reg. orchestra, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qua. lificação "ex-officio", B . E . 74, n. 763.)
OSWALDO SANTOS (3.617), filho de Leonel Xavier Santos
e de Cecília Xavier Santos, nascido a 21 de março de
1912, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Mangeiras n . 52, professor de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação ex-of ficio". B . E . 74, n. 832.)
TKEOTONIQ MARINHO DE ASSIS (3.618), filho de Antônio
MarinhD de Assis e da Antonia Maria da Conceição, nascido a 18 de fevereiro de 1901, no Estado de Pernambuco, residente á rua General Caldwell n . 321, operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
NICOLINO RIZZO (3.619), filho de Marcelio Rizzo e de Barbara Rizzo, nascido a 24 de setembro de 1912., no Estado
do Rio de Janeiro, residente á rua General Pedra n. 161,
•operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
JOÃO LUIZ FERNANDES (3,620), filho de Domingos Jos>5
Fernandes é de Antonia Maria Xavier Fernandes, nascido a 10 de dezembro de 1913, no Districto Federal,
residente á rua. Diomedio Gratas n . 36, funccionaria
}

;

K

publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
IÜARO PRA1FE FRANÇA (3.62.1), filho de Mnrdio Fiança
e da Rosa Praifa Frc.nja, nascido a 20 de março da
1915, nu Estado de São Parda, residente á rua Estacie
de Sá n. 71, contador," solteiro, som dominiiio eleitoral
ao aistrictü municipa] de SanfAnna. (Qualificação r e querida.)
ALGEMl.RO MÁXIMO BARBOSA C3.622), filho de João Máximo Barbosa e de Maria Joaquina Barbosa, nascido a
i de julho de 1892, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Luiz Pinto n , 45, coicmercio, casado, eom
domicilio eleitoral no districto municipal úe SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
MAROOLINO GONÇALVES DA ROCHA (3.623), filho de
Joanna Gonçalves da Rocha, nascido a 20 da agosto de
1908, no Districto Federal, residente á rua Engenho de
Der.tro n. 120, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
requerida.)
JÜSE FERNANDES VIEIRA (3.324;, filho de Raymundo
Fernandes Vieira e de Maria da Conceição Vieira, naseido a 10 de fevereiro de 1000, no Estado do Rio de Ja-<
neiro, residente á travessa Possollo n. 17, operário, solteiro, com domieiiio eleitoral po districto municipal dc
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
•ÜZANO CRIVAKÒ (3.625), filho de Francisco Crivano e de
Adelia Rodrigues Lima, nascido a 16 de maio de 1914,
no Districto Federa], residente à rua Nabuco de F r e i tas n . 99, commercio, solteiro, com domicilio eleílors!
no districto municipai da SanfAnna. (Qualificação r e querida.}
FRANCISCO BERBARDES PINHEIRO (3.626), filho de Antônio Bernardo Pinheiro e de Maria de Almeida, nascido
a 30 de maio de 1915, no Districlo Federal, residente
á rua General Pedra n . £31, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
ANTÔNIO FERNANDES (3.627), filho de José Maria Fernandes e de Angelina Maria de Jesus, nascido a 16, de
outubro de 1898, no Estado de Minas Geraes, residente
á rua Jardim Botânico n . 712, operário, solteiro, erra
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(QualTic-açüo requerida.)
ÁLVARO FERREIRA :3.Giiii fillio de Silverio Ferreira P a i
e de Ludovina Sarmento, nascido a 20 de jinoiro de
1915, no Districto Federd, residente á rua Senador E u zebio n. 254. operário, solteiro, eonr domicilio fileií.rjral na districlo municipal de SanfAnna. (Qualificação
requerida.)
ALBERTO CARNEIRO LEÃO (3.529), filho de Carlos Alberto Carneiro Leão e de Maria lzabel Secloso Carneiro
Leão, nascido a 6 de abril de 1895, no Districto F e derai, residente á rua D . Sophia n. 2-8, commercio. solteiro, emo domicilio eleitoral no- districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
OSCAR GALHEIROS (3.630),-filho de Antônio Martins e de
Adelaide Soares da-Costa Carneiro, nascido a 15 de setembro de 1893, no Districto Federal, residente á rua
B n . 26, operário, .casado, com domicílio eleitoral no
districto municipal ds SanfAnna. (Qualificação requerida, i
GABRIEL AQUINO MEIRA (3.631), filho de Francisco Meira e de Doleric-e Leopoldina de Aquino, nascido a 1 do
dezembro de 1909, no Districto Federal, residente á
avenida Brusellas n. 88, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
DAV1D FERREIRA DA COSTA (3.632), filho de Raymundo
Ferreira-da-Costa e de Ormicda Ferreira da Costa, nascido a 3 da abril de 1907, no Districto Federal, resi-<
dente á rua Cajueiros n , 37, funecionario publico, casado, emo domicilio eleitoral no districto municipai de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
FELIPPE DIAS TEFANO '(3.633), filho de Vicente Tefano"
e de Marianna Tertuliana, naseido a 15 de dezembro
de 1912,- no Estado de Minas Geraes, residente á r u a
General Podra n. 169, negociante, solteiro, com domieiiio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. ('Qualif ícação requerida.)
AURÉLIO BARBOSA DANSA (3.654), filho de.Estevão Dansai
e de Tfieodotina Barbosa Dansa, nascido a 5 de agosto
de 1909, na Estado de Minas Geraes, residente á rua:
João L i s b o a n. 59, operário, solteiro, orno domicilio
!
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eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Quali-=
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sanficação requerida.)
,
fAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n . 583.)
JOSE' DA CRUZ AMÉRICO (3.635), filho de José da Silva
EUFROSINO JOSE' MARINHO FILHO (3.649), filho de EuAmérico e de Francisca Maria da Cruz, nascido a 12
frosino José Marinho e de Maria lzabel da Franca Maride maio de 1908, no Districto Federal, residente á rua
nho, nascido a 30 de outubro de 1890, em Natal, Estado do
Miguel Fernandes n. 186, commercio, solteiro, com doRio Grande do Norte, commercio, viuvo, com domicilio
micilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualifir
(Qualificação requerida.)
cação requerida.)
LUCIANO JOSE' DE SIQUEIRA (3.636)-, filho de Euzebio
ERNESTO TORQUATO MARTINS RIBEIRO (3.650), filho de
José de Siqueira e de Eliza Maria Siqueira, nascido a
João Torquato Martins Ribeiro e deDelfina Rosa Guima19 de fevereiro de 1903, no Estado de Pernambuco, operães, nascido a 21 de janeiro de 1897, no Districto F e rário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u deral, residente • á..rua Àracaty, • 70, commercio, casado,
nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
LEONARDO VIEIRA DOS SANTOS (3.637), filho de Alfredo Vieira dos Santos e de Eugenia dos Santos, nascido
LUIZ VASCONCELLOS COSTA (3.651), filho de José Augusa 14 de janeiro de 1908, no Districto Federal, residente
to Ferreira da Costa e de Eliza de Barros Vasconcellos
á rua Guileza n. 135, commercio, solteiro, com domiCosta, nascido a 25 de novembro de 1884, residente a r u a
cilio eleitoral no districto' municipal de SanfAnna.
dos Araujos, 89, c. 3, p . orchestra, casado, com domi(Qualificação requerida.)
cilio eleitoral
no districto municipal
de SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio". B . E.; 74, n . 520.)
NAPOLEÃO COSTA (3.638), fliho de Antônio Costa.e de Maria de Jesus Costa, nascido a 13 de-: fevereiro de-* 1904, 'FRANCISCO CARVALHO DE ALMEIDA (3.652), filho de
João Carvalho de Almeida e de Julia Angelina.de Almeino Districto Federal, residente á rua Uranos. n. • 995, .
da, nascido a 29 de janeiro de 1905,' no Estado da Bahia,
commercio, casado, cóm domicili oeleitoral no districto'
residente á rua Escadinha, 12, p , orchestra, solteiro,
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de SanFRANCISCO DIAS DE MENEZES RAMOS (3.639), filho de
fAnna. (Qualificação " e x - ò f f i c i o " . ) • • •
Luiz.Gonzaga de Menezes Ramos, e de. Luiza Maria Dias
Ramos, nascido a 31 de outubro de 1885, no- Districto
OSVALDO CÂNDIDO DA SILVA (3.653),' filho de Manoel
Federal, residente a rua Luiza Franco n. 64, bancário,
Cândido da Silva e de Godina Zeferina da Silva, nascido
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
a 17 de agosto de 1906, no Districto (Federal,, residente á
de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
rua Elias da Silva, 343, p . orchestra; casado, com domicilio eleitoral no districlo
municipal
de SanfAnna.
ISAL1NO VIANNA (3.640), filho de João Fernandes Vianna
(Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n. 372.)
e de Ermelinda C. Vianna,. nascido a 18 de janeiro de
1903, em São Paulo, residente á rua Machado de Assis
MANOEL NOGUEIRA DA SILVA (3.654), filho de Boavéntun . 5, professor de orchestra, solteiro, com domicilio
rá Nogueira da Silva e de Lucinda de Oliveira Campos
eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. (QualifiSilva, nascido á 18 de junho, em Barra Mansa, Estado do
cação "ex-officio", B . E . 74.)
Rio de Janeiro, com-domicilio eleitoral nó districto m u HÉLIO RODRIGUES DE FARIA (3.641), filho de Antônio
nicipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E«
Rodrigues de Faria e de Eugenia Cândida de Faria, nas74, n. 557.)
cido a 19 de agosto de 1899, no Districto-Federal, r e VICTOR RODRIGUES GARCIA (3.655), filho de Eduardo
sidente á rua São Francisco Xavier n. 715, professor de
Rodrigues Campos e de Engracia Rodrigues Garcia, nasjrchestra, casado, com domicilio eletioral no districto
cido a 2 de setembro de 1905, residente á rua Miranda,
municipal de .SanfAnna.
(Qualificação
"éx-off.cio",
26, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no d i s - '
B . , E . 74.)
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
VICENTE MOURA ALENCAR (3.656), filho de José Raymun-.BENEDICTO PORTAL DE BRITTO (3.642), filho de Ernesdo de Moura e de lzabel Maia dc Alenc ai\ nascido a 7 de
to Portal de Britto e de Maria José Portal de Brf.to,
outubro de 1909, no Estado do Ceará,* residente á rua
nascido a 6 de fevereiro de 1901, no Estado de São PauAndrade, 49, p . orchestra. solteiro, com domicilio eleilo, residente á rua Hermenegildo de Barros n. 53, com.toral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificamercio, casado, com domicilio eleitoral no districto mução "ex-officio", B . E . 74, n . 466.) •
nicipal de SanfAnna.
(Qualificação
"ex-officio". B .
JOSE' SCHINELLI (3.657), filho de Rafael Schinelli e de
E . 74.)
Maria Farinella, .na3cidq a 26 de outubro de 1883, no Dis"E.GYDIO GOMES ROSA (3.643), filho de José Gomes Rosa
tricto Federal, residente á rua Paranapanema, 44, al-„
e de Benedita Gomes Rosa, nascido a 26 de setembro
'faiate, casado, com domicilio eleitoral no districto m u - '
de 1904, em Juiz de Fora, Estado.de Minas Géraes, r e nicipal de SanfAnna. (Qualifciação requerida.) sidente á rua General Pedra n. 93, casa 2, professor de
ARLINDO VIEIRA DA COSTA (3.658), iflho do Arthur Vieiorchestra. solteiro, com domicilio eleitoral no districto
ra da Costa e de Agostinha Bastos Costa, nascido a 7 do"
municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio". B .
janeiro de 1885, no Districto Federal, residente á r u a
E . 74, n. 575.)
de São Pedro, 48, advogado, casado, com domicilio eldiDILERMANO LIMA (3.644), filho de Onofre Silva Lima- e
toral no districto municipal de SanfAnna._ (Qualificação
de Ernestina Silva Lima, nascido a 6 de setembro de
requerida.)
"
"'
1910. ho Districto Federal, residente á estrada T e i x u r a
n. 33, commercio, solteiro,- com domicilio eleitoral no
ACYR FARIA (3.569), filho dc Arthur Gomes de Faria e
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação reque. d e Maria Hortehcia de Faria, nascido a 18 de maio de
rida.)
.
1905, em Aperibé, Estado do Rio de Janeiro, residente
á rua Senador Bernardo José Monteiro n . 128, funecidSEBASTIÃO DE ALMEIDA (3.645), filho de João Theodoro
' nario' publico, casado, com domicilio eleitoral no disde Almeida e de Cordelina Maria'de Almeida/nascido a 3
tricto municipal de Gamboa. (Qualificação
ex-o/ficio.)
de outubro de 1890, no Estado dé Alagoas, residente á
SYLVIA PEDROSA NEVES (3.660), filha de Antônio Morua Tury-Assú, 49, p . orchestra, casado. (Qualificação
reira Pedroso e de Elisa Almeida Pedroso, nascida. a
'ex-officio". B . E . 74, n. 37.7.) <
29 de julho de 1898, no Districto Federal, residente á
REYNALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (3.646), filho de
rua Conde de Bomfim n. 54, professora'primaria, casada,
José Rodrigues da Costa e de Leonor de Oliveira, nascido
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sanf
a 13 de novembro de 1903, no Districto Federal, residenAnna. (Qualificação ex-officio.)
•
te á rua Baptista Braga, 40, p.' orchestra, solteiro, com
HEITOR VILLA LOBOS (3.661), filho de Raul Villa Lobos
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
e de Noemia .Monteiro Villa.Lobos, nascido .a 5 de março .
(Qualificação "ex-officio", B . ' E . 74. n. 524.)
de 1883, no Districto. Federal, residente á rua Diduino
ARNALDO DE ALMEIDA (3.647), filho de Ullisses Alves de
n . 10, funecionario municipal, casado, com domicilio
Almeida e dé Luzia Silva de Almeida, nascido a 6 de
maio de 1910, no Estado de São Paulo, residente á rua do - ' eleitoral no. districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio.)'
•
Monte, 6 3 , ' p . orchestra, solteiro, com domicilio eleitoLAURINDA TAVARES (3.662), filha de José Antônio Taral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
vares e de Gracinda Tavares, nascida a 1 de novembro
"ex-officio". B . E . 74. n. 735.)
de 1902, ém Portugal, residente á Ladeira do Senado
MANOEL FÁBIO DE SOUZA (3:648), filho de Alberto de
n . 66. funccionaria municipal, casada, com domicilio
- Souza e dc Elõina de Souza, nascido a 3 de setembro de
eleitoral no districto municipal de .SanfAnna. (Quali1889, cm Caxias. Estado ,do Rio Grande do Sul. residente
ficação ex-officio.)
• i
á rua Marquez dc Abrantes, 102, p . orchestra, solteiro,
-
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JOSÉ AUGUSTO RAINHO 13.663), filho de José Francisco
Rainbo e de Áurea .Maria Pareiha, nascida a 20 de j u nho de 1892, em Portugal, residente á rua do Alto da
Boa Vista, n. 180, empregado municipal, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação
ex-officio.)
W G E N I O COSTA (3.664), filho de Eugênio Antônio da
Costa e de Clementina da Silva Costa, nascido a 25 de
janeiro de 1893, no Estado do Rio de Janeiro, residente
á rua Professor Gabizo n . 17, commercio, casado, eom
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação
ex-officio.)
.PAUTO DO CORAÇÃO DE JESUS TEIXEIRA (3.665), filho
de Horacio dos Santos Teixeira e de Elvira Falcão Teixeira, nascido a 29 de outubro de 1909, no Districto
Federal, residente á rua Aristides Lobo n. 30, industriai;
' casado», com domicilio eleitoral no districto municipal
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
DIJRVAL JOSÉ DE CARVALHO (3.666), filho de José Maria de Carvalho e de Guiomar de Carvalho, nascido a
9 de setembro de 1912, no Districto Federal, residente á
rua Dr. Carmo Netto n. 29, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
NELSON AZEVEDO (3.667), filho de Astrigildo Azevedo e
de Maria de Lourdes Padilha Azevedo, nascido a 3 de
dezembro de 1913, no Districto Federal, residente á rua
Senador Pompeu n. 36, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação
ex-officio.)
BORIS BLANCK (3.668), filho de Mordho Blanck e de Molca Hanzis, nascido a 8 de abril de 1896, na Rumania,
residente á rua SanfAnna n. 74, negociante, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sanf
Ann. (Qualificação requerida.)
MERCEDES PAIVA DE OLIVEIRA (3.669), filha de Américo de Paiva Bahia e de Honorina Alves Ribeiro, nascida a 12 de outubro rio 1911, no Districto Federal, r e sidente á rua do Pinto n . 49, domestica, casada, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
ISOLINA ARAÚJO CARDOSO (3.670), filha de José Joaquim Araújo e de Libania Augusta nascida a-29 de novembro de 1900, no Districto Federal, residente á rua
Senador Pompeu n. 209, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
CARLOS AUGUSTO ANCIÃES (3.671), filho de Manoel Mario Anciães• e da Maria da Conceição Anciães, nascida
a 11 de maio de 1896, no Districto Federal, residente á
rua Coqueiros n. 150, barbeiro, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ALCEBLADES MACEDO (3.672), filho de Demetrio Macedo
e de Francisca Macedo, nascido a 29 de abri! de 1897,
em Bomfim, E.stado da Bahia, residente á rua America
n . 167 A, guarda livros, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
WALDEMAR DE CASTRO (3.673), filho de Alípio de Castro e de Maria da Gloria Nogueira, nascida a 6 de setembro de 1908, no Districto Federal, residente á jrua
Silva e Souza n. 40, motorista, solteiro, com domicilio
•eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
MARGARIDA A RE NO CORRÊA TRINDADE (3.674), filho de
Vicente Areno e de Angelina Vieira da Costa, nascida
a 21 dc agosto de 1901, no Districto Federal, residente
á rua Machado Coelho n. 130, dactylographa, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
EUGENIA JOSÉ DO ALTO (3.675), filha de Antônio José
do Alto e de Maria Rodrigues dc Alto, nascida a 11 de
dezembro de-1915, em Petropoiis, Estado do Rio de Janeiro, residente á Ladeira da Providencia n. 34, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dc Gamboa. (Qualificação requerida.)
BENJAMIM DE LIMA (3.676), filho de Antônio Alves Bezerra cie Lima e cie Laura Ludario de Lima, nascido a
5 de maio de 1906, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Riachuelo n. 215, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai de
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
-
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.ELPIDIO CORRÊA DE MATTOS (3.677), filho de Adão Corrêa de Mattos e de Julieta de Oliveira Mattos, nascido
a 2 de setembro de 1907, no Districto Federal, residente
á rua Visconde de Niçtheroy n . 76, casa 4, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipai
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ALCYR MATTOS MARBA (3.678), filho de Isidro Marba e
de Josefina Mattos Marba, nascido a 25 de outubro de
1915, no Districto Federal, residente á rua do Engenho
Novo n . 52, funecionario da Casa da Moeda, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação
ex-officio.)
JÚLIO JOSÉ ALVES (3.679), filho de Manoel José Agostinho e de Maria. Agostinho Vieira, nascido a 1 de j u lho de 1916, no Districto Federal, residente á rua Quatro n . 149, Ramos, funecionario da Casa da Moeda,
solteiro, eom domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação
ex-officio.)
GERALDO FRANCISCO BERNARDES (3.680), filho de Theodolino Francisco Bernardes e de Firmina Emilia Nery,
nascido a 22 de janeiro de 1914, no Districto Federal,
residente á rua Guiba, n . 132, servente da Casa da Moeda, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
ex-officio.)
HUGO CAMPELLO DOS SANTOS (3.681), filho de Francisco
Camnelío dos Santos e de Adelaide de Farias des Santos,
nascido a 1 de abril de 1905, em Antônio Olyntho, E s tado de Pernambuco, residente á rua Maxwell, n. 1.97.
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ARY NAZARIO PEREIRA (3.682), filho de Pedro Ivo Pereira,
e de America Tamboreli Pereira, nascido a 28 de julho
de 1914, em Santa Catharina, Estado de Santa Catharina,
residente á rua Moncorvo Filho, n . 772, conferente, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da
SanfAnna. (Qualificação
ex-officio.)
JOÃO RODRIGUES MACHADO (3.683), filho de Vicente Rodrigues Machado e de Maria da Gloria Machado, nascido
a 20 de agosto de de 1910, em São João Del Rei, Estado
de Minas Geraes, residente á rua da Constituição, n . 4 4 ,
barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação
ex-officio.)
ACCACIO VENANCIO DE OLIVEIRA (3.684), filho de Venancio Cyrillo de Oliveira e de Azelia Maria de Oliveira,
nascido a 24 de dezembro de 1905, em Barra do Pirahy,
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Vinte e Um,
n. 162, Ricardo de Albuquerque, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ROMEU A REDE (3.685). filho de Joaquim José de Arêde e
de Maria José de Freitas Arêde, naseido a 5 de fevereiro
de 1890. no Distrieto Federal, residente á rua SanfAnna,
n. 138 A, jornalista, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
PEDRO COELHO DE SANTANNA (3.686), filho de Manoel
Coelho de SanfAnna e de Umbellina Anastácia de
SanfAnna. nascido a 10 de março de 1896, em-São Salvador, Estado da Bahia, residente á rua Caruaru', n. 22,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
FERNANDO JOSE' COELHO (3.687), filho de Affonso José
Coelho e de. Anna Joaquina Coelho, nascido a 5 de julho
de 1903, no Districto Federal, residente á. Praça Tiradentes, n . 39, professor de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação ex-officio.)
,
EUZEBIO TINOCO (3,688), filho de Lydia Carlota, nascido
a 20 de julho de' 1893, no Dislricto Federal, residente á
rua Conde Bomfim, n. 275, motorista, casado, com domicilio eleitoral no districto munirjpal de Espirito Santo.
(Qualificação requerida.)
SUZANO DA. ROCHA MELLO (3.689), filho de Mariano Corrêa de Mello e de Carmen de Mello, nascido a 12 de agosto de 1916, no Districto Federal, residente á rua Marechal Floriano, n. 146, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
ex-officio.)
DIODORO CHAGAS WERNECK (3.690), filho de Américo
das Chagas Werneek e de Maria Carolina Brandão W e r neek, nascido a 8 de junho de 1890, no Districto Federal,
residente á ladeira do Barroso, n. 39, casa 2, contador,
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casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gamboa, (Qualificação requerida.)
AGENOR MARINHO (3.69-1), filho de Ernesto Marinho e de
Florisbella Maria da Conceição, nascido"a 11 de maio de
1892, em São João de Itaboraby, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Theodoro da Silva, n . 15Í, opera-"
rio, solteiro-, com domicilio eleitoral no districto muc-ipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
JOSE' LOPES MARTINS (3.692), filho de-Manoel Lopes Martins e de Margarida. Maria de Jesus, nascido a 19 de março de 1889, em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes,
residente á rua Sá, n. -96, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
(Qualificação
ex-officio.)
GREGORIO FRANCISCO DUTRA .(3.6.93), filho de Maximiano
Francisco Dutra e de Rita Maria Alves, nascido a 22 de
março de 1908, em Ttaborahy, Estado do Rio d e Janeiro,
. .
residente á rua SanfAnna, n . 48, operário, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
JOSE' ESTEVES DOS SANTOS (3.694), filho de João Esteves dos Santos e de Sebastiana Dias dos Santos, nascido
a 22 de novembro de 1912,' em Rodeio, Estado do Rio de
Janeiro, residente á rua Sacadura Cabral, n. 163, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
WALDEMAR MARTINS DE OLIVEIRA (3.695), filho de Maximiano Martins de Oliveira e.de Maria Augusta de Brito Oliveira, nascido a 13 de junho de 1892, no Districto
Federal, residente á rua Assis Carneiro, n. 135: cpmmercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação'requerida.)
MARIO DA SILVA (3.696). filho de Custodio da Silva e deMaria -Cândida dos Reis, nascido a 16 de julho de 1905,
no Districto Federal, residente'á rua Jardim Botânico,
n . 709, commercio, solteiro, com domicilio eleitora! no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.!
BERNARDINO FERREIRA DA COSTA "(3.697). filho de Bernardíno Ferreira da Costa e de Joaquina de Oliveirs,
nascido a 27 de fevereiro de 1908, no Districto Federal,
residente á rua Bambina. n. 30, Botafogo, commercio, casado, com domicilio, eleitoral no distrieto municipal de
Espirito Santo.. (Qualificação requerida.)
MARIA AMÉLIA ALMEIDA DE PAULA PESSOA (3.698), filha de Joaquim Antunes de Almeida e de Estephauia Rodrigues de Almeida, nascida a 28 de abril de 1899, em
Sobral, Estado do Ceará, residente á rua Dezembargador
Izidro, n . 123, commerciante, casada, com domicilio eleitoral, no districto municipai'de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
NELSON JOAQUIM FERNANDES (3.699), filho de Leodgario Joaquim Fernandes e de Waldemira Celestina Fernandes, nascido a 21 de novembro de 1906, no Districto
Federal, residente á rua Campos da Paz, n . 48, casa 4,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ADERSON MOREIRA DA ROCHA (3.700), filho de Manoel
Moreira da Rocha e de Amalia Moreira da Rocha, nascido
a 12 de abril de 1911, em Fortaleza, Estado do Ceará,
residente á rua Conde Bomfim. n. 546, casa 1, engenheiro,' solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
OSCARINÀ MARTINS DE NORA (3.701), filha de Amaro
Martins dé Nora e de Alvina Cabral de Nora: nascida a
16 dc. junho de 1907, em Collatina, Estado do Espirito
Santo, residente, á ' r u a Conde Porto Alegre, n. 8, professora, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. • (Qualificação requerida.)
FRANCISCO IPOLYDORO BORGES (3:702). . filho de Castellar de Oliveira Borges e de Nicera Ipolydoro de Oliveira Borges, nascido a 11 de julho de 1915, no Districto
Federal, residente á rua Paulo Vianna, n . 49, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de .SanfAnna. (Qualificação requerida.)
CUIDO ZANQUI (3.703), filho de Francisco Zanqui e de Maria Claudiana, nascido a 17 de dezembro de 1896, em
Ephigenia, Estado de São Paulo, residente á rua Visconde Itauna, n. .357, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna, (Qualificação 'requerida.. )

,
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OSWALDO ROSA DE CAMPOS (3.704), filho de Manoel.
Gonçalves Campos p. de Lydia Rosa de Campos, nascido a
31 de.março de 1913, no Districto Federal, residente á
rua Aristides Lobo, n. 156, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Espirito Santo!
(Qualificação requerida.)
ATAULPHO DE SOUZA (3.705), filho dè Severino de Souza
e de Mathilde Bernardo de Jesus, nascido a 2 de maio
de 1909, em Mirahy, Estado de Minas Geraes,' residente
á rua Paula Ramos, n. 142. commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
THEMISTOCLES SOEIRO 13.706), filho de Francisco Rodrigues Soeiro e de Maria da Gloria Soeiro. nascido a 21 de
dezembro de 1888, no Estado dc Alagoas, residente á rua 2
de Dezembro, n . 26, contador, .casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
JOSE' DE PAIVA PEREIRA JÚNIOR (3.707), filho de José
de Paiva Pereira e de Wanda de Paiva- Pereira, nascido
a 21 de maio dé 1911, em Petropoüs, Estado do Rio de
Janeiro, residente á rua Maia Lacerda, n. 49, -commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
•de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
OSVALDO CORRÊA BARRETO (3..708), filho de Anthero
Corrêa Barreto e de Maria da Penha Reis. nascido a 1 de
outubro, dè 1911, em Cabo Frio. Estado do Rio de Janei, residente á rua Leopoldina Rego, n. 633, commercio,
solteiro, com domieiiio eleitoral no distrieto municipal
de SanfAnna. {Qualificação requerida.)
EUCLYDES LUIZ.DE MELLO (3.709). filho de Manoel Luiz
de Mello e de Carlota Maria de Mello, nascido a 15 de novembro de 1915, no Districto Federal, residente á rua Senador Euzebio, :n. 23, operário! solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ADALBERTO DE ALMEIDA MONTEIRO (3.710), filho, de
Cassiano Joaquim Monteiro e de Joanna de . Almeida.
Monleiro, nascido a 26 de janeiro de 1903, em Cabedello,
Estado da Parãhyba do Norte, residente á rua da Saúde,
n . 307, casa 7, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
JAYME DA SILVA (3.711), filho de José Antônio da Silva e
de Ernestina. Maria da Silva, nascido a 19 de maio de
1914, no Districto Federal, residente 'á rua Bento Ribeiro, n . 114, operário, solteiro, eom domicilio eleitorai
no districto municipa] de Espirito Santo. (Qualificação,
requerida.)
IDA MARIA COMPAROTTO (3.712), filha'de Eugênio Comparotto e de Lúcia Morei Comparotto. nascida a -9 de dezembro de 1904, em Rio Claro, Estado de São Paulo, r e sidente á rua Senhor de Mattosinbos, n. -74, domestica,
casada.-com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
Espirito Santo. (Oualificáção requerida.)
JOAQUTM DE AZEVEDO VIEIRA (3.713), filho de Bento
Vieira e de Custodia, da Cunha Azevedo, nascido a 20 de
'dezembro de 1905, em Santos. Estado de São Paulo, r e sidente á.rua Ledo, n. 39, aetor, solteiro, com domicílio
eleitoral no distrieto municipal cie Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO TURIBIO (3.714). filho de Albino Ângelo-e de
Chrispiniana Maria da Conceição, nascido a 5 -de maio
de'-1897, em Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro,
residente á rua Senador Pompeu, n. 69. commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Espirito Santo. (Qualificação "ex-officio'".)
*
FRANCISCO XAVIER DE LIMA (3.715), filho de José de
Lima e de Maria-Soares de Lima. nascido a 10 de julho
de 1912, no Districto Federal, resiente á rua Circular,
n. 29, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipa! de SanfAnna.
(Qualificação
"exofficio".)'
4
-% - •
GABRIEL BRANCO (3.716) filho .de Antônio Honorato da,
Costa Branco e de Laura de Vasconcellos Branco, nascido a "10 de outubro de 1914, em Niçtheroy, Estado do
Rio de Janeiro, residente á rua Maria Amalia, n . 153,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municinal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
CARLOS DE OLIVEIRA MAIA (3.717), filho de Manoel de
Oliveira Guimarães e de Albina Alves de Oliveira, nasv
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cido a 19 de outubro de 1905, no Districto Federal, r e sidente, á rua São Christovão,-n. J99, sobrado, operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
'
ÁLVARO MARTINS SENA (3.718), filho de José Martins
Sena e de Deolinda Maria do Rosário, nascido a 15 de
fevereiro de 1888, no Districto Federal, residente á rua
Conde de Bomfim, n . 246, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
(Qualificação requerida.)
ARTHUR OLIVEIRA DE ANDRADE (3.719), filho de Antônio de Souza Andrade e de Joaquina Oliveira da Silva,
nascido a 26 de março de 1893, no Districto Federal, r e sidente á rua Senador Euzebio, n . 536. (Qualificação r e querida.)
EUSTACHIO DE SOUZA (3.720), filho de Navina Maria da
Conceição, nascido a 1 de junho de 1904, no Districto
Federal, residente á rua São Carlos, n . 40, fundos, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no.districto m u nicipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
MARIO CORREIA DE ARAÚJO (3.721), filho de Francisco
Correia de Araújo e de Jataria Lourença de Araújo, nascido a 9 de setembro de 1907, em Salinas de Margarida,
Estado d a Bahia, residente á rua Mendonça, n . 9, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ROMEU AUGUSTO DE ARIEIRA SERRANO (3.722), filho
de José Mario Travassos' Serrano e de Jovita Arieira
Serrano, nascido a 19 de abril de 1909, em Itapemerim,
Estado do Espirito Santo, residente á rua General Canabarro, 480, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal ãe Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
EMYGDIO COPELLI (3.723), filho de Theodoro Copelli e
de Tosca Copelli, nascido a 22 de março de 1910, no
Districto Federal, residente.á rua das Laranjeiras n u mero 471, c. 10, commercio, solteiro, côm domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida..)
ANTÔNIO ELIAS (3.724), filho de Jeronymo Elias e de Anna
Maria de Jesus, nascido a 5 de julho de 1902, em Juiz
de Fora, Estado de Minas Geraes, residente á rua Maia
Lacerda, 135, operário, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Espirito Santo. (Qualifcação requerida.)
„JOÃO VIEIRA DE ASSIS (3.725), filho de João de Assis
Pinto e do Olga Nobre Vieira Pinto, nascido a 19 de
abril de 1908, em Paula Lima, Estado de Minas Geraes",
residente á Avenida Rio Branco, 40, 5 andar, funccio• nario bancário, solteiro, eom domicilio -eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualficação requerida.)
NORIVAL MACHADO (3.726), filho de João Baptista Machado e de Maria da Costa Braga, nascido a 9 de julho
ckí 1904, no Districto Federal, residente á rua S. Antônio s|n, M. Hermes, prof. orchestra, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação
ex-officio.)
MANOEL ANTÔNIO BRUM (3.727), filho de José Antônio
Brum e die Sarah dos Santos, nascido a 10 de fevereiro
de 1895, no Districto Federal, residente á rua Dr. Rego
Barros, 65, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
• no districto municipal de. SanfAnna. (Qualificação r e querida.)
ABÍLIO DA SILVA PAREDES. (3.728) filho de Abilio P a r e des e de Leonor Paredes nascido a 12 de março de 1897,
em Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
'Torres Homem, 43, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
(Qualificação requerida.)
MARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (3.729), filho de Affonso Rodrigues de Oliveira e de Maria Julia de Oliveira, nascido a 27 de maio de 1906, no Districto Federal,
residente á rua Senhor dos Passos, 135 operário solteiro com domicilio eleitoral n distrieto municipal de E s pirito Santo. (Qualifcação requerida.)
ADELINO MOTTA ASSUMPÇÃO (3.730) filho de Antônio
Mendes de Assumpção e de Maria Emilia Motta, nascido a «19 de abril de 1890, em Rio Claro, Estado de São
Paulo, residente á Travessa do Mosqueira, 14. empres.
diversões, solteiro, com diomicilio eleitoral no districto
municipal do Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
o

Agosto de 1931

ELEITORAL

ANTÔNIO LORBTO (3.731), filho de Raphael Lorclo e do
Phiiomena Constantina, nascido a 29 de junho de 1913,
no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua dos l n • validos, 135, I andar, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
(Qualifcação requerida.)
PEDRO HERMETO DE ALMEIDA FILHO (3.732), filho de
Pedro Hermeto de Almeida e do Maria da Gloria Almeida, nascido a 17 de novembro de 1914, no Districto F e deral, residente á r u a Escobar, 26, C. Moeda, solteiro,
com domicilio eleitoral no disl.ricf.o-municipal cie Sanla
Anna. (Qualificação ex-of ficioiQ
-MANOEL JOSÉ BARRETO (3.733), filho de Manoel José
Barreto e. de Appolonia Maria Barreto, nascido a 30 do
janeiro de 1873, em Rosário, Estado de Sergipe, residente á rua Teixeira Ribeiro, 37, guarda da P . C. Porto,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Gamboa. (Qualifcação
ex-officio.)
tsYLVINO PEREIRA GOUVÊA (3.734), filho CD Francisco
Pereira de Gouvêa e de Branca Reis Gouvêa, nascido a
6 de fevereiro de 1909, no Districto Federal, residente á
rua Pereira de Araújo, 68, graphico, casado, com domi. cilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
(Qualifcação requerida.)
CECÍLIA NO. ARAÚJO JÚNIOR (3.735), filho de Ccciliano
Araújo e de Anna Angélica do Araújo, nascido a 29 de
março de 1912, em Joazeiro, Estado da Bahia, residente
á rua Barão do Guaraliha. 10, funcoinrr-u-io publico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação ex-of ficio.)
ETELYINO -DO NASCIMENTO (3.730), filho de Justino cio
Nascimento e de Olivia do Nascimento, nascido a 23 de
março de 1908, em Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Visconde de Niçtheroy, 140, trabalhador braçal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação
ex-officio .)
FRANCISCO DA COSTA FARIA (3.737), filho de Antônio
Xavier de Farias e de Olivia da Costa Faria, nascido a
13 de outubro de 1891, no Districto Federal, residente
• a rua dos Coqueiros, 95-A, commercio, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)"
ANTÔNIO SOARES LOUREIRO (3.738), filho de J o s é Soares Loureiro e de Maria da Gloria Freitas Loureiro,
nascido a 29 de outubro de 1884, no Districto Federal,
residente á -rua Senador Euzebio, 68, commercio, casado .com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
RAYMUNDA ROSA MUNIZ (3.739), filha de Antônio Felizardo de Souza e de Maria da Rosa Muniz, nascida a 11
de março de 1898, em Jardim, Estado do Ceará, residente a rua Becco sem Sahida, 12, dactylographa, casada, eom domicilio eleitoral no districto municipal de
Gamboa. (Qualificação requerida.)
OZOPIO CABRAL (3.740), filho de Conrado Cabral e de
Raymunda da Silva Cabral, nascido a 12 de maio de
1907, em São Luiz, Estado do Maranhão, residente á
rua Souza Franco, 107, c. 8, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)
HÉLIO LEMOS (3.7411), filho de Francisco Lemos e de
Antonia Bandeira de Mello Carioca, nascido a 13 de
março de 1916. no Districto Federal, residente á rua
Silva Rabello 101, c. 7, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dc Espirito Santo.
(Qualificação requerida.)
MANOEL CARVALHEIRA (3.742), .filho de Antônio Carva-'
lheira e de Manoela Carvalheira, nascido a 10 de março
de 1901, em Sapucaia, Estado de S. Paulo, residente á
r u a Visconde de Itaúna,'559, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Oualificáção requerida.)
MARIO DA SILVEIRA ROCHA (3.743), filho de José da Silveira Rocha e de Maria Àdeüda de Caldas, nascido a
30 de março de 1903, no Districto Federal, residente á
rua São Francisco Xavier, 90, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto. municipal de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)
r V E T T E NóRA RIBEIRO (3.344), filha de Antônio Bueno
dps Santos Nora Júnior e de Maria Rita Pereira Nunes,
nascida a 28 de setembro de 1904, no Districto Federal,
residente á rua do Bispo, 230, c. 1, professora, casada,
o
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com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação requerida.)
AGOSTINHO JOSÉ DA SILVA (3.745), filho de Ulysses
José da Silva e de Orminda Victoria da Silva, nascido a
28 de agosto de 1908, no Districto Federal, residente á
rua do Commercio, 78, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
GENEZIO RIBEIRO DE OLIVEIRA (3.746), filho de Manoel
Elias Ribeiro e de Odoria de Oliveira Castro, nascido
a 30 de outubro de 1904, no Estado do Rio de Janeiro,
residente á rua do Bispo, 48, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto. municipal de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)
AMÉLIA PEREIRA DE SOUZA (3.747), filha de Octaviano
Vailim Pereira de Souza e-de Helena Monteiro Pereira
de Souza, nascido a 9 de outubro de 1912, em Ribeirão
Preto, Estado de São Paulo, residente á Avenida Paulo
e Souza, 140, funccionaria municipal,
com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
JÚLIO JOSÉ DA SILVA (3.748), filho de José Pedro da
Silva e de Maria das Dores, nascido a 17 de junho de
1915, em Jardim do Gerido, Estado -do Rio Grande do
Norte, residente á Escola de Infantaria, Deodoro, sargento, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
GERMARO CTRTBELLI (3.74,9)-, filho de João Baptista Ciribelli e de Maria Riggionj Ciribeíli. nascido a 22%de ou-'
tu br o rV 1894. em Boa Família, Estado de Minas Geraes, residente á rua. Carolina Santos, 86, Meyer, p h a r maceutico, casado, com domicilio eleitoral no. districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)'
EUCLYDES EVANGELISTA DA SILVA (3.750), filho de
Marcos Evangelista da Silva e de Eugenia de Assis, nascido a 16 de maio de- 1903', no Districto Federal, residente á r u a S. - Carlos, 11, commercio, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Anna.
(Qualificação requerida.)
RUBENS DE ANDRADE (3751), filho de Paulina Maria da
Conceição, naseido a 6 de maio de 1904, no Districto
Federal, residente & rua Paulo- Vianna, 4-7, commercio,
.solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
<;J0SÉ FIGUEIREDO (3.752), filho de Francisco Figueiredo' e de Amalia Figueiredo,' nascido a 10 de dezembro
dc 1909, em Niçtheroy, residente â rua Carneiro Leão,
43, empregado publico-, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Espirito Santo. .(Qualificação
requerida.)
•TVO JOSÉ ARIZÂ (3.753), filho de José Ariza Salles e de
Antonietta Barohe, nascido a 14 de julho de 1905, no
Districto Federal, residente á rua Barão da Torre, 121,
commercio, casado* coni domicilio eleitoral no distrieto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
D/ALMA JOSÉ LUIZ (3.754), filho de Hyppollito José Luiz
e de Analia Maria da Conceição; nascido a 9 ,de junho
de 1907, no Estado do Rio de Janeiro, residente á T r a vessa Santos Rodrigues, 16,. c. 13, commercio, solteiro,
. com .domicilio, eleitoral no districto municipal
de
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
DÍNAMOGENOL DA COSTA JTJRUBEBA (3.755), filho de
Leopoldino da Costa Jurubeba e. de Izaura da Costa J u rubeba, nascido a 21 de .-janeiro - de 1912, no Districto
Federal, residente á rua Dr. Ezequiel, 25, operário, solteiro, com domicilio .eleitoral no districto municipal de
SanfAnna, (Qualificação requerida.)
J.KRONYMO DOS SANTOS RABELLO (3.756), filho de
Francisco Antônio Rabello e de Maria Conceição Rabello, nascido a 20 de julho de 1906, em Moragagipe,
Estado da Bahia, residente á rua do Livramento, 157,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gamboa. (Qualificação requerida.)
REGULO GONÇALVES D'ÁVILA (3.757), filho de Tristão
de Oliveira Ávila e de Raphaella Gonçalves Ávila, nascido a 30 de outubro de 1902, em São Gabriel, Estado
do Rio Grande do Sul, residente á Avenida Gomes F r e i re. 10, sobrado, prof. de orchestra, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
(Qualificação'
ex-officio.)
- LEONARDO SERRA (3.758), filho de José Serra e de Rosaria Serra Fraga, nascido a 5 de setembro de 1907, em
Campinas, Estado' de S. Paulo, residente á rua Beniciq
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de Abreu, 53 commercio, solteiro, com domicilio^ eleitoral, no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
BERNARDO LYRIO DE FIGUEIREDO
(3.759), filho de
João Francisco Lyrio e de Amélia de Figueiredo' Lyrio,
nascido a 29 de março de 1886, em Campos, Estado do
Rio de Janeiro, residente á rua Cardoso, 40, C. 11,
funecionario publico, casado,' com domicilio eleitoral
no districto municipal de Espirito Santo. (Qualifcação
requerida.)
JOSÉ. FERNANDES PIRES (3.760), filho de José Fernandes
Pires e de Gertrudes Vieira Pires, nascido a 21 de n o vembro de 1897, no Districto Federal, residente á r u a
Conde de Irajá, 164, motorista, casado, com domicilio
eleitoral no . districto municipal de SanfAnna. (Qualificação-requerida.)
CAETANO. HERCULES COSENZA (3.761), filho de João Cosenza e de Mariana Escrinassi, nascido a 20 de junho
de 1903,-no Districto Federal, residente á rua da America, 210, linotypistá, casado, coín domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida .)
.
.
ALEXANDRE EVANGELISTA DA SILVA (3.762), filho d ó '
-. João Evangelista da Silva e de Anna Queiroz da,. Silva,
nascido a 8 de janeiro de 1900,,no Districto Federal,
residente á rua Maranhão, 68, funecionario da , Light,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualifcação requerida.)
AGENOR BERNARDO "DANTAS (3.763), filho de Joaquim
Bernardo Dantas e de-Olivia Ferreira das Neves, nascido" a 5 de março de 1905, no Districto Federal, residente á rua Emilia Ribeiro, 110, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Gamboa.
(Qualificação requerida.)
JOSE' FERNANDES DE QUEIROZ (3.764), filho de José
Fernandes de Queiroz e de Maria Percila de'Queiroz,
-nascido a 25 de novembro de 1907, no Estado da Bahia,
'residente á avenida Mem-de Sá n. 187, portuário, sol- teiro, com. domicilio eleitoral no. districto municipal-de
Espirito Santo. (Qualificação "ex-officio".)
JOÃO DA COSTA LOUREIRO (3.765), filho de João do P a raizo Fernandes Loureiro e de ízolina da Costa Loureiro, nascido a 9 de dezembro de 1906, no Districto
Federal, residente á rua Pedra do Sal n. 22, contador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
JOSE' ALVES PINHEIRO (3.766), filho de Manoel Alves
Pinheiro e de Mathilde Rosa Pinheiro, nascido a 7 de
junho de 1905, no Districto Federal, residente á rua
Clara de Barros n . 29, funecionario do Lloyd Brasileiro, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio".)
MARCIANO AUGUSTO BOTELHO DE MAGALHÃES (3.707)',
filho de Amilcar Armando Botelho Magalhães e de E r cilia Botelho de Almeida, nascido a 24 de abril de 1914,
no Districto Federal, residente á rua Araújo Porto
Alegre n . 56, funecionario municipal, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal' de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)
E NANI SILVA (3.768), filho de Antônio Alberto da Silva"
e de Camilla Balbina Carmo, nascido a 16 de outubro
de'1911, no Districto Federal, residente á rua Parana_ panema n . 52, portuário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação "ex-officio".)
J»3E' GOMES DA SILVA (3.769), filho de Adriano Gomes"
da Silva e de Francisca Lopes da Silva, nascido a 4
de abril de 1913, no Districto Federal, residente á r u a
Maria Amalia n. 153, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de . SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
EDUARDO FRANCO (3.770), filho de Francisco Franco e
de Dolores Franco, nascido a 13 de outubro de 1906, em
São Vicente, Estado de São Paulo,- residente á rua do
Lavradio n. 157, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.) • • • ' - .
SILVINO MARQUES (3.771), filho de Chrispim Marques §
de Adelaide Marques de Almeida, nascido a 28 de setembro de 1897, no Districto Federal, residente á rua
Gonzaga Bastos n. 283, commercio, viuvo, eom domicilio eleitoral no districto municipaf.de Espirito Santo.
(Qualificação requerida.)
AVELINO JOSE' DA. CUNHA (3.772), filho de Prudencio
,. Gonçalves da Cunha e de Maria Angélica da Cunha.
;
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cido a 10 de abril de 1912, no Districto Federal, resinascido a 4 de agosto de 1898, em M. Gamaquam, E s dente á rua Senador Euzebio n. 538, barbeiro, solteiro,
tado do Rio Grande do Sul, residente á rua do Rosário
com domicilio eleitoral no districto municipal de E s n . 79, acadêmico de direito, solteiro, com domicilio
pirito Santo. (Qualificação "ex-officio".) •
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qua' VRBAS ASSIS DE ARAÚJO (3.787), filho de Durval Vi—
lificação requerida.)
cente de Araújo e de Maria Assis de Araújo, nascido a*
1SAAC DUÉK (3.773), fillio de Lázaro Duék e de Sarah
Duék, nascido a 20 de junho de 1908, em São Salvador,'
6 de abril de 1913, em Santa Rita, Estado do Rio de J a Estado da Bahia, residente á rua Conde de Bomfm nuneiro, residente á rua Alexandre Ferreira n. 123. casa*,
mero 377, regente de orchestra, solteiro, com domicilio
n. 7, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no*
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Quadistricto municipal de Espirito Santo.
(Qualificação
lificação "ex-officio".;
, requerida.)
LUIZ THIMOTEO DOS SANTOS (3.774), filho de João T h i EDGARD BRUM DA LUZ (3.788), filho de Antônio Brum
moteo dos Santos e de Emilia Maria, dos Santos, nascida Luz e de Leopoldina Carvana da Luz, nascido a 22
do a 5 de março de 1902, em Jacarehy, Estado de São
de dezembro de 1904, no Districto Fedreal, residente á
Paulo, residente á travessa Aurora" n. 9, operário, solrua Dois de Maio n. 4, motorista, solteiro, com domiteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
cilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
Gamboa. (Qualificação requerida.) (Qualificação "ex-officio".)
ESMERALDA LOPES DE OLIVEIRA (3.775), filha de AlNILCÉA AGRIPINA ROMA (3.789), filha de Frederico
merinda Luiza Gomes, nascida a 2 de janeiro de 1910,
Roma e de Claudina de Carvalho Roma, nascida a 31 de
no Districto Federal, residente á rua Guapy n . 50, dooutubro de 1912, no Districto Federal, residente á rua
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
Alfredo Chaves n. 31, professora, solteira, com domicimunicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
• lio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
TLORINDA FRASCARI (3.776), filha de Frascari Antônio e
(Qualificação "ex-officio".)
de Maria Billati, nascida a 22 de junho de 1914, ern
Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua . JOSE' HENRIQUE DA SILVA MAIA (3.790), filho de José
Henrique da Silva Maia e de Maria Carmen da Silva
Delphina n . 76, chapeleira, solteira, com domicilio
Maia, nascido a 13 de agosto de 1916, em Confiança, E s eleitoral no districto municipal de' Espirito Santo.
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Bento Lisboa
(Qualificação requerida.)
n . 315, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
PAULINA MARIA BASTOS (3.777),. filha de Constância
districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação
Maria Francisca, nascida a 19 de julho de 1894, no Disrequerida.)
tricto Federal, residente á rua João Caetano n . 69, doEUGÊNIO BUBARIN (3.791), filho de Bento Bugarin e de
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
Maria Emilia Viciyoli Bugarin, nascido a 16 de outumunicipal d« SanfAnna. (Qualificação requerida.)
bro de 1899, em Maceió, Estado de Alagoas, residente á
JOÃO CARLOS DE ARAÚJO (3.778), filho de José Carlos
de Araújo e de Maria José de Araújo, nascido a 11 de
praça Tiradentes n. 25, 2 , guarda-livros, casado, com
. julho de 1900, em Alagoinha, Estado da Bahia, residomicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
dente á rua Argentina n. 88, casa 13, commercio. caSanto. (Qualificação requerida.)
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
íYRISTOTELINO DE SA' (3.792), filho de Tarquino de Sá
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
e de Julia de Sá, nascido a 20 de novembro de 1910,
OSMAR JÚLIO DE ATHAYDE (3.779),. filho de Ricardo
no Districto Federal, residente á rua São Sebastião n u Júlio de Athayde e de Herminia Lopes de Athayde,
mero 9, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
nascido a 10 de abril de 1911, no Districto Federal, r e districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "exsidente á ladeira do Faria n. 44, commercio, casado,
officio".)
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
JOAQUIM FERNANDES (3.793), filho de Rosa Fernandes,
Anna. (Qualificação requerida.)
nascido a 5 de abril de 1916, no Districto Federal, r e .EDUARDO EVARISTO HASSECHMAM (3.780)., filho de Carsidente á rua das Laranjeiras n. 308, commercio, sollos Henrique Hassechmam e de Corina de Sá Hassechteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dC;
mam, nascido a 29 de janeiro de 1906, no Districto FeEspirito Santo. (Qualificação requerida.)
deral, residente á rua Voluntários da Pátria n. 305 A,
ADALGIZA PEREIRA DIAS (3.794), filha de Henrique P e funecionario da Light, solteiro, com domicilio eleitoral
reira Dias e de Amélia Pereira Dias, nascida a 16 'dei
no districto municipal de Espirito Santo. (Qualifica- abril de 1914, em Recife, Estado de Pernambuco, r e ção requerida.1
sidente á rua Moncorvo Filho n. 38. enfermeira, so\teira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
VASCO BARROS MORAES (3.781), filho de José Augusto
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
de Moraes e de Conceição Moraes, nascido a 16 de j u JOSE'
GONÇALVES DE AMORIM (3.795), filho de José Allho de 1914, em Curityba, Estado do Paraná, residente
ves Dantas de Amorim e de Getulia Maria Gonçalves
á rua do Mattoso n. 11, commercio, solteiro, com dode Amorim, nascido a 14 de setembro de 1874, em São
micilio eleitoral no districto municipal de Espirito
. Salvador, Estado da Bahia, residente á rua Santo ChrisSanto. (Qualificação requerida.)
* to n. 83, funecionario publico, casado, com domicilio
' WALTER SOARES DE SOUZA (3.782), filho de Antônio
eleitoral no districto municipal de Gamboa. (QualifiSoares de Souza e de Margarida Soares, nascido a 31 de
cação requerida.)
dezembro de 1913, no Districto Federal, residente á rua
SILVERIO MANOEL DA SILVA (3.796), filho ' d e ' Manoel
Santo Christo n. 100, casa 1, mecânico, solteiro, com
Alexandre da Silva Lessa e de Clara Maria da Conceidomicilio eleitoral no districto municipal de Gamboa.
ção, nascido a 7 de outubro cie 1900, em Rio Bonito,
(Qualificação requerida.)
Estado do Rio de Janeiro, residente á ladeira do AsOLAVO RODRIGUES (3.783), filho de José Rodrigues e de
curra n. 143 A, garçon, casado, com domicilio eleitoral
Maria Theodora da Silva, nascido a 28 de julho de 1909,
no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação
no Districto Federal, residente á rua Mattos Rodrigues
"ex-officio".)
n. 35, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação
JUREMA GUIMARÃES (3.797), filha de Arthur Francisco
requerida.)
da Silva Guimarães e de Maria Fonseca Guimarães,
nascido a 14 de agosto de 1916, no Districto Federal,
EUCLYDES ANTÔNIO CORRÊA (3.784), filho de Vasco
residente á rua da America n. 80, dactylographa, solJosé Tinoco e de Lúcia Pereira de Jesus^nasrido a 30
teira, com domicilio eleiloral no districto municipal de
, de maio de 1897, em São Gonçalo, Estado âo Rio de J a Espirito Sanlo. . (Qualificação requerida.)
neiro, residente á rua Commandante Abreu n. -58. moANTÔNIO SILVEIRA LUZ (3.798), filho de João Silveira
torista, casado, com domicilio eleitoral ho districto
Siqueira Luz e de Maria de Jesus Luz, nascido ã 17 de
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
agosto de 1895, no Dislricto Federal, residente á r u a
ROMULO RODRIGUES (3.785), filho de Luduvina Rodri'Leoncio de Albuquerque n. 16, operário, casado, coni
gues, nascido a 14 de setembro de 1888, no Estado de
domicilio eleitoral no districto municipal de Gamboa.
Minas Geraes, residente á rua Araújo Leitão n. 148,
(Qualificarão requerida.)
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e - • JOSE' DA COSTA NOGUEIRA (3.799), filho de José da
Costa Nogueira e de Laura Borges, nascido a 12 de
querida.)
agosto de 1911, no Distrieto Federal, residente á rua
FERNANDO PACHECO DE AGUIAR (3.780), filho de João
da Quitanda n . 21, professor de orchestra, casado, com
Pacheco de Aguiar e de Thereza Belga de Aguiar, naso
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domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
RAUL GARIBALD ALVES (3.813), filho de. Àdolpho Alves
Santo. (Qualificação requerida.) . '
e de Maria Magdálena Alves, nascido a 29 de novembro
ÁLVARO GOMES (3.800), filho de Benildo Gomes dos Reis •
•• de 1900,""no Estado da Bahia, residente á rua Almirante
e de Maria Romana da Conceição, nascido a 30 de j a Alexandrino ri. 296, sargento, solteiro, com domicilio
neiro, de 1909, em São Luiz de Ubá, Espado^do Rio de
eleitoral no districto municipal de Espirito SanLo.
Janeiro, residente á rua-José de Alencar n . 97, barbeiro,
(Qualificação "ex-officiò", B . E . 78, n . 393.)
"
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
SAMUEL JOSE' BANDEIRA (3.814), filho do Francisco
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
Luiz de França e cle-Maria Celestina da Silva, naseido
DIVINO DIAS DA COSTA (3.801), filho de Francisco Dias-,
á 9 de março de 1900, ho Estado de Pernambuco,' resida Costa e de Fermina Dias da Costa, nascido a<8 d e '
dente á ladeira do Barroso n . 4, sargento,->casado, com
junho de 1907, no Estado de Minas Geraes, residente á
. domicilio eleitoral no districto municipal de Gamboa.
rua dos Coqueiros n. 80, carpinteiro,'solteiro, com"do(Qualificação "ex-officio", B . E . ' 78, n . 516.)
micilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
ANTÔNIO JOSE' DE LIMA (3.815), filho de Franciseo José
(Qualificação requerida.)
de Lima e de Florinda Maria de.Lima, nascido a 25 de
MANOEL DO CARMO MAGALHÃES NETTO (3.802), filho
janeiro de 1902, no Estado do - Pará, residente á rua
de Pedro Lino de Magalhães e de Honoria Maria da
Barão da Gamboa n . 166, sargento, casado, com domiciConceição, nascido a 14 de maio de 1905, no Districto
lio eleitoral no districto municipal de Gamboa. (QuaFederal, residente á rua São Roberto n . 65, dentista,
lificação "ex-officio",-B.E. 78, n . 541.)
casado, com domicilio eleitoral no districto • municipal
ANTÔNIO PENNA FIGUEIREDO (3.816), filho de Luiz
. de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
. '
Soares Figueiredo e de.Julia Paiva Figueiredo, nascido
JOSE' PEREIRA BRAGA (3.803), filho de Arlindo Pereira
a 8 de fevereiro de 1904, no Estado do Pará, residente
Braga e de Judilita Bezerra Braga, nascido a . l d e j u á r u a João Rodrigues, operário, solteiro, com domicilio
nho de 1906, no Estado do Rio Grande do. Norte, resieleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualidente á rua Senador" Euzebio n . 38, sobrado, commerficação "ex-officio",
. E . 76, n! 61.)
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto muniíiifTONIO: AFFONSO POUSO (3.817), filho de Manoel Afcipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
fonso Noro e de Rosa Gomes dei Freitas,- nascido a 26
LUIZ CHAMBARELLI (3.804), filho de Salvador Chambade dezmebro de 1881, brasileiro naturalizado, residente
relli e de Maria Josefa Giblelle, nascido a 1 de março
' á r u a Dois n . 43, Irajá, operário, casado, eom domide-1895, no Districto Federal, residente á rua Senador
cilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna.
Alencar n . 27, commercio, casado, com domicilio elei(Qualificação "ex-officio", B.E." 76, n . 35.)
toral no districto municipal de SanfAnna. (QualifiBALBINIO SOARES DE ALBUQUERQUE (3.818), filho da
cação requerida.)
'
Manoel Soares de Albuquerque e de Maria Rita de AlJOSE' PELETEIRO DE CARVALHO (3,805), filho de Bento
buquerque, nascido a 2 de novembro de 1888, no E s Peleteiro Garrido e de Leolina de Carvalho, nascido a
lado de Santa Catharina, residente k
rua Laura do18 de outubro de 1902, em Bom Jardim, Estado de Mi' Araújo n . 157, sargento, casado, com domicilio eleitonas Geraes, residente á rua São Martinho n . 26, e m ral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificapregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no
ção "ex-officio", B . E . 78, n . 600.)
. .
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requeVICENTE RODRIGUES (3.819), filho de, Consuel Rodririda;)
gues-^ de Margarida Anna da'Silva, nascido a 20 de j a ALVARINDO GONÇALVES (3.806), filho de Álvaro Gonneiro de 1892, em Campos, Estado do Rio de Janeiro,
çalves e de Honorina Michel Gonçalves, naseido a 25
residente á rua^Claudimio Barat n . 51, operário, ca- de junho de 1909, no Districto Federal, residente á r u a
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna n. 85, commercio, solteiro, com domicilio
SanfAnna. (Qualificação
"ex-officio", B . E . 76, n u •eleitoral no districto municipal-de SanfAnna. (Quali-,
mero 316.)
ficação requerida.)
:
ABNER TAVARES (3.820), filho de Eleoterio Tavares e de
tRLINDO DA MOTTA SILVEIRA (3.807), filho de José
Generosa Souza, nascido a 24 de outubro de 1912, no
Motta Silveira e dè Emilia de Figueiredo, nascido a 16
Estado de Santa Catharina, residente á rua da America
de maio de 1911, èm Joazeiro, Estado da Bahia, residenn . 166, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no dist e ^ rua Frei Caneca n.'. 224, commercio, solteiro, com
tricto municipal de .Gamboa. (Qualificação- "ex-offidomicilio eleitoral ho districto municipal d e ' S a n f Aneio", B . E . 75, n . 305.)
'
.
n a . (Qualificação requerida.)
FRANCISCO SALLES VIEIRA (3.821), filho de José Vieira
e de Bellarmina de Salles, nascido a 29 de dezembro de
OSÓRIO DE ABREU (3.808), filho de João de Abreu e Silva
1908, ho Estado, do Rio Grande do Norte, residente á rua
e de Maria da Conceição, nascido a 16 de-março de
Commendador Leonardo n . 17, militar, solteiro, com
'1893, em Sebastião do Alto, Estado do Rio de Janeiro,
domicilio eleitoral no districto municipal de Gamboa,
residente á rua Luiz Barbosa n . 68, professor de or(Qualificação "ex-officio", B . E . 78, n . 186.)
chestra, soiteiro, com domciilio eleitoral no districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação "ex-offiJOÃO TEIXEIRA PINTO (3.822), filho de Antônio Teixeira
cio".)
V
Pinto e de Francisca Pereira Pinto, nascido a 7 de setembro de 1904, no Estado do Pará, residente á rua CaALCEBIADES DE SOUZA FILHO (3.809), filho de Alcepitão Felix n . 39, militar, casado, com "domicilio eleibiades de Souza e de Luiza Francisca d a Silva, nascido
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificaa-18 de julho de 1915, no Districto"Fedéral, residente á
ção "ex-offieio", B . E . 78, n . 612.)
rua Edmundo n . 139, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (QualiANTÔNIO MANOEL (3.823), filho dê Manoel Joaquim e :de
' ficação "ex-officio,. B . E . 76,. n . 322.)
• Joaquina Maria, nascido a 18 de dezembro de 1887, b r a sileiro naturalizado, residente á rua" da America ri. 141,
JOSE' GERALDO DA CUNHA (3.810), filho de Antônio
militar,, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto •
Roberto da Cunha e de Luiza Gigliotti da Cunha, n a s municipal de Gamboa. -(Qualificação "ex-officio", Bi E.
cido a 6 de agosto de 1913, no Estado de Minas Geraes,
78, n.. 607.)
residente á rua Maia Lacerda n . 100, funecionario p u ANTÔNIO PAULO DE OLIVEIRA (3.824), filho de José
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u Paulo de Oliveira e de Anna Maria d e Oliveira, nascido
nicipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio". B.
i
a 1 de abril de 1907, no Estado da Parãhyba do Norte,
E. 70.)
residente á" avenida Nova York n . j'32, militar, casado,
JOSE' TAVARES DE MELLO (3.811), filho de Antônio T a com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
vares de Mello e de Maria Bellarmina de Mello, nascido
Anna.' "(Qualificação'"ex-officio", B . E . 78,'n. 644.) j
a 15 d e novembro de 1904, no Estado de Pernambuco,
ANTÔNIO AMARO ALVES FILHO (3.825), filho'de Antônio
residente, á rua da Harmonia n.^261, sargento, solteiro,
Amaro Alves e de Maria Rosa da Conceição, nascido; a
com domicilio eleitoral nó districto municipal de Gam15 de agosto de 1900, no Estado dé Alagoas, residente á
boa. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, n . .36.)
rua Bartholomeu de Gusmão, operário, solteiro, com
MARIO GASPAR PADILHA (3.812), filho de João Gaspar
. domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
e de Marcollina Padilha, nascido a 15 de janeiro de
(Qualificação "ex-officio", B . E . 87.)
1895, no Estado de São Paulo, residente no Corpo de
JOAQUIM ALVES DE MOURA (3.826), filho ~de José Maria
Fuzileiros Navaês, militar, casado, com domicilio eleiAlves de Moura e de Maria Pereira Nàzaria, nascido a
toral no districto municipal de SanfAnna. (Qualifica~
11 de dezembro de "1890, em Portugal, residente á r u a
ção "ex-officio", B . E . 75, n . 32.J, - ;
p
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Iguassú n. 38, funecionario municipal, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificarão "ex-ofício". B . E . 87, n . 40.)
LEONEL COSTA LIMA (3.827), filho de Severino Costa
Lima e de Victoria Felicidade Lima, nascido a 13 de
julho de 1911, no Districto Federal, residente á rua
Francisco Rodrigão Malheiro n . 33, funecionario m u n i cipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio", B .
E . 87.)
JOAQUIM CASTANHE1RA DE ALMEIDA (3.828), filho de
Joaquim Csatanheira de Almeida e de Maria de Oliveira, nascido a 6 de julho de 1889, em Portugal, residente á rua Chaves Faria n . 110, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E.
87, n. 41.)
JOSE' DIAS DE ABREU (3.829), filho de José Antunes de
Abreu e de Maria da Conceição Dias de Abreu, nascido
a 16 de dezembro de 1905, no Districto Federal, residente â rua Fonseca Telles n . 117, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 87.)
LUIZ ARAÚJO BITTENCOURT (3.830), filho de Leopoldo
Alves Bittencourt e de Francisca Araújo Bittencourt,
nascido a 10 de fevereiro de 1915, no Districto Federal,
residente á r u a Araxá n . 144, funecionario publico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 87,
n . 51.)
FRANCISCO CARDOSO (3.831), filho de José Luiz Cardoso
e de lzabel Maria, nascido a 7 de setembro de 1891, em
Portugal, residente á rua Senador Vergueiro n. 218,
operário, casado, çom domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio",
B . E . 87. n. 30.)
GERVASIO RODRIGUES CARREIRA (3.832), filho de F r a n cisco Rodrigues Carreira e d e Anna Dias Abrantes,
nascido a 2 de junho de 1890, em Portugal, residente á
rua Suruhy n . 247, funecionario municipal, casado.com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio", B , E . 37, n . 24.)
DEMETRIO ERNESTO DOS SANTOS (3.833), filho de Antônio Ernesto dos Santos e de Santina Lina de Vasconcellos, nascido a 15 dc janeiro de 1915, no Districto
Federal, residente á rua Visconde de Niçtheroy n u m e ro 240, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipai de SanfAnna.
(Qualificação "exofficio". B. E . 87, n. 18.)
JOSEPHA MENDES CARMENE (3.834), filha de Theodoro
de Oliveira e de Paulina Maria de Jesus, nascida a 24
de outubro de 1880. no Estado do Espirito Santo, residente á praça Condessa de Frontin n. 45, funccionaria
municipal, casada, com domicilio eleiloral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B.
E . 79. ri. 109.)
LÚCIA DÁ CUNHA RIBEIRO (3.835), filha de Targino Ribeiro e de Odette da Cunha Ribeiro, nascida, a 23 de
dezembro de 1910, no Estado de Minas Geraes, residente á rua Conde de Bomfim n. 549,' funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B .
E . 71..)
JOÃO PINTO RIBEIRO (3.830), filho de Antônio Pinto Ribeiro e de Virgínia Gonçalves Ribeiro, nascido a 25 de
• abril de 1907, no Districto Federal, residente á rua Baroneza de Uruguayana n. 119, funecionario municipal,
solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal
de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B. E . 74, numero 152.)
MARIA LIMA BAPTISTA FIGUEIRA (3.837), filha de
Octavio Figueira e de Lucina Baptista Figueira, nascida a 16 de junho de 1910, no Districto Federal, residente á rua Barão de Petropolis n. 45, funccionaria
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação "ex-officio", B. E. 78, n. 164.)
JOSE' RAYDGALLES DA SILVA (3.838), filho de José
Raydgalles da Silva e de Angela .Ramos da Silva, nascido a 10 de abril de 1895, no Estado do Rio de Janeiro,
residente á travessa Cruz n. 6, empregado municipal,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
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de Espirito Santo." (Qualificação "ex-officio", B . E.
87, n. 57.)
BAS1LIO BITTENCOURT DÈ CARVALHO (1.918), filho de
Basilio Jorge Bittencourt de Carvalho e de Angelina do
Nascimento de Carvalho, nascido a 11 de junho de 1894,
no Districto Federal, residente á avenida Mem de Sá
n . 102, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida.)
FERNANDO GOMES VILLACA (1.951). filho de Antônio
Gomes Villaça e de Josepha Cicines, nascido a 20 de
março de 1898, no Districlo Federai, residente á rua
Miguel de Rezende n. 121, motorista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
JOSE' GONÇALVES RAPHAEL (3.839), filho de José Gonçalves Raphael e de Jesuina Augusta do Carmo, nascido
a 14 de maio de 1913, no Districto Federal, residente á
r u a Pedro Paiva n. 28, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio". B . E . 87, n. 30.)
ADELAIDE BUSTAMANTE MEURER (3.840), filha de
Ignacio Teixeira Cunha Buslãmante e de Hortencia Pires Viveiros Bustamaníe, nascida a 2 de maio de 1899,
no Districto Federal, residente á rua Santa Alexandrina
n. 121, funccionaria municipal, viuva, com domicílio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Quali»
ficação "ex-officio", B. E. 73, n . 18.) •
CARLOS. MARQUES LOPES (3.841), filho de Francisco
Bastos Lopes e de Theodora de Amélia Lopes, nascido a
12 de agosto de 1898, no Districto Federal, residente á
Quinta da Bòa Vista, operário, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B. E . 87, n. 15.)
CARLOS MEDRONHO DE VASCONCELLOS (3.842), filho .
de José Alves de Vasconcellos e de Andréa Rosa de Vasconcellos, nascido a 2 de maio de 1897, no Districto F e deral, residente á rua Engenho da Rainha n . 34, operário, viuvo, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . .
E . 87, n. 16.)
BERTO DOS SANTOS (3.843), filho de Manoel Caboclo dos
Santos c de Joanna Caboclo.dos Saútos, nascido a 3 de
julho de 1902, no Districto Federal, residente á rua
Coronel Soares n. 64, operário, solteiro, com domicilio
eleitora] no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 87, n. 14.)
ARISTIDES SIMÕES (3.844), filho de José Maria Simões e
de Adelia dos Santos Cardoso, nascido a 20 de julho de
1913, no Districto Federal, residente á rua Senador E u zebio n. 56, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
"ex-officio". B . E . 87, n. 9.)
PEDRO GOMES DA SILVA (3.845), filho de João Gomes da
Silva e de Bazilia Maria de Jesus, nascido a 5 de janeiro
de 1891, no Districto Federal, residente á rua Visconde
de Niçtheroy n, 140, funecionario municipal, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 87, n . 61.)
BAPTISTA TABOAS RODRIGUES (3.846), filho de Manoel
Taboas e de Pilar Rodrigues, nascido a 4 de julho de
1873, em Hespanha, residente á rua Major Sayão n u mero 26, operário- municipa], casado, com domicilio
eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E. 87, n, 12.)
ANTÔNIO. SILVEIRA VIEIRA (3.847), filho de Francisco
Vieira e de Thereza da Conceição Silveira, nascido a 8
de abril de 1904, em Portugal, residente á rua São Luiz
Gnozaga n. 148, operário municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio", B. E." 87.)
OSWALDO RIBETRO (3.848), filho de José Clemente Ribeiro e de Maria Alves Ribeiro, nascido a 5 de fevereiro de 1912, no Districto Federal, residente á rua
Adriano n. 93, operário municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio", B . E . 87.)
MORRIELLO ANTÔNIO (3.849), f i l h o ' d e Morriello F r a n cisco e de Rosa Nigro, nascido a 18 de maio de 1904,
na Itália, residente á rua São Francisco Xavier n. 63,
funecionario municipal, casado, com domicilio eleitorai
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
"ex-officio", B. E. 87.)
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ARTHUR TSAQU1EL DE OLIVEIRA [i.SbO<, íilho dá Isaac
Deolindo de Oliveira e de Rita Maria-da Conceição, nascido a 1 de janeiro-de 1901, no .Districto Federal, residente á rua Visconde, de Niçtheroy' n . 140, operário
municipal, solteiro,-c^m domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B.
E-. 87.) •• •
MANOEL MOREIRA»DE SANTANNA (3.851),. filho de Manoel Cordiano de Almeida e d e ' Euzebia Moreira de
SanfAnna, nascido a 1.4 de'abril de .1885, no Districto
Federal, residente á rua Eugênio Torres n . 18, Jacaré-,
paguá. funecionario muiicipal, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E. 87.)
JOSE' DE JESUS FONSECA (3.852). filho de Camilla de
Jesus, naseido a 2 de março de, 1906, em Portugal, residente na Quinta da Bôa Vista, operário municipal, casado, com domicilio eleitoral.no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 87.)
JOSE' DE OLIVEIRA MARTINS (3.853), filho de Joaquim
de Oliveira Martins e de Maria Joaquina Ferreira, nascido a 20 de outubro de 1885, em Portugal, residente á
rua Chaves Faria n. .51, operário municipal, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 87.)
JOÃO ANTÔNIO DA SILVA (3.854), filho de Antônio Soares
da Silva e de Maria Anna da. Conceição, nascido a 1 de
janeiro de 1885, no Districto Federal, residente á rua
Chaves Faria n. 87, operário municipal, solteiro, com
•domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio", B . E . 87.)
JOAQUIM FERNANDES (3.855), filho de Domingos F e r ' nandes e de Luzia Fernandes, nascido a 24 de maio de
1914, no Districto Federal, residente-á rua''Visconde.de
Niçtheroy n. 328, funecionario municipal, solteiro,com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna,
(Qualificação "ex-officio". B. E". 87.)
JOAQUIM DOS"SANTOS (3.856), filho de Joaquim dos Santos e de Maria de Jesus, nascido a 15 de maio de 1885,
em Portugal, residente á rua Farani n. 75; casa 10,
funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal ' de SanfAnna. (Qualificação
"ex-officio". B . E. 87.)
. JOAQUIM CORRÊA (3.857), filho dè José-Corrêa' e de. Leopoldina Dias, nascido a 30 de janeiro de 1897, em Portugal, residente á rua Bahia n . . 7 7 , funecionario m u n i cipai. casado, com domicilio eleitoral, no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio", B ,
E . 87.)
JOÃO COELHO (3.858), -filho de Antônio José Coelho e de
Guiihermina Maria, nascido a 21 de setembro de 1903,
em Portugal, residente á Quinta da Bôa Vista, operário
municipal, solteiro", com domicilio eleitoral no districto
municipal, de SanfAnna. (Qualificação, "ex-officio", B.
E 87 )
JOÃO DOS SANTOS (3.859), filho de João dos Santos e de
Anna de Jesus, nascido a 28 de abril de 1889, em Portugal, residente no parque da Quinta da Bôa Vista, operário municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B. E . 87.)
GU OMAR MARIA DA CONCEIÇÃO (3.860), filha de Carlos
Caxias de Oliveira é de Joanna i. Maria da Conceição,
nascida a 10 de março de 1906, no Estado do Rio de
Janeiro, residente á rua Fonseca Telles n . 109, funccionaria -municipal, . solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipáli de SanfAnna. (Qualificação "exofficio", B . E. 87.)
SEVER1NO THEODORO DE OLIVEIRA (3.861), filho de
Trajano Theodoro de Oliveira e de Maria da Conceição,
nascido a 28 de março de 1900, no Districto Federal,
residente á rua Goyaz n . 21, funecionario municipal,"
solteiro, com-domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação "éx-officio", B . E. 87.)
ANTÔNIO PINA (3.862), filho deiMartinho José e de Josepha Pina, nascido a 11 de março de 1S92, em Portugal,
residente* á rua Cândido Mendes n, 73, operário municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B .
E. 87.)
'
,
ALEXANDRE RODRIGUES MATHIAS (3.863), filho de José
'-.. Rodrigues Mathias e de Maria do Céo, nascido a 6 de
abril de 1907, em Portugal,-residente a rua Fonseca
T
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Telles n. 117..-funecionario municipal, casado,'com dp.micilio eleitoral n,o districto:municipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio", B. Ê. i"t.).
JOÃO FERREIRA (3.SS4}, filho de Antônio Ferreira de J e sus e de Maria José .Ferreira de Jesus, nascido' a 10 de
setembro de 1912, no Districto. Federal, residente á rua
Carapini ir. 161, Santíssimo, operário municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna.- (Qualificação "ex-offició".-B.- E . 87.)
SEBASTIÃO RAYMUNDO - (3.865), -filho de João-Raymundo
e de Francisca do Rosário, nascido a 15 de janeiro de
1901, no Districto Federal, residente á travessa Laurinda n. '213, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio". B . E . 87.)
FRANCELINO BRAGA (3". 866), filho de Lúcio Braga e de
Luiza Isabel Nazareth, nascido a 15 de abril de 1899,
no Districlo Federal, residente na Quinta-da Bôa Vista
(Parque), operário .municipal.'' solteiro, com domicilio
eleitoral mo districto municipal de SanfAnna. ^Qualificação "ex-officio", B. E . 87.)
'.
JOSE).NUNES MARQUES JÚNIOR (3.867), filho de José Nunes Marques e de Maria do Carmo Moura Ramos, nascido
a 21 de março de 1903, em Portugal, residente no parqu ;
da Quinta da Boa Vista, pperario municipal, solteiro,
com domicilio eleitoral "no' districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação "ex-officio".)
AVELINO PEREIRA (3.868), filho de Maria:Penedo, nascido
a 4 de dezembro de 1893, em Portugal, residente á rua
Voluntários da Pátria,'n.! 28, operário municipal, casado,
- com domicilio eleitoral -< no districto municipal de'
SanfAnna. (Qualificação "ex-officio" B. E . 87.)
DUARTE DOS SANTOS (3.869), filho de Rozéndo dos Santos e de Elisa Margarida dos Santos, nascido a 24"de
junho de 1901, em Portugal, residente á rua Bernardo,
n. 253, Encantado, operário municipal, casado, com domicilio eleitoral íio districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio" B . E . 87.)
FRANCISCO DA COSTA (3.870), filho de Antônio da Gosta
e de Rosa da Fonseca, nascido a 25-de .dezembro de 1886,
em Portugal, jresidente á rua Bartholomeu de Gusmão,
n. 37, funecionario municipal, casado, eom domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. -(Qualificação "ex-officio" B. E . 87.)
FRANCISCO CORDEIRO (3.871), filho de Pedro Cordeiro e
de Augusta Ferreira, nascido a 9 de abril de 1891. em
Portugal, residente no parque da Quinta'da Boa Vista,
funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ezofficio" B . E . 87.)
ORLANDO UUIMARÃES MONTES (3.872), filho de José Antônio Siqueira Montes e de Helena Guimarães Montes,nascido a-28 de novembro'de 1913, no Districto Federai,,
residente á rua Barão de Mesquita, n. 791, casa 9, funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna, (Qualificação '"exofficio". B. E . 87.)
LISNER NUNES NOGUEIRA (3.873), filho de Castorino,Nunes e de Espirituosa Nunes Nogueira, nascido a 12 de
abril de 1910, no Districto Federal, residente á rua Vista
Alegre, n. 4, .funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio" B . E . 87.)
i
JOAQUIM SOARES (3.874), filho de Manoel Soares e de
Florinda Pereira, nascido.a 2 de agosto de 1896, em Portugal, residente no Campo de São Christovão, n . 360,
casa 5, funecionario municipal, casado, com "domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-ófficio" B. E . 87.)
LUIZ SERRA (3.875), filho de Anna Serra, nascido a 29 de
janeiro, de 1889, em Portugal, rcsiáente á rua Cassiano,
n . 77, Gloria, funecionario municipal, casado, com d o micilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio", B . E . 87.)
MANOEL GREGORIO DA SILVA (3.876), filho de Antônio
Gregorio da Silva e de Maria Pires da Silva, nascido a
19"~de agosto de 1893, no Districto Federal, residente á
r u á Assumpç.ão,. n . 47, funecionario muuicipal, casado,
com domicilio 'eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação "ex-officio" B . E . 87.)
JOÃO PEREIRA REIS (3.877), filho de Eugênio Pereira Reis
e de Leonor Pereira Reis, nascido a 11 de agosto de 1911,
'
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no Districto Federal, residente á rua Abolição, n . 132,
casa 4, Engenho de Dentro, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação "ex-officio" B. E . 87.)
ANTÔNIO LOUREIRO (3.87S). filho de Antônio Loureiro e
dc Maria Serra, nascido a 22 de abril de 1882, em Portugal, residente á Avenida Salvador de Sá, n. 134, operário municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal -de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio" B . E . 87.)
THEREZA ROGÉRIO BITTENCOURT (3.879), filho de Baptisf: Rogério e de Magdálena Fagundes, nascido a 30 de
setembro de 1890, no Districto Federal, residente á Avenida Salvador de Sá, n . 64, funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação "ex-officio" B . E . 87.) '
CLARJZON MAGALHÃES (3.880), filho de Manoel Magalhães
e de Maria de Limas, naseido a 1 de setembro de 1911, '
no Districto Federal, residente á praça Sabicaü, n. 225,
Penha Circular, operário municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna,
(Qualificação "ex-officio" B . E . 87.)
BENJAMIN PEREIRA (3.881), filho de João Joaquim Pereira e de Rosa Jesus, nascido a 24 de janeiro de 1884, em
Portugal, residente no Parque da Quinta da Boa Vista,
operário municipal, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação "exofficio".)
ARMANDO PINTO BENEVENTE (3.882), filho de Domingos
Pinto Benevente e de Isabel Rodrigues do Sá, nascido a
15 de julho de 1905, no Districto Federal, residente á rua
Lemos, 17, Santa Cruz, operário municipal, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio". B.. E. 87.)
JAC1NTHO GAMA (3.883), filho de Dionisio Gama de Oliveira e de Maria Olga Pereira, nascido a. 3 de julho de
1906, uo Districto Federal, residente á Estrada Rio São
Paulo, 26, funecioanrio municipal, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio".)
LUIZ SEBASTIÃO FAB REGAS SURIQUE FILHO (3.884), filho de Luiz Sebastião Fabregas Surique e de Guiihermina Augusta Ema Mattos Surique, nascido a 3 de novembro de 1880, no Districto Federal, residente á rua Campos da Paz, 99, funecionario municipal, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio", B . E . 87.)
MARCELLINO FRANCISCO DE OLIVEIRA (3.885), filho de
João Francisco de Oliveira e de Gertrudes Frankelina de
Oliveira, nascido a 22 de abril de 1900, no Distrieto F e deral, residente á rua Maria José, 11, Costa Barros, L i nha Auxiliar, funecionario municipal, solteiro, c?m domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio", B . E . 87.).
JOSE' JOAQUIM DOS REIS (3.880), filho de Antônio Jcsc
dos Reis e de Anna Adelia dos Reis, nascido a 29 de j u lho, de 1895, em Portugal, residente á roa N. 9, 24. E n genho da Rainha, operário municipal, casado, com domicilio eleitora] no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 8 7 . '
JOAQUIM DA COSTA SOARES (3.887), filho de Antônio da
Costa Soares e de Maria da Conceição Costa, na?c*do a . 3
de novembro de 1906, em Portugal, residente no Parque
da Boa Vista, funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio", B . E . 87.)
FERNANDO LÜTZ LOUREIRO DE MAGALHÃES (3.888),- filho de Antônio Loureiro Magalhães e de Belmira Rita
Moreira Magalhães, nascido a 21 de junho de 1910, no
Districto Federal, residente á rua Visconde Caravellas,
130, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do SanfAnna. ÍQualificação
"ex-officio". B . E . ,87.)
ANTÔNIO PEREIRA (3.889), filho de Manoel Pereira e de
Maria de Jesus, nascido a 5 de julho de 1875, em P o r t u gal, residente á rua Joaquim Norberto, 82, Cavalcanti,
operário' municipal, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio". B . E . 87.)
ALBINO ANTÔNIO DE SOUZA (3.890), filho de José Antônio
de Souza e de Delphina de Souza, nascido a 14 de janeiro
de 1908, no Districto Federal, residente á rua Frei Caneca, 140, operário, municipal, solteiro, com domicilio
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eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-offieio". B . E, 87.)
DORVÃL JOSE' LUIZ (3.891), filho de Pedro José Luiz e de
Euphrasia Luiza Dornelles, nascido a 1 de março de
1908, no Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua
Coronel Rangel, 51, funecionario municipa], solteiro, com
domicilio eleiloral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação "ex-officio", B. E. 77.)
ALBERTO DA ROCHA MOREIRA (3.892), filho de Alberto
Joaquim Moreira e de Maria da Rocha Moreira, nascido
a 3 dc junho de 1910, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Francisco Muratori, 28, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral nó districto-municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 77.)
EU RI CO D'ALMEIDA (3.893), filho de Antônio José de Almeida e de Aida de Almeida, nascido a 21 de abril de
1911, no Estado de Minas Geraes, resideite á rua Dom
Basco, 76, funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B. E . 77.)
JOSE' CARDOSO (3.894), filho de Antônio Cardoso e de Antonia Cardoso, nasciao a 9 de abril de 1895, em Portugal,
, residente á rua João Caetano, 34, empregado municipal,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B. E. 8.1.)
LUIZ SATURNINO DA SILVA (3.895), filho de João Saturnino da Silva e de Maria Magdálena da Silva, nascido a' 12 dc agosto de 1900, no Estado de Pernambuco,
residente á rua Barão de S. Felix, 221, empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no districlo m u nicipal de SanfAnna.. (Qualificação ex-officio, B . E .
numero 77.)
ANTÔNIO CORRÊA PAZ (3.896), filho de José Corrêa Paz e
de Maria Emiüa de Jesus, nascido a 12 de setembro de
^
1879, em Portugal .residente á rua Archias Cordeiro,
448, c. 2, funecionario municipal, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 8 7 . ;
HERMOGENES AGENOR PACHECO (3.897), íilho de Tb orne"
Pacheco e de Thereza Pacheco, nascido a 19 de abril de
1905, no Estado do Rio de Janeiro, residente á r u a Fernandes da- Cunha, 215, Vigário Geral, funceienario m u nicipal, casado, com domicilio eleitoral uo dis:.riclo m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio. B . E . 77.)
EDUARDO JONAS DA SILVA .(3.898), filho de Eduardo Joaquim da Silva e de Maria Jesuina da Pureza, nascido a
30 de março de 1897, no E.stado de Alagoas, residente &
rua Saccadura Cabral, 307, Saúde, sargento da Armada,
casado, com domicilio eleitorai no districto municipal
de Gamboa. (Qualificação ex-officio. B . E . 85.)
NELSON PEREIRA DA SILVA (3.899), fiiho de João Pereira
da Silva e de Maria Julia Pereira, nascido a 28 de julho
de 1913, no Estado do Ceará, residente á rua do Livramento. 72, funecionario publjuo. solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Gamboa. (Qualificação e-x-officio, B. E . 85.)
MANOEL CARDOSO DA SILVA (3.9001. filho de Francisco
Cardoso da Silva e de Maria Cardoso da Silva, nascido
a 17 de março de 1912. no Estado de Pernambuco, residente á m a Barão da Gamboa. 150. sargento da Armaua,
solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal
de Gamboa. . (Qualificação ex-of ficio, B . E . 75.)
RAYMUNDO MACIEL'(3.901), Íilho de Theodoro Severo Maciel e de Maria Magdálena Maciel, nascido a 9 de d w m bro de 1894, no Estado do Pará. residentu á rua Carlos
Xavier, 232, c. 2, Dona Clara, r-scriplurario, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação ex-officio, B . E . 12, de 1933.)
GASTA O DÓ REGO MACEDO Í3.902i. filho de Mario do
Rego Macedo e de Clotilde Paiva do Rego Macedo, nascido a 9 de setembro de 1899. no Estado do Rio de J a neiro, residente á rua Cândido Mendes, 25 apt. 25, funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 26. de 1932.) •
MARIA DE LOURDES PINTO RIBEIRO (3.903). filha de J u vencio Pinto Ribeiro e de Marianna Santos Ribeito. nascida a 4 de fevereiro de 190S. no Districto Federal, r e sidente á rua Almirante Cockr.uie. 89, funccionaria m u nicipal, solteira, com domicilio eleitoral ho districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, -B. E .
9 de 1933.)
FRANCISCO GUIMARÃES (3.904). filho de Faustina Moranf
nascido a 24 de setembro de 1892, no Districlo Federal,
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residente á rua Gomes Serna, 13. empregada, municipal,
avenida Paulo de Frontin. 633. funecionario municipal,
de • SanfAnna. (Qualificação ex-officiò, B . E.. 60, de
1933.)
ICARIDE MARIA CARDOSO (3.905). filha de Domingos dos
Anjos Cardoso" e de Rosalina de Lima Cardoso, .nascido
a 5 de junho de 1897, no Districto Federal, residente á
avenida Paulo de Frontin. 093, funccionaria municipal,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Espirito Santo. (Qualificação ex-officio, B . E . 9, de
1933.)
•
f
CLODOÁLDO DE SOUZA CORRE A (3.906), filho de José
Eduardo de Souza Corrêa e de Maria Amélia Corrêa Mendonça, nascido a 26 de outubro de 1902, no Estado da
" Bahia, residente á rua Miguel Fernandes, 25, sub-official
da Armada, casado, com domicilio eleitoral no districtí
municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E,
12, de 1933.)
Rio de Janeiro, 31 de agosto de 1934. — Pelo escrivão,
ítane Evaristo de Oliveira.
SÉTIMA

ZONA

ELEITORAL

ÍDistrictos municipaes de Gamboa, S a n f A i i u a
e Espirito Santo)
«juiz — Br. Antônio Rodolpho Toscano Kspinoh
Faço publico, para os fins dos arts. 4-3 do Código e 25
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este
Cartório e Juizo da 7 Zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: .
a

THECLO MARTINS .(621)," filho de Henrique Ângelo Martins e de Theodora Monçores Martins, nascido a 23 de
setembro de 1905, no Districto Federal, residente á rua
General Pedra n. 71, commercio, solteiro com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
MANOEL SANTOS REIS (1.137), filho de Antônio Santos
Reis e de Emilia Maria dos Reis, nascido a 31 de janeiro
de 1893, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente
ã rua Carmo Netto n. 23, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
PEDRO SOARES CAMPOS,»(l .242), filho de Antônio Soares Campos e de Augusta Santos Campos, nascido a 8
de junho de 1-913, em Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Júlio do Carmo n. 13, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u - •
nicipal de- SanfAnna. (Qualificação requerida.)
JOSÉ. LOURENÇO DO NASCIMENTO (1.299), filho de Manoel Lourenço do vNascimento e de Antonia Maria da
Conceição, nascido a 20 de abril de 1902, em Alliança,
Estado de Pernambuco, residente á rua Bella n . 48,
motorista, solteiro, com domicilio "eleitoral, no districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
MANOEL .BAPTISTA PESSANHA (1.317), filho de Joaquim Baptista Pessanha e de Severina Francisca Baptista, nascido a 13 de setembro de 1895, em Campos, E s tado do Rio de Janeiro, residente á rua do Lavradio
n . 143, portuário, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação exof ficio, B . E . 67, n . 691.)
ERNANI DA SILVA (1.318), filho de Elvira da Silva, nascido
a 28 de novembro de 1909, em Vassouras, Estado do
Rio de Janeiro, residente á" Villa Pompeia n . 18, operario, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ALBERTO AUGUSTO CAVALCANTE'DE GUSMÃO (1.336);
filho de Antônio Cavalcante Albuquerque de Gusmão e
cie Emilia Cavalcante Albuquerque de Gusmão, nascido
a 30 de julho de 1915 no Districto Federal, residente á
rua Senador-Euzebio n. 404, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral'no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ÁLVARO RIBEIRO NUNES (1.3-46), filho de Martinho Ribeiro Nunes e de Julia Augusta Ribeiro Nunes, nascido
a 21 de julho de 1875, no Districto Federal, residente á
' rua Theodoro da Silva n . 42, commercio, viuvo, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
MARMOZETH SMITH (1.354), filho de Jayme Smith e de
Virgínia Barbosa, nascido a 10 de junho do 1910, no
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Districto Federal, residente á rua Soares de Meirelles
n. 66, portuário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação
ex-officio B . E . 67, n . 717.)
M
MANOEL TÃOZINHO FILHO (1.361), filho de Manoel Tãozinho da Silva e de Maria 'Pãozinho da Silva, nascido a
24 de outubro de 1900, em Barra de Santo Antônio, Estado de Alagoas, residente á rua do Livramento n . 134A,
marítimo, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
OLYMPIO
0
DE PAULA CARNEIRO (1.432), filho de Olympio de Paula Carneiro e de Adelaide Alves, nascido a
28 de setembro de 1893, em Cordeiro, Estado do Rio de.
Janeiro, residente á rua Maia Lacerda n. 74, commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto- municipal.de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
DEUSDEDIT
f
PEREIRA DE MATTOS (1.454), filho de José
Ignacio Pereira de Mattos e de Joanna Ferreira Lopes,
nascido a 27 de fevereiro de 1910, no Districto Federal,
residente á rua Conselheiro Ribas n . 15, Olaria, commercio, solteiro, com domicilio eleitorai no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
HOMERO LUCAS (1.467), filho de Ângelo Lucas e de Ernestina Sartine Lucas, nascido a 3 de abril de 1915, em
Mar de Espanha, Estado dé Minas Geraes, residente a
rua Barão de Mesquita n. 588, estudante, solteiro, com
domicilio eleitoral no. districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)
JJOÃO LAÇAVA (1.474), filho de Salvador Laçava e de F r a n . cisca Traçava, nascido a 22 de janeiro de 1894, em Mandos, Estado do Amazonas, residente á rua Carmo Netto
n . 283, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação reque- •
rida.)
J
JOSÉ
OCTAVIANO DA SILVA ; í . 4 S l ) . filho de Octaviano
Quermo da Silva e de Petronilba Ferreira tia Silva, nascido a 5.de dezembro de 1910. ST? Itabayanna. Estado da
Parãhyba do Norte, residente á rua Frei Caneca, 94, commercio, solteiro, com domicilio eleitorai no distrieto municipal de Espirito--Santo. .(Qualificação requerida.')",
(
OSWALDO
DA CUNHA-CAETANO (1.487), filho de Amaro
José Cartano e de Margarida da Cunha Caetano, nascido
a 10 de abrii.de 1903, no Districto Federai, residente á.
rua Thompson Flores n . 18, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
xVICENTE MOREIRA (1.498), filho de Manoel Justino Moreira e de Maria Victoriua Moreira, nascido a 7 de janeiro
de 1,896, em São Salvador, Estado da Bahia, residente
á rua Frei Caneca n. 94, enfermeiro, solteiro, com'domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
(Qualificação requerida.)
PEDRO/ RERESTRELLÕ DE MENEZES (1.501), filho de
I
Domingos Gomes Ferreira de Menezes e de Ruth Peres- trello de Menezes, nascido a 28 de outubro de 1892, no
Districto Federal, residente á rua Senador JSuzebio n u mero 524, commercio, viuvo, com domicilio eleitoral no
districto municipal dc Espirito Santo. (Qualificação r e querida .)
•
FRANKLIN. PACHECO DE AZEVEDO (1.507), filho de Leo1
nor Pacheco Barros, nascido a 16 de março de 1910, no
Districto Federal, residente á'"rua São Pedro n . 116,
commercio, solteiro, çom domicilio eleitoral no districto
municipal.de Espiritei Santo. (Qualificação "ex-officio".
B. E . 66. n. 549.)
GASTÃO PACHECO (1.537), filho de Veríssimo Joaquim Pacheco e de Mart.ha Layna Pacheco, nascido- a-13 de maio
de 1901, em Parãhyba do Sul, Estado d o Rio de Janeiro,
residente á rua Maranguape n. 41, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral.no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
OLGA MENDONÇA PINTO (1.564), filha de José Pinto Coei
lho Júnior e.de Albina Mendonça Pinto, nascida a 8 de
'
abril de 1S95, em Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro,
'
residente á rua de Santa Clara n. 115, funccionaria m u nicipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Espirito' Santo. (Qualificação "ex-officio", B.
E. 68.)
JOSE MARTINS DE OLIVEIRA (1.578), filho de Valentim
Martins de Oliveira e de Idalina Ferreira Martins, nas. cido a 25 de junho de 1897, em Magé, Estado do Rio de
Janeiro, residente á rua Marquez de Pombal n< 28, cirurgião dentista, casado, com domicilio eleitoral no distri£
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cto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida .)
BENEVIDES DE OLIVEIRA (1.579), filho de Manoel F r a n cisco de Oliveira e dc Raymunda de Oliveira e Silva, nascido a 10 de junho de 1913, no Districto Federal, r e s i dente á rua Santa Maria n. 23, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)
ELGITTA DA SILVA NOGUEIRA (1.580), filha de Thomaz
José Folco e de Alexandrina da Rocha Folco, nascida a
24 de maio de 1904, no Districto Federal, residente á
rua Senador Euzebio n. 240, domestica, casada, com domicilio eleitoral-no districto municipal de Esp.rito Santo.
(Qualificação requerida.)
GREGORIO PEREIRA DA ROCHA SOBRINHO (1.581), filho
de Francisco Pereira da Rocha e de Francisca Gomes
da Rocha, nascido a 4 de janeiro de 1897, em Rodeio,
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua do Monte n u mero 15, operário, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal do Espirito Santo. (Qualificação r e querida.)
JOÃO ALVES DE AMORIM (1.584), filho de José Alves de
Amorim e de Maria Alves Pessoa, nascido a 8 de abril
de 1905, no Districto Federal, residente á rua Conde
Bomfim n . 258, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
,
JOSE' LOPES (1.588), filho de Bernardo Lopes Brazão e
de Josepha Queija, nascido a 4 de maio de 1898, no Districto Federal, residente á praça da Harmonia n. 53,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO MACHADO DA COSTA (1.589), filho de José
Machado da Costa e de Maria do Carmo, nascido a 27
de j a n e i r o . d e 1908, no Districto Federal, residente á
rua João Caetano n. 1, casa 1, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no. districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
ÁLVARO DE MELLO (1.593), filho de José Ignacio da Silva
Mello e de Elisa de Jesus Esteves, nascido a 27 de abril
de 1901, no Districto Federal, residente á rua da America n . 160, commercio, casado, com domicilio eleitoral
no district omunicipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida.)
JORGE RODRIGUES DA ROCHA (1.594), filho de Florencio da Rocha e de Isabel dos Anjos, nascido a 21 de
maio de 1898, no Districto Federal, residente á rua de
SanfAnna n . 61, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral ho districto municipal de SanfAnna., (Qualificação requerida.)
JOSE' FAUSTINO (1.604), filho de Eduardo Silva e de Ludovina Francisca da Silva, nascido a 13 de março de
1892, em Porto Novo, Estado de Mina*s Geraes, residente
á rua Farnesi n. 45, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal dc SanfAnna. (Qualificação requerida.)
.TOSE' CORDEIRO ARANTES (1.602), filho de José de Paula
Arantes Júnior e de Alvanira Cordeiro Arantes, nascido
a 26 de março do 1911, no Districto Federal, residente
no becco da Carioca n. 11, portuário, solteiro, com domicilio el.utoral no districto municipal do Espirito Santo.
(Qualificação "ex-officio". E . E. 67, n. 699.)
MANOEL RAMOS (1.605), filho de Juvenal Ramos e de F e louza Maria da Conceição, nascido a 24 de fevereiro do
1904, em Macahé, Estado do Rio de Janeiro, residente â
rua Galileu n . 22, estucador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
GABRIEL JÚLIO DE CARVALHO FILHO (1.610), filho do
Gabriel Júlio de Carvalho e de Maria Francisca de Souza
Carvalho, nascido a 6 de agosto de 1901, no Districto
Federal, residente á rua Senador Euzebio n. 544, operário, casado, com domicilio eleiloral no districto m u nicipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO JÚLIO (1.012), filho de Manoel Pinto Carneiro
Diniz e de Deolinda Lopes da Silva, nascido a 26 de
junho dc 1915, no Districto Federal, residente á rua
Visconde de Itauna n. 153, commercio, solteiro com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
JORGE CASTRO (1.613), filho dc Júlio Paulino de Castro e
de Carolina da Silva Castro, nascido a 5 de dezembro dc
1912, no Districto Federal, residente á rua General Pedra n. 112^operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
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districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação
requerida.)
SYLVIO PINHO MAGALHÃES (1.616), filho de João da Silva
Magalhães e de Thereza Pinho Magalhães, nascido a 9
de outubro de 1912, no Districto* Federal, residente á
rua Visconde de Itauna n . 465, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral rio districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)
JORGE ANTÔNIO DE AZEVEDO (1.626), filho de Manoel
Antônio de Azevedo e de Luiza Cornelio de Azevedo, nascido a 16 de junho de 1912, em São Paulo, Estado de
São Paulo, residente á-travessa Ayres Pinto n. 12, casa
1, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ATLÂNTICO FERREIRA MARQUES D'E ABREU (1.633), filho de Hortencio Ferreira Marques de Abreu e de Maria
Carolina de Abreu, nascido a 11 de novembro ^de 1900,
no Districto Federal, residente á rua Serra n. 144, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
JOSE' VICENTE DE SOUZA (1.635), filho de João Vicente
de Souza e de Antonia Maria da Conceição, nascido a 19
de agosto de 1904, em Gravata, Estado de Pernambuco,
residente á rua Saldanha Marinho n. 42, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gamboa. (Qualificação requerida.)
MANOEL ANTÔNIO GUIMARÃES FILHO (1.636), filho de
Manoel Antônio Guimarães e de Arminda Rosa Guimarães, nascido a 5 de fevereiro de 1900, no Districto F e deral, residente á rua do Lavradio n. 22, sobrado, esti' vador, solteiro, com domicilio eleitoral no. districto m u nicipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B. E .
71, n. 504.)
CARLOS LASSALA (1.638), filho de Roque Lassala e de
Ophemia Ungara, nascido a,16 de julho de 1899, no Districto Federal, residente á rua Benedicto Hyppolito n u mero 76. marmorista. casado com domicilio eleitoral no
districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação r e querida.)
LUIZ DE LACERDA GUIMARÃES (1.639), filho de Francisco de Paula Guimarães de Adelia de Lacerda Guimarães,
nascido a 24 de novembro de 1883, no Estado do Rio
Grande do Sul, residente á . r u a da Constituição, n. 30,
medico, desquitado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
FELICIO VIRIATO TEIXEIRA BRANDÃO (1.643), filho de
João Carlos Teixeira Brandão e de Maria de Lourdes
Teixeira Brandão, nascido a 13 de outubro de 1913, no
Districto Federal, residente á rua de SanfAnna, n . 138
A, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida. )
EMYGDIO ROCHA (1.663), filho de Cândido Luiz Rocha e
de Rita Maria da Rocha, naseido a 3 de agosto de 1894,
no Districto Federal, residente á rua Barão de São F e lix, n. 182, operário, viuvo, com domicilio fleitoral no
districto municipal de Espirito Santo.
(Qualificação
"ex-officio", B . E. 61 n . 6.778.)
WALDEMAR MARTINS NOGUEIRA (1.685), filho de Joaquim Nogueira de Carvalho e de Joaquina Marques de
Almeida, nascido a 29 de junho de 1913. no Districto
Federal, residente á rua de São Christovão. n. 54, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
AFFONSO PIO MARIA DE LACERDA FROISE (1.697). filho
de Affonso Pio Maria de Lacerda Froise e de Francisca
dos Santos Froise, nascido a 23 de agosto de 1906. no
Districto Federal, rua D. Ceeilia. n. 2. commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
MANOELA GAREAU (1.710), filha de Pedro Gareau e de
Rita Gareau. nascida a 14 de fevereiro de 1890, em Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua
Faria Brito, n. 23, commercio, viuva, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ARTHUR ARAÚJO (1.717). filho de Manoel Maria de Araújo,
e de Adolphina Rosa de Araújo, nascido a 13 de agosto
de 1913. no Districlo Federal, residente á travessa Cleto
Campello, n. 13, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
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OSWALDO MIRANDA (1.722), filho de Joaquim Miranda e
de Anna Lobata Miranda, nascido a 9 de julho.de 1911,
em Patrecinio de Muriabé, Estado do Rio de Janeiro,
residente á rua Antônio Salema, n . 15, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
.JOÃO VICENTE DE PAULA E. SILVA- (1.736), filho de José
Francisco da Silva e de Elvira da Silva, nascido a 19 de
julho de 1898, no Districto Federal, residente á rua da
Estrella, n . 62, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação "ex-officio", B . E. 66 n . 515.)
OSWALDO PEREIRA BARCELLOS (1.750), filho de Henrique Telles Barcellos e de Anna Pereira Barcellos, nascido a 19 de junho de 1899, no Districto Federal, residente á rua Juvenal Galenoj n. 54, operário, casado, com
domicilio eleitoral no distrieto municipal de SanfAnna.
(Qualificação .'"ex-officki" B . E . 67 n . 74.)
WILSON LAVOR (1.758). filho de Joaquim Cândido Lavor
e de Gertrudes Hollanda Lavor, nascido a l l . d e junho
de 1901, em Iguatu', E.stado do Ceará, residente á rua
Visconde de Itaúna, n. 213, operário, solteiro com domicilio eleitorai no districto,,municipal de SanfAnrja,
(Qualificação "ex-officio" B . E . 67 n . 70.)
RUBENS DA- SILVA LEITÃO (1.770), filho de Manoel da
Silva Leitão e de, Adelaide da Silva Leitão, naseido a 6
üe setembro de 1879, no Distancio Federal, residente á
rua Ibituruna, n . 62, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ABMAEL FELICIO CAVALCANTE ((1.773), filho de Manoel
Felicio Cavalcante e de Josephina Maria de Carvalho,
nascido a 14 de janeiro de 1909,' e m Amarante, Estado
do Piauhy, residente á rua,.*Visconde de Maranguape,
n . 11, commercio, solteiro,*'"com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação reque. rida..)'
• ' . ' • .
ÜLVALDINO REZENDE (1.796), filho de Heitor Coelho
Rezende e de Adelina Teixeira Gonçalves, nascido, a 12
de dezembro de 1911, no Districto Federal, residente á
rua Jequiriçá, n . 190, Penha, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Espirito ' Santo. (Qualificação requerida.)
GUIOMAR DÓ ESPIRITO SANTO (1.814), filha de Julião
José do Espirito Santo e de Benedicta Umbelina do E s pirito Santo, nascida a 26 de janeiro, de 1908, no Districto Federal, residente á r u a José Domingos n . 28,
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
• .-municipal de "SanfAnna. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
HILDA DO ESPIRITO SANTO (1.826), filha de Julião José
do Espirito Santo e de Benedicta Umbelina do Espirito
Santo, nascida á 4 de abril de 1916, no Districto'Federal,
residente á rua José Domingos n . 2'8, domestica, sol-,
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
MANOEL RIBEIRO. (1.828), filho de Custodio Ribeiro, e
de Joaquina Cardoso, nascido a 16 de junho de 1899,
ío Dislricto Federal, residente. á rua São Leopoldo n u mero 134, commercio," solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Espirito Santo, . (Qualificação ."ex-officio", B . E . 63, n . 543).,
ANTHERO DE CARVALHO .(1.830), filho de Manoel Luiz
de Carvalho e. de Maria Àssumpção de Carvalho, nascido
a 5 de maio de 1912, uo Districto Federal, residente á
Avenida Salvador de Sá n . 80, operário estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 71 n u mero 43) .
MANOEL LOPES VEIGA (1.832)., filho- de João Lopes Veiga e de Carmen Amélia Rodrigues, nascido a 3 de outubro, de 1910, no Distrieto Federal, 'residente á r u a
São Pedro n . 279, operário', solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qua~
lificação requerida) .•
_
, ^
SEBASTIÃO LEQUES REBELLO (1.843), filho de Manoel
Gonçalves Rebello e de Maria Leques Rebéllo, nascido' a
1 de julho de 1909, no Estado do Rio de Janeiro, r e s i dente á rua Senador Alencar n . 184, casa 2, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no dsitricto municipal,
de Espirito Santo. (Qualificação "ex-officio",\B. E«
66, n . 802)..
""
" '
v
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ANTENOR MIGUELINO DE ASSIS (1.858), filho d e l a ' ria Migueliná de Assis, nascido a 22 de setembro de
rua Cardoso Marinho n. 274, operário, solteiro, com,
domicilio eleitoral no districto municipal de Gamboa.,
(Qualificação requerida).
.
AMARO DE. SOUZA NOGUEIRA (1865), filho de Noê de
Souza Nogueira e de Domiciana de Souza Nogueira,
nascido a 7 de dezembro de 1906, em Campos, Estado do
Rio de Janeiro, residente á r u a Prudente de Moraes, n u mero 396, policia do Cáes do Porto, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gamboa. (Qualificação "ex-officio", B. E . 70, n. 14).
'
ELOY DE LA CERDA (1.879), filho de Renato de la Cerda
e de Tecia Machado de la Cerda, nascido a 8 de'novembro de 1907, em üruguayana, Estado do Rio Grande do
Sul, residente á rua Cardozo n . 70, funecionario p u blico, casado, com domicilio eleitoral no - districto m u nicipal de Espirito Santo. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
ALCIDES SIQUEIRA (1:894), filho de Alcides Siaueira e
de Eduardo Gonçalves Siqueira, nascido a 13 de maio de
1909, em Magé, Estado do Rio de Janeiro, residente- á
r u a Sá n . 44, commercio, solteiro, com domicilio eleí• toral no districto municipal de Espirito Santo.. (Qualificação "ex-officio", B . E . 66, n. "77.)."' - • '. •
t CARLOS NOGUEIRA GASPAR (1.895),, filho de Francisco
Cardoso Gaspar e de Hermeíinda Nogueira Gonçalves,
nascido a 18 de julho de 1911, no Districto Federal, r e sidente á rua do Morro sjn., commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral nO districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação r e q u e r i d a ) .
MIGUEL RUFFO (1.897), filho de Julião Ruffo ed Concet'ta Vitale, nascido a 21 de abril de 1896, no Districto F e deral, residente á rua Visconde de Itauna n. 177, s o brado, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal, de SanfAnna. ' (Qualificação re-.
querida.) .
, . .
-.
ANTÔNIO CÂNDIDO BORGES (1.899), filho de José Cândido Borges e de Maria Rosa, nascido a 10 de agosto do
1911, no Districto Federal, residente á rua São Pedro
n . 186, sobrado, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 71, n . 250)..
ANTÔNIO TEIXEIRA DE AZEVEDO JÚNIOR (1.907), filho
de Antônio Teixeira -de Azevedo e de Albertina de J e sus Vicencia, nascido a 12 de março de 1903, no D i s tricto Federal, residente á rua Francisco Eugênio n u - ;
mero 171,' operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação " e x officio", B . E . 71, n. 240).
.- .
AGOSTINHO ABDO MERHY (1.927), filho de Abdo Merhy.
e de Maria José Abdo, nascido a 2 de, maio de 1905, no
Estado de Minas Geraes, residente á rua Dr.Agra a. 67,<
- commercio,. casado, com domicilio eleitoral no. districto;
municipa] de SanfAnna: (Qualificação requerida.)
OSWALDO TERTULIANO DOS SANTOS (1.949), filho de
Manoel Tertuliano dos Santos e de Maria Del.phina dos
Santos, nascido, a 2 de-maio de* 1901, no Districto Fe-i
deral, residente á rua Capitão Sampaio n . 83, operário,
solteiro, com' domicilia eleitoral .no districto munie-.pai
de SanfAnnai (Qualificação requerida.)
'
j
EUCLIDE3 MACHADO DA SILVA (d .956), filho de Antônio
Machado da Silva e.de Maria Laurentína da Conceição, "
nascido a 5 de maio de 1909, em Itaborahy, Estado do
Rio de" Janeiro, residente'á rua Abas n, 41, operário,
solteiro, çom domicilio eleitoral no dislricto. municipal
de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
HARIO DE ROSE (1.972), filho de José De Rose e de Ale-!
xandrina Mangieri, nascido a 29 de janeiro de .1913,' errí
São Paulo, (capital), residente á rua Conde de'Bomfim
n. 435, commercio, solteiro, eom domicilio eleitoral no
districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação re-:querida.)
.
:J
PEDRO MESSIAS. (1.989), filho de.Dionysio Bispo dos San^l
tos e de Adolphina Bispo dos Santos, nascido a 4 ' d e .
julho de 1907, no Estado' de Sergipe, residente ,á ruaj •
Felesbello Freire n . 84, Ramos, motorista, solteiro, c o m i
domicilio eleitoral ho districto municipal de SanfAnna.;
(Qualificação "ex-officio", B . E . 67, n . 118.)
j
FRANCISCO BARONI (2.003), filho de Eugênio Baroni e d á
Maria Gonçalves, nascido a 30 de abril de 1905, no Districto Federal, residente á rua da America n. 26, i-on.H]
!
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mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Espirito Santo. (Qualificação "ex-officio",
B . E . 66. n . . 506.)
AFFONSO MARTINS LOUREIRO (2.019), filho de Joaquim
Martins Loureiro Sobrinho e de Paulina Gonçalves Loureiro, nascido a 19 de junho de 1904, no Districto f e deral, residente á rua Aristides Lobo n. 108, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SantAnna. (Qualificação requerida.)
JOSE' ALVES (2.028;. filho de Francisco Alves e dc A u r o r a
Garcia Alves, nascido a 4 de junho de 1901, no Estado
de São Paulo, residente á rua Biandina n. 27, Oswaldo
Cruz, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 67, n . 2.)
OLAVO SAYÃO CONTINENTINO (2.042), filho de Fernando Pereira da Silva Continentino e de Guiihermina
Sayâò Continentino, nascido a 29 de julho de 1890, no
Districto Federal, residente á rua Buenos Aires n. 189,
I andar, advogado, casado, com domicilio eleitorai no
districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação r e querida/)
HERCULES BAPTISTA THOME* DE SOUZA -(2.044), filho
de José Thomé de Souza e de Maria do Carmo Thomé
de Souza, nascido a 16 de setembro de'1901, no Estado
do Amazonas, residente á rua São João Baptista n. 42,
casa 1. estivador, casado," com domic lio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B. E . 71, n . 140.)
ADAC.IO AUGUSTO GOMES (2.063), filho de Eduardo Augusto Gomes e de Maria José Gomes, nascido a 3 ds
agosto dc.'1909, no Districto Federal, residente á rua
Felisbello Freire n. 143, empregado municipal, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação ."ex-officio", B . E . 73.)
MANOEL PEREIRA (2.064), filho de José Pereira e de Migilina Teixeira, nascido a 27 de maio de 1882, em Portugal, residente no Campo de São Christovão s|n, naturalizado, empregado municipal, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 73.)
MANOEL MARTINS FILHO (2.065), filho de Manoel Martins do Nascimento e de Amélia Maria da Conceição,
nascido a 7 de julho de 1897, em São Gonçalo, Estado
do Rio de Janeiro, residente á rua Argentina n. 88,
casa X, funecionario municipal, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 73.)
JAYME JOSE' DA FONSECCA (2.066), filho de Octavio José
da Fonsecca e de Adelia Pereira da Fonsecca, nascido a
23 de janeiro de 1910, no Districto Federal, residente á
rua Angélica Motta n . 27, empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 73.)
JOAQUIM JOSE' LOPES (2.067), filho de José Francisco
Lopes e de Francisca de Villela Faria, nascido a 3 dc novembro de 1903, em Portugal, residente á rua Enne.s
Filho n. 207, naturalizado, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E. 73.)
JOSE' FIGUEIREDO (2.068), filho de Maria de Jesus F i gueiredo, nascido a 16 de janeiro de 1880, em Portugal,
residente á rua Silva n. 33, naturalizado, empregado
municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B.
E . 73.)
JOSE' CASTANHEIRA DE ALMEIDA (2.060), filho' do Joaquim Caslanheira de Almeida e de Maria do Oliveira,
nascido a 15 de janeiro de 1895, em Portugal, residente
4 rua Chaves de Farias n . 55, uaturalizado, empregado
municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B.
E . 73.)
HENRIQUE NEUMANN (2.070), filho de Astrogildo Neumann e de Anna Neumann, nascido a 23 de agosto de
1913, no Districto Federal, residente á rua Clarimundo
de Mello n . 277, Piedade, empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dc
SanfAnna. (Qualificação "éx-officio", B . E . 73.)
MANOEL-FERREIRA AL VERA (2.071), filho de Joaquim
Ferreira de Almeida e de Estella Quinhose Alvera. nascido a 24 de setembro de 1913, no Districto Federal,
residente á estrada Rio-São Paulo n . 287, casa 6, empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitorai no
o
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districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "'exofficio", B . E . 73.)
CLAUDIONOR DE OLIVEIRA COSTA (2.072), filho de Manoel de Oliveira Costa e de Adalgísa Souza da Costa,
nascido a 11 de janeiro de 1903, no Districto Federal,
residente á rua Guarabu' n. 59, Inhau'ma, funecionario
municipal, casado, com domicilio eleitoral n o . districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio". B.
E . 73.)
ÜAV1D SOARES (2-087), filho de Abel Alcanfôr Soares e
de Rita Maria da Conceição, nascido a 8 de outubro de
1910, em Cratheu's, Estado do Ceará, residente á rua
General Câmara n. 215, empregado municipal, solteiro, cóm domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 73.)
CARINO DE MELLO (2.088), filho dc Argemiro Baptista
de Mello e de Lydia Maria Baptista, nascido a 22 de novembro de 1903, no Districto Federal, residente á estação de Caxias, Eslado do Rio, funecionario municipal,
solteiro, com domicilio elelioral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 73.)
MARIO MACHADO DA COSTA (2.094), filho de Manoel Machado da Costa e de Maria Henriqueta da Costa, nascido
a 21 de julho de 1907, no Districto Federal, residente
á rua Senador Euzebio n . 186, operário municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipa! de
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
JUVENAL GOMES FARIA (2.099), filho de Justino Gomes
Faria e de Leonor Gomes Faria, nascido a 25 de outubro de 1908, no Districto Federal, residente á rua Senador Euzebio n . 420, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no distrieto municipal de SaDfAnna. (Qualificação "ex-officio". B . E . 71, n. 277.)
ALFREDO GARRITANO (2.100), filho de Nicola Garritano
e de Lecticia Margarida, nascido a 8 de dezembro de
1893, no Districto Federal, residente á rua Marquez de
Sapucahy n . 146, negociante, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
PANTALEÃO SPINELLI (2.101), filho de Francisco Spinelli e de Maria Sabbado, nascido a 8 de ^evereiro de
1913. no Districto Federal, residente á rua da America
n . 167, operário, solteirc, oom domicilio eleitoral nodistricto municipal de SanfAnna
(Qualificação requerida.)
LEONARDO CUTELLO (2.107), filho de Sebastião Cntc-llo
e de Saloma Fraceti, nascido a 6 de fevereiro de 1897, no
Districto Federal, residente á rua da America n. 161,
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ALFREDO AUGUSTO DIAS (2.110), filho de José Augusto
Dias e de Arminda Dias, nascido a 4 de janeiro de 1897,
no Districto Federal, residente á rua Jansen de Meílo
n . 62, vidreiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal dc SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B. E . 70, n . 58.)
DJALMA HONORIO SERGIPE (2.112), filho de Joaquim
Honorio e de Phiiomena Rosa Alves, nascido a 5 de j u nho de 1901, em Estância, Estado de Sergipe, resident»
á rua SanfAnna, 64, operário, casado, com domicilia
eleitoral no distrieto municinal de SanfAnna." (Qualificação ex-officio, B . E . 71. n. 257.)
PnANClSCO RENDER (2.116), filho de Antônio Render e de
Maria Fonseca, nascido a 11 rio outubro de 1909. no Districto Federai, residente á rua Balthazar Lisboa, 17, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 71,
numero 266.)
ANTÔNIO BERNARDÍNO COUTO DA SILVA (2.117), filho do
Bernardino da Silva e de Orminda Couto da Silva, nascido a 5 de maio de 1913, no Districlo Federal, residente
á rua Miguel Bruno, 64, operário, solteiro,-com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 71, u . 849. l
RAMIRO DE ALMEIDA COSTA (2.127), filho dc Ramiro
Moreira Costa e de Amélia Almeida Costa, nascido a 10
de julho de 1887, em São Luiz, Estado do Maranhão,
residente á rua Guarehy. 30. professor de orchestra. c a sado, com domicilio eleitoral-no districto municioal d i
Espirito Santo. (Qualificação ex-officio, B . E . 74, n u mero 629.)
ELIAS KAMIL (2.182), filho de Kamil Elias e de Jamille
Rahad, nascido a 30 de junho dc 1910. no Districto F e deral, residente á rua Senador Euzebio. 174. cirurgião-
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dentista, solteiro, com d o m i c i l i o .eleitoral no dislricto . . Silva, nascido a 13 de abril de 1895, no'Districto Federal,
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida:) '
* r e s i d e n t e ' á . r u a Senador Euzebio, 160. proprietário, casado, com domiiclio eleitoral no districto municipal de
CLOITLDE DOS SANTOS RODRIGUES (2.189), filha de. BerSanf Anna.- (Qualificação requerida.)
nardíno Francisco Rodris'ü'ss".e de Antonietta. Rodrigues
JOÃO VICTOR DOS SANTOS (2.393), filho de José Victor
dos Santos, nascida a 12 de julho de 1916, uo Districto
dos Santos e de Mar;a Emilia da Conceição, nascido a i
Federal, residente á r u a ' São Luiz- Gonzaga. 227, c. 14,
de abril de 1907, no Districto Federal,- residente á rua
professora de orchestra, solteira, com domicilio eleitoral
Visconde de Itauna, 507, operário; solteiro, com domicilio
no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação
eleitoral no districlo municipal de SanfAnna. (Qualifiex-officio,
B / Éi 74, n . 610.1
•cação "ex-officio", B. E. 71, n. 339.)
OTTILIA DOS SANTOS RODRIGUES (2.191), filha de BerOSWALDO CORRÊA DE MATTOS (2.408), filho de Adão
nardino Francisco Rodrigues e de Antonietta Rodrigues
COrrêa de Mattos e de Julieta de Oliveira Mattos', nascido
dos Santos, nascida a 19 de outubro de 1913,.ho Disa 6 de setembro de 1910, no Districto Federal, residente
<tricto Federal, residente,á rua S." Luiz Gonzaga,'227, casa 14, professora de orchestra, solteira, com domicilio • - á rua General Clarindo, 40 A, commercio, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Saneleitoral no districto municipal ae Espirito Santo. (Quato. (Qualificação requerida.)
lificação ex-officio, B . E.. 74. n. 615.)
BOANÀDA (2.437),' filho de Marco Boanada e de
ANTONIETTA RODRIGUES DOS SANTOS (2.192), filha de ' VIRGÍLIO
Virgínia Noble," nascido a 29 de novembro d e . 1901, no
Tertuliana dos Santos, nascida a 17 de março de 1882, em
Districto Federal, residente á rua de SanfAnna, 5, moMendes, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua São
torista, solteiro, .com domicilio eleitoral no districto m u Luiz Gonzaga, 227, c. 14, professora de orchestra, cade.SanfAnna. (Qualificação requerida.)
sada, com. domicilio eleitoral no districto municipal de ' JOÃOnicipal
KOIFFMAN (2.556), filho de Srul Koiffmann e dé Liba
Espirito Santo. (Qualificação ex-officio, B . E . 74, n u Koiffman, nascido a 16 de maio de 1903, jaã Rumania,
mero 611.)
brasileiro naturalizado, residente á praça da Republica,
BELMIRA ROCHA MUNIZ 2.208), filha de Antônio d a - R o 96, negociante, casado, com domicilio eleitoral no distrie- ~cha e de Anna Preciosa dos Santos, nascida a 22 de j a to municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
neiro de 1900, no Districto Federal, residente á rua SeMARCOS KAUFFMAN (2.558), filho de Izaac Muyr Kaufnador Euzebio, 127, domestica, casada, com. domicilio
íman e de Maria Bella Kauffman, nascido a 15 de janeiro
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualifide 1889, na Rumania, brasileiro naturalizado, residente
cação requerida.)
á rua Senador Euzebio, 37, bancário, casado, com domiALEXANDRE RAVENA (2.212), filho de Alexandre Ravena
cilio eleitoral no districto
municipal
de SanfAnna.
e de Maria Ravena, nascido \ 14 de outubro de 1902, uo
(Qualificação requerida.)
,
Districto Federai, residente á rua Uranos, 21, Ramos,
AVELINO HENRIQUES DA CUNHA (2.559), filho de Fernan-;
professor de orchestra, solte.-ro, com. domicilio eleitoral
do Henriques da Cunha e de Policarpa Augusta Albuno districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação
. querque e Cunha, nascido a. 9 de dezembro de 1902. em '
ex-officio, B . E . 74, n. 771.)
Portugal, brasileiro naturalizado, residente á rua General CáldwelL 166, c, 6, commercio, casado, corii, domicilio
CAMILLO JORGE A Y U B (2.216). filho de Jorge Ayub e de
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (QualifiSuraya Ayub, nascido a 15 de dezembro de 1910. em São
cação requerida.)
<
'
'
Paulo, Estado, de São Paulo, residente á rua Senador
JOAQUIM MATHIAS JÚNIOR (2.560>, filho de Mahoef Ma. Pompeu, 284, commercio, 'lolteiro. com domicilio eleitothias e' de Maria de Jesus, nascido a 7 de novembro de
ral no dislricto municipal de Gamboa. (Qualificação r e . 1897, em Portugal, brasileiro naturalizado, residente á
querida.)
avenida Lauro Mulíer, 10, negociante, casado, com dòmi-'
OLINDA RIBEIRO CARNAVAL (2.230). filha de Albino Ricilio eleitoral
no districto
municipal de SanfAnna.
beiro Lobo e de Miquelina Ribeiro Lobo. nascida á 26
. (Qualificação requerida.)
*
' ' •
de novembro de 1912, no Districto. Federai, residente á
rua Catumby, 96, domestica, casada, com domicilio elei- , JOSE'. AUGUSTO D'ALMEIDA (2.565), filho de Manoel; Lopes d'Almeida e de Lidia Rosa d'Almeida, nascido a 23
toral no districto .municipal de SanfAnna. (Qualificação
de abril de 1900, em Portugal, brasileiro naturalizado,
requerida.)
, . residente á rua de SanfAnna, 73, negociante, casado, scoin
JOSÉ SYNESIO PEREIRA (2.231). filho'de Manoel Synesio
domicilio-eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
Pereira e de Idalina Pereira, nascido a 29 de julho de
(Qualificação requerida.)
1898, em Nova Cruz, Estado do Rio Grande do Norte,
JOÃO LOPES DA COSTA (2.581), filho de Antônio Lopes da
residente á avenida Francisco Bicalho. 175. empregada
Costa e de Maria Ismenia da Costa, nascido a 7 de agosto
bancário, solteiro, com dónvcilio eleitoral nò dislricto
de 1901, no Districto Federal, residente á rua Miguel de
municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
Frias, 27, commercio, casado, çom domicilio eleitoral no
LUIZ KAUFFMAN. (2.249), filho de Samuel Kaufíman e de
• districto municipal de SanfAnna. (Qualificação, requeLeia. Kaufíman, nascido a" 18 de dezembro de 1915, no
rida.)
•
Districto Federal, residente i rua Marquez de Sapucahy,
SANTO,
RAPHAEL
CIANO
(2.584), filho de Francisco Cíano
21, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no disé'de
Rosa
Adornette,.
nascido
a 3 L d e outubro de 1910,
tricto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
no Districto Federal, residente á rua da America n . 164,
MANOEL JOAQUIM PEREIRA (2.443), filho
de Manoel
commercio, solteiro, com domicilio .eleitoral no districto
Joaquim Pereira e de Angela Victorina Pereira, nascido
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
a 4 de setembro de 1883, no Districto Federal, residente
JACOB ROZENBERG (2.594), filho de José Rozenbérg e de
á rua Frei Caneca, 283, funecionario federal, casado, com
Fr-int Rozenbérg, nascido a 15 de, março de- 1893, na
. domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
Polônia, brasileiro naturalizado, residente á rua Visconde,
(Qualificação requerida.)
de Itauna n. 126, negociante, casado, com domicilio
JAYME VIEIRA DE SOUZA (2.256), filho de Manoel Vieira
eleitoral no districto'municipal ãe Sanf Anna. (Qualide Souza e de Maria Thereza de Jesus,'nascido a 8 de feficação requerida.)
'
.
•
vereiro de 1894, em Portugal, brasileiro naturalizado, r e ROMULO BARBOSA GUIMARÃES (2.597), filho de Paulo
sid.nle á rua da America, 41-, c. 19, marítimo, casado,
Barbosa Guimarães e de Florisbella Maria Pardal Guicom domicilio eleitoral no districto municipal de Sanf Anmarães, nascido a 11 de agosto de 1881, em Niçtheroy,
na. (Qualificação requerida.)
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Tenente F r a n EMÍLIO LOURENGO.DE SOUZA (2.364), filho de Pedro Louça n . 75, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
renço de Souza e de Ernestina Nazareth de Souza, nascidistricto municipal de SanfAnna. (Qualificação "exjofdo a 28 de janeiro de 1909, em Valença; Estadodo Rio de
ficio", B . E . 71, n . 336.)
•
Janeiro, residente á rua Campos da Paz, 10, commercio,
ENOCH DIAS MAGALHÃES (2.702), filho de Basiiio Dias
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal .
Magalhães e de Josepha Eustója de Carvalho, nascido a
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
. . ^ 6 de" setembro de 1906, em Castro Alves, Estado da BaCARLOS ALMEIDA PERES (2.389)', filho de Luiz Antônio
hia, residente á rua da America n. 37, commercio, solPeres e de Liberalina Almeida Perès, nascido a 17 de
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal,de
maio de 1902, no Districto Federal, residente á rua SeEspirito Santo. «(Qualificação requerida.)
nador Euzebio, 420, operário; solteiro,. com domicilio
JOÃO DA COSTA FIGUEIREDO (2.707), filho de João dos
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (QualifiSantos Costa e de Maria da Gloria Figueiredo Costa,
cação "ex-officio", B . E . 71, n . 354.) nascido a 12 de janeiro de 1899, em Portugal, residente
. ANTÔNIO MARTINS PEREIRA DA SILVA (2.391), filho de
Seraphim Pereira da Silva e de Alexandrina Martins da
;

f
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á rua Maia Lacerda n*. 38, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo'. (Qualificação requerida.)
OSWALDO CRUZ (2.742),» filho de Tito Francisco, da Cruz
e de Rosalina dos Peccados, nascido a 25 de agosto de
1912, no. Districto Federal, residente á rua Leandro da
VIotta n. 359, Olaria, alfaiate, solteiro, com domicilio
sleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação "ex-officio", B . E . 70.)
ALBERTO MENDES DE MORAES (2.753), filho de José
Mendes Moraes o de Itercilia Maciel, nascido a 25 de
novembro dc 1907, no Estado de Minas Geraes, residente
á rua Maia Lacerda n. 49, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna..
(Qualificação requerida.)
GREGORIO FERREIRA GAMA. (2.759), filho de Sabino José
Ferreira Gama e de Maria Virgínia da Gama, nascido a'
25 de maio de 1888, no Districto Federal, residente á
rua Leocadio Rego n. 6,' alfaiate, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação "ex-officio", B . E . 70.)
OSWALDO OVIEDO (2.790), filho de Miguel Oviedo e de
Consuelo Miguelez, nascido a 17 de abril de 1908, no
Districto Federal, residente á rua Ávila n . 116, casa 2,
poli.dor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
ARMINDO CARLOS DE AQUINO (3.747), filho de Dino Carlos Torriani e de Amélia de Aquino, nascido a 29 de
julho de 1883, em Juiz de Fora,. Estado de Minas Geraes,
residente á rua Coronel Pedro Alves n. 95, policia do
Caes do Porto, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gamboa. (Qualificação "ex-officio",
B . E . 40, n . 8.715.)
HUGO DE ABREU (4.976), filho de Izidorice Maria da Conceição, nascido a 31 de dezembro de 1903, no Districto
'Federal, residente á rua General Polydoro n. 44, operário municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação "exofficio", B . E . 58, n . 41.729.)
LAUDELINO DIAS BRAGA (9.053), filhp de José Thomaz
Braga e de Elizia Maria Braga, nascido a 23 de fevereiro de 1896, no Districto Federal, residente á rua da
Gamboa n . 269, operário, casado, com. domicilio eleitoral no districto municipal de Gamboa.
(Qualificação
requerida.)
.' ,
VICTORINO DE CARVALHO (9.065), filho de Antônio de
Carvalho e de Paulina Rosa, nascido a 9 de abril de
1875, em Portugal, brasileiro naturalizado, residente á
•ua -Vianna Drumond n . 134, funecionario municipal,'
jasado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
PAULO PEREIRA DE SOUZA (9.246), filho de Domingos
Pereira de Souza, e de Ernestina Domingues de Souza,
nascido a 19 de dezembro de 1.910, no Districto Federal,
residente á rua do Acre n . 12, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
CARMINO SCILIANO (9.527). filho de Giovanni Baptista
Sciliano e de Clara Scupunoza, nascido a 14 de julho de
.1899, no Districto Federal, residente á rua General P e dra, 197, industrial, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. 'Qualificação requerida.)
FRANCISCO NESCI FILHO (2.383). filho de Francisco Nesci
e de Maria Musachio, nascido a 9 do abril de 1912, no
Districto Federal, residente a rua Carmo Netto, 17, commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal' de SanfAnna. (Qual'ficarão requerida.)
MANOEL IGNACIO DA SILVA Í2.554). filho dc Floreníina.
nascido a 22 de fevereiro de 188i. no Districto Federal,
residente á rua do Bispo. 62, c. 5, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
JOSÉ PASSOS FILHO (2.592). filho de José de Siqueira
Passos e de Anna Rosa de Siqueira, nascido a 14 de julho
de 1904, no Estado de Pernambuco, residente á rua Saccadura Cabral, 307, c. 1, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gamboa. (Qualificação requerida.)
JOSÉ ELOY DE SOUZA (2.059). filho de João Vianna de
• tíouza e de Basilia Borges de Souza, nascido a 1 de dezembro de 1910 no Estado cio Maranhão, residente á rua
São Carlos, 263, operário, soltoiro, com domicilio eleitoral
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no districlo municipal de SantAnna. (Qualificação r e querida.)
ARINO FREITAS (2.844), filho de Arino Freitas e de Nyinpha Theodora da Silva, nascido a 7 de setembro de
1900, no Estado do Rio de Tariri-j, residente á rua Marcilio Dias, 64, ..commercio. -asado rem a r n i c i l i o eJeitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
requerida.)
IGUESIL PENNA MARINHO (2.3711. filho de Udefonso Ayres Marinho e de Ignez Penna Marinho, nascido a 15 de
agosto de 1915, no Districto Federal, residente á rua
Visconde de Ilauiia, 240, funecionarb publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
MARIO RIBEIRO (2.652), filho de Domingos Coelho Ribeiro
e de Hercilia Onette de Aria.io. nascido a 14 de janeiro
de 1910, no Districto Federal. *"<• i-íchmte à rua General
Caldwell, 171, acadêmico dc medicina, ' i p v o , com domicilio eleitoral no districto
'-ip.il do Espirito Sent o . (Qualificação requerida
ARNALDO DOS SANTOS (2.981), filho de José Antônio dos
Santos e de Anna Cavallini, nascido a 7 de julho de 1900.
em São Paulo, Estado de.São Paulo, residente á rua J ú lio do Carmo, 487, chauffeur, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
MANOEL DAMASIO DA SILVA (2.999)..filho de Horacio Damasio da Silva e de Bernarda Antonia da Conceição, nascido a 30 de julho de 1904, em Valença, Estado do Rio de
Janeiro, residente á rua André Cavalcante. 158. operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
JOAQUIM JOSÉ RIBEIRO (2.575), filho de Joaquim José Ribeiro e de Maria Emilia Mendonça, nascido a 6 de dezembro de 1895, no Districto Federal, residente á rua
Visconde de Niçtheroy, empregado no commercio. casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal, de Santa
Anna. (Qualificação ex-officio, B . E . 70!)
CLAUDIONOR PINTO MACHADO (£.548). filho de Antônio
Seraphim Machado Sobrinho e de Aurora Augusta Rodrigues Machado, nascido a 12 de setembro de 1903. em
Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua General Roca, 90, operário, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação
requerida.)
ÁLVARO JOAQUIM COELHO (2.132), filho de Vasco Joaquim Coelho e de Isaura Augusto Coelho, nascido a 20
de setembro de 1904, no Districto Federal, residente a
rua Regente Feijó, 74, professor de orchestra, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de ESDIrito Santo. (Qualificação ex-officio, B . E . 74.'n. 789.)
LIPA HECHTMAN (2.842), filho de Moysés Hechtman e d~.
Bertha Broha, nascido a 5 de janeiro de 1880. brasileira
naturalizado, residente á rua General Caldwell. 166. casa 6, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
JOAQUIM MOTTA. (2.413), filho de Alberto da Motta e de
Margarida da Silva, nascido a 11 de junho de 1913, no
Districto Federal residente á rua Visconde de Itaúna,
209, sob. escriplurario, solteiro, com domicilio eleitoral
.no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida. )
HÉLIO MACHADO TOSTE (2.786), filho de João Machado
Toste e de Maria Emilia Toste, nascido a 10 de abril
de 1916, no Districto Federal, residente á rua São Christovão, 209, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no dislricto municipal do Espirito Santo. (Qualificação
requerida.)
HORACIO MARTINS PEREIRA. (2.818), filho de Joaquim
Antônio Martins Pereira o de Julia de Moraes Pereira,
nascido a 27 c\o maio de 1910, no Districto Federal, r e sidente á rua Carolina Machado, 70, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
GUTTEMBERG ALVES BARROZO
(2.851), filho dc José
Alves Barroso e de Elvira Jorge Barroso, nascido a 30
de abril de 1908, no Districto Federal, residente á rua
Venancio Ribeiro, 210, operário, casado, com domicilio'
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação ex-officio, B . E . 71, n. 269.)
NÈNE CAMPOS (2.663), filha de Manoel Gonçalves de Campos e de Maria Luiza de Campos, nascida a 26 de de-.
1
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zembro dé 1905, no Estado do Paraná," residente á ima
• Cuperlíno, 913, actriz, solteira," com domicilio eleitoral
no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação ,
requerida:) »
.
'
•
"•
JANUÁRIO PIGLIASGD (2.591), filho de Luiz Pigliasco e tíe
Concetta Scudieri, nascido a 3 de abril de 4891, em
Itália, naturalisado, residente á r u a Senador Euzebio,
81, negociante, casado, com domicilio eleitora) no distrieto .municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.).
JOSBERTO ALVES DE SOUZA (99), filho de Manoel.Alves
Souza Júnior, e dc Felisberta Borges Alves de S o u z a , nascido a 14 de janeiro de 1896, em SanfAnna de Cataguazes, Estado de Minas Geraes,. residente á rua Porto Alegre,
s|n, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral.no districto municipal de Sanf Anna.
(Qualificação
requerida.)
,
ERNESTO PEREIRA DE SOUZA E "SILVA (156), filho de
Agostinho Pereira, de Souza e Silva e de. Emilia Barbosa
da Silva, nascido' a 25 de fevereiro" de 1887, em Juiz
de Fora, Estado de Minas Geraes, residente á rua da
Alfândega, 130, commercio,,. solteiro, corri domicilio
eleitoral no districto municipal .de Espirito Santo. .
(Qualificação requerida.)
'
. ORCINO FARIA (291), filho de José Octaviano Inglez . d e
Souza'e de TJmbella Nilo Ferreira de Faria, nascido a
26 de dezembro de 1909, no Districto Federal, residente
á rua Magalhães Castro,' 150, Meyer, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto- municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
FERNANDO DE TOLEDO ROFFARD (856), filho.de Henrique. Roffard e de Eudoxia de Toledo Roffardi nascido a
31 de maio cVj 1881, em São Paulo, Estado d e . S . Paulo,
residente á rua Barão de São' Felix, 102, funecionario
publico, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
DAGOBERTO DAMASCENO NOGUEIRA (292), filho de João
Damasceno Nogueira e-de Mercedes Bonesso, nascido a
'23 dé fevereiro de 1895,. no Districto Federal, residente
no Becco do Bragança, 22, commercio, solteiro, com
rtomicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. •
fOualificáção requerida.)
*
ADOMÍRO PINTO DA SILVA (948)., filho de Amadeu Pinto
da Silva e, de Zulmira Juventina da Silva, nascido a 26
do novembro-de 1906, no Districto • Federal, residente á
rua Goyaz, 1.018, serventuário municipal, com domicilio eleitoral nõ districlo -municipal de
SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
' ' ' '
.JAYME LOPES DIAS .'9*7), filho ds Antônio Lourenço Dias
e-de Nisia Lopes Dias, nascido a 7 de fevereiro de 1910,
h o ' D i s t r i e t o , Federal, residente á rua • America. • 250,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no' 'districlo .mimicina] de SanfAnna)
.ARMANDO .SPERANZA ,.(786), filho de Pedro Speranza e-de
lzabel Garofaro, nascido a 16 cie 'maio de 1904, no Districto Federal, residente á Avenida Salvador âe Sá, 252,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no disiri-.
cio municipal de Espirito .Santo. (Qualificação ex-officio. )
JORGE DE SOUZA (764), filho de José dé Souza e de Bene- .
dicta.de Souza, nascido a 14 dè janeiro de. 1903, era Guaratinguetá, residente á rua LucincVa Barbosa, 4, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal, de Espirito Santo. (Qualifcação requerida.)
LUIZ DA SILVA MONTEIRO (747), filho de Antônio da Silva Monteiro, e de Rita de Azevedo Monteiro, nascido a
17 de abril de 1897, no Districto Federal; residente á
rua Visconde de Itamaraty, 13, commercio, casado, com .
domicilio eleitoral no districto municipa] ds SanfAnna.
(Qualificação r e q u e r i d a . ) .
HENRIQUE SEVERO LOPES (746)-, filho cie Geronymo P i nho Lopes e de Amalia Estrella Lopes, nascido a 29 de
agosto de 1906. no Districto Federal, residente á rua
D . Rita, 17, Engenho Novo, commercio, casado, com domicilio eleitoral no...districto municipal de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)
ODETTE MADEIRA (745), filha de Francisco Lopes Madeira e do Joaquina Madeira, nascida a 8 de setembro de
1904, Ho Districto Federal, residente á rua Álvaro d e - .
Miranda, 53, c. 1, costureira, solteira, com domicilio'
eleitoral no districto municipal de - Espirito Santo.
(Qualificação requerida.)
-»EDRO MARIA DE CASTRO (638), filho de Olympio Carlos,
Marins e de Marianna Franco de Castro, nascido a 19 de
. outubro de 1875, em' Qtiatis de Barra Mansa, Estado do
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Rio de Janeiro, funecionario pubiico, casado, com domi
. oiüo "eleitoral no-districto municipal . de ; SanfAnna.
(Qualificação ex-officiò, B . E . 56, n . 3.559.)
JOÃO MARTINS' (618), filho de Aurélio Martins e.de,Anna
Maria,'nascido a 14 de novembro de 1911, em Campos,
Estado do Rio cie Janeiro, residente íi t u a Padre J a n u á rio, 112, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal cie Espirito Santo. (Qualificaçãfí
requerida.)
• .
-' .
FRANCISCO MORAES (627), filho de Manoel de Mcraes o
dc lzabel Gonçalves de Moraes, nascido a 17 de março
' de 1909, no Districto Federal, residente á rua Attila,
11, operário, casado,, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo."' (Qualificação reque- rida.) •
"'
MANOEL GOMES (654), filho de Antônio Gomes e de-Maria Martins, nascido a 11 de agosto de 1906, no Districto
Federal, residente á rua do Livramento, 134, operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
JOSÉ JUSTINO (2.911), filho de Felisberto Justíno. e da.
Barbarina Bafelli, nascido a 28 de abril de 3907, em
São Paulo,-Estado'de São Paulo, residente á rua dos
Arcos, 6-3,. commercio, solteiro, com. domicílio eleitorai
no" districto municipal de SanfAnna. (Qualifcação r e querida.)
'-•
:
JUSTINA PINHEIRO (567), filha de José Manado Pinheiro
e de Maria Justina Pinheiro, nascida a 18 de outubro do
1899, no-Districto Federal, residente á rua Francisco
Eugênio, "323, domestica, solteira, com domicilio eleitoral, no "cMstricto municipal de" Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
LUDOVICO GIAMATHASIO (539), filho de Muzio iGamatbasio e de Paschoalina Giamathasio, nascido a 12 de j u nho de 1913, em Jun.diahy, Estado do Rio Grande do
Norte, residente á praça Santos'Dumont, 72, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
dc Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
WALDI CORRÊA RODRIGUES (2.795); filho . de Antônio
José Júlio Rodrigues e de Herminia Corrêa Rodrigues,
. nascido a 18 de julho de 1904, no Districto Federal, .residente á rua 24 de maio 1.257, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal ri.3'Espirito Santo. (Qualifcação requerida.) .IÍEROTILDE DA SILVA CARDOSO (2.771), íilho de T h i a - •'
go de Silva Cardoso e de Adelaide Clara Cardoso n a s cido a 6 de outubro de 1915,"em Rio Bonito, Estado do
Rio de Janeiro, residente á rua Marquez de Sapucahy riu- '
mero 237, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação r e querida) . .
' '
ANANIAS JORGE DA SILVA (2.647), filho de Raymundo
Nonato Jorge dá Silva, e, de. Maria Francisca do Nascimento Silva, nascido a 8'de julho de 1902, em São S a l - ,
vador,"Estado da Bahia, residente á rua Barrozo n u - ,
mero 257, alfaiate, solteiro, com domicilio eleitoral no .
districto municipal de Espirito Santo (Qualificação r e querida) .
JOSE' BORTMAN (1.470). filho de Herman Bortman e Rosa
Bortman, nascido a 15 de dezembro de 1909, Santa Rita
de Passa Quatro, Estado de São Paulo, residente, á rua
do Lavradip n . 18, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de, Espirito 'Santo..-•
' (Qualificação r e q u e r i d a ) .
•
_
JOSE' JOÃO VALENTIM DE BIASE (2.688), filho de José João Valentim De Biase e de Eleusina Pinheiro De Biase, nascido a 18 de junho de 1911, em Victoria, Estado do'
Espirito Santo, residente ã Avenida Passos n . . 61, s e gundo andar, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitóeal" no districto municipal de SanfAnna.r
(Qualificação r e q u e r i d a ) .
ANTENOR JOSE' DO AMARAL (1.979), filho de Joaquim
Martins do Amaral e de Angelina Albuquerque do Amaral, nascido a 18 de novembro de 1910, em Cascatinha,' •
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Gita n . 47,
Bento Ribeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação;
"ex-officio").
'
ELADIO DE SOUZA (2.161), filho de Romualdo Rahèllo de
*.
Souza.e de Bibiana da Silva Veiga, nascido á 8 de j u - .
' n h o de 1903, no Dislricto Federal residente á r u a Marquez de Pombal n. 118, commercio, casado, com domi1

i

2966

Sexia-feira

31

TíOT FTTVT FTFTTOTUL

cilio eleitoral no dislricto municipal de Sant'Anna.
(Qualificação requerida) .
R.AYMUNDO SERRANO (2.615), fillio de Plácido Serrano e
de Rosaria Almeida Serrano, nascido a 4 de setembro
de 1897, em Manáos, Estado do Amazonas, residente á.
rua Sá n . 102, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dc Espirito Santo.
LUCILIG BRASIL (2.789), filho de Bernardino Brasil e de
Herminia Brasil, nascido a. 25 de dezembro de 1914. no '
Districlo Federal, residente á rua Carolina Machado,
n. 234, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral r.o
dislricto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
AOSALVO TAVARES DE AQUINO (2.555), filho dc Francisco Tavares de Aquino e de Carlota Tavares de Aquino,
nascido a 13 de março de 1908, no Distrieto Federal, residente á rua Aristides Lobo, n . 100, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
IRACEMA .NIZA DA GAMA DUARTE (2.Ô00), filha de Vicente Oscar da Gama Duarte e de Annunciada da Gama.
Duarte, nascida a 2 dc novembro de 1908, em Olinda,
Estado dc Pernambuco, residente á rua Almirante Alexandrino, n . 43, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de SantAnna-. (Qualificação
requerida.)
OCTAVIO DA SILVA RAMOS (1.248), filho de José da Silva
Ramos e de Anna lzabel Ramos, nascido a 3 de abril de
1893, no Districto Federal, residente á rua Dias da Cruz,
n . 230, fundos, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SantAnna. (Qualificação
requerida.)
OCTAVIO COSTA (1.074). filho de Lncincla Costa, nascido a
3 de agosto de 1903, em Santo Antônio do Rio Bonito,
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Assis Bueno,
n . 29, casa 4. commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto. municipal de SanfAnna. (Qualificação
requerida.)
MARIO DOS SANTOS (145), filho de Manoel José dos Santos e de Quiieria de Jesus, nascido a 7 de junho de 1911, no
Districto Federal, residente á rua da America, n. 197,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal dc Espirito Santo.
M"NHõZ BOVE (1.475), filho Júlio Munhoz e de Thereza
üove, naycido a 0 do fevereiro de 1903, em Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua Senador
Pompeu, n . ' 2 2 4 , operador ciuemalographico, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida -)
ANSELMO DEL CIELLO (1.273), filho de Pasqual Del Ciello
e de Domingas Rosa, nascido a 18 de março de 1901, em
Piracicaba, Estado cie São Paulo, residente á rua Monte
Alverne, n. 17, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districlo municipal dc Espirito Santo. (Qualificação ex-officio".)
RUBEM DE ALMEIDA RIBEIRO (1.287), filho do Barnabé
Lopes da Costa Ribeiro c de Rosa de Almeida Ribeiro,
nascido a 20 de dezembro dè 1913. no Dislricto Federal,
residente á rua General Savagct, n. 107, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal dc
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
DEODATO G AL VÃO COIMBRA (1.207), filho de Antônio da
Costa Coimbra e de Josephina Galvão Coimbra, nascido
a 3 de novembro dc 1894, em Itu", Estado de São Paulo,
residente á rua Pinheiro Guimarães, n. 99, commercio, .
casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
• DOMINGOS CRAUPERA FILHO (1.205), filho de Domingos
Graupera e de Elvira Baptista Graupera, nascido a 3
de dezembro de 1908, em Rio Grande, Estado do Rio
Grande do Sul, residente á rua Barão de Ilaipu . n. 50,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto
municipal dc SanfAnna. (Qualificação requerida.)
AFFONSO PONTES (1.227), filho de Domingos Pontes e de
America de Souza Pontes, nascido a 16 dc outubro de
1904, no Districto Federal, residente á rua Theodoro da
Silva, n. 314, commercio, casado, com domicilio eleitoral, no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
requerida.)
.
*
PLORESTON THEODORO DA SILVA (1.175), filfio de F r a n cisco Theodoro da Silva e de Oscar!inda da Costa e Silva,
;

,;

1

1

Agosto de 1934

nascido a 3 de janeiro de 1910, no Districto Federal, re
sidente á praia de São Christovão, sem numero, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
ARTHUR DA SILVA MAIA (1.172),_filho de Francisco Antônio da Silva Maia e de Joaquina Alves de Carvalho,
nalcido a 2 de agosto de 1880, em Niçtheroy, Eslado do
Rio de Janeiro, residente â Avenida Rio Branco, n. (43,
4 andar, dentista, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
CIGINIO MACEDO DUARTE (1.615), filho de Cicinio Alves
Duarte e de Brazilia de Macedo Duarte, nascido a 1 de
outubro dc 1912, em Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro,
residente á rua Atila, 20, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. ÍQualificação requerida.)
* JOSE' ISÒLETO (1.591), filho de Antônio Isoleto e de Maria
Ferrini, nascido a 27 de março de 1908, no Districto F e deral; residente á rua Visconde Itauna, 102, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
LEONARDO BASTOS RIBEIRO (2.599), filho de Antônio Bastos Ribeiro e de Custodia Maria da Fonseca, nascido a 8
de dezembro de 1889, em Portugal, residente á rua Santa
Arma, 59, negociante, casado, com domicilio eleitoral
no districlo municipal de SanfAnna.
MARIO ROZENBLATT (2.504), filho de Abrahão Rozenblal.t
e de Setla Rozenblatt, nascido a 23 de outubro de 1895,
na Rumania, residente á rua Visconde Itauna, 145, negociante, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
HARRY DOCTORS (1.536), fliho de Oscar Doctors e de F a n ny Doctors, nascido a 19 de novembro de 1888, na Servia,
'
residente á rua 24 de Maio, 118, negociante, casado, coro.
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Quaijfciaç.ão" requerida.)
usCAU GUSTAVO HAGSTROM (1.164),
filho de Alberto
Gustavo Hagstrom e de Guíomar Moraes Hagstrom, nascido a 28 de agosto de 1912, no Districto Federal, r e s i dente á rua Professor Valadares, 92, commercio, solteiro,
com domicílio eleitoral no districto municipal d'e Santa
Anna. (Qualificação requerida.)
JOSE DA SILVA RIBEIRO (1.162), filho de Antnnio da Silva Ribeiro e de Albertina da Silva Ribeiro, nascido a 19
àe julho de 1930, no Districto Federal, residente á rua
Major Ávila, 132, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
requerida.)
JOSE DA ROCHA SOARES (1.157), filho de Antônio da Rocha Soares e de Otilia Alves da Rocha Soares, nascido a
1 de setembro de 1904, no Districto Federal, residente
á rua Teixeira n. 9, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
(Qualificação requerida.)
LEONEL BARROS DE OLIVEIRA (1.141), filho de Joaquim
Barros de'Oliveira, nascido a 10 de agosto dc 1893, em
Magdálena, Estado do Rio de Janeiro, residente á ladeira do Meirelles n. 20, ferroviário, casado, com domicilio eleitoral no districto mrfnicipal de Gamboa. (Qualificação requerida.)
JACY MOREIRA (1.130), filho de Maria Moreira, nascido a
3 de maio de 1916, no Districto Federal, residente á
rua Aristides Lobo n. 181, commercio, solteiro, com domicílio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
MANAI'N DA SILVA LEANDRO (1.103). filho de José Joaquim Silva e deVergelina Mendes, nascido a 12 de fevereiro de 1899, no Districto Federal, residente á rua
Maria Vargas n. 61, empreiteiro, solteiro, com domicilio
eleitora] no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
PEDRO RIBEIRO LOPES JÚNIOR (1.101), filho de Pedro
Ribeiro Lopes e de Constância Ribeiro da Costa, nascido
a 18 de maio de 1888. no Districto Federal, residente á
estrada da Freguezia n. 635, commercio, viuvo, com
domicilio eleitoral no districto municipai de Espirito
Santo. (Qualificação requerida.)
ÁLVARO MARQUES DE ABREU (989), filho de Antônio José
de Abreu e dc Laura Marques de Abreu, nascido a 31 de
maio de 1890, no Distrieto Federal, residente á travessa
Almerinda Freitas n. 22, funecionario publico, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Anna. (Qualificação requerida.)
o
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MOACYR BITTENCOURT DE OLIVEIRA. Í9S3L íilho da
Walderasr Américo Mstris de Oliveira e do Arrnicda Bittencourt de Oliveira, nascido a 2& de junho de 19-13,. na
Districía Federa..', residente á rua São Carlos som n u mero., bancaria, soiteiro, cara doriiiefio eteitoral no dislricto municipa] da Espirito Santo. (Qualificação r e querida.] •
JOSE* DE SOUZA PINJfEIHO CR82], fillro de . V I I=i , lie i RI j Pinheiro e de F rance Liria da Souza .' r l i i \ n a s cido a 1 de maio de EEMO, r.;> Districto Federai, residecte
á estrada do Cajá. n . 28, c-ominercia, solteiro, com domiífiio eleitoral -oa districto municipal de Espirito Santo.
[Qualificação requerida.)
MIGUEL CARDOSO [C52), filha de Raymundo Fausto Perdigão Cardoso e de Araa Tavares Cardoso, nascido-a. 17
de agosto de l£3fl. em Belém, Eslado de Pará. "residente
ã m a Republica do Peru n. 10, r andar, jornalista,
solteiro, coto domicilie eleitoral no distrieto municipai
de Espirito Santo. [Qualific-açãa reeroerida, í
RUBEM BARBOSA MUNIZ (949), filho de Manoel Barbosa
Muniz e dü Eielvina Moreira da Scuza, nascido a Í2 ifi
janeiro de ífiil, no Districto Federal, residente á rua
Barão de São Jjellx n . 104, mecânico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Gamboa.
1 Qualificação requerida.)
OSCAR MARTINS DE CASTRO .(293:, filho ee Manoel Joaquim de Castro e de Belrnira Martin; cia Silva, nascido
a 3 de março de ÍS12. co Districto F 3 de ral,, residente á
rua Barão'd3 Mesquita o. 594, wniirercio. solteiro, com
domicilio- eleitoral no districto muni;ioai de espirito
Santo. (Qualificarão r e c u s r i d a / l
RUBEM PEREIRA FILHO (401), filho de João Pereira Filho
e de PrescLlla Mathild-3 Pereira, nascido a 31 de março
de 1905, no Distrieto Federal, residente á rua Fiüomeba
Fragoso n. 40, funecienario publico, casado, som domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo.
(Qualificação requerida.)
• SEBASTIÃO BARBOSA NETTO (4.16), filho de Lueilio da
Silva Netto e de Virgulirea Máxima Gomes, nascido a 1
de fevereiro de 1910, em Campo Limpo, Estado de Minas
Geraes, residente á rua Senador Euzebio n . 100, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
DUIIVAL LUIZ BRANDÃO (420), fiiho de José Luiz Brandão
• .
e de Rosa Ribeiro Brandão, nascido a. 7 de'dezembro de
1903, no Districto Federal, residente á" rua, Conde Bomfim n . .1.239, coreriercio, casado, com domieiiio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
TBEODOMIRO ARAÚJO'(443). filho de Benediclo José de
Araújo e de Francisca Rufina de Araújo, nascido a 8 de
março de 1901, em- Santarém, Estado'do Pará, residente
á rua do Bispo n . 15, c-omrriercio, cagado, som domicilio
eleitoral no districto municipa] de Espirito Santo (Qualifica ç c.o r equ ori l a , )
JAC-YRO FERRJII3A SIMAS (456j. fillio do Mar.oel Simas l a
Silveira e de Jjliota Ferreira Siiras, Tiasci-oo a. 11 de
íevereirc da 5 SC 3, no Districla Federal, res idade ã mia
Gonzaga Be.slrjs n . cOE. casa 2,. commercio, casado, som
dc-nricilio eleitorai. no district-3 mmiicipaL dc Espirite
3a.:i!o, f-Q'JEtliíice.cãa rs^ne-ridn ,]
P,É}EEiI&0 rJX "3ILVA. l i R R E I E A [55'D.j, filho de- Jc-ss da
Silva Fe-rreira e dc Sroilia Aiigelic-a Ttaams. -iLascda a
& de marrjc cie
no Distrieio Federal, resicienla á
rua São PícEro n. 257. Eorrsmerc-ia. scTteiro com domicilio eleilorr.l no districto; municipal de SsnfAOTiá. (Qualificação rc-du^riJa.)
ALCEBIADES RODRIGUES CDHF&A : 2 , í 3 5 ! , fãlba ele -João
Ttcdr-Bues GGirSa c de Fetirvr-a Avgiistíhho «ie Jesus,
nascido a S i dto janeiro- de ÍSSS, ac I-stad» do Rio de
Ta • e ir o. re s íd ar 1.3 á rr a.
guel Arrs-e Io r . £ 50, cc 01 rt erClo. sc liei ro, ec o: comiei t:o ei oi toral no cís ir:nlo m : r i cipst ie SanfAnna. (QcaJLSsacio retue-rila.'<
MOACY.H DOS SANTO-' (S, 1i5), íi lha ae &vrsJIc' Jysé das
• S í r i o s e de liaria, t u Conceição 5": freira, rase: dl o a 9 ie
abril de 191 i, no Districto Federal, residente á roa Miguel Fernandes n . 17, operário, sol teiro, c-oiu damicaLia
eleitoral no districlo municipal de SaafAnna. -(QuaJifi cação, "ex-officio '.)
JACOB MALKES (2.593], filho de Rubim MJaLkez.e de Charne Malkez, nascido á 28 de abril de 1893. na Rússia,
residente' á rua Senador Euzebio n . 156, negociante,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida.)
:
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EDUARDO FARIA (2.43a), filho de >tateei Paria da Süva edc Olympia Far;s da Sirva, rn.?ddo a 9 de abril df 1907,
no Distrioto Fedarsl, rcsideJile á t\is Seaádor Ev^eino
E. 420, operário, solteiro, com dorutcilio eleiloral no
-distríct-o -1 1.1.:: j.; I de SanfAnna. (Qualificação
:-íficio". J
2UBENS COMESArfÁ l i a R A T í ' s (2.7951, filho- ,in Benito Cí_ mesaaã. e de Thereza Moraes, nascido- a â l de novo muro
de ÍS9-7, em Rio Claro, Er-tMc da São Panío, residonte &
rua Joaquim Silva n . 111, commercio, casado, com doi i i • eleiforal n. i -:»••!.?.•. znusiÈipaí <;:: S a n f ^ í i a . (Quaüfieação requerida.)
EUCLYDES DE PINHO COSTA ÍS.774), filho I. José Jcaquim da Costa e ie Amibresina de Pinho Gesta, irasc-ida
a 27 cie novembro de 1S97, em P.ecife, Eslado de Pernambuco, residente á rua Aristidef-L-oho n . 50, operaria,, casado, com domicilio eleitoral no districto m u c i cinal.'dc SanfAnna. (Qualificação reqfuerida.)
ANTÔNIO FCiMlCHEIXA ÍS,3^2>. jnh& ás Vioente Ferraiohalla e de Garmelia Gallardc, nassido 2. 13 de agosto
de 1892, no Districto Federal, residente à rua SanfAnna
n . 153, commercio, viuvo, com domicilio eleitoral no
districto municipal de SanfAnna. (Qralifieaçãc requerida.)
EMÍLIO GIUSEPPE MARTIRE (2.653), fillio de E u g e r i j
Marf.ire e de Assumpta Scrina, nasoído a 3 de junho fi4
1910, no Districlo Federal, residente á rua D, Julia n u mero 113, alfaiate, sokeire, com domicilio eleitora] no
• dislricto roijx.ici.pai de Espirito Santo. [Qualificação r e cuoritta. "i
JA7ME DOS SANTOS IMAGINÁRIO (2.792), Ti ho,de João
Imaginário de Oliveira o
Adelaide da Costa Santas,
nascido a 0 de maio de- 1910, no Distrieto Feri era L, r e sidenle- á rua.- Marq-jez da Arac-aty n . 46, operário, solleirò, com con>:eilit> Bloilora^io
districto mvnieipal de
Espirite Santo-. fQualificacSo requerida.)
PAUL1NO ANTÔNIO DE CARVALHO (2.747), filho de Olympia Maria da Conceição, nascido a 25 de j u n h o de 1S90,
era Parãhyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, residente á rija Francisco Moratori n . 57,- maritimo, sol-'
" teiro, com .domi oi Ho eleitoral no districto municipal de
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
I O N A GLUCKL-ICK (2.600). filho de Moysés GluckRck e de
Manha Gluctlick. nascido a 26 de junho de 1892, em
Ukrania, residente á rua SanfAnna u . 66, negociante,
casado, com domicílio eleitoral no distrieto municipal de
SanfAnna. (Qualificação requerida,)
AMARO RIBEIRO DA.ROCHA (2.424) filho'de. José Jorgo
da. Rocha
de Maria Ribeiro da Rocha, nascido a 7 de
setembro dc 1905, em Campos, Ès-.ado do Rio de J a neiro, residente á rua. Senador límehio n. ÍSO, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio").
J i A N O E L SOSAT-0 D A . SILVA .{2.552), "il-JO de JoOo N o iiaie- da Silva c d3 Pliíloir.cria Mar:a 3a COIICGÍÇÍO." nascido a 26 de janeiro de 1913, em Recife,'Estado cie ParT-aml)Liro, residente í rua Senador Eruiebio a. 42-, Policia Especial', soi 1 eixo, com doanicilio elei tarai na djstric i j O ratreicicíã: ie- Its-pintí -Esjrta. (Quaiificaíãa reç-uerida'".
QSIVALDO
DA SILVA :2-731] '.
. de- LíaT.cal
" Nareiso ria 3iP. a e de 13ar3*1 feda i s Crinc-ajjão Silva., n a s cido a 3"cie ag-asto tí& 1911, r o ]>Esiiioto Feí&raL. re_s:dentõ j rua Borges Monteiro a. &2, prcfes.so-r da orchestra, casado, com dcsratcilio eleitoral no -lísícieto m-acieípaL da EspiriLo Santo.
CrL-ALDMJFO ALVES EE ARAÚJO [E.Tâái. fiLtc Jasuica
Alva, de Araújo e de Rache: Hjesanitaa, i e Ata.e.ia. naar i » A ±0 c& . ' W I > -. il - !
em \:<:\
E = 'a1o da
- 3 a h i a , residente s r r a Tavaras Bastos r. I:. A, a i v o g i t n . sctleirc coar. comicrl-c eleilorct r o cl.striito a m a i cipal ie- SanfAnna. <'0-j.aL:li:ica;ãc requerida) .
"tARLOS DE LU AR. ' I I - M A Í2.643Í, fã Lhe j e Al ei; and rapo rre-: a e de Li fia ca S i > £ Porre ca, uasciele 1 30 Je au" t u b i 0 de [9l4,-r:.o Dislricto Federal, residente st Tua
José Boiuiaeio, n . 231, estudante, solteiro, com domicilio eleitaral no districto n 11 i i_»ÍI• io Espirito SiLiita
[QualificacãjO rectuerida.] .
z
LUTZ JDÃO LÈVISOLO. ( a . õ T f l ) , fillio de Carlos Levisalo e
de Èmma Schuz, nascido a 1 de janeiro de. 1888, 110
Estado de São Pauto, residente a r u a Frei Caneca n u mero 22-8, pholagraiílio, solteiro, com domicilio
eleitoral 110 districto municipal de Espirito Santo.
1
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JOSE' ALMEIDA SANTOS (2.658), filho de Caetano de Almeida Santos e de Anna Barbosa dos Santos, nascido a
2 de agosto de 1912, em Manáos, Estado do Amazonas,
residente á rua dos Arcos n . 49, professor de orchestra, solteiro, com domicilio eleitorai no districto m u n i cipal de Espirito Santo. (Qualificação "ex-offieio").
ÍIELIO PINHEIRO DA SILVA (2.670), filho de João Pinheiro da Silva e de Fathma Mascarenhas da Silva, nascido
a 3 de maio de 1916, no Districto Federal, residente á
r u a ^General Caldwell n . 68, estudante, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação requerida.)
DECIO DE CARVALHO (2.638), filho de Guilherme Antônio de Carvalho Filho e de Maria da Gloria Carvalho
Silva, nascido a 20 de novembro de 1909, em Parãhyba
do Sul, Estado db Rio de Janeiro, residente á rua Capiberibe n. 23, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Espirito Santo." (Qualifi;ação requerida.)
CÉSAR MONTEIRO DA COSTA (1.659), filho de Basilio
Monteiro da Costa e de Carolina Gomes Monteiro, nascido a 14 de janeiro de 1914, no Districto Federal, r e sidente á. rua 24 de Maio n . 707, operário, solteiro.
. "* (Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n . 636.)
LUIZ JOSE' DE MATTOS (1.902), filho de Júlio Mattos e
de Maria da Conceição, nascido a 29 de agosto de 1804,
no Districto Federal, residente á rua General Pedra
n . 17, commercio, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna.
(Qualificação
requerida.)
ifíANOEL GOMES FILHO (1.739), filho de Manoel Ferreira
3omes e de Vicenlina Lobo Monteiro, nascido a'27 de
, abril de 1907, no Districto Federal, residente á rua Pacheco Leão n. 43, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificacação "ex-officio", B . E . 71, n. 513.)
ANTÔNIO DE .ALBUQUERQUE MARTINS (1.898), filho de
Aurélio Albuquerque e de lzabel Martins, nascido a 17
de junho de 1897, no Districto Federal, residente á rua
General Pedra n. 117, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B . E . 71, m. 252'.)
FLSO CABANAS DE FREITAS JÚNIOR (1.7G7), filho de
Innocencio Cabanas Freitas Júnior e de Elisa Rodrigues de Freitas, nascido a 21 de outubro de 1908, em
Santos, Estado de São Paulo, residente á rua SanfAnna
n . 12, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação "ex-officio", B. E . 71, n. 487.)
FRANCISCO BARBOSA (1.866), filho de Joaquim Barbosa e
de Adelina da Silva, nascido a 21 de abril de 1912, no
Districto Federal, residente á praia do Pinto n . 68,
funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação
requerida.)
GHRISANTHO GUIMARÃES
(2.061), filho de Francisco
Guimarães e de Marianna Guimarães, nascido a 24 de
dezembro do 1902, no Districto Federal, residente á rua
Antônio Rego n. 211, operário, solteiro,' com domicilio
eleitoral no districto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
VIRGÍLIO RODRIGUES DE MOURA (2.245), filho de Manoel Rodrigues de Moura e de Suzana Laura de Moura,
nascido a 23 de novembro de 1907, em Maceió, Estado
de Alagoas, residente á rua São Pedro n . 266, commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
BERCOLINO ESCOVINO (2.257), filho de Vicen.te Hercoiino e de Paulina Catetuci, nascido a 25 de março de
1901, no Districto Federal, residente á rua Farnese n u mero 14, operário, casado, com domicilio eleitoral no
dislricto municipal de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
MARIO RODRIGUES DA SILVA (2.252). filho de Antônio
Rodrigues da Silva e de Carolina Cândida da Silva, nascido a 10 do julho dé 1908, no Districto Federal, residente á rua Aureliano Lessa n.. 45, Ramos, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipa!
de SanfAnna. (Qualificação requerida.)
üo de Janeiro, 31 de agosto dc 1934. — Pelo escrivão,
vanc Evaristo de
Oliveira..

Agosto de 1934
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OITAVA ZONA ELEITORAI(Districtos municipaes de Rio Comprido e Andarahy)
Juiz — Dr. Raul Camargo
Faço publico, para os fins dos a r t s . 43 do Código e 25
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, qae por este
Cartório e Juizo da 8* Zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos;
MANOEL BELÉM FILHO (701), filho de Manoel Belém e de
Balbina Rosa, nascido a 11 de junho de 1912, no Districto
Federal, residente á rua Visconde de Itaúna n . 505, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 73,
n . 87 — 8 zona.)
r
a

CARLOS DOS SANTOS (702), filho de Manoel dos Santos e de
Maria José da Conceição, nascido a 5 de julho de 1913, no
Districto Federal, residente á rua Gama n. 53, operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 73, n . 94 —•
8 zona.)
JOÃO FERREIRA LIMA (703), filho de Vicente Ferreira Lima
• e de Euphrasina Ferreira Lima, nascido a'12 de maio de
1896, no Estado de Alagoas, residente á rua Barão 'de São
Francisco Filho n. 221, operário, casado, tom domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificaãço ex-officio, B . E . 73 — 8 zona.)
MOACYR DA SILVA (704), filho de Fructuoso da Silva e de
Ceeilia da Silva, nascido a 25 de dezembro de 1909, no Districto Federal, residente á rua Barão do Bom Retiro
n . 507, fundos, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação r e querida, n. 11.693 — 6 zona antiga.)
SERVO DE ARAÚJO E SILVA (705), filho de Oscar de Araújo
e Silva e de Emilia de Araújo e Silva, nascido a 10 de
maio de 1910, no Districto Federal, residente á rua Leopoldo n. 65, operário, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal' de Andarahy. (Qualificação
cx-officio, B . E . 73, n. 57 — 6 zona.)
ANTÔNIO FRANCISCO DE PAULA (706), filho de Ildefonso
Francisco de Paula e de Anna Francisca do Espirito Santo,
nascido a 15 de agosto de 1882, em Campos (Estado do Rio
„ d e Janeiro), residente á rua Visconde Santa Isabel n. 132,
mecânico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 10.288
— 6* zona antiga.)
RAYMUNDO ANTÔNIO CARDOSO (708), filho de Floranto
Antônio Cardoso e de Maria Delphi na Cardoso, nascido a
16 de outubro de 1910, no Districto Federal, residente á
rua Oito de Dezembro n. 104, operário, casado, com d o micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.'
(Qualificação requerida, n . 10.956 — 6 zona antiga.)
ANTENOR COSTA (709), filho de Joaquim José da Costa o
de Anna Maria da Conceição, nascido a 12 de julho de
1890, no Districto Federal, residente á ru aAntonio Saraiva n. '165, S. Febre Amarella, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 1.732 — 8* zona antiga.)
NILO GARCIA CARNEIRO (710), filho de Lauro de Castro Carneiro e de Jovina Garcia Carneiro, nascido a 9 de maio
de 1897, em Itaperuna, (Estaido do Rio de Janeiro), residente á rua Felippe Camarão n . 68, medico veterinário,
casado, com domicilio no districto municipai de Andarahy.
(Transferencia.)
NELSON AMÉRICO MACHADO (711), filho de .Tosé Antônio
Machado e de Brasília America Machado, nascido a 2 de
maio de 1907, no Districto Federal, residente á rua Caçapava n. 17, funecionario publico, casado, com domicilio
eleitoral no dislricto municipal de Andarahy. (Transferencia .)
»
LAURO SODRE' VIANNA (712), filho de Norberto Martins
.Vianna e de Amélia Pinto Monteiro, nascido a 13 de maio
de 1905, na Capital Federal, residente á rua Ferreira Leite
n . 71, medico veterinário, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy. (Transferencia..)
IIERNANI DA SILVA MANO (713). filho do ííqraeio Martins
Mano e de Adelaide da Silva Mano, nascido'a 8 de outubro de 1915, no Districto Federal, residente á rua Souza
Franco n. 92, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
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no districto municipal de Andarahy. (Qualificação l e q u e rida, n. 608 — 8 zona.)
EUCLYDES GOMES DE OLIVEIRA (714), filho de Luiz Gomes
do Nascimento e de Maria Francisca do Nascimento, nascido a 16 de junho de 1908, em Pernambuco, residente á
ladeira Felippe Nery n . 25, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto. municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 73, n . 148 — 8 zona.)
CARLOS RODRIGUES DA SILVA (715), filho de Luiz Rodrigues da Silva e de Angelina Ferreira da Silva, nascido a
- 7 de fevereiro de 1908, no Districto Federal,.residente 4
r u a Siricy n . 60, motorista, casado,, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
requerida, n. 6 í 7 1 7 — 8 zona antiga.)
ANTÔNIO ..DIAS FERNANDES (716), filho de Antônio Fernan' • des Affonso e de Marcellina Dias, nascido a 6. de outubro
de 1926, ho Districto Federal, residente áTrua Visconde de
Abaeté n. 48, pratico de pharmacia, solteiro, com domicilio eletioral no districto municipal de Andarahy. (Qua- '
lificação requerida ,n. 345 — 8 zona.)
ALDEMAR LIMA LEITE (717), filho de. Augusto Albuquerque Leite e de Edilde Lima Leite, nascido a l i de novembro de 1908, em Sergipe, residente á rua Antônio Saraiva n. 25, operário, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio,
B . E. 73, n. 22 — 8 zona.)
. JOSE' THOMAZ FERREIRA (718), filho de Antônio Pedro Celestino e de Quiteria Emiliana Ferreira, nascido a 29 de
dezembro de 1888, no Pará, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 73, n . 69.)
DUhVAL DA ROCHA VIANNA (7i9), filho de Álvaro da Rocha
Vianna e. de Maria Thereza Torquato da Rocha
Vianna, nascido á 22' de janeiro de 1912, no Districto F e deral, residente á rua Grajahú n . 14, estudante, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 889 — 8° zona.i
ANTÔNIO PIMENTEL (720), filho de Joaquim Pimentel é
Margarida Rosa de Jesus, nascido a 9 de novembro de
1905, no Rio de Janeiro, residente á rua Anna Nery.n. 198,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B. E.
73, n . 45 — 8 zona.)
JÚLIO THEODORICO' DOS ANJOS (721) filho de Manoel Duciclorio.dos Anjos e de Angela Deolinda dos Anjos, nas. cido a 1 de julho.de 1895, em Santa Catharina, residente
á rua Anna Nery n . 215, operário, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andaratiy. (Qualificação ex-officio, B . E . 73, n . 18 — 8 zona.)
TACIANO FELIX DE LIMA (722), filho de Manoel. Felix e de
Antonia Theodosia, nascido a 17 de setembro de 1910, iio
Districto Federal, residente á-rua Sobral n. 23, operário,
solteiro, com domicilio'eleitoral no districto municipal de .
Andarahy. (Qualficação ex-officio, B. E . 73, ,n. 43 —
8 zona.)
•
. ARMINDO ANTÔNIO-SYLVESTRE (723)., filho de Benedicío
' Antônio Sylvestre e de Manoela Benedicta Sylvesl.ro, nascido a 17 de maio de 1910, no Districto Federal, residente
á rua Jogo da Bola n . 16, funecionario publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Anda. - r a h y . (Qualificação requerida, n . 3.905 — I zona anti°-a.)
. JOÃO LOURENÇO DE OLIVEIRA (724), filho de Manoel Lourenço de Oliveira e d e Adelina Pereira, nascido a 20 de
novembro de 1901, em Portugal, residente á Avenida 28
de Setembro n. 109, empregado municipal, casado, com
domicilio eleitoral no districto. municipal de Andarahy.
(Qualificação ex-officio, B . E . -74 — 7 zona.)
HORACIO CORREIA SEBASTIÃO (725), filho dê Antônio Correia Sebastião e de Marianna da Conceição, nascido a 2 de
janeiro de 1902, em Portugal, residente á Avenida 28 de
Setembro n. 109, empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipal de Andarahy.-.
(Qualifeiacão ex-officio, B . E. 74 — 7 zoona.) OCTACILIO DA SILVA PEREIRA (726), filho de Firmino Pereira e dc Maria Vianna Pereira, nascido-á 2 de maio
de 1911, em Magé (Estado 'do Rio de Maneiro), residente á
Avenida 28 de Setembro n. 109, empregado municipai, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 7 1 — 7 zona.)
MARIA AUGUSTA DOS SANTOS MONTEIRO LOPES (727),
filha de Quirino José dos Santos e de Clemência Augusta
dos Santos, .nascida a 9 de fevereiro de 1888, em Petropolis (Estado do Rio de Janeiro), residente' | rua Maria
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Amalia n. 71, professora primaria, casada, eom domicilio
eleitoral no. districto'municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B. E . 7 1 — 7 zona.)
JOÃO MANOEL DA SILVA (728), filho de Joaquim Manoel dá
Silva e de Maria Joaquina de Abreu Silva, nascido a 29
de maio de 1893 em Pernambuco, residente á rua Haddock
Lobo n. 209, commercio, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida: .n. 504.)
JARDELINO JOSE' DE MENEZES (729), filho de Cândido
José Menezes e de Francisca de Menezes, nascido a 9 de
dezembro de 1896, em Porto da Folha (Estado d e . S e r gipe), residente á r u a do Lavradio n . 106, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
•' Andarahy. (Transferencia.)
RENATO CAMPOS MARTINS (730), filho de Antônio Campos
Martins e de Maria José de Campos, nascido a 13 de setembro de 1910, em Caxambú (Estado de Minas Geraes),
residente á Avenida Paulo de Frontin n. 167, medico da
Armada, casado, com domicilio eleitoral 'no districto municipal de Rio Comprido. .(Transferencia.)
,
AMINADAB JOSE' DIAS NOGUEIRA (731), filho de Alfredo
José Dias Nogueira e de Rozinda de Jesus Nogueira, n a s - '
cido a 2 de outubro de 1905, no Estado do Rio de Janeiro,
residente á rua Antunes Garcia, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no.distrieto municipal cie Andarahy.,
(Qualificação requerida,, n . 501 — 6 zona antiga.)
SYLVIO GARCINDO FERNANDES DE SÁ (732), filho de Sebastião Garcindo Fernandes de Sá e de Alzira Augusta
Fernandes de Sá, nascido a 6 de novembro de 1894, no Districto Federal, residente á rua Santo Affonso n . 64, bancário, casado, com domicilio eleitoral no. districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n . 411
— 7" zona.) •
MARIA DE LOURDES QUEIROZ (73?), filha de Álvaro Augusto de Queiroz' e de Maria Carolina Gampello de Queiroz,,
nascido a 21 de setembro de 1903. ho Districto'Federal,
residente r u a Carvalho Alvim n. 39, c. 2, funccionaria
• pública, solteira, com domicilin eleitoral no districto ^municipal de Andarahy. (Transferencia.)
.
'
NEMESIO JOSE' DE MORAES (734), filho de Jid.io José de
Moraes e de Lucilia Barreto de Moraes, nascido á 27 de
janeiro de 1912, no Estado do Rio de Janeiro, residente á
rua Leopoldino Bastos, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualiíioa• ' ção ex-officio'— 8 zona.) '
THOMAZ GOMES PARENTE' (735), filho de Jeronymo Gomes
Parente e de Maria Adalgisa Parente, nascido 28 de j a neiro de 1909, no Estado do Ceará, residente à rua João
Euphrosino, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificaãço
ex-officio. B . E . 73, n . 71 — 8 zona.)
SYLVINO DIAS DOS SANTOS (736), filho de João Manoel dos
Santos e dó Sebastiana Dias dos Santos, nascido a 17 de
fevereiro de 1893, em Curralinho (Estado de Goyaz), residente á rua Borda do Matto n. 282, operário, solteiro, eom
domicilio eleitora] no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação requerida, n . 10.725 — 6 zona antiga.)
JOÃO GURINHA DA SILVA (737), filho de Manoel Antônio
da Silva e de Josepha Maria da Conceição .nascido à 9 de
junho de 1910, no Estado da Parãhyba, residente á rua
"Euphrosino n. 11, operário, solteiro, com domicilio- eleitoral no districto municipal de Andarahv. (Qualificação
ex-officio, B . E . 73, n. 70 — 8 z'ona.)
PAULO CORREIA (738), filho de Gamito dos Santos Correia
e de Leonor Gesar Correia, nascido a 12 de. fevereiro de
1908, residente á rua João Euphrosino n. 11, opo;rario,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
". Andarahy. (Qualificação ex-officio, fi. E , 73, n. 49 —•
8 zona.)
. - . ' . ' '
'
"'
iXORISBERTO LOUREIRO (739), filho,de Manoel dos Santos
Loureiro e de Francisca Rosa Loureiro, nascido a 14 de>.
setembro de 1897, no stado do Rio de Janeiro, residente á
rua Capitão Sampaio n. 20, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 73 — 8 zona.)
ARMINDO LOPES. (740), filho de' Antônio Armindo Lopes e de
Deolinda da Conceição, nascido a 23 de janeiro de 1895,
no Distrieto Federal, residente á rua Dona Maria 102, c 3;
operário, casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 11.491
6 zona. antiga.)
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.\«_.M>iJiiiu oe Aureiso .ío»^. .Nunes
e de .Joaquina Carneiro Nunes, nascido a 31 de janeiro
de 1891. em Saquarema <Estado do Rio de Janeiro), residente á rua Ernesto Vieira n . 42. funecionario municipal,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualifieaçâo requerida, n . 11.024 — 6" zona.)
OCTAVIO PEREIRA GARCIA (742'!, filho de Arnaldo Ibrahim
Garcia e de Leopoldina Pereira Garcia, nascido a 20 de
abril de 1896. no Districto Federal, resiaente á rua Magalhães Castro n. 151, commercio, viuvo, cóm domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificarão requerida, n. 3.027 — 7* zona antiga.)
^ENRIQUE FURTADO RODRIGUES (743), filho de Arthur
Furtado Rodrigues e de Carolina Furtado Perreiras.
nascido a 7 de maio de 1895, no Oistricto Federal, residente á rua General Clarindo n. 44, commercio. casado,
com domicilio eleitoral no districto eleitoral ro districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n. 685 — 11* zona antiga.)
OCTAVIO GRAÇA (744;, filho de Maria Carlota da Graça,
nascido a 22 de novembro de 1912, no Districto Federal,
residente a rua Theophilo Ottoni 64, 2° andar, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Districto Federal. (Qualificação requerida
n. 11.209 — 6* zona antiga.)
MANOEL BALBINO DE MATTOS (745), filho de Pedro Bal~" bjoo de Mattos e de Maria Balbina de Mattos, nascido a
24 de junho de 1910, em Juiz de Fora (Estado de Minas
Geraes), residente á rua Paula Brito n. 161, c. 8, operário,
casado, como domicilio eleitoral no districto municipal
de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n. 11.403
— 6 zona antiga.)
AUGUSTO SOARES MARINHO (746), filho de Antônio Soares
Marinho e de Josephina Thiago, nascido a 6 de fevereiro
de .1910 em Santos, (Estado de São Paulo), residente á
rua Silva Pinto n . 174, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificarão requerida, n. 396 — 8° zona.)
EENEDICTO BAZILEU DA CRUZ Í747), filho de Martha
Maria da Cruz nascido a 23 de maio de 1911, em Paraty,
(Estado do'Rio de Janeiro), residente á estrada de Marechal Rangel ,n. 565. operário, solteiro, com domicilio
eleitoral do districto municipa! de Andrarahy. (Qualificação requerida, n . 33 — 8° zona.) .
ANTÔNIO MOREIRA SOARES (748), filbo de José Moreira
Soares e de Guiihermina Cândida Soares, nascido a 9 de
maio de 1912, no Districto Federal, reaidente á rua Laurindo Rabello n . 54, funecionario publico, casado, eom
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n. 563 — 8" zona.)
GASTÂO XAVIER DE ARAÚJO (749), filho de João Xavier
e de Maria Jacintha de Araújo, nascido a 10 de setembro
de 1883, em Valença, (Estado do Rio de Janeiro), residente á rua Coronel Soares n. 21, operário, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andrahy.
(Qualificação requerida, n . 3 — 8 zona.)
JOSÉ DIAS (750), filho de Antônio Dias e de Maria Emilia,
nascido a 1 de dezembro de 1904, em Vizeu, (Portugal),
residente á rua Pinto Telles n. 39, proprietário, casado,
com domicilio eleitoral, no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n . 383 — 8 zona.)
ANTÔNIO JOÃO DE ALMEIDA (751), filho de Galdino João
de Almeida e de Rosaria Ferreira do Nascimento, nascido a 22 de julho de 1902, no Districto Federal, residente
á . r u a Segunda n. 92, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n. 812 — 13 zona antiga.)
GERALDO RIBEIRO (752, , filho de Irineu Francisco Ribeiro
e de Margarida Francisca Ribeiro de Souza, nascido a 12 de
outubro de 1912, em São José da Parãhyba, (Estado de
Minas Geraes), residente á rua Theodoro da Silva n.'169,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n u mero 11.682 — 6 zona antiga.)
ÍNDIO DE CARVALHO (753), filho de Arthur de Carvalho
e de Maria da Gloria de Carvalho, nascido a 22 de abril
de 1899, no Districto Federal, residente á rua Barão de
Mesquita n. 494, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districlo municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n . 562 —=- 8 zona.)
MARIO FRANCISCO SETTA (754), filho de Miguel Setta e
de Rosa Laviola, nascido a 29 de Dezembro de 1907, no
Districto Federal, residente á r u a Miguel Ângelo n. 83,
commerci.'!, casado, com domicilio eleitoral no districto
ÓLL< • - \ n i u . J U S J I
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municipal cie Anaaranj . (Quaiu ícaçáo requenua o. 10.434
— 6 zona antiga.)
' _ • - . ' •
OSWALDO GOMES DE AGUIAR (755), filho de João Gomes
de Oliveira e de Alexandrina Maria de Oliveira, naseido
a 14 de fevereiro de. 1909, no Districto Federal, residenta
á rua Conselheiro Autran n. 20, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida n . 10 — 8 zona.)
FRANCISCO RIBEIRO PINTO (756), filho de' Antônio Ribeiro Pinto e de Maria Augusta Rita, nascido a 9 de j a neiro de 1887, em Portugal, residente á Avenida Gomes
Freire n. 141, garagista viuvo, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação exa

a

officio,

B.. E .

73, n.

18.)

M ARI AM ELI A SARMENTOS FERNANDES (757), f i l h a . d e
Arnaldo Antônio Fernandes e de Quirina Sarmento F e r nandes, nascida a 28 de fevereiro de 1914, em Camareiras (Estado da Bahia), residente rua Juiz de Fora
n. 139, professora, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 91 — 8° zona.)
ERNANI COUTO (758), filho de Ernani Couto e de Celina
Guimarães, nascido a 11 de abri! de 1912, no Districto
Federal, residente á rua Gomes Braga n. 53 c. 6, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n . 8.952
— 6* zona antiga.)
'ANTÔNIO DA SILVA CAMPOS (759) filho de João da Silva
Campos e de Anna Santos, nascido a 10 de novembro de
1895, em Portugal, residente á rua Barata Ribeiro numero 372, garagista, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex- officio.

B.

E.

73.)

ALBINO RABELLO PINHEIRO (760), filho de José Rabello
Pinheiro e de Carolina Pereira, nascido a 4 de fevereiro
de 1900, em Portugal, residente á rua Dr. Octavio Kelly
n. 66, funecionario municipal, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 382 — 8 zona.)
AMSIA SIQUEIRA DOS SANTOS (761:, filha de José Roque
Santos e de Maria Cândida dos Santos, nascida a 6 de
setembro de 1909, em Santa Luzia de Carangola, (Estado
de Minas Geraes), residente á rua Barão de Bananal
n. 284, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy.. (Qualificação requerida, n. 489 — 8 zona.)
SAUL JACUA (762), filho de Luiza Jacua, nascido a 10 de
julho de 1904, no Districto Federal, residente á rua
Luiz Barbosa n. 57, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida n. 10.976 — 6" zona antiga.)
ORMINDA DE ALMEIDA PEREIRA (763), filha de João
Ignacio Pereira Júnior e de Olivia de Almeida Pereira,
nascido a 11 dc março de 1902, no Districto Federai,
residente á Avenida 28 de Setembro n . 181, auxiliar de
laboratório, solteira, com domicilio eleitoral no dislricto
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 631
— 8 zona.) ARGEO DA ROCHA (764), filho de José da Rocha e de Laureana. da Rocha, nascido a 1 de julho de 1895, no Districto Federal, residente á rua Theodoro da Silva n. 182,
c. 1, operário, casado, com domicilio eleitoral no distrito municipal de Andarahy. (Qualificação requerida,
n. 8.668 — - 6 zona antiga.)
ILA SCHUELLER DS ARA RIPE MACEDO, (765), filha de João
Moreira de Araripe Macedo e de Celina Sshueler de Araripe-Macedo nascida a 4 de maio de 1910, no Districto
Federal, residente á rua General Canabarro n . 215, engenheira, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida
n . 509 — 9 zona antiga.)
AVELINO MONTEIRO FILHO (766), filho de Avelino Monteiro e de Herminia Monteiro, nascido a 1 de novembro
de 1903, no Districto Federal, residente á rua Leopoldina Bastos n. 50 o. 21, operário casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 73 n . 3.)
ALBANO GASPAR (767), filho de Joaquim Garpar e de Maria
de Jesus Villela, nascido a 22 de outubro do 1893, em
' Portugal, residente á rua Pinheiro Machado n . 57 c . 1,
garagista, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio,
B.
E . 73.)
DILERMANDO CUNHA .DA ROCHA (768), filho de Francisco
Coelho da Rocha e de Thereza Torres da Rocha, nascido
a
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• residente á rúa São Clemente, 107, c. 13, commercio.'caa 29' de' novembro He'1909, no Districto Federal, resi" . sado, com domicilio eleitoral no districto m u n i c i p a t de
dente â rua Baroneza do Engenho Novo ri. .38, funecioBio Comprido. (Qualificação requerida, n , .707 — 6 zona
nario-publico," solteiro! com domicilio eleitorai no districto
antiga.)
' •'• .
municipal de Andarahy. íQualificação requerida n. 3 _
ADELINO TOBIAS DO NASCIMENTO (782), fillio dè Tobias
10"— zona a n t i g a . ) '
,..:,',
;
do-Nascimento e de Arquelina do Nascimento, naseido
JOÃO BAPTISTA (769); filho de José'Roza e de Carolina.
a 25 de novembro de 1907, em "Providencia, Minas Geraes,
Maria da"Conceição, nascido'a'23 dé junho de 1893, ho
residente-á rua Leite Leal 4 / c . 18, funecionario m u n i Districto Federal, residente á Avenida 28 de Setembro
cipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u . n. 355, operário, casado, com domicilio eleitora) no d i s nicipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio,
B..E, 6 9 . )
tricto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida,
IGNACIO JOSE'.DE MELLO (783), filho de José Marcellino
n." 10.932 — 7" zona antiga.) ". '
,'
de Mello e de Maria Rosa da Conceição, nascido a 20 de
A.FFONSO AUGUSTO DE MAGALHÃES CALVET (770), filho
março de 1909, em Pernambuco, residente a rua Barão
de Sebastião de Paiva Magalhães Calvet e Dalila Busta-.
de São Francisco, S, operário, solteiro, com domicilio
manto Pereira, nascido a 11 de julho de igiO^eaxNicthe-^
eleitorai no districto municipal de Andarahy. {Qualifiroy, (Estado do Rio de Janeiro), residente á rua Santa
cação ex-officio,
B . E . 73', n. 63.)..
Alexandrina n . ' 104,'funecionario publico, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Com- -ROBERTO FONSECA (-784], filho de João José Pereira da
Fonseca e de Ricardina Elvira Mesquita da Fonseca,
prido. (Qualificação Tranferencia.)
_L.
nascido a 7 de junho de. 1881, no Districto Federal,
S&LDUINO COUTINHO (771), filho de Manoel Adelino Cou' residente, á rua Felippe Camarão n'..83, comercio, casado
tinho ,e. de Eugenia de Assuinpção. Coutinho, nascido a 16.,
. com. domicilio eleitoral no. districto municipal "de Rio
dè setembro de 1910, no Districto Federal, resi denta i r u a , '
Comprido. (Qualificação requerida, n . 10.960 — 6* Zona
Silva Xavier-n. 104; coremiereio,-solteiro, eom.domisiUo
antiga.)
.
.
.
.
.
eleitoral no districto municipal de Andarahy< (Quaiüi*
MANOEL GERONCIO (785), filho de Geroncio da Silva e de
cação requerida, n. 1 8 1 — 12 zona antiga.)
Juiieta Maria da Conceição, nascido. a .6 de janeiro de
ARCY TENORÍG DE-ALBUQUERQUE. (772), filho de M i - ,
1905, no'Estado de Minas Geraes, residente á rua Barão
guel Archanjo Tenorio de Albuquerque e de Hércilia Su. de Cotegipe n . 230-c I, operário, solteiro, com domicilio
zano'. Tenor-io e Albuquerque, nascido, a 26 de janeiro de
eleitora! no districto municipal .de Andarahy. (Quali1907, no, Districto'Federal, residente á . r u a São F r a n r.
ficação ex-officio, B . E.. 73, n . 5.)
cisco Xavier n. 246, jornalista, casado, com domicilio
ileitoral no districto municipal de Andarahy. CQualifiMANOEL ROGA (786), filho de João Rosa o de • Umbelina
'• cação requerida, n. 7.593 — 5 zona antiga.)
i
Maria da Conceição, nascido a 8 de outubro de 1885,
no Ssíadò de Minas Geraes; residente & rua Visconde de
VICENTE DE SANT'ANNA (773), filho de Raphael de
Santa Isabel n. 52, operário, solteiro, com domicilio
SanfAnna e de Maria da Conceição, nascido a 2 de julho
eleitoral fio dislricto municipal de Andarahy. '(Qualide 1902,- no Districto Federal, residente á rua Souza
ficação ex-officio, B . E . 7-3, n . 53.)
*•
Freitas n. 101, operário, casado,'com domicilio eleitoral
ANTÔNIO VILLELA DE CARVALHO (787), filho de José
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação r e de Carvalho Júnior e-de Felicidade Maria, nascido a 7
querida, n.-1.396 — 7 zona a í t i g a . )
de março de 1870, no Estado de Minas Geraes, residente
JOÃO DE JESUS E SOUZA (774), filho de José Maria de
á rua Venancío Ribeiro n. 134, operário, solteiro, coni
Jesus e de Mariâ-da Gloria de Souza, nascido a 19 de abril
domicilio, eleitoral no districto municipal de Andarahy.
de l896,.Ufl-Diistricto Federal, residente á rua do Caíí.ete
(Qualificação, ex-officio, B . E . 73, n . 103.) ~
n . 335, garagista, solteiro,' com domicilio «leitora! n o
JAYME
SANTOS (788). filho d e Francisco dos. Santos e <Je
districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-of•' Bernardo dos Santos.'nascido a - 8 ' d e , o u t u b r o ' d e 1910,.
ficio li. E . 73, n. 39.)
em São Salvador, Estado da Bahia, residente á rua
GUIOMA.lt DE ALMEIDA PEREIRA (775),'filha de João IgMarechal Floriano n . 128, 3 andar, operário, casado,
nacio Pereira e"dé Olivia Isabel Pereira, nascida a 3 de
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andanovembro de 1907." no Districto Federal, residente a Averahy.. (Qualificação ex-officio, B . -E.- 73,- n . 112.)
nida 28 de Setembro n. 181, auxiliar de laboratório, - AUGUSTO TRANTMANN '(789), filho de Júlio Trantmánn
•solteira, com domicilio eleitoral' no districto municipal,
• e de Maria Trantmann, nascido a 12 de junho de 1892,
de Andarahy. (Qualificação requerida, n . 6 2 l — 8 zona.)
no Estado "de Santa Catharina, residente á rua Capitão
Sampaio, 82, operário; casado, com domicilio eleitoral no
ARISTOTELÍNO TEIXEIRA DA SILVA (776), filho de João
districto municipal ds Andarahy. (Qualificação éx-officio, Honorino da Silva e de Vcnancia Teixeira da Silva, nas- B . E. n. 156.)
•*
'
cido a 13 de janeiro de 1910, em Muritiba, Estado da
Bahia, residente á rua Barão'de Bom Retiro n. 870. casa 2,
MARIO FRANCISCO ROSA (790), filho de Eduardo F r a n commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto.
cisco Rosa e.de Maria Adelina da Silva Rosa, nascido
municipal de Andarahy.- (Qualificação requerida n. 709
a ' 3 de novembro de 1911, em São Salvador, Estado
— 8 zona.)
• ' • ; ' '
.
da. Bahia, residente á r u a Marechal Florínao 128,
. 3* andar, operário,'solteiro, com domicilio eleitoral no
ALDESIA MACHADO (777), filha de Marino Machado V i districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio,
ctorino e de Carmen Mendes Machado, nascida a 23 de
B . E . 73, n . 155.)
.: * outubro de 1914, no'Districto-Federal, residente a rua
.RAPHAEL COUSAGO FREIRE (791), filho de Amador Couhago
Torres Homem', 105, commerGio, solteira, com domicilio
Freire e de Soledade Freire,.nascido á^8 de junho de
' eleitoral no. districto.municipal de Andarahy. (Qualifi1898, na Hespanha, residente á r u á Carlos Peixoto n . 8,
cação requerida, n / 8 7 3 — 8 zona.)
garagista, Casado, com domicilio eleitoral n o districto
THEQDORICO DE SOUZA CABRAL (778), filho de Basilisso
municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B. E. 73,
Carlos Cabral e de Evangélica de Souza Cabral,- nascido
n'. 13.).
a 1 de julho dê. 1913,' no Disriicto Federal, residente.-a
rua Itapui, 241, commercio, solteiro, com domicilio elei- . ANGEINA. FERREIRA DE SOUZA (792), filha.de Francisco
de Souza o de Maria Ferreira de Souza, nascido a 1 de
loral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação março, de 190-4, no Districto Federal,, residente á rua
requerida. n . 561 — 7° zona antiga.)
Ferraz n-. 24, c. 3, professora primaria, solteira, com
PETRONIO DA CUNHA LOPES (779), filho de José da Cunha
domicilio .eleitoral no districto municipal de Rio Com-'
Lopes é de.Cidhalia de Abreu Lopes, nascido a 10 de
prido. (Qualificação ex-of ficio. B,. E". 74.)
julho de 1913, em "Mar d e Hespanha, Minas Geraes, r e sidente a rua Frei Caneca, 399,"commercio, solteiro, com *• •- JORGE SOARES DA FONSECA (793). filho de José Soares
da -Fonseca e' de Basilia da Fonseca, nascido a 25 de
domicilio eleitoral no distrieto-municipal de Andarahy.
abril de 1913, no Districto Federal, residente á rua do'
(Qualificação requerida, n . 534 .— 8 zona.)
Mattoso n . .74, funecionario municipal, solteiro, com
JOAQUIM GQMES DA SILVA (780), filho de Antônio Gomes
domicilio eleitoral no districto municipal' de Rio Comda Silva e de Amélia Moreira Corrêa, -nascido, a 17 de
: - 'prido. (Qualificação ex-officio, B . E . 73.)
maio de 1909, no* Districto Federal, residente a rua
ZULEIK-A BRAGA GUIMARÃES (794), filha de-Gaspar da Silva
Barão de Mesquita, 858, operário, sloteiro, com domicilio
Guimarães e de Olivia Pereira Braga Guimarães, nascida
eleitoral no districto municipal, de Andarahy. (Qualifi.
a 9 de, janeiro .de 1911, no -Districto Federal, residente
cação ex-officio, B . E, 73, n . 64.)
â rua Thomàz Coelho-n. SI, funccionaria'municipal,
JOSE' ANTÔNIO JORGE MONTEIRO - (781), filho de Manoel
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
Jorge Monteiro e de Anita de Souza Monteiro, nascido a
, de 'Andarahy, (Qualificação ex-officio,'B.
E . 70.)
25 de novembro de 1903, em Ribeirão, E . de S.' Pauloa
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ELISA WHITAKER COHN ( 7 9 5 ) , filha de Ernesto Woraes
Cohn e de Elisa Whitaker de Moraes Gohn, nascida a 2 8
de agosto de 1907, no Districto Federal, residente á r u a
Prudente de Moraes n. 3 0 5 , professora publica, solteira,
eom domicilio eleitoral no districto municipal de Anda-?
r a h y . (Qualificação ex-officio, B . E . 9 . )
JRANCISCO BLANCO FERNANDES ( 7 9 6 ) , filho de Salvador
Blanco Fernandes e de Anna Matheus Sanche, nascido a
1 2 de dezembro de 1898, no Districto Federal, residente
á rua Gomes Braga n . 5 3 , c. 1 3 , operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.:
(Qualificação requerida, n. 1 1 . 1 7 5 — 6 Zona antiga.)
«3NÉAS AUGUSTO PEREIRA ( 7 9 7 ) , filho de Manoel Augusto'
Pereira e de Mafalda Pereira Lima, nascido a 1 0 de
junho de 1912, no Districto Federal, residente á rua
Miguel Ângelo n . 7 7 , operário, casado, com domicilio
'eleitoral no districto municipal de Andarahy, (Qualificação requerida, n . 8 . 6 8 8 — 6 Zona antiga.)
AUGUSTO DOS SANTOS ( 7 9 8 ) , filho de Lino dos Santos
e de Anna Vieira dos Anjos, nascido a 4 de agosto de 1912,
em Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
Santa Alexandrina n . 1 2 9 , servente, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido..
(Qualificação ex-officio, B . E . 7 0 . )
ifORDELlNO MACHADO DE OLIVEIRA ( 7 9 9 ) , filho de Pedro
Machado, de Oliveira e de Idalina Leal de Oliveira,
nascido a 2 7 de novembro de 1896, no Estado de Minas
Geraes, residente á rua Theodoro da Silva n . 2 8 ,
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B. E. 73,
n. 364.)
BALDO MIRO CARDOSO DE ARAÚJO ( 8 0 0 ) , filho de Augusto
Cardoso de Araújo e de Julia Augusta de Figueiredo,
nascido a 3 1 de maio de 1 8 9 9 , no Estado do Rio de
Janeiro, residente á rüa Theodoro da Silva n. 158, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B. E . 7 3 ,
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de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 73 n. 449'
— 8 Zona.)
DR. ADHEMAR PIMENTA (809), filho de Amélia Pimenta,
nascido a 12 de abril de 1896, no Districto Federai,
residente á rua Sá Vianna n . 36, funecionario publico,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy. (Qualificação requerida, n . 6.825 —
6 Zona antiga.)
POMPEO EPIPHANO NEPOMUCENO (810), filho de Manoel
Severino Nepomuceno e de Anna Maria Nepomucono.
nascido a 7 de abril de 1888, em Iguaraçú, Estado de
Pernambuco, residente á Praça Tiradentes n. 56, sob.,
musico, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida,
n . 3.039 -7- 6 Zona.)
JOSÉ GENTIL DA SILVA (811), filho de José Gentil da Silva
e de Maria Emilia Gouvêa Dantas, nascido a 17 de
.novembro de 1910, em Cuyabá, Estado de Matto Grosso,
residente á rua Araújo Leitão n . 137, funecionario p u blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy. (Qualificação transferencia, n. 479
— 8 Zona.)
EMÍLIO DA FONSECA E SOUZA (812), filho de Juvenal
Anselino e de Albertina Ribeiro da Fonseca, nascido a 4
de abril de 1891, no Districto Federal, residente á r u a
Dias da Cruz n . 256, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qua-*
lificação requerida, B . - E . 67, n . 25 — 8 Zona.)
ANHANQUERINA SANT'ANNA (813), filha de Moysés Augusto"
SanfAnna, nascida a 4 de março de 1912, em Goyaz,
Estado de Goyaz, residente á rua Cattete n . 201, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação r e q u e rida, n . 619 — 8 Zona.)
OSWALDO EUGÊNIO BRANDÃO (814), filho de João E u gênio Brandão e de Anna Amélia da Silva Brandão,
nascido a 12 de junho de 1912, no Estado de Parãhyba,
•
n. 3 . 1 8 6 . )
residente á rua 'Miguel Fernandes n . 6-A, commercio,
AUGUSTO DE SANTA CATHARINA ( 8 0 1 ) , filho de Manoel
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
Santa Catharina e de Gertrudes da Conceição Queiroz,
de Andarahy. (Qualificação requerida, B . E . 70, n. 480
nascido a 1 4 de junho de 1 9 0 2 , no Districto Federal,
— 8 Zona.)
residente á rua Mangueira n . 2 1 , operário, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. JOÃO DE PAULA (815), filho de José de Paula e de Orminda
Maria de Paula, nascido a 4 de agosto de 1908, em Mar
(Qualificação requerida, n . 3 9 4 — 8 Zona.)
de Hespanha, Estado de Minas Geraes, residente á rua
ÂNGELO FRANCHINI ( 8 0 2 ) , filho de Pasquino Franchini ô
Souza Pinto n . 45, operário, solteiro, com domicilio
de Balbina de Jesus, nascido a 2 1 de maio de 1904, no
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (QuaDistricto Federal, residente á rua Felippe Camarão n . 5 8 ,
lificação requerida n . 8.033 — 8 Zona.)
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida — FRANCISCO DE CAMPOS MAIA (816), filho de Malvina
Honorina de Magalhães, nascido a 1 de agosto de 1888,
S
ZOUSL )
em Lagoa Dourada, Estado de Minas Geraes, residente
^NTONIO MOREIRA DA SILVA ( 8 0 3 ) , filho de Manoel
á rua Victor Meirelles n . 149, pintor, casado, com
Moreira da Silva e de Luiza Joaquina de Jesus, nascido
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio CouW
a 5 de junho de 1 9 0 1 , no Districto Federal, residente á
prido. (Qualificação requerida, n . 682 — 8° Zona.)
rua Miguel Ângelo n . 7 9 , commercio, casado, com,
domicilio eleitoral no dstricto municipal- de Andarahy. ANTÔNIO JOSÉ BARBOSA DA MOTA (817), filho de E d u ardo Barbosa da Mota e de Rosa Barbosa da Mota, nascido
(Qualificação requerida n. 1 0 . 4 4 5 — 8 Zona.)
a 16 de novembro de 1881, no Districto Federal, residente
•íOBERTO GUEYLHARD ( 8 0 4 ) , filho de Alberto Gueylhard
a rua Figueira de Mello n. 366, commercio, casado, eom
e de Flora Martins Gueylhard, nascido a 2 2 de janeiro
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
de 1 9 0 6 , no Districto Federal, residente á rua Miguel
(Qualificação requerida B . E . 70, n . 486 — 8 Zona.)'
Ângelo n. 2 8 0 , commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação MANOEL MARCELLINO DE SOUZA (818), filho de Marcellino Francisco de Souza e de Isidora Felicia da
requerida, n . 1 1 . 3 1 2 — 6 Zona antiga.)
Conceição, nascido a 5 de setembro de 1902, em Macahé,
MARTINHO JOSÉ. CORRÊA ( 8 0 5 ) , filho de João José Corrêa
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Geribá n . 18,
e de Maria Joanna de Jesus, nascido a 8 de dezembro
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
de 1 8 7 3 , no Estado de Minas Geraes, residente á r u a .
municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida,
Cachamby n . 3 5 , operário, casado, com domicilio elein . 11.429 — 6" Zona.)
toral no districto municipal de Andarahy. (Qualificarão
OLYMPIO PEREIRA GARCIA (819), filho de Arnaldo Ibrahiiri'
ex-officio. B . E . 7 3 , n . 1 6 9 — 8 Zona.)
Garcia e de Leopoldina Pereira Garcia, nascido a 1 de
.áÂNOEL BARREIROS PEREIRA ( 8 0 6 ) , filho de Manoel
novembro de 1907, no Districto Federal, residente á r u a
Rodrigues Pereira e de Albertina Guimarães, nascido a
Magalhães Castro n . 151, commercio, solteiro, com
2 5 de dezembro de 1910, no Districto Federal, residente
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy«
á rua Caçapava n . 156, operário, solteiro, com domicilio
(Qualificação requerida, n. 762 — 7* Zona antiga.)
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (QualiROBERTO DOS SANTOS CORRÊA (820), filho de Julieta
ficação — 8* Zona.)
Corrêa dos Santos, nascido a 10 de fevereiro de 1905, no
•ÍOSÉ PLÁCIDO BRAGA ( 8 0 7 ) , filho de Firmino Plácido
Districto Federal, residente á rua Uruguay n . 258, comBraga e de Emilia de Freitas Bastos, nascido a 1 4 de
mercio, casado, com domieiiio eleitoral no districíô'
março de 1 8 9 0 , no Districto Federal, residente á. r u a
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, B. E. 70$
Miguel Ângelo n . 77, operário, solteiro, com domicilio
n . 471 — 8" Zona.)
eleitoral no districto municipal de Andarahy. ,(Qua-?
lificação ex-officio, n . 1 8 5 — 8 Zona.)
ZIVIO VALLADÃO (832), filho de Fratermo Cláudio ValladãoV
«SSTEVAM DE SOUZA LIMA ( 8 0 8 ) , filho de Luiz de França
e de Gertrudes Hermenegildo Andrade, nascido a 22 de;
Lima e de Joanna Maria da Conceição, nascido a 2 6 de
janeiro de 1906, no Estado do Espirito Santo, residente;
dezembro de 1876,- no Estado do Rio Grande do Sul,
d rua Joaquim Murtinho n . 64, commercio, casado, com !
residente á rua Mello Moraes n. 18, fundos, operário,
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Gom-si
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
prido. (Qualificação requerida, n . 7.047 — 2 zona.)
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FRANCISCO FLORENCIO DE MENEZES (833), filho d e A n i '
tonio Florencio de Menezes e de Elvira de Jesus Menezes,,.
nascido a 22 de dezembro de 1898, em Capella, Estado. ,
de Sergipe, residente á rua do Livramento n. 158, çom. mercio,. casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy. (Qualificação requerida, B . E . 67
n. âl — 8 zona.)
. >
áRLINDO CAMANHO (834), filho de Francisco Camanho e de
•Margarida da Piedade, nascido a 15 de outubro de 19.04,
no iDstricto Federal, residente á-rua Castro Menezes n. 14
motorista, casado, com. domicilio eleitoral no districto
municipal de Rio Comprido. (Qualificação requeritía,n. 809 — 8 .zona.)
'.
"'• i
JOAQUIM MARCELINO DE JSREITAS (835), filho de S e b a s tião Marcelino de Freitas e de'Maria Messias de Freitas,
nascido a 17 de agosto de 1899, em: São José do Calçado,'
Estado do Espirito Santo, residente á rua Paula Britto
n. 124, commercio, casado, com domicilio leitoral no dis°
tricto municipal de Rio Comprido., (Qualificação reque-»
rida, n. 147 — 8 zona.)
'
ÁLVARO SANTANNA (836), filho de José Augusto SanfAnnS
e de Anna Emilia Sanfnna, nascido a ^22 de abril de .
1912, no Districtp Federal, residente á rua General Galvão '
n . 122, electricista solteiro com domicilio eleitoral no dis».
tricto municipal de Andarahy. (Qualificação r e q u e r i d a , '
B . E . 76, n. 1.02L— 8" zona.)
&GRICIO DE SIQUEIRA ARCOVERDE (837), ílho de Pedro
de Siqueira Britto Arcoverde e de Pergentina L u i z . d e
Siqueira, nascido a 17 de junho de 1908, em Cabo de São
Agostinho, Estado de Pernambuco, residente á rua Major.
. Conrado n. 134, commereio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qúab>
ficação requerida, n. 811 — 8 zona.K
JOSE' ARAGÃO (838), filho de Antônio Castro Moreira e de
Carmem Aragão, nascido a 31 de janeiro de 1902, no'
iDstricto Federal, residente á rua Barão do Bom Retiro
n . 870, casa 3, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Andarahy. (Qua- ,
lificação requerida, n. 11.016 — - , 8 zona.)
IRACEMA CASTRO DE.FRANÇA CAMPOS, (839), filha dá
Ataliba de Oliveira Castro e dê Izaltina Rezende Castro,
nascida a 10 de novembro de i'908, em Mar de Hespanha,
Estado de Minas Geraes, residente á rua Gravatahy n. 12,
professora, casada, com domicilio eleitoral, no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n u mero 3 . 2 3 5 — 6 zona.)
MAGDALA EUGENIA PEIXOTO DE FREITAS ABREU (840);
filha de Gualter de Freitas e de Eugenia Peixoto de
Freitas, nascida a 24 de setembro de 1911, no Districto
Federal, residente á rua da Universidade n. 15, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 343 —
8 zona.)
MOACYR BASIELU DE ALBUQUERQUE ORTIZ (841), filho
de Carlos Ortiz e de Alice de Albuquerque Ortiz, nascido .
a . 2 3 . de maio.de 190.1.,-no -Districto Federal, residente á
rua D r . Paulo Araújo n . 198, commercio, casado, com
• domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy
(Qualificação requerida, n. 58 — 8 zona.)
ISABEL DO PRADO (821), filho de Arthur do Prado e de
Emma do Prado, nascido a 31 deagosto de 1901, no.Districto Federal, residente, á rua Paraná n. 28, casa 6,
estudante, solteira, com domicilio eleitoral no .distríctomunicipal d e Rio Comprido. (Qualificação requerida,
n. 3.160.— 8 zona.) ...
. , . ,
LAUDÈLINA NEVES IRACEMA (822)", filha de Ilisiario Neves
da Paixão e de Rachel Cândida da Paixão, nascida a 25
de novembro de 1874, no iDstricto Federal, residente
á rua Souza Franco n. 51, domestica, casada, com domicilio eleitorl no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n . 4.979 — 6 zona.)
FLORESTAN RODRIGUES (823), filho, de José Rodrigues ,
Jorge e de Balbiná Rodrigues de Jesus, nascido a 12 d s ^
dezembro de 1915, no iDstricto Federal,.residente á r u a '
Conde de Leopoldina n . 22, operário, solteiro", com d o m i cilio eleitoral no districto municipal de-dtió Comprido.(Qualificação, requerida, B . E . 70, n. 142 -^-ÍO" zona.)
CAMILLO AYRES COUTO (824), filho de Manoel Ayres Couto
. e d e Maria Magdálena Couto, nascido ã 23 de novembro de
1913, no iDstricto Federal, residente á rua de São Christovão n. 623, casa 19, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qüa' lificação requerida, B . E . 70, n. 20
10 zona.)
DOMINGOS JOSE' DA SILVA (825), filho de Forlnato Domaingos da Silva e de Ignacia Mathilde de Jesus, nascido
a 23-de junho de. 1907, em Lima Duarte. Estado, de •
t
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Minas Geraes, residente á rua Flack n. 58, operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Rio Comprido. (Qualificação requerida, B . E." 70, n. 5
— 10 zona.)
GTRÒFFLE DA SILVA SIMÕES (826), filho de Manoel F r a n v cisco Simões e de Maria da Silva Simões, nascido a 16 de
janeiro de* 1907, no Districto Federal, residente á rua
Fonseca Telles n. 31, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, B . E . 70, n . 11 — 10 zona.)
<• *
MARIA.NAZARETH FAZQLO (827), filha de Marcelino Re- zende Souza e de Maria dos Prazeres, nascida a 20 de
abril de 1909, em. Porto Novo, Estado de Minas Geraes,
- residente á rua Adelaide n. 59, domestica, casada, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.;
(Qualificação requerida, n. 2.708 — 8 zona.)
ARTHUR FAZOLLO (828), filho de Silvino-Fazollo e d e Senhorinha de Souza, nascido a 10 de outbro de 1909, em
Santa lzabel, Estado de Minas Geraes, -residente á r u a
Adelaide n . 59, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
requerida, n . 2.212 — 8 zona.)
IRACEMA ROCHA (829), filha de Euzebio Martins da Rocha
e de Carolina Alcântara da Rocha, nascida a 14 de junho
de 1901, no iDstricto Federal, residente á . r u a Herminia
n. 16, professora municipal, solteira, cóih domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
- ' r e q u e r i d a , h . 8.280) — 7 zona.)
ISRAEL JOSE' SIMÕES (830), filho de* Amancio Simões R i beiro e de Bertolizia Maria da Conceição, nascido a 20
de dezembro de. 1900, em São João de Itaborahy, Estado
do Rio de Janeiro, residente á rua Mundo Novo n . 122.
commercio, solteiro, cõm domicilio eleitoral no districto
municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida,
n . 429 — 8 zona.)
OCTAVIO CARLOS MOREIRA (831), filho de-José 'Carlos
Gomes Moreira e de Custodia Augusta Moreira, nascido
a 14 de julho de 1895, em Campos, Estado.do Rio de J a 2 neiro, residente á rua^Pereira Soares n , 8, ferroviário,
casado, cõm domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy. (Qualificação requerida, ri; 8.370 — 8
zona.)
ANTÔNIO XAVIER (842), filho de Ricardo Antônio de Oliveira e de Florinda Maria da Silva, nascido a 23 de fevereiro de 1909, em Cidade Leopoldina, Estado de Minas
Geraes, residente á"rua Barão dó Bom Retiro n. 870,
casa 1, eommercio, solteiro, eom domicilio eleitoral on
districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n . 10.957 —-'6 zona.)
AQUILINA CRUZ DE SOUZA (843), filha de Horacio Gümercindo da Cruz e de Maria Francisca da Cruz, nascida
a 3 de julho de 1876, em Missão de Japaratuba, Estado
de Sergipe, residente á rua Haddock Lobo n , , 123, costureira, casada, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n . 122
— 8 zona.) '
"
.
,.
LÍVIA JOPPERT MARTINS (844), filha de Hermano Jòppert
e de Leonor Tinquino Joppert, nascida a 5 de julho de
de 1872, no Districto Federal, residente á rua Aguiar
rii' 18, domestica, viuva, com domicilio. leitoral nò dis-<
tricto municipal de Rio Comprido. (Qualificação exa

a

a

;

a

a

a

a

a

a

officio

— 8

a

zona.)

L

HORACIO TEIXEIRA ROSA (845), filho de José Teixeira
Rosa e de Maria Francélina da Conceição, nascido a 21
de outubro de 1900, no Estado do Rio Grande do Norte,
residente á rua de São Pedro n. 280, operário, solteiro,
. com domicilio eleitoral no districto municipal de Anda-,
rahy'. (Qualificação ex-officio,
B . E . 73, n . 442 —
8 zona.)
•
.
JACINTHO ELIAS BECK (846), filho.de Francisco Beck e de
Amélia Beck, nascido a 9 de agosto de 1899, emMaeuco,
' Estado do Rio de Janeiro, residente á rua de São Pedro
n . 241, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação r e querida, "n." 295 — 8 zona.)
" '
ANTÔNIO DE SOUZA (847), filho de José Alves de Souza e'
de Maria Caronia da Cruz, nascido a 7 de setembro de
1901, em São Salvador, Estado da Bahia, residente á rua
do Livramento n. 154, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral.no districto municipal de Rio Comprido.
(Qualificação requerida, n. 567 — 7 zona.)
FRANCISCO MARQUES (848), filho de José Marques e de
Joaquina Margarida, nascido a 12 d e ' j u n h o de 1900,
cm Portugal, (naturalizado), residente á rua .do Senado
n . 258, commercio, "casado, com domicilio eleitoral rio disa

a

a
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tricto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida,
merino n . 21, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral
n. 258 — 8" zona.)
^ no districto municipal de Andarahy. (Qualificação re-»
ÜOSELIM MARTINS TEIXEIRA (849), filho de Antônio Pinto
querida, n . 482 — 8 zona.)
Teixeira e de Emilia Martins Teixeira, nascido a 26 de
FATHALIO MARQUES DE SANTA ROSA (863), filho dè
setembro de 1904, no Districto Federal, residente á r u a
Leopoldina Joaquina da Conceição, nascido a 6 de julho
Theodoro da Silva n . 119, operário, casado, com domide 1890, em Penedo, Estado de Alagoas, residente á r u a
cilio eleitoral no districto municipalde Andarahy. (QuaJacarahy, 120, funecionario publico, solteiro, com d o m i lificação requerida, n . 9.871 — 6 zona antiga.)
cilio eleitoral no districto municpal de Andarahy. (QuaJOÃO TEIXEIRA DOS SANTOS (850), filho de João Martins
lificação requerida, n . 1.007'—8" Zona.)
Marques dos Santos e de Joaquina Teixeira dos Santos,
JOÃO CARNEIRO LEÃO DE BARROS (864), filho de João
nascido a 7 de maio de 1897, no Districto Federal, r e s i • Luiz Barreiro e de Firmina Barreiros, nascido a 11 de
dente á r u a Luiz Guimarães n. 12, commercio, casado,
abril de 1891, no Estado de Minas Geraes, residente á r u a
com domicilio eleitoral no districto municipal de AndaJavina, 63, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
r a h y . (Qualificação requerida, n . 11.300.)
districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio,
MAMEDE FRANCISCO CARVALHEIRA (851), filho de AuB . E . 73, n . 437 — 8 zona.)
gusto Antônio Carvalheira e de Malentina Maria da Con.WALDEMAR MARCOS GUIMARÃES (865), filho de Marcos
ceição, nascido a 26 maio .de 1883, em Paty de Alteres,
Affonso Guimarães e de Felicia Anna Guimarães, nascida
Estado do Rio de Janeiro, residente á r u a Mooca n . 17,
a 1 de outubro de 1907, no Districto Federal, residente
commercio, casado, eom domicilio eleitoral no districto
travessa Navarro, 1, commercio, solteiro, côm domicilio
municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida,
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualifi-.
n . 820 —'13° zona antiga.)
cação requerida, n . 39 — 8 zona.)
i
HELY CORRÊA (852), filho de Antônio de Salles Corrêa e
JOAQUIM BENTO DA SttiVA (866), filho de Bento Antônio
de Henriqueta Cabral Corrêa, nascido a 12 de junho ds
de Freitas e de Firmina Maria da Conceição, nascido a 3
1903, em Pacatuba, Estado do Ceará, residente á r u a
de fevereiro de 1896, no Estado do Espirito Santo, r e General Canabarro n . 26, funecionario publico, solteiro,
sidente á rua D . Anna Nery, 582, funecionario publico,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
Comprido. (Qualificação requerida, n. 739
8° zona.))
de Andarahy. (Qualificação ex-officio, n , 1.209 — &*
ISDGARD MORAES (853), filho de ürsuiino Ladislau e do
zona.)
Thereza Maria de Moraes, nascido a 25 de outubro de
JOSÉ DE SOUZA LIMA (867), filho de Geraldo Rodrigues
1903, no Disffricto Federal, residente á rua Mario Hermes
Lima e de Maria-Francisca da Conceição, nascido a 18 de
n, 48, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
junho de 1891, no Estado de Pernambuco, residente á
districto municipai de Rio Comprido. (Qualificação re-*
rua Aristides Lobo, 81, Rio Comprido, motorista, casado,
querida, n . 570 •— 7 zona antiga.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de AndaJOIO LUIZ VIEIRA MACHADO DA CUNHA (854), filho dé
r a h y . (Qualificação requerida, n . 1 1 . 2 0 6 ' — 6 zona.)
Eugênio Vieira Machado da Cunha e de Marianna P i FLAVIÔ SALLES (868), filho de Telemaco Salles e de Rementel Barbosa da Cunha, nascido a 9 de março de 1910,
gina Salles, nascido a 10 de agosto de 1904, no Estado do
cm Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, residente á
Espirito Santo, residente á rua Vinte e Treis, 56, operárua Visconde de Caravellas n. 39, commercio, casado,
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i com domicilio eleitoral no districto municipal de Ancipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 73,
darahy. (Qualificação requerida, n . 6.653
3 zona
n . 376 — 8 zônâ.)
antiga.)
JOÃO AFFONSO TRASSI (869), filho de Benjamin Trassi é
EENEDICTO CAETANO LOURENÇO (855), filho de João Caede Garmela Tarantini Pinho, nascido a 7 de Junho de
tano Lourenço e de Maria Caetano Leal, nascido a 18 de
1896, no Estado de S. Paulo, residente á rua Porto. Alegre,
agosto de 1903, no Estado do Rio de Janeiro, residente
58 c. i, operário, casado, com domicilio eleitoral no disá rua Silva Pinto n . 94, commercio, casado, com domitricto municipal de Andarahy. (Qualificação
ex-officio,
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (QuaB. E . 73, n . 495 — 8' zona.)
lificação requerida, n . 1.O50 — 8 zona.)
CYRO RFVERA MANGA (870). filho de Antônio Rodrigues
CARLOS PAIVA (856), filho de Carlos Francisco de Paiva è
Manga e de Segunda Rivcra Manga, nascido a 0 de fevede Jardelina de Paiva, naseido a 14 de agosto de 1909,
neiro de 1908, em Rio Claro, Estado de São Paulo, r e no Districto Federal, residente á rua Gomes Braga n . 19,
sidente á rua Barão dc Bom Retiro, 870, commercio, com
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n . 939
(Qualificação requerida, n . 10.955 — 6 zona antiga.)
— 8 zona.)
WALDEMAR FRANCISCO DA CONCEIÇÃO (871), filho dé
AWTONIO DE CARVALHO (857), filho de Victorino de CarOlympio Francisco da Conceição e de Arminda Alves da
valho e do Maria do Carmo Paredes, naseido a 15 de
Conceição, nascido a 21 de janeiro de 1909, no Districto
janeiro de 1909, no Districto. Federal, residente á r u a
. Federal, residente á rua Barão de São Francisco Filho,
Vianna Drummond n . 134, commercio, solteiro, com
48, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy..
no districto municipal de Andarahy.; (Qualificação r e (Qualificação reqerida, n . 614 — 8 zona.)
querida, n , 929 — 8" zona.)
*
SF-BASITÃO SILVA (858), filho de José Galdino e de GuiBENTO LUIZ DOS SANTOS (872), filho de Bento Luiz dos
ihermina Maria da Conceição, nascido a 10 de janeiro
Santos e de Durvalina Maria dos Santos, nascido a 10 de
de 1913, em Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, r e novembro de 1897, no Estado da Bahia, residente á r u a
sidente á rua Visconde de Abaeté n . 4, commercio, soldos Arcos, 21, operário, casado, com domicilio eleitoral
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipai de
no districto municipal de Andarahy, (Qualificação re->
Andarahy. (Qualificação requerida, n . 912 — 8 zona.)J
officio, B . E . 73, n . 395.)
JOSE' DIAS (850), filho de Antônio Dias e de Dolores Hillas,
FliORINDO SILVA (873), filho de Joaquim da Silva e de"
nascido a 20 dc outubro de 1902, em São Paulo, Estado
Deolinda Carolina da Silva, nascido a 28 de setembro de
do São Paulo, residente á rua Antunes Maciel n . 45,
1907, no Districto Federal, residefite á r u a Barão de
commercio, solteiro, com domicílio eleitoral no districto
Mesquita, 858, operário, solteiro^ com domicilio eleitoral
municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida,
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação r e n . 273 — 9 zona antiga.)
officio, B . E . 73, n . 375.)
MARIA EUGENIA GASTELLõES DE FREITAS (860), filho
AGENOR PLINIO DE BARROS (874), filho de Armando T é >de Gualter de Freitas e de Eugenia Peixoto de Freitas,
lemais de Barros c de Carmen Corrêa de Barros, nascido a
nascida a 27 de janeiro de 1909, no Districto Federal,
13 de fevereiro cie 1909, no Districto Federal, residente á
residente á rua da Universidade n . 15, professora, solrua dos Artistas, 46, operário, solteiro, com domicilio
teira, com domicilio eleitora] no districto municipal de
eleitoral no dislricto municipai de Andarahy. (QualifiAndarahy. (Qualificação requerida, n . 3-40 — 8 zona.)).
cação requerida, n . 3 — 8 zona.)
RiVYMUNDO BAPTISTA CHACON (861), filho de Pedro BaMANOEL ALVES MESTRE (875), filho de Guilherminó Alves
ptista Chacon e de Josepha Augusta Guedes, pascido a
Mestre e de Maria de Assumpção, nascido a 11 de d e 16 de abril de 1898, cm Fortaleza, Estado do Ceará, resizembro de 1896, no Districto Federal, residente á r u a
dente á rua Dona Clara n . 181, casa 7, commercio, caPereira Nunes, 132, commercio, casado, com domicilio
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (QualifiAndarahy. (Qualificação requerida, n . 1.010 — 8 zona.)]
cação requerida, n . 11.303 -— 0 zona antiga.)
ALBERTO JOSE* PINHEIRO (862), filho de Manoel José P i .WALDEMAR CORRÊA LAPA (870), filho de Hipolito Correá
nheiro e de Leonor Sampaio Pinheiro, nascido a 22 de
Lapa e dc America Corrêa Lapa, nascido a 3 de junho de.
maio de 1910, nó Districto Federal, residente á rua .O
a

a
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1904, no Districto Federal, residente á rua Clarimundo
de Mello, 113, commercio,' solteiro, com domicilio eleitoral'
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação r e querida, n . 485 — 8 zona.)
•aÜLITA DORMUND MARTINS (877), filho de Antônio Dormund Martins e de Jandyra Rodopiano Martins, nascida
a 17 de junho de 1913, no Districto Federal, residente á
rua Lúcio de Mendonça, 36, c. 2, funccionaria publica,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 69.)
yiGENTE BÁSILE (878), filho de José Basile e de Rosa B a . sile, nascido a 1 de fevereiro de 1892, no Districto F e deral, residente á travessa Bemtevi, 26, operário, viuvo,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação e-Officio, B . E . 73, n . 213.) •
NELSON DOS SANTOS (879), filho de Luiz dos Santos e de
Antonieta dos Santos, nascido a 25 de maio de 1911, no
Districto Federal, residente á rua Barão de São Felix, 44,
funecionario, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal de Andarahy. (Qualificação requerida,
n . 930 — 8° zona.)
ARMANDO MACHADO GUIMARÃES (880), filho de Manoel
Machado Guimarães e de Henriqueta Alvim Guimarães,
nascido a 14 de maio de 1892, no Districto Federal, r e sidente á rua Carvalho Alvim, 10, commercio, solteiro,
•com domicilio eleitoral no districto municipal. de .Aadarahy. (Qualificação .requerida, n . 1.072 — 8 zona.)]
PEDRO PI ERRE MALTA DE SÁ (881), filho de Manoel F r a n cisco Malta e de Antonja,,Rosa Malta, nascido a 19 de. j a neiro de .1893, em Matta Grande, Estado de Alagoas',' r e sidente a rua Jorge Rudge, 74, c. 8, militar, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy,,
^(Qualificação ex-officio, B . E . 75, n . 7.)
ANTÔNIO PEREIRA DE JESUS (882), filho de João Pereira
• -. de Jesus e de Anna Pereira-de Jesus, nascido a 19 de
dezembro de 1894, no Estado da Bahia, rsidente á rua
Jorge Rudge, 90 c. 12, militar, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E.' 75, n , 2.) FRANCISCO FILINTO PIRES (883), filho de Francisco Pires
Chaires e de Joanna Pires Chaires, nascido a 2 d e n o vembro de 1895, em São Francisco-Estado do Ceará, r e sidente á Avenida Mem de Sá, 102, militar, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de.Andarahy,
(Qualificação ex-officio, B . E . 75, n . ' 6 i . )
QgWALDO CORRÊA (884), filho de Serapiano Joaquim Corrêa
'"
e de Adelaide Neves Corrêa, nascido a '18 de setembro de
1910, no Districto Federal, residente á Estrada Engenho
Velho, 30, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação
ex-officio, B . E . 73, m 17;)
^Y,RO DE OLIVEIRA (885), filho de Antônio Alvares de Azevedo e de Jovelina de Oliveira, nascido ail7.de março de
1913, no Districto Federal, residente á rua D r . Jobim,
187, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, numero
11.673 — 6° zona antiga.)
4BEL GONÇALVES LISBOA (886), filho de Manoel Antônio
Gonçalves e de Maria Affonso, nascido a 31 de março de
1894, em Portugal, residente á rua Marqueza dos Santos,
42, c. 7, garagista, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipai de Andarahy. (Qualificação
ex-officio, B. E . 73. n. 45.)
'
JOAQUIM CID GOUVEIA (887), filho de José Cid Gouveia e
de Emilia Borges, nascido a 7 de janeiro de 1887,—eirf
Portugal, residente á rua Senador Euzebio, 330, garagista,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação
ex-offiçio.)
AJjTAMIRO DE ALMEIDA (888), filho de João Francisco de
Almeida e de Maria Thereza, nascido a 20 de janeiro de
1907, no Estado de Minas Geraes, residente a . r u a Barão
de ítapagipe, 393, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
ex-officio. B . Ê. 73, n. 182.)
MANOEL THEODORO DA SILVA (889), filho de Calixto
Theodoro da Silva e de Guiihermina Maria José, nascidoa 2 de maio de 1907, no Estado do Rio de Janeiro, r e sidente á rua Tavares, 21, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, (Qualificação ex-officio, B . E , 73, n . 46.)
G.ERALDO NUNES DOS SANTOS (890), filho de Ludgero
Gomes dos Santos e de Etelvina Nunes dos Santos, nascido a 2 de junho de 1910, no Estado de Minas Geraes,
residente á rua Delphina Limes, 27, operário, solteiro^
a

a

:

;
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com domicilio eleitoral no districto municipal de Anda-.
rahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 73, n. 41.)
WILSON GONÇALVES (891), filho de Antônio Gonçalves e
de Leonor Thereza Gonçalves, nascido a 11 de janeiro de
1913, no Districto Federal, residente á rua Bernardo Monteiro, 1.80, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação
ex-officio, B. E . 73, n. 93.)
JOSÉ FELIX DOS-SANTOS (892), filho de Antônio Felix dos
Santos e de Maria Felix dos Santos, nascido a 16 de
agosto de 1901, no Districto Federal, residente á rua.
Sobral, 23, operário casado, com. domicilio eleitoral no
diistrieto municipal de" Andarahy. (Qualificação
ex-officio, B . E. 73, n . 44.)
JOÃO PEREIRA NUNES DE LIMA (893), filho de José P e reira Nunes de Lima e de Celina Maria da Gloria, nascido a 8 de fevereiro do 1903, no Districto Federal, residente á rua Dr. Jobim, 98, operário, solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipal de Andaraby.
(Qualificação ex-officio. B , E. 73, n . 128.)
ANSELMO NEVES (894), filho de Sebastião Neves e de Maria
Neves nascido a 23 de janeiro de 1913, no Rio de Janeiro,
. residente á rua Garrja, 152, operário, solteiro, çom domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio. B . E . 73, n. 66.)
JUSTINIANO MARQUES (895), fliho de José Maria Marques e
de Maria Adelaide da Eira, nascido a 29 de Agosto de
1893, no Estado de Goyaz, residente á rua Visconde de
Santa Isabel, 94, operário, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação exofficio.
FRANCISCO PORTO (896), filho de Muíino Garcia e de Maria •
Victoria da Conceição, nascido tf" 12 de janeiro de 1896,
no Rio de Janeiro, residente á. rua Bella Vista, 163, operário, casado, com domicilio leitoral no, districto m u n i cipal de Andarahy. .(Qualificação ex-officio, B . E . 73,
n. 188.)
ALBANO AFFONSO CANELLÀS (897), filho de José Affonso
Rosa è de Maria Thereza. Cah&llas, nascido a 21 de outubro de 1913, no Estado de Matto Grosso, residente á
rua Gago Coutinho, 00, operário, solteiro, com domicilio .
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 73:)
RODOLPHO DA SILVA (898), filho de Francisco da Silva e
de Olympia dá Silva, nascido a 7 de fevereiro de~1907, no
Districto Federal, residente á rua D. Anna Nery, 34, •
operário, easado, com domicilio eleitoral no districto mu- '
nicipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E„
73, n. 23 )
EDGARDREIS (899), filho de Direeu Reis e de Vicentina Reis,
nascido a 18 de janeiro de 1911, no Estado do Espirito
Santo, residente na Ladeira do Livramento, 9, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy. (Qualificação ex-offieio, B . E . 73.)
ALUINDO AUGUSTO DE CARVALHO (900), filho de Heitor
Augusto de Carvalho e de Violeta Cardoso de Carvalho,
naseido a 31 de março de 1912, no Districto Federai, residente á rua Barão dé Mesquita, 184, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E. 73, n . 316.),
B para que chegue ao conhecimento dos interessados,
tnandou o Doutor Juiz desta Zona Eleitoral passar o presente
edital que será affixado no lugar do costume e publicado no
Boletim Eleitoral.
•
1

/

Outrosim, faz saber que este juizo funeciona á Avenida
Mem de Sá, n. 152. Dado e passado nesta Cidade do Rio de
Janeiro, aos 28 de agosto de 1934. Eu, Ricardo
Thompson
da Cunha, escrevente, subscrevo e assigno no impedimento
occasional do Escrivão. —- Ricardo Thompson da Cyn/ia„
OITAVA ZONA ELEITORAI/
(Districtos inunicipaes Se Rio Comprido e Andarahy^
Juiz — Dr. fóautl Camargo
Faço publico, para os fins dos arts. 43 do Código e 25
.'do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este
Cartório e Juizo da 8 Zona Eleitoral,, estão sendo processados ós pedidos de inscripção dos- seguintes cidadãos:.
a

JAYME DOS SANTOS PEDROSA (901), filho de João dos
Santos. Pedrosa e de Leonor dos Santos Pedrosa, nascido
-a 21 de julho de 1911, no Districto Federal, residente á
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r u a Teixeira de Azevedo, 100, operário, solteiro, corri
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação ex-officio.
B . E . 73, n. 373 — 8 zona.)]
B E N E D I T O .MOREIRA DE SANTANNA (902), filho de J u ventino Moreira de SanfAnna e de Josepha Moreira do
Carmo, nascido a 10 de novembro de 1905, em Alagoas,
residente á rua Apea, 105, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio,
B . E . 73, n. 51, 8 zona.)
MANOEL JOÃO DE SOUZA CARVALHO (903), filho de José
de Souza Carvalho e de Emilia das Dores Carvalho, n a s cido a 11 de maio de 1905, em Pará, residente á r u a
Visconde de Abaeté, 19, operário, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. .(Qualificação ex-officio,
B . E . 73 — 8" zona.)
FRANCISCO TEIXEIRA DE MESQUITA FILHO (904)', filhei
de Francisco Teixeira de Mesquita e de Izolina lzabel
de Mesquita, nascido a 13 de maio de 1913, no Districto
Federal, residente á rua Senador Nabuco, 377, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 73, n. 114 •—•
8 zona.)
ÁLVARO MARTINS (905), filho de Luiz Martins e de Antonia
Conceição Martins, nascido a 3 de março de 1905, no
Districto Federal, residente á rua Barão de Mesquita,
860, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
ex-officio,
B . E . 73, n. 65 —* 8 \ z o n a . )
JOSE' MARQUES DE AZEVEDO (906),-filho de José doa
Santos de Azevedo e de Maria Marques de Azevedo,
nascido a 1 de junho de 1896, no Districto Federal, residente á rua do Riachuelo, 30 5 andar, garagista, casado,
com domicilio eleitoral.no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio,
B . E. 73, n. 31 — S"
zona.)
MANOEL MARTINS DE CASTRO (907), filho de Manoel
Martins de Castro e de Deocleciana Rosa Damasceuo,
nascido a 5 de janeiro de 1889, no Districto Federal,
residente á Avenida Suburbana, 1.182, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andar a h y . (Qualificação ex-officio,
B . E . 73, n. 135 — 8*
zona.)
LUIZ MARTINS FILHO (908), filho de Luiz Martins e de
Antonia Conceição Martins, nascido a 21 de abril de
1907, no Districto Federal, residente á rua Gama, 21,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio,
B.
E . 73, n. 62 — 8 zona.)
A U S L P H I N O CLARINDO DAHL (909), filho de João Augusto
Dahl e de Elizabeth Dahl, nascido a 12 de agosto de
1901, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio,
B . E . 73, n. 106 — 8 zona.)
MARCELLINO MARTINS RODRIGUES (910), filho de Joaquim Martins odrigues e de SabRina da Conceição nascido a 6 de março de 1869, no Estado do io de Janeiro,
residente á Estrada Nova da Pavüna, 13, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação ex-officio,
B . E., 73, n. 20 —
8 zona.)
JOÃO AFFONSO COELHO DE SOUZA (911), filho de Affonso
Celso de Souza e de Maria da Gloria de Souza, nascido
a 4 de abril de 1894,«no Rio de Janeiro, residente á r u a
Tavares Ferreira, 12, operário, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
ex-officio,
B . E . 73, n . 58 — 8 zona. )
GlREGORIO ALVES DE RAMOS (912), filho de José Ernesto
de Barros e de Maria Amélia de Barros, nascido a 20 de
janeiro de 19.11, em Pernambuco, residente á Avenida
Maracanã, 651, operário, solteiro, com domicilio -eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
ex-officio,
B . E . 73, n. 28 — 8 zona.)'
HEITOR PEIXOTO DA SILVA (913), filho de José Peixoto da
Silva e de Maria Luiza Peixoto da Silva, naseido a 10
de dezembro de 1910, no Districto Federal, residente á
rua Souza Franco, 45, commrecio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 11.272 — 6* zona antiga.)
MARIA ANTONIETTA VIEIRA PINTO (914)-, filha de Antônio Lopes Ferreira Pinto e de Julia Lopes Vieira Pinto,
nascida a 15 de outubro de 1901, em Maceió, Estado de
Alagoas, residente á rua Silva Pinto, 30, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação requerida, n. 5.311 — 6 zona
antiga.)
a
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FRANCISCO ALVES FREITAS (915), filho de Francisco Alves
Freitas e de Maria Carmelita Cotrim de Freitas, n a s cido a 8 de mraço de 1902, no Districto Federal, r e s i dente á rua dos Artistas, 25 c. III, despachante aduaneiro, solteiro, cem domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n u - ,
mero 8.625 — 6 zona antiga.)
FRANCISCO MACHADO SÁ (916), filho de Sebastião Sá é
de Esmerina Machado Sá, nascido a 14 de abril de 1913,
em Fortaleza, residente á rua das Larangeiras, 72 ap. 6,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida,
n. 408 — 5 zona.)
eíARIBALDI DINIZ (917), filho de José Maria Alves Diniz
e de Maria Patrocinia Diniz, nascido a 4 de dezembro de
1911, no Districto Federal, rseidente á rua Barão de
Mesquita, 678 c. II, motorista, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n . 566 — 8 zona.)
OLAVO JOSE' DA SILVA (918), filho de Antônio José da
Silva e de Maria Antonia Allão Silva, nascido a 27 de
março de 1914, no Districto Federal, residente A r u a
D . Florinda, 33, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
requerida, n. 528 — 8 zona.)
AUGUSTA LOPES VIEIRA (919), filha de Manoel da Costa
Vieira e de Leoncia Lopes Vieira, nascida a 23 de outubro
de 1878, em Muricy. Estado de Alagoas, domestica, solteira, com domicilio eleitoral «no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação requerida, n. 6.860 — 6 zona
antiga.)
FRANCISCO FELIPPE NEVES (920), filho de Francisco Ureusino Neves e de Josepha LMar.ia das Neves, nascido; a
13 de novmebro de 1904, em Pernambuco, residente á rua
Licinio Cardoso, 36, *• motorista, solteiro; com domicilio
eleitoral no districto municipa! de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 3.198 — 6 zona• antiga.)
L A V I O CEZAR DE CARVALHO .(921), filho ã? Domingos'
José Pinto de Carvalho e de Tarcilia Pinto de Oliveira,
nascido a 3 de fevereiro de 1902, em Rezende, Estado do'
Rio de Janeiro, residente á rua Barão de Bom Retiro,
870 c. I, desenhista, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 11.170 — 6 zona antiga.)
MARGARIDA COLANGE FERREIRA DE MELLO (922), filha
de Domizio Colangelo e de Thereza Strazzulli, nascido
a 26 de janeiro de 1890, em Juiz de Fora Estado de
Minas Geraes, residente á rua Farias de Britto, 35, d o mestica, casada, com domicilio eleitoral nc districto m u nicipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n , 5.580
— 6 zona antiga.)
THIERS PINTO FILHAGOZA (923), filho de Justino Pinto
Filhagoza e d e Regina de Nobrega Fillhagoza, nascido, á
15 de dezembro de 1907, em Macahé, Estado do Rio de <
Janeiro, residente á rua Felippe Camarão, 149. com- ,
mercio, casado, com domicilio leeitoral no districto m u nicipal de Rio Comprido. (Qualificação requerrda, n u mero 574 — 8 zona.)
ALENCAR DE CASTILHO COUTO (924), filho de Domingos
Antônio Couto e de Ignacia de Castilho Couto, nascido a
29 de janeiro de 1893, em Areai, Estado do Rio de J a neiro, residente á rua Souza Franco, 139, motorista,' casado, com domicilio eleitoral no'districto municipal de
Andarahy. (Qualificação requerida, n. 8.684 — 6 zona
* antiga.)
'
ADMARDO NOGUEIRA MESQUITA (925), filho de Antenor
Mesquita e de Emma Nogueira Mesquita, nascido a 28
de janeiro de 1909, em Dores de Macabú, Estado do Rio
de Janeiro, residente á rua Felippe Camarão, 134, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n u mero 561 — 8 zona.)
DANIEL EDUARDO DO NASCIMENTO (916), filho de Manoel
Nascimento e de Januaria Adelaide Jesus, nascido a '13
de outubro de 1887, na Bahia, rseidente á rua da America, 41, c. III, garagista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
ex-officio, B . E . 73, n . 24 — 8 zona.)
[MAXIMINO ALVES DA ROSA (927), filho de Antônio Alves
da Rosa, e de Rosa Custodia Corrêa, nascido a 13 de maio
de 1913, em Party, Estado do Rio de Janeiro, residente á
r u a S. João Baptista, 44, commercio, solteiro, com d o micilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido.
(Qualificação requerida, n . 641 — 6 zona.)
ANTONIETTA MARTINS DA COSTA GUIMARÃES (928),
filha de Antnoio Martins da Costa Guimarães e de Elydia
E
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Bernardina 'Garcia Guimarães, nascida a 25 de março de
1907, no Distreto Federal, residente ã rua D . Rita, 27
c. VIII, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n . 499 — 6° zona antiga:)
LJJIZ SÁ DE ARAÚJO (929), fjlho de João Theophanes de
Araújo e de Francisca Sá de Araújo, nascido a 28 de
setembro de 1907, em Fortaleza, Estado do Ceará, r e s i dente á Avenida dos Democráticos, 806 c. I, desenhista,
casado, com domicilio eleitoral' no districto municipal
de Rio Comprido. (Qualificação rqeuerida, n . 724 —
12" zona.)
LAMARTINE SORIANO DE OLIVEIRA (930), filho dc Abdias
de Oliveira e de Maria das Mercês Soriano de Oliveira,
aascido a 13 de novembro de 1896, em Nazareth, Estado de
Pernambuco, residente á rua Paula Britto, 68, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida,
ri. 1.080 — 8" zona.)
,
MOGUEL ACCETTA {931), filho de Gennaro Accetta e de
Francisca Lauro, nascido a 4 de março de 1877, no Districto federal, residente á rua Theodoro da Silva, 107,
capitalista, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n u - '
mero 10.701 — 6" zona antiga.)
JOSE' DIAS MARTINS (932), filho de Martha da Silva, nascido a 19 de maio de 1898, em Nilopolis, Estado do Rio
de Janeiro, residente á Avenida Paulo de Frontin, 450,
funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação
requerida, n. 251, 8" zona.)
'
GUILHERME IBANEZ "GARRIDO (933), filho de Guilherme
Ibanez Garcia e de Mathilde 'Garrido, nascido a 8 de
abril de 1912, no Districto Federal, residente á rua Gustavo Gama, 14, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
requerida, n . .1.122 — 8 zona.)
VINICIQ MACEDO (934), filho de João Macedo e d Maria do
Carmo Sanches, nascido a 14 de agosto de 1914, na Gaptial Federal, residente ft rua Paula Mattos, 144, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 1.126 .
— 8 zona.]
DOMINGOS MARTINS .('935), filho, dé Maria Fausttaa, nascido
a 12 de fevereiro de 1888,. no Districto Federal, residente '
á rua Luiz Barbosa n . 56, sobrado, func. da Light, casado^,
com domicilio eleitoral no districto municipal de An-^
daráhy. (Qualificação requerida, n . 10.293 — '6* zona
antiga.)
ÀNTONINO DE SOUZA BRANDÃO JÚNIOR (936), filho de
Antonino de Souza Brandão e de Josephina Soares da
Silveira Brandão, nascido a 4 de setembro de 1900. em
Vassouras, Estado do Rio de Janeiro,' residente á rua
Monteiro de Barros n. 64, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Riõ Comprido.
(Qualificação requerida, n. 808 — 13 zona.)
j>TTO FREDERICO DE SENNA WANGLER (937), filho de
Arthur Wangler e de Gabriella Wangler, nascido a 26
de novembro de 1909, no Districto Federal, residente á
rua Affonso Penna n. 109, commercio, casado, com do-,
micilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido..
.(Qualificação requerida, n . 361 — 9 zona.)
GARLOS BRUNO DOS REIS (938), filho de Joaquim Coelho
de Amorim Reis e de Maria José de Amorim Reis, nascido
a 2 de,fevereiro de 1890, no Districto Federal, residente a
rua Paracurú n. 39, operário, casado, com domicilio
ejeitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualif i-»c a ç ã o requerida, n. 6.044 — 9 zona.)
3LIVI.A CHAVES DE MOURA (939), filho de Manoel Martins
Chaves e de Sophia Cardoso Chaves, nascido a 10 de abril
de 1880, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente
rua Barcellos n. 38, domestica, viuva, com domicilio
eleitoral no districto municipal de R i o Comprido. (Qualificação requerida, n. 2.725 — 3 zona.)
NADIR CHAVES DE MOURA (940), filha de Ignacio de Moura
i
e de Olivia Chaves de Moura, nascida a 18 de março de
1905, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente á
á rua Barcellos n . 38-, domestica, solteiro com "domicilio
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n . 2.724 — 3 zona.)
DINORAH DE ALVARENGA DELGADO MOTTA (941),. filha
de Roberto de Alvarenga e de Christiana de Alvarenga,
nascida a 10 de junho de 1889, em Campos, Estado do.
Rio de Janeiro, residente á rua Martins Ferreira a . 76,
domestica, viuva, çom domicilio eleitoral no districto mu-C
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nicipal de ítio Comprido. (Qualificação requerida, n .
2.726 — 3 zona.)
ADHEMAR DE OLIVEIRA MARQUES (942), filho de Antônio
de" Oliveira Marques e de Ernestina de Assis Marques,
nascido a 9 de abril de 1913, no Districto Federal, residente á rua Magalhães Couto n . 289, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação requerida, n. 386 — 8 zona.)
CEZAR FERNANDES DA SILVA (943), filho de Cezar F e r nandes da Silva e de Mathilde Ramos da Silva, nascido
a 15 de outubro de 1897, no Districto Federal, residente
á rua Souza Franco n. 80, operário, solteiro, com d o m i cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.. (Qua.• lificaçã requerida, n . 551 — 8 zona.)
BENJAMIN AUGUSTO MAGALHÃES JÚNIOR (944), filho de
.Benjamin Augusto Magalhães e de Bernardina Soares Magalhães, nascido a 19 de outubro de 1891, no Districto
Federal, residente á rua Souza Franco n . 112, casa X,
commerico, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n . 700
— 8 zona.)
NELSON DUNHAM FILHO {945), filho de Nelson Dunhant
e de Ceeilia Dunham, nascido a 23 de fevereiro de 1914.
no Districto Federal, residente á rua Souza Franco n.. 151,
estudante de medicina, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação r e querida, n. 851 — 8 zona.) .
ANTÔNIO GARCIA (946), filho de Luiz Garcia e de.Maria
Garcia, nascido a 19 de dezembro de 1891, em Sorocaba,
Estado de São Paulo, residente á rua Javali n . 49, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n .
1.062 — 8 zona.)
VIGENTE MARTUCHELLI (.947), filho de Luiz Martuchelli
e de Rachel Martuchelli, nascido a 27 de maio de 1'90I,
no Districto Federal, residente á rua Itapirú n. 197, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n . 7.489
— 4" ..zona.)
VICTOR ESCARLATE (949),, filho de Bartholomeu Escarlate
e de Thereza de Souza Maria Escarlate, nascido a 26 de
abril de 1916, no Districto Federal, residente á rua Paula
Mattos n , 185, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral, no -districto municipal de Andarahy. '(Qualificação
requerida, n. 1.125 — 8 zona.)
ANTÔNIO PEREIRA DA SILVA (950), filho de José Antônio
da Silva e de'Bernardina Pereira da Silva, nascido a 5
de junho de 1906, cm Recife, Estado de Pernambuco,
residente á travessa Macedo n. 11, motorneiro, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio
Comprido. (Qualificação requerida, n . 821 — 13 zona.)j
JOÃO HENNING CARDOSO (951), filho de Joaquim Almeida
'Cardoso e de Mathilde Henning, nascido a 24 de junho
de 1910, no Districto Federal, residente á rua Barão de
Itaipú n . 11, sobrado, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 837 — 8 zona.)
V
JOAQUIM HENNING CARDOSO (952), filho de Joaquim Almeida Cardoso e de Mathilde Henning, nascido a 11 de
novembro de 1905, no Districto Federal, residente á rua
Senador Pompeu n . 18, sobrado, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, (Qualificação requerida, n. 838 — 8 - zona.)'
ARISTIDES PEREIRA DE SOUZA (953), filho de._José Custodio Pereira de Souza e de Marietta Xavier Pinheiro,
nascido.a .6 de janeiro de 1907, em Saquaremã, Estado
do Rio de Janeiro, residente á rua Azevedo Lima n. 201,'
commercio, solteiro, com domiiclio eleitoral no districto
municipal de Rio "Comprido. (Qualificação requerida,
n. 6.339 — 4 zona.)
ALIPIO LOPES DE AMORIM (954), filho de Francisco Alves
Rodrigues de"Amorim e de Iomasia Lopes, nascido â 8
• de dezembro de 1914, no Districto Federal,-residente á
rua Navarro n*. 264, funecionario publico, solteiro, :com
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n. 1.103—S" zona.),
WALDEMAR FRANCISCO DE ALMEIDA (955)-, filho de José
Francisco de Almeida e de Maria Adelina de Souza, nascido a 14 de outubro de 1909, no Estado do Rio de J a neiro, residente á rua Senador Nabuco n. 202, commercio,
casado, 'com^domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação requerida, n. 1 . 0 1 2 — 8 z o n a .
JOSE' ALVES BAYAO (956), filho de José Alves Bayão e de
Maria da Purificação, nascido a 12 de dezembro de 1906,
ÍO Districto Federal, residente á r u a Matto Grosso n. 35„
dobrado, Saúde, aux. de escriptorio, solteiro, com domia

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

1

2978 Sexta-feira

BOLETIM ELEITORAL

31

cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 931 — 8° zonai)
ARLETTE SOUZA DOS, SANTOS (957), filha de Antônio de
Souza e de Alvina de Souza dos-Santos, nascida a 1 de
janeiro de 1906, no Districto Federal, residente á rua
de São Carlos n. 47, domestica, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n. 255 — 8" zona.)
DIONYSIO ARAÚJO DE ARARIPE MACEDO (958), filho de
João Araripe Macedo e de Andréa Augusta de Araripe
Macedo, nascido a 9 de julho de 1913, no Districto Federa!,
residente á rua D r . Silva Pinto n. 143, commercio,'solteiro, com- domicilio, eleitoral ho districto municipal de'
Andarahy. (Qualificação requerida, n. 845 — 8 zona.)
CLÁUDIO ALVES'DE OLIVEIRA (959), filho de Sabino Alberico de Oliveira e de Ernestina Alves de Oliveira, nascido a 7 de julho de 1904, no Districto Federal, residente
á rua Barão do Bom Retiro n . 425, electricista, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 11.268 — 6* zona
antiga.)
FERNANDO DOS SANTOS RAPHAEL (960), filho de Arthur
dos Anjos Raphael e de Leonor dos Santos, nascido a 19
de junho de 1914, no Districto Federal, residente á rua
Paranapiacaba n . 59, Piedade, estudante, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
. (Qualificação requerida, n. 919 — 8' zona.)
JOSE' 'FERNANDES, PINTO (961), filho de Francisco F e r nandes Pinto e 'de Anna Silveira Pinto, nascido a 20 de
maio de 1912, no Districto Federal, residente á rua de
Catumby n . 86, sobrado, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido.
(Qualificação requerida, n . 149 — 8" zona.)
ARCHIMEDES CARDOSO DOS SANTOS (962), filho de Manoel Herculano dos Santos e de lzabel Cardoso dos Santos,
nascido a 16 de abril de 1909, no Districto Federal, residente á rua Visconde de Santa lzabel n. 367, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação requerida, n . 847 — 8° zona.)
ANTÔNIO PINHEIRO (963), filho de Francisco Pinheiro e de
Generosa Maria da Conceição, nascido a 3 de dezembro
de 1897, no Estado do Rio de Janeiro, residente á r u a jja
Barragem n . 109, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
requerida, n. 388 — 8* zona.)
MANOEL FERREIRA DE ANDRADE (964), filho de Antônio
Ferreira de Andrade e de Julia Jesus Vieira, nascido a
8 de abril de 1895, no Districto Federal, residente á r u a
Dez n . 61, Engenho da Rainha, guarda-freios, casado, c o m
domicilio leitoral no districto municipal de Rio Comprido.
(Qualificação requerida, n. 822 — 13 zona.)
VICENTE DE PAULA BEIRA (965), filho de João Segundo
Beira e de Maria Augusta Beira, nascido a 22 de janeiro
de 1893, no Estado do Rio Grande do Sul, residente ã rua
Torres Homem n. 132, çommerciario, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 1.041 — 8 zona.)
MANOEL MACHADO RAPOSO (966), filho de Manoel Machado
Raposo e de Maria da Conceição, nascido a 10 de dezembro de 1900, no Districto Federal, residente á rua
Visconde de Niçtheroy n . 350, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação requerida, n . 10.319 — 6 zona antiga.)
ANTÔNIO FAUSTINO DO SUL (967), filho de Faustino "doSul e de Maria Antonia, nascido a 7 de maio de 1896,
no Districto Federal, reisdente á rua Theodoro da Silva
i. 293, çommerciario, casado, com domicilio eleiloral
ao districto municipal de Andarahy. (Qualificação r e querida, n. 8.509 — 6 zona antiga.)
SENO ANTÔNIO NEDER (968), filho de Salomão Neder e de
Mathilde Mercaldo Neder, nascido a 25 de outubro de
1900, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, residente
£ rua Major Ávila n . 89, cirurgião dentista, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n . 821 — 8 zona.)
JOSE' FELIX PEREIRA (969), filho de Felix Braz P e r e i r a ,
e de CandidaMaria da Conceição, nascido a 12 de março
1893, em União, Estado de Alagoas, residente á Estrada
do Porto Velho n . 161, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n. 7.511 — 8 zona antiga.)
AMERICA CASEMIRA LEAL (970), filha de José Leal J ú nior e de Rita Miranda, nascida a 20 de março de 1907,
em Rio Branco, Estado de Minas Geraes, residente á rua
Torres Homem n . 138, casa I, domestica, solteira, com
a

v
v

a

a

a

a

a

a
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domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação requerida, n. 3.332 — 6 zona antiga.)
OSCAR- LOURENÇO (971), filho de Joaquim Puga Lourenço
e de Manoela Chile, nascido a 25 de abril de 1900,"na
Capital Federal, residente á rua Pereira Nunes ni 186,
commercio, casado,, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n u mero 1.113 — 8 zona.)
EUCLYDES JOSÉ ALVES (972), filho de Pedro José Alvea
e de Elisa Alves,.nascido a 4 de setembro de 1907, em
Macatie, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Dona
Maria n. 102, casa III, commercio, casado, com domicilio,
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n. 134 — 8 zona.)
LAMES PEREIRA FRONY (973), filho de Adolpho Frony o
de Celina Pereira Frony, nascido a 25 de janeiro de 1913,
em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, r e s i dente á Avenida Salvador de Sá n. 95, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação ex-officio,
B . E . 66 n. 692
— 1' zona.)
JOSÉ FERNANDES NORTE (974), filho de Francisco F e r nandes Norte e de Elvira Viegas Norte, nascido a 20 de
agosto de 1909, no Districlo Federal, residente á r u a
Vaz.da Costa n . . 48, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n . 7.643 — 4* zona.)
AMÉRICO SAMPAIO FIGUEIREDO DIAS (975), filho de Caínillo do Sacramento de Figueiredo Dias e de Carmelinda Sampaio Dias, nascido a 3 de janeiro de 1916, em
São Joaquim, Eslado de São Paulo, residente á r u a
Caetano Martins n . 2, estudante, solteiro, com domicilio"'
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido.. (Qualificação requerida, n. 535 — 8° zona.)
MILTON RIVERA MANGA (976), filho de Antônio Rodrigues
Manga e de Segunda Rivera Manga, nascido a 31 de
agosto de 1911, em Campinas, Estado de São Paulo, r e sidente á rua Senador Dantas n. 95, estudante, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 31 — 4 zona.)
ALFREDO PEREIRA BRAZ (977), filho de José Felix P e reira e de Maria da Conceição, nascido a 21 de julho
de 1914, em Maceió* Estado de Alagoas, residente á rua
Estrada Porto Velho n . 161, operário, solteiro, com d o micilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido.
(Qualificação requerida.)SYLVIO SOUZA.LUZ (978), filho de Oscar Carlos da LuZ
e de Sylvia de Souza Luz, nascido a 8 de maio de 1915,
no Districto Federal, residente á rua Maia Lacerda n. 87,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de Rio Comprido. (Qualificação r e querida.)
JOSÉ ALBERTO WALTZ (979), filho de Alberto Waltz e de
Anna Maria Murister, nascido a 25 de abril de 1872, no
Districto Federal, residente á rua Dr. Silva Pinto, n u mero 26 A, casa IV, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.)
ÜSCARGINO MARTINS DE SOUZA (980), filho de Oscar
Martins de Souza e de Regina do Amaral de Souza, nascido a 2 de setembro de 1911, no Districto Federal, r e sidente á rua Barão de São Francisco Filho n. 379,
industrial, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação referida.)
ANTÔNIO DE OLIVEIRA (981), filho de Joaquim de Oliveira e de Carolina Maria, nascido a 24 de maio de 1910.
em Portugal, residente á ruá José dos Reis n. 613, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy. (Qualificação requerida.)
OTILTA DA COSTA BASTOS (982), filha de Antônio de
Souza Ferreira Gomes e de Carlota de Luna Ferreira
Gomes, nascida a 19 de fevereiro de 1886, no Districto
Federal, residente á Travessa da Paz n. 31, funccionaria
municipal, viuva, com domicilio eleitoral no districto
.municipal de Rio Comprido. (Qualificação
ex-officio.)
IRENE BARROS DE AZEVEDO (983), filha de D r . F r e d e rico Azevedo e de Amélia Barros de Azevedo, nascida a
16 de setembro_de 1916, no Districto Federal, residente
á-rua Barão de Bom Retiro n. 483, funccionaria m u n i cipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahv. ^Qualificação
ex-officio.)
RAUL DOS SANTOS JACINTHO (984), filho de Samuel dos
O
Santos Jacintho e de Olga Cardoso dos Santos Jacintho,
a

a

a

a
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nascido'a 25 de dezembro de 1910, no Districto Federal, ..
residente á rua Grajahú n. 88, empregado municipal,
casado, com- domicilio eleitoral no districto' municipal
de Andarahy. (Qualificação ex-officio.).
•
LUCIA GOMES LOBO (985),- filha de "João Alves Teixeira/
Lobo e de Maria Ermezinda Gomes Lobo,, nascida a 18
de dezembro de 1901, "no Districto Federal, residente á
r u a Jaceguay n . 20, professora primaria, casada, com
domicilio eleitoral na districto municipal de Andarahy.
(Qualificarão
ex-officio.)
MARGARIDA BARRAFATTO ZICARE (980), .filha de Braz
Barrafatto e de Josephina Piazza Barrafatto, nascida a
14 de outubro de 1898, em Itália, residente á rua Silva
Pinto u. 136, casa III, 4* official dã Directoria. Geral de
Fazenda; casada, eom domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio.)
' LUCILIA C. L . CAETANO (987), filha de Victor Moreira da
Costa Lima e de Adelaide Maia da Costa Lima, nascida
a 9 de fevereiro de. 1900, no Districto Federal, residente
á rua Gonzaga Bastos n . 396, funccionaria municipal,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy. (Qualificação
ex-officio.)
FERNANDO BORGES FILHO (988), filho de Fernando Borges Alves e de Maria Angélica Borges, nascido a' 17 de
julho de 1905, em Barras do Maratahoan, Estado do
"Piauhy, residente á Avenida Mem dè Sá n . 102, 3 sargento escrevente,, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex5

O

officio

.)

EUGÊNIO CAVALCANTE (989), filho de Eugênio; F i delis Cavalcante e de Joanna Maria da-Conceição, nascido ã 25 de fevereiro de 1899, em Salgueiros, Estado de
Pernambuco, residente .á rua Quarta n . 259, Irajá, m i litar, casado, com domicilio eleitoral no districto-municipal de Andarahy. (Qualificação'
ex-officio.)~"
EURICO DE SOUZA FREIRE (990), filho de Victorino de
Souza Freire e de Assumpção de Almeida Freire, nascido
'à 11 de março de 1908, no Districto Federal, residente
á rüa do Laboratório m. 32, funecionario publico, casado,- com domicilio eleitoral no' districto municipal de
Inhaúma-. (Qualificação
'ex-officiò.)
BENEDICTO ALVES GUIMARÃES (991), filho de José Alves
Guimarães e de Joaquina Garcez Guimarães, nascido a
4 de outubro de. 1895, em Vianna, Estado do Maranhão, ,.
residente á rua Ledo n. 15, sala 5, sargento do Exercito,
militar, solteiro, com domicilio eleitora! no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação
eX-òfficiò.)
AMADO MENNA BARRETO (992), filho de João Braz Odorico
- , Menna Barreto e de Antônio,da Fonseca Menna Barreto,
nascido a 12 de janeiro de 1887, em Itaqui, Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua Mearim n. 169,
Grajahú, major do Exercito áctiVo, casado, com- domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação ex-officio.)
•"'.
" *
MAX RíEPSOLD (993), filho de Richard Repsold'e de M i n n a "
Neumann Repsold,'nascido á 26 de julho de 19.06, no
" Districto Federal, residente á rua Maia Lacerda n. 34,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação-requerida,)
PRAXEDES ALEXANDRE DOS SANTOS FILHO (994), filho
de' Praxedes Alexandre e de Isabel' Monteiro, nascido a
22 de junho de 1888, em Rio de Janeiro, residente á rua
Leopoldo n . 203, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação

JÜÜIZ

ex-of

ficio

)

HUMBERTO PELOSO- (995), filho-de Eduardo'Pélosb e de
Sophia Mareitelles Peloso, nascido a 6 de outubro de
1912, em Minas Geraes, residente á rua Gomes Braga
n . 47, operário, solteiro, com domicilio eleitoraI.no.districto municipal de Andarahy. (Qualificação
ex-òfficio.)
ANIELLO GIRARDÒ (996),"filho d e E m i l i o Lignóri -e dc
Vicencia Chirico,-nascido a 22 dè' janeiro j i e 1912, mo
,;.Districto Federai,, residente á rua Paula Brito n . 92, '•.
casa 12, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no '
districto -municipal de - Andarahy. -(Qualificação ex-'
:

.

officio.)

i

'

....

ARY PINNA DE CARVALHO (997), filho de Antonip Pinna
de Carvalho 'e de Arminda R o s a de'Carvalho, nascido a
11 de^dezembro de 1912, no Districto' Fedcfai, residente
á rua Florinda n . . 1,. operário, solteiro; com-domicilio,
eleitoral no' districto municipal d e ' A n d a r a h y . (Qualificação

ex-officio.)

v
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CARLOS DE SOUZA MAIA '(998)', filho de "Manoel Souza Mala
e dé.Alzira de Souza Maia; nascido a 17 de novembro de
- * -1912, no Distrieto Federal, residente á Travessa Pátr.o-i
cimo n . ' 1 2 1 ; operário, solteiro, com domicilio eleitoral
•
-no districto municipal dé Andarahy." (Qualificação exofficio

. ) . . ' '

^ ••

•

' ••„ •

.v:.

*

' .t

DE SQUZA ALVES (999),'filho de Hyppolito Pedro
Alves e de Joanna de S o u z a Alves, nascido a 8 de feve- reiro de 1911, no Districto Federal, residente á rua
D. Florinda n . 1, operário, solteiro, som áomicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação

I S A I A S

*" 635~OFFICIO

)

ÁLVARO DUARTE (1.000), filho de A|varo Duarfe ' de
. Albertina Santos, nascido a 15 de junho de 1913, em
São Paulo, residente á rua Nicolau Moreira, n. 20, operario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u - '
nicipal de Andarahy. (Qualificação
ex-officio.)
ANTÔNIO BIASI (1.001), filho de José de Biasi e de Rosa
Guimaldi, nascido a 1 de setembro de 1903, Estado de
de São Paulo, residente á rua-Visconde do Rio Branco
n . 61, c . l , operário, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipai de Andarahy. . (Qualificação
e

v

€X"òfficio

)

!

f

'

'

'• - •

CALIXTO DE "MORAES (1.002), filho de José Antônio de
Moraes e de Maria Thereza Rosa, nascido a 12 do
setembro de 1.889,'no Estado d o R i o , corri domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
€30—OFFICIO

)

ERNESTO PEREIRA SOARES. (1.003), filho de Joaquim
Pereira .Soares e de Antonia dc. Jesus, nascido a 15 de
abril de 1908, no Districto Federal operário, c o m d o m i v cilio eleitoral no districto municipal, R. Buenos "Aires.
(Qualificação
ex-officio.)
ANTÔNIO'ALVES JÚNIOR (1.004), filho de Justino' Alves
Júnior e de Maria Alves Júnior, nascido a 9 de fevereiro
.de 1909, em Parãhyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro,
_ operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
• " municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) .
MANOEL ANTÔNIO DE-MIRANDA (1.005), filho de Amaro
Antônio *de Miranda e de Joaquina* Pires de Miranda,
nascido a 1'4-dé setembro-de 1896, no Districto Federal,
operário, casado, corr» domicilio -eleitoral no • districto
municipal de Andarahy. (Qualificação -ex-of fició\)
r
JOSÉ PRAXEDES (1.006), filho de Praxedes Alexandre e
.de Sebastiaha Alexandre, nascido, a 17 de julho de 1912,
"no E s t a d o ' d o Rio -de Janeiro,/operário", solteiro" 'com
domicilio eleitoral.no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação ex-officio.)
'
DECIO DE OLIVEIRA ALBUQUERQUE (1.007), filho de
Salvador Celso de Albuquerque e.de U d c l i n a d e Oliveira
Albuquerque, nascido a 4 de abril de 1915, em Cuyabá,
' Estado de Matto Grosso, empregado publico, solteiro,
. com domicilio eleitoral no'districto municipal de Andarahy. (Qualificação
ex-officio.)
FRANCISCO BAPTISTA FLORENTINO (1.008), filho de
Maria Elisa, nascido a 31 de dezembro de '1905, em
. Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, operário,.solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal Rio.Comprido. (Qualificação requerida.)
' * .
EUCLYDES'DA SILVA GUIMARÃES (1.009J, filho de Luiz
, - da Silva Guimarães e de -Rosa Teixeira Guimarães,
nascido, a 24 de agosto de 1895, no Districto Federal,cirurgião dentista, casado, coni domicilio eleitoral no
districto municipal d e , R i o 'Comprido.
(Qualificação
, requerida.)"
. -••.-'
• • - -.
••
VICENTE GOMES GUIMARÃES (1..010), filho de Francisco
Corrêa Guimarães V dè" ..Vcrgihia Gomes Guimarães,
nascido a 19 de j a n e i r o ' d e , 1901,. em Dous Córregos,
'- " Estado "de São Paulo, nhàrmaceutico; casado, com domicilio eleitoral'no districto municipal dè Rio Comprido.
• (Qualificação' requerida.)
•* <
*
ILKA SAMPAIO, DA SILVA (1.011), filha de Bernardiho
. P i r e s Pereira Sampaio e.de Delphina do Rosário Sam-paio nascida a 3 de outubro de 1910, no Districto F e .."- derâl,. -costureira, viuva, coro •, domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação réque• rida.)
v
'
./''*
LUIZ JOPPERT MARTIM (1.012), filho de Fernando Martim
e de Luiza Joppert Martim, nascido a 14 de julho de
1907, no Districto Federal, empregado no commercio,
• casado," com domicilio eleitoral' ho districto municipal
de Rio*Comprido. (Qualificação requerida.)
VICTORIANO VASQUES (1.013), filho de Manoel .Rodrigues
e.de Rosa Vasques, nascido a 15 de novembro de 1889,
em Mão Forte, Hespanha, empregado publico, viuvo,
x

s

:

T

;
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com domicilio eleitoral no districto municipal de Anda*
, r a h y . (Qualificação^
ex-officio.)
JJGIZ SCHÜBRD ARAÚJO MACEDO (1.014), filho de João
Moreira de Araújo Mendes e de Celina Schubrd de Araújo
Mendes, nascido a 5 de fevereiro de 1914, no Districto
Federal, desenhista, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Rio Comprido.. ..(Qualificação
requerida.)
ANTÔNIO AZEVEDO (1.015), filho de Joaquim Gomes de
Carvalho Azevedo e de Rosa da Silva Azevedo, nascido
a 2 de fevereiro de 1915, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal
de Andarahy. (Qualificação requerida.)
MANOEL BAPTISTA FILHO (1.016), filho de Manoel Baptista e de Maria Baptista da Silva, nascido a 3 de junho
de ^1909, em São Salvador, Estado da Bahia, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Rio Comprido. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO SERRA (1.017), filho de José Serra e de
Maria Minervina Serra, nascido a 22 de janeiro de 1895,
no Districto Federal, ascensorista, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido..
(Qualificação requerida.)
RODRIGO JOSÉ SOARES (1.018), filho de Francisco José
Soares e de Idelmonda Correia Soares, nascido a 21 de
setembro de 1899, no Districto Federal, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy. (Qualificação requerida.)
JOAQUIM JURADO (1.019), filho de José Jurado e de
Aurora Ruiz, nascid oa 21 de abril de 1897, em Campinas, Estado de São Paulo, motorista, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação requerida.)
JTJLIO SIMÕES (1.020), filho de Antoni Simões é de
Raphaela Cascardo, nascido a 8 de agosto de 1890, no
Districto Federal, motorista, casado, com domicilio eleitoral do districto municipal de Rio Comprido. (Quali• ficação requerida.)
ORLANDO GENTIL DE OLIVEIRA (1.023), filho de Gentil
* de Oliveira é de Elisabeth Waltz de Oliveira, nascido a
* 29 de dezembro de 1913, em Petropolis, Estado do Rio
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
no distrieto municipal de Rio Comprido. (Qualificação
requerida.)
^
JOSÉ ALBERTO DA SILVA FILHO (1.024), filho de José
Alberto da Silva e de Dinaroh Peixoto da Silva, nascido
a 8 de dezembro de 1912, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida.)
MANOEL MOURA (1.025), filho de Antônio Vieira de Moura
e de Angela Baynara Moura, nascido a 13 de agosto de
1892, no Estado do Espirito Santo, commercio, casado,
com domicilio eleitral no districto municipal de Andar a h y . (Qualificação requerida.)
itOSALITA SÁ DE MOURA (1.026), filha de Sylvio Augusto
de Sá e de Catharina da Silva Sá, nascida a 7 de junho
de 1894, no Estado do Rio de Janeiro, domestica, com
domicilio eleitoral no districto municipal. (Qualificação
requerida.)
CARLOS DYONISIO (1.027), filho de Antônio Dyonisio e de
Maria Emilia, nascido a 13 de julho de 1899, no Districto
Federal, operário, solteiro, com domiclio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação exof

fciio.)

-JALDEMAR DOS SANTOS (1.028), filho de Lycurgo P e reira dos Santos e de Malvina dos Santos, nascido a 14
de maio de 1904, no Districto Federal, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. Qualificação
ex-officio.)
JOSÉ BENTO SINEIRO (1.029), filho de Alfredo Bento
Sineiro e, de Maria Natividade Sineiro, nascido a 6 de
março de' 1899, no Estado do Rio de Janeiro, operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy. (Qualificação
ex-officio.)
JOLIBEL DE LIMA PAES BARRETO (1.030), filho de João
Paes Barreto e de Lírica de Lima Paes Barreto, nascido
a 18 de novembro de 1905, no Districto Federal, empregado publico, casado, com domicilio eleitoral no districto
' municipal de Rio Comprido. (Qualificação ex-of
ficio.)]
SEMYRAMES BUENO DE CARVALHO (1.031), filha de
Victor Dietrich e de Ignacia Ribeiro Dietrich, nascida
a 23 de janeiro de 1895, no Districto Federal, empregado
publico, viuva, com domicilio eleitoral no districto mu?
nicipal de Rio Comprido. (Qualificação ex-of ficio ,L
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JOÃO DE MOURA (1.032), filho de Leonardo de Moura e da
Adelina dos Santos, nascido a 8 de maio de 1908, em
Magé, Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida.)
WALDEMIRO PEREIRA NUNES (1.033), filho de Francisco
de Paula Pereira Nunes e de Mariana dos Santos P e reira Nunes, nascido a 18 de fevereiro de 1891, no
Districto Federal, architeeto, casado, com domicilio eleitoral no districto- municipal de Andarahy, (Qualificação
requerida.)
BENED1CTO DE ARRUDA LINS (1.034), filho de Manoel de
Arruda Lins e de Maria Arruda Lins, nascido a 5 de
março de 1905, em Camaragibe, Estado de Alagoas,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida.)'
STELLA DOS SANTOS (1.035), filha de Dalmacia dos
Santos, nascida a 5 de março de 1913, no Estado do
Espirito Santo, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação,
requerida.)
JAYME MILLAM (1.036), filho de Antônio Millam e d Idalina Millam, nascido a 18 de dezembro de 1906, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei. toral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
requerida.)
JOSE' FARIA (1.037), filho de Affonso Furtado de Faria e
de Alzira Romana de Faria, nascido a 19 de agosto de
1908, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Com- •
prido. (Qualificação requerida.)
JOÃO SEGISMUNDO LIMA (1.038), filho de Álvaro Dias de
Lima e de Joanna Netto de Lima, nascido a 1 de- maio de
1892, em Tubarão, Estado de Santa Catharina residente
á rua José Hygmo, 76, casa 1, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Rio Comprido. (Qualificação
èx-officio.)
BERNARDINO GOMES COELHO (1.039), filho de Manoel Gomes Coelho e de Barbarina Rosa Coelho), nascido a 17
de setembro de 1900, em Paty do Alferes, Estado do
Rio de Janeiro, residente á rua Seis n . 40, M. Hermes,
funecionario publico, casado, còm domicilio eleitoral no
districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação exe

;

officio.)

i

ATHENOLINDO BORGES DOS SANTOS (1.040), filho de Antônio Borges dos Santos e de Theodora.do Carmo Lima,
nascido a 19 de agosto de 1910, em Santa Maria de T a guatinga, Estado de Goyaz, residente á rua Corrêa D u tra, 19, medico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido.. (Qualificação requer
rida.)
PAULO JOSE' DE SOUZA (1.041), filho de Antônio José de
Souza e de Ernestina Pereira de Souza, nascido a 4 de
novembro de 1911, no Districto Federal, residente á-ruá
Santos Titara, 117, Todos os Santos, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.)
POR-FIRIO DE SA' (1.042), filho de Gervasio Henriques dos
Santos e de Maria Francisca dos Santos, nascido a 16
de fevereiro de 1899, no Districto Federal, residente á
rua Luiz Barbosa, 27, commercio, casado, com domicilio
. eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.)
BERNARDINO FERNANDES CARDOSO (1.043), filho de
Bernardino Fernandes Cardoso e de Maria de Oliveira,
naseido a 31 de agosto de 1907, no Districto Federal,
residente á rua Barão de Petropolis, 53, gravador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Rio Comprido. (Qualificação requerida.)
>
MARIA DA GLORIA DE MENEZES (1.044), filha de Agripiná
de Oliveira, nascida a 17 de novembro de 1900, em Victoria, Estado do Espirito Santo, residente á rua F e r reira Vianna, 56, professora municipal, solteira, com
domicilio, eleitoral no districto municipal do Rio Com-!
prido: (Qualificação requerida.)
PLÁCIDO FERREIRA VIANNA (1.045), filho de Vicente José
Ferreira Vianna e de Maria Edeltredes du Souza Barros,
nascida a 5 de outubro de 1902, em Gravata, Estado de
Pernambuco, residente á-rua São Francisco Xavier, 567,
casa XV, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação reque-f
rida.)
t
MARIO DE SOUZA GOMES (1.046), filho,de Sebastião Go-ri
~
mes Pereira e de Celeste de Souza Soares, nascido a 2 da
dezembro de 1897, em Campos, Estado do Rio de J a n e i r o /
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residente á rua General Azeredo Coutinho, 6, padeiro,
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualifícasado, com domicilio eleitoral no districto municipal
- cação requerida.)
de Andarahy. (Qualificação requerida.)
ARLINDO CORRÊA CRUZ (1.061), filho de Manoel,Cunha
HEREDINA SA' CABIDO (1.047), filha de Herundino Ma- .'
Cruz e de Maria Amélia Cruz, nascido a 3 de junho de
ria Medeiros Sá e de Zulmira Othilia da Silva, nascido-a
1912, no Districto Federal, costureira, solteira,-cõm do6 de outubro de 1903,^em Palmyra, Estado de Minas Gemicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comraes, residente á travessia Lúcio de Mendonça, 11-A, doprido. (Qualificação requerida.)
mestica, casada, com domicilio eleitoral no districto'mu- " BERNARDINO FERREIRA DIAS (1.062), filho de Manoel
nicipal de Andarahy. (Qualificação requerida.) .
. Ferreira Dias e de Justina dã. Costa, • nascido a 24 de
JOSE' DA COSTA CASTANHEIRA (1.048), filho de Júlio da
agosto de'1906, em Tambau, Estado de São Paulo, com• Costa Castanheira e de Delphina de Jesus, nascido a 17
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u de novembro de 1881, em Portugal, residente^á r u a
nicipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida.),
Iguassú', 101, commercio, casado, com domicilio eleitora!
ZULMIRA DE QUEIRÓS CARVALHO (1.063), filha de Mano districto municipal de Andarahy. (Qualificação r e - !
noel José Pinto de Queirós -,e 'de Etelvina de Queirós,
querida.)
* nascida a 27 de agosto de 1883, em Campos, Estado do
JÜRDIBE' DE SANTANNA (1.049), filho de Bernardino. ;
Rio de Janeiro, professora, casada, com domicilio eleiSanfAnna e de Estephania Veredina da Gloria, nascido
toral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualifia 2 de novembro de 1913, no Districto Federal, residente
cação requerida.)
á rua Marquez de" Abrantes, 86, operário, solteiro, com
MARIETA RODRIGUES DE" CARVALHO (1.064), filho de
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.;
Leonel José Rodrigues e de Maria da Gloria Queirós de
(Qualificação requerida.)
Carvalho, nascido a 24 de maio de 189.3, no Districto
OSMAR DANTAS" DE CARVALHO (1.050), filho de Manoel
Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
Dantas de Carvalho e de Rosina Dantas Sommerlatte,
districto municipal de Andarahy.' (Qualificação requenascido a 18 de dezembro de 1906, em Theophilo Ottoni,
rida.)
Estado de Minas - Geraes, residente á T r a . Adelia,
ISAURA CORTES BIE' (1.065),. filha de José Rufino da
13-A, pratico de pharmacia, solteiro, com domicilio eleiCunha Bié e de Rita Freire Cortes Bié, nascida a 9 de
toral no districto municipai de Rio Comprido. (Qualifi~.
maio de 1909, em.Pilar, Estado de Alagoas, domestica,
, cação requerida.)
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação requerida.)
MANOEL DA ROCHA ALMEIDA (1.051), filho de Joaquim
DIVA CORTES BIE' (1.066), filha de José Rufino da Cunha
da Rocha Almeida e de Rita Martins Machado, nascido a
Bié e de Rita Cortes Bié, nascida a 4 de fevereiro ds
17 de junho de 1910, no Districto Federal, residente á"
1912, no Estado de Sergipe, residente á rua Victor Meirua Clara Rego, 2, lithographp, solteiro,-com domicilio
relles n. 88, domestica, solteira, com domicilio eleitoral
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qua- -.
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação relificação requerida.)
querida. )
;
- '
EUCLYDES' RIBEIRO DE ASSIS (1.052), filho de Ernesto ,
JOSEPHINA DALTRO RAMOS (1.067), filha de J o ã o ' V e l Ribeiro de Assis e de Maria- Ribeiro de Assis, nascido a
loso Ramos e de Almerinda Daltro Ramos, nascida a
12 de agosto de 1906, no Estado de Minas Geraes, resi2 dé agosto de 1915, em Porto Alegre, Estado do R i o '
. dente á r u a Senador Alencar, 32,. operário, solteiro, com
Grande do Sul, residente á rua -Mariz e" Barros n. 307,
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
professora, solteira, com domicilio eleitoral no districto
(Qualificação requerida.)
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.)
ROSA PINTO (1.053), filha de Oswaldo Bandoni e de Mira ;
N OEM IA MONTEIRO FERNANDES (1.068), filha de Antônio
Bandoni, nascido a 25 de novembro de 1910, em São
^ Monteiro e de Umbellina da Silva Monteiro, .nascida a
Paulo, Estado de São Paulo, residente á Travessa Pa4 de janeiro de 1909, no Districto Federal, residente
trocínio, 1.01, domestica, casada, com domicilio eleitoral
á'Avenida 28 de Setembro n . 239, professora, casada,
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação r e com domicilio eleitoral no districto municipal de Anquerida.)
darahy. (Qualificação requerida.)
.
LUIZ CHAVES (1.054), filho, de Antônio Joaquim Chaves e
BENTO CARVALHO (1.069), filho de Desiderio de Carvalho
de Eufrasia Amélia Chaves, nascido a 18 de setembro de
e de Ermenegilda Rosa Conceição, nascido a 1 de agosto
1903, em Parãhyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro,
de 1912, em Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, resiresidente á rua Senador Pompeu, 43, commercio, soldente á rua Senador Nabuco n. 134, commercio, solteiro,
teiro, com domicilio eleitoral ho districto municipal de
com domicilio eleitoral no. districto municipal de- Rio
Rio Comprido.- (Qualificação requerida.)
Comprido. (Qualificação requerida.)
'.NTONIO RAMOS E SILVA (1.055), filho de José Ramos e
Silva e de Josepha Anunciado e Silva, nascido a 4 de
FRANCISCO HILÁRIO DE CARVALHO (1.070), filho de
março de 1908, em Belém, Estado do Pará, residente á
Cândido Hilário de Carvalho e de Caetana Correia Leite,.
rua Barão de Petropolis, 53, commercio, casado, com do- '
nascido a 3 de dezembro de 1900; em Passa Tres,- E s micilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido.
tado do Rio dé Janeiro, residente á r u a d o " B i s p o ' n . 171,-.
(Qualificação requerida.)
padeiro, viuvo, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Rio Comprido.. (Qualificação requerida.)
3EDONINA ESCARLATE MAZZEI (1.056), filha de Bartholomeu Escarlate ;e de Thereza de Souza Escarlate, nas- > JOSE' BARBOSA (1.071), filho de Ricardo Barbosa e de
cido a 2 de.setembro de 1909, no Districto Federal, r e Antonia da Conceição Barbosa, nascido a 2 de novemsidente á rua Paula Mattos, 184, domestica, casada, com
bro de 1909, em S. José de Tres Ilhas, Estado de Minas
' domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
.Geraes, residente á rua Azevedo Lima n . 34 (fundos),'
(Qualificação requerida.)
•• •
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
ALVINO DA FRANÇA LIMEIRA (1.057), filho de Seyeriano
municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida.)
da França Limeira e de Emilia Leolina Limeira, nasLUIZ D'ORLEANS. PAULISTANO SANTANA (1.072), filho
cido a 23 de. julho de 1897, em Cachoeira, Estado da Bade Moysés Augusto Santana e de Cassiana Alves Santana,
hia, residente á rua-Barão Itapagipe, 195, operário, solnascido a 23 de dezembro d e . 1914, em Casa Branca,
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua do Cattete
Rio Comprido. (Qualificação requerida.)
. n. 201, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
ABELARDO FRANCISCO FREIRE (1.058), filho de Arlindo
districto municipal de Andarahy. (Qualificação requeFrancisco Freire e de Lednòr.Rosa Pereira Freire, nas>rida.)
"
.
,,.
cido a 16 de outubro de 1906, no Districto Federal, r e FLAVIO DE ALCÂNTARA REIS (1.073), filho de Franklm
sidente á rua Coqueiros, 74, operário, solteiro, com doGuilherme de Reis" e de Estefania'Ernestina de Alcânmicilio e l e i t o r a l n o districto municipal de Rio Comtara, nascido a 21 de maio de 1897, no Districto F e prido. (Qualificação requerida.)
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no disJOSE' MARTINS "TEIXEIRA'(1.059), filho de Antônio Pinto
tricto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requeTeixeira e de Emilia Martins Teixeira, nascido a 10 -de '
rida.)
-'
,
,
,
abril de 1903, no Districto Federal, pratico de pharma- • ÁLVARO VILLAR. DO VALLE (1.074), filho de Manoel José
cia, casadoy cóm domicilio eleitoral no d i s t r i c l o " m u n i - '
do Valle e de Generosa AUllar, nascido a 8 de janeiro
-.cipal de,. Andarahy. (Qualificação requerida.) •
• de 1902, no Districto Federal, residente á rua .Leandro
WALDEMAR OLIVEIRA DA SILVA (1.060), filho de Maria
Martins n . 2, negociante, casado, com domicilio eleiLuiza da Conceição, nascido a 21 de dezembro de 1908,
toral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualino Districto Fcdcral^typographo, solteiro, çom domicilio?
ficação requerida.)
v

r
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OCTAVIANO BEZERRA DA SILVA (1.0911, filho de José
MIGUEL VILLARDQ (1.075), filho de Baptista 'Ullardo e
Bezerra da Silva e de Anna Bezerra do Espirito Santo,*
de Conceta Seta, nascido a 12 de outubro de 1906, no
Districto Federal, residente á rua Paula Mattos n. 1*62,
nascido a 30 de abril de 1898, no Estado da Parãhyba,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
residente á r u a Senhor dos Passos n . 172, operário,
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida.)
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
CLAUDIONOR JOSE' DA CRUZ (1.076), filho de Jovino José
de Andarahy. (Qualificação
ex-officio.)
da Cruz e de Ernestina Maria da Cruz, nascido a 1 de
ÁLVARO ALVES FONTES (1.1192), filho de Ernesto Alves
abril de 191-0, em Parahybuna, Estado de Minas GeFontes e de Cardolina Julia Fontes, nascido a 1-7 de i
raes, residente á rua Frei Caneca n. 380, musico, solagosto de 1903, no Districto Federal, residente á rua
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Ferreira Andrade n . 24, çommerciario, casado, com d o Andarahy. (Qualificação requerida.)
micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.,
íJEMOSTENES MACIEL (1.077), filho de Silverio Maciel e
(Qualificação requerida.)
de Francisca Maciel, nascido a 22 de novembro de . . . . .
AURORA CARRAZEDO (1.093), filha de Raul José Carrazedo
em Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, residente,
e de Carolina Carrazedo, nascida a 21 de abril de 1906,
á rua Antonietta n. 99, commercio, solteiro, com domino Districto Federal, residente á rua dos Artistas n. 23,
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Quafunccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitolificação requerida.)
ral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
SÍLVANA BARRETO MENEZES (1.078), filha de Odorico
€X~~offido )
de França Barreto e de Elisa Pereira Barreto, nascida
JOSE' ALVES'PAIXÃO (1.094), filho de José Alves Paixão
a 20 de março de 1909, no Districto Federal, residente
e de Marina Martins Paixão, nascido a 12 de setembro
á rua Dr. Agra n . 39, domestica, casada, com domide 1913, no Districto Federal, residente á. Avenida 28
cilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido.
de Setembro n . 109, empregado municipal, solteiro, com
(Qualificação requerida.)
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
PALMYRA EMILIA PETRAGLIA (1.079), filha de Ângelo
(Qualificação'
ex-officio.)
Petraglia e de Anna Maria Vistulle Petraglia, nascida
MARIA DE LOURDES DE SALLES CUNHA (1.095), filha
a 25 de junho de 1912, no Districto Federal, residente
de Antônio de Salles Cunha e de Maria Carlinda da
á rua dos Inválidos n . 96, estudante, solteira, com doSilva Cunha, nascida a 23 de setembro de 1908, no
micilio eleitoral no distrieto municipai de Andarahy.
Districto Federal, professora, casada, com domicilio
(Quali ficação requerida.)
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (QuaLAURA NUNES (1.081), filha de José Marques Nunes e
lificação
ex-officio.)
de Rita Maria Nunes, nascida a 25 de abril de 1901,
no Districto Federal, operário, viuvo, com domicilio
ÁUREA DE FREITAS .JOEIRA PINTO (1.096), filha de
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (QuaDomingos de Freitas Coutinho e de Leonor de Freitas
• lificação requerida.)
Coutinho, nascida a 22 de setembro de 1905, no DisGLTOMAR GILABERT (1.082), filha de Daniel Gilabert é
tricto Federal, professora, casada com domicilio eleitode Victoria Viílela Gilabert, nascida a 22 de junho cie
ral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualifi1913, no Districto Federal, commercio, solteira, com
cação
ex-officio.)
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio ComCÉLIA GIFFONI (1.097),-filha de Francisco Antônio Gifprido. (Qualificação requerida.)
fc-ni e de Maria de Almeida Giffoni, nascida a 9 de
DANIEL DE ALMEIDA (1.083), filho de José de Almeida
julho de 1911, no Districto Federal, professora, solteira,
e de Maria, de Almeida dos Santos, nascido a 24 de
com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio
setembro dè 1866, em Portugal, advogado, viuvo, eom
• Comprido. (Qualificação
ex-officio.)
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio ComAUGUSTA ANACLETA DE OLIVEIRA (1.098), filha de Anprido. (Qualificação
ex-officio.)
tônio Esteves de Oliveira e de Dina Anacleta da Rocha
LAURITA IZETTI COSTA (1.084), filha de Arthur Satyro
Oliveira, nascida a 26 de setembro de 1879, no DisIzetti e de Virgínia Izetti, nascida a 12 de dezembro
tricto Federal, professora, solteira, com domicilio elei-3
de 1889, no Districto Federal, profes'sor de piano, catoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qua-'
iado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
lificação
cx-officio.)
Rio Comprido. (Qualificação requerida.)
ArELSON MOREIRA DA CUNHA (1.099), filho de Theophilo
G\ROLINA DE MELLO (1.085), filha de Adriano Gabriel
Vieira da Cunha e de Julia Moreira da Cunha, nascido
Corte Real e de Virgínia Eddo Corte Real, nascida a
a S de março de 1912, em Cachoeira de Itapemirim,
12 de juiho de-1872, no Districto Federal, empregada
Estado do Espirito Santo, empregado municipal, solpublica, viuva, com domicilio eleitoral no districto muteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
nicipal de Rio Comprido. (Qualificação
ex-officio.)
Andarahy. (Qualificação
ex-officio.)
PLINIO CELESTINO DE CASTRO FILHO (1.086), filho de
FRANCISCA DE FARIA BORGES (1.100), filha de João NiPedro Celestino de Castro e de Judith Pacheco de Cascolau de Faria e de Constança Borges de Faria, nascida
tro, nascido a 9 de julho de 1915,. em Juiz de Fora,
a 6 de agosto de 1891, no Distrieto Federal, professor,
Estado de Minas Geraes, estudante, solteiro, com docasado, com domicilio eleitoral no districto municipal
micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
de Andarahy. {Qualificação
ex-officio.)
(Qualificação requerida.)
ERMELINDA DE MENEZES MOREIRA (1.087), filha de MURILLO BRAGA DE CARVALHO (1.101), filho de José Raymundo Braga de Carvalho e de Carmolina Pires Braga,
Joaquim Pinto Cardoso de Menezes e de Marcolina Carnascido a 8 de. dezembro de 1912, em Porto Alegre
doso de Menezes, nascido a 3 de abril de 1880, em Vas(Estado do Piauthy), residente á rua Silveira . Marsouras, Estado do Rio de Janeiro, funccionaria, viuva,
tins n . 86, funecionario municipal, solteiro, com âo-.
com domicilio eleitoral no districto municipal de Kio
micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
Comprido. (Qualificação
ex-officio.)
'Qualificação ex-officio, B . E . 71 — 7' zona.)
CEZAR FABBRI (1.088), filho de Pedro Fabbri e de Zelinda Fabbri, nascido a 19 de junho de 1894, em Rio 'ANNA MAGALHÃES CHAVES (1.102), filha de Francisco do
Claro, Estado de S,._Pau!o, residente á rua Araripe J ú Paula Chaves e de Anna Olinda de Magalhães Chaves,
nior n. 54, guarda-livros, casado, com domicilio eleinaseido a 23 de agosto de 1898, no Districto Federal,
toral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualiresidente á rua Pereira de Almeida n . 38 casa 7, profesficação requerida.)
sora, casada, com domicilio eleitoral no districto m u n i FRANCISCO ASSIS DA SILVA (1.089), filho de Pedro J a cipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 74
cintho da Silva e de Castorina Alves da Silva, nascido
— 7 zona.)
a 17 de abril de 1910, no Districto Federal, residente ZELINDA MALLET FRAGOSO (1.103), filha de Álvaro Alá rua Derby Club n . 51, funecionario publico, casado,
ves Fragoso e de Alice Mallet Fr,agoso, nascida a 22 de
com domicilio eleitoral no districto municipal de AnMaio de 1902, cm Fonseca (Estado do Rio de Janeiro),
darahy, (Qualificação requerida.)
residente á rua Aristides Lobo n . 29, funccionaria m u JOÂO CÂNDIDO MARONHAS (1.090), filho de João Maronicipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto
nhas Quinlano e de Rosa Cândida Maronhas, nascido a
municipal de Rio Comprido. ('Qualificação ex-officio, B .
6 de junho de 1907, no Districto Federal, residente á
E . 9, n . 26.259 — 4 zona.)
rua Frolick n . 69, commercio, casado, com domicilio LUIZ LOBO (1.104), filho de Miguel Pinheiro Cavalcante
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (QualiJjobo e de Joanna Baptista de Gamara Lobo, nascido a
ficação requerida.)
•4 de setembro de 1873, em Natal {Estado do Rio Grande
do Norte),, residente á r u a ' B a r ã o de Mesquita n . 513,
a

a

C o n f e r e com o

Original

militar, casado, cem domieiiio eleitoral no districlo m u nicipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B. E. 19,
n . 1.015 — 7" zona;)
JOÃO MOREIRA LIMA (1.105), filho de José Pacifico de
Lima e de Rosa Morena Lima, nascido a 11 de julho de
1900, em Parãhyba, residente á rua João Rego n . 123,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B. E. 77,
— 10 zona.)
' LUIZ ANTÔNIO BOTELHO (1.106), filho de José Jacintho
de Moraes Botelho e de Maria da Gloria Botelho, nascido a 1 de julho de 1903, em Matto Grosso, residente á
rua Almirante Mariath n. 38, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(QualiíicaçUo ex-officio. B . E . 77 — 10 zona.)
JOÃO CAPZSTRANO MARTINS RIBEIRO (1.107), .filho de
Arnaldo Vindio Lopes Ribeiro e de Rosa de Lima Martins Ribeiro, nascido a 23 de outubro de 1891, no Maranhão, residente á rua Teixeira Júnior n . 31, militar,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 77 — 10
zona.)
ACYR PINTO DA CRUZ (1.108), filho de João Corrêa da
Cruz e de Paulina Pinto da Cruz, nascido a 29 de julho
de 1912, em Niçtheroy (Estado do Rio de Janeiro), r e sidente á rua Andarahy n . 65, operário, solteiro, .com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação ex-officio, B . E . 67 — 8 zona.)
PEDRO CHRISOSTOMO DA SILVA (1.109), fillio de Maria Minervina Gomes, -nascido a 26 de julho de 1908, no Estado
d.e Alagoas, residente á rua Barão de Cotegipe n . 128,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E .
73-, n . 138 — 8 zona.)
Í&NTONIO ROSA (1.110), filho de Ubaldino Rosa e de Maria
Rosa, nascido a 14 de junho de 1913, no Districto F e deral, residente á rua Leopoldo n . 26, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 73, n . 153 —
8° zona.) '
MANOEL VIEIRA DE MOURA (1.111), filho de Coriolano
Joaquim Vieira de Moura e de Luiza Balthazar de Moura,
nascido a 10 de agosto de 1892, no Rio de Janeiro, r e s i dente á rua Leopoldo n . 56, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 73, n . 533 — . 8 ' zona.)
SIDNEY MUNIZ (1.112), filho de Manoel Muniz e de Alipía
Muniz, naseido a 2 de maio de 1909, no Districto Federal,
residente á rua Barão de Mesquita n . 920, operário, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy.. (Qualificação ex-officio, B . E . 73, n . 77 —
a
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ALFREDO BORÇARI (1.114), filho de Ev-aristo Boirç&ri de
Lydia Borçari, nascido a 7 de julho de 1886, no Districto
Federal, residente á rua Capitão Sampaio n . 16, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 73,
n. 148 — 8 zona.)
ADRIANO PEREIRA DA MOTTA (1.117), filho de Antônio
Ayres da Motta e de Deolinda Pereira da Motta, nascido
a 10 de setembro de 1912,-no Districto Federal,, r e s i dente á rua Torres Hoimem o . 126, casa 6, commercio
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy. (Qualificação requerida, n . 10.403 —
8 \ zona.)
GERALDINÓ DE MELLO (1.118). filho de Arthur Geraldo
de Mello^e de Esf.her Guimarães de Mello, nascido a 24
de março de 1911, no Districto Federal, residente á rua
Gongaza Bastos n . 393, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, (Qualificação requerida, n . 619 — 8° Zona.)
ÍVLIVIO NUNES (1.119), filho de José Bruno Nunes e de
Adelaide Nunes, nascido a 3 de junho de 1883, no Estado
. da Bahia, "residente & Pedra da Moreninha, garagista,
casado, com domicilio eleitoral no.districto municipal
de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 73, n , 29
— 8 Zona.)
ORLANDO DOS SANTOS (1.120), filho de Manoel Christino
e de Maria Christino, nascido a 9 de maio de 1883, em
">Portugal, residente á rua Jardim Botânico n . 163, garagista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E-, 73,
n... 41 — 8' Zona.),
e
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GUGO JAGKSON PINTO (1.121), fillio de João' Gonçalves
. Pinto e de Eliza Jaokson Pinlo, nascido a 14 de agosto
de 1899, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
Conde de Bomfim n. 118, garagista, casado, com. domicilio eleitoral no districto municipal' de Ancfarabv. (Qualificação ex-officio. B . E . 73. n. 2 8 — 8 Zona".)'
DOMINGOS JOSÉ DA SILVA (1.122), filho de João Baptista
da Silva e de Maria Joaquina Gonçalves, nascido a 4 do
outubro de 1892, em Portugal, residente á ruaTbi-turuua
n . 12, garagista; casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Àndarahv. (Qualificação
cx-officio,
b. E . 73, n. 35 — 8 Zona.)
JOSÉ DUTRA MENDES (1.123), filho- de Arthur dc Souza
Mendes e de Guiihermina Dutra Mendes, nascido a 20
de novembro de 1904., no Dislricto Federal, residente á
rua Senador Vergueiro n. 171, garagista, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação 'ex-officio, B . E . 73, n. 22 — 8 Zona.)
JOSÉ DOMINGOS (1.12/4), filho de Christina de. Jesus,
nascido a 23 de fevereiro do 1895,1 em Portugal, residente
á rua Ernesto de Souza n . 16, garagista,' casado, com»
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação ex-officio, B . E . 73, n . 4 — 8 Zona.)
IJAQUYS DANTAS DE OLIVEIRA (1.125)-, filho de "fügoberto Sá Oliveira e de Doria Dantas de Oliveira, 'nascido a 24 de julho de 1914, no Districto Federal, residente á Avenida 28 de Setembro n. 245, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 609 — 8
zona.)
a
FRANCISCO GASPAR DE LEMOS (1.126), filho de F r a n cisco Gaspar de Lemos e de Maria Gaspar, de Lemos,
nascido a 15 de março de 1890, em Portugal, residente
á rua Marqueza de Santos n. 41, garagista, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação, ex-officio. n. 9 — 8" zona.O
ÁLVARO DA COSTA CHAVES (1.127), filno de Anha da
Costa Chaves, nascido a 1 de julho de 1908, no Districto
Federal, residente á rua Gonzaga Bastos n . "215, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, numero
10.685 — 6 z o n a . ) . .
JAGOMO VICTORIO TOSI (1.128), filho de Carolina Tosi e
• de Francisco Tosi, nascido a 3 de outubro de 1903, no
Distrioto Federal., residente á rua D . Elisa n. 25,
casa 1, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 624 — 8 zona.)
JOSÉ PINTO SALABERGA (1.129), filho de Domingos
Pinto Salaberga e de Fortunata Maria, nascido a 5 de
abril de 1893, uo Districto Federal, residente á rua
" Visconde de Santa lzabel n. 92, operário, casado, com
domicilio eleitoral no districto muicipal de Andaray..
(Qualificação- ex-officio, B . E . 73. n . 521 — 8" zona.)
JOÃO DE OLIVEIRA *COUTO (1.130), filho de Eugênio de
Oliveira Couto e de Joanna Maria Lor-eto, nascido a 14
de agosto cie 1898, no Districto Federal, residente á rua
Mendes Tavares n . 68, 'commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação requerida, n'. 11.275 — 8 zona.)
JOSÉ ORPHÃO, (1.13-1), filho dc Antônio Orphãó Braga e
de Maria de Oliveira, nascido.a 18 de maio de 1912, no
Districto Federal, residente á rua Alfredo Pujol n. 60,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto
municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio. B . E .
73, n.25 — 8 zona.)
JOSÉ MARCELLINO MENEZES
(1.132), filho de Crispim
Marcellino e de Crecencia Marcellino de Menezes, nascido a 4 de junho de 1887, em Pinitiba, Estado do Rio
de Janeiro, residente á Travessa Gamara, n. 13, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificaço
ex-officio. B . E . 77.).
• CARLOS CHAGAS FILHO (1.133), filho de Carlos Chagas
•e de Isaura Chagas, nascido a 2 de agosto d e 1912, no
;
Districto Federal, operário, solteiro-, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Quali-:
ficação ex-officio, B . E . 73, n . 486.)
JOSÉ DE OLIVEIRA COELHO POSSAS- (1.133), filho de
* Ernesto Augusto Possas e de Maria Paula de Oliveira
iCõelho Possas, nascido a 12, de junho de 1913, no Districto Federal, á rua Torres' Homem n. 116, engenheiro
civil, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal Re Andarahy.. (Qualificação requerida, n. 897.
—- a* zona.)
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JOSÉ PEDREIRA D'0L1VEIRA (1.134),
filho
de Lúcia
Ramos d'OIiveira. nascido a 18 de setembro de 1890,
em S. Gonçalo dos Campos, Estado do Rio de Jar.eiro,
residente á rua Araripe Júnior n . 82, enfermeiro, viuvo,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio
Comprido. (Qualificação requerida, n . 132.—8 zona.)
LYDIA DE FREITAS ALVIM (1.135), filha de Júlio de F r e i tas e- de Maria Eugenia Casteltões de Freitas, nascida a
4 de junho de 1876, DO Districto Federal, residente á
rua Gonzaga Bastos n.- 14, domestica, viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação requerida, n. 4.642 — 6" zona antiga.)
ANTÔNIO MACHADO LINHARES (1.136), filho de Manoel
Machado Linhares e de Clara Schood, nascido a 20 de
outubro de 1884, no Districto Federal, residente à rua
Antunes Maciel n . 88, commercio, casado, com domicilio eleitoral no d.istricto municipal de Andarahy,
Qualificação .requerida, n . 459 — 9 zona.)
JOÃO BAPTISTA DAS NEVES (1.137), filho de Francisco
Urssucino Neves e de Josepha-Maria das Neves, nascido
a 3 de maio de 1894, 'em Pernambuco, residente á rua
Viuva Cláudio n . 231, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n . 2.776 — 6 zona antiga.)
JOÃO ARIOVALDO PITANGA (1.138), filho de FirmiBO
Christovão Pitanga e de Archanja Benigna P i tanga, nascido a 21 de novembro de 1901 , m Sao
Christovão, Estado de Sergipe, residente
á Travessa
Patrocínio n . 119, operário, casado, com domicilio elei- •
toral no districto muicipal de Rio Comprido. (QualiüMcação requerida, n . 11.708, 6' zona antiga.)
ALUISIO MACHADO TORRES (1.139), filho de Joaquim
Pereira Torres Júnior e de Amanda Machado l o r r e s ,
nascido a 5 de março de 1901, em Miracema, Estado do
Rio de Janeiro, residente á rua Senador Furtado n . 97,
casa II, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação r e querida, n . 6.277 — 5* zona antiga.)
MARIA BURGOS PONCE DE LEON (1.140), filha de Adolpho
Pereira de Burgos Ponce de Leon e de Fabricia Carneiro de Campos Ponce de Leon, nascida a 26 de junho
de 1892, no Districto Federal, residente á r u a Joaquim
Martinho n . 247, medica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 5.386 — 5 zona antiga.)
MARIA JOSÉ NEVES DO PRADO (i.141), filha de Benigno
Fernandes da Costa e de Guiihermina Maria Reis da
Costa Neves, nascida a 3 de abril de 1896, no Districto
Federal, residente á Travessa Universidade n . 3, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy. (Qualificação requerida, a. 4.091
— 6" zona antiga.)
EZECHIEL MONTEIRO. PENALBER (1.142), filho de Zeferino Graciliano Penalber e de D . Beatriz' Monteiro P e naiber. nascido a 18 de junho de 1904,'em Ccritylja,
Estado do Paraná, residente á rua Campos da Paz n u mero 43, casa IV, contador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n . 1.284 — 8" zona.)
MANOEL LOPES CORRÊA (1.143), filho de José Lopes
Corrêa e de Anna de Castro Leitão, nascido a 1 de agosto
de 1897, em Portugal, residente a rua Mendes Tavares
n . 35, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 1.035 — 8 zona.)
FERNANDO NUNES BARRETO (1.144), filho de Manoel
Nunes Barreto e de Leonor Nunes Barreto, nascido a 3
de junho de 1913, no Districto Federal, residente a rua
Souza Franco n . 146, commercio, solteiro, com domicilio eleiloral no distrieto municipal de Rio Comprido.
(Qualificação requerida, n . 11.406 — 6 zona antiga.)
ANTENOR MENDES DO NASCIMENTO (1.145), filbo de
Antônio Mendes do Nascimento e de Joaquina Rosa do
Nascimento, nascido a 15 de setembro de 1895, em Maricá, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Felix
Lembrança n . 36, casa I, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. •
(Qualificação requerida, n . 11.714 — 6 zona antiga,*,
HELENA RAMOS (1.146), filha de Deocleoiano Ramos e de
Idalina Elisa Gomes Ramos, nascido a 17 de janeiro de
1891, em São Salvador, Estado da Bahia, residente á rua
Barão de Mesquita n. 242, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação requerida, n . 5.577 — 6 zona antiga.),'
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ELISA LOPES DAGNAISER (1.147), filha de Ursolina Lopes Daguinello e de Alice Lopes DaguineUo, nascida a
10 de março de 1905, no Estado de Pernambuco, residente
á rua Pereira Nunes, 123, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação requerida, n. 1.027 — S' zoua.)
MIGUEL JOSE' GUERRA (1.148), filho de José Guerra e de
Maria Regis, nascido a 19 cie janeiro de 1903, em São
Paulo, Estado de São Paulo, residente á rua Monte Alegre, 377, industrial, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n . .13 — 8 zona.)
REYNALDO MERCADANTE (1.149), filho de José Eduardo
Mereadaute e de Julia Furiasti Mereaclante, nascido a
2 de novembro de 1906, na Capite) Federal,> residente á
r u a Visconde Itamaraty, 88, casa 4, trabalhador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação cx-officio,
B . E . 78, n. 58 —
4 zona.)
ANTÔNIO MAGALHÃES BASTOS (1.150), filho de Senhorinha Magalhães de Jesus, nascido a 28 de janeiro de
1900, em Portugal, residente á praça Maria, 7, commerciante, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, B . E .
ti. 1.851 — I zona antiga.)
MARIO DE SOUZA PIRES (1.151), filho de José de Souza
Pires e de Francisca Lopes Pires, nascido a 4 de abril
de 1913, no Districto Federal, residente á rua Barão
de São Francisco Filho n , 380, mechanico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
Qualificação requerida, B . E . . n, 10.321 — 6 zona antiga.)
MURILLO PINTO DA SILVA LEAL (1.158), filho de Honorio Pinto da Silva Leal e de Guiihermina Marques
Lishoa da Silva Leal. nascido a 11 de agosto de 1904,
no Districto Federal, residente á r u a Greenalgh, 14,
commercio, casado, eom domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n u mero 408 — 8" zona.)
BERNARDO SIZENANTX) DE SOUZA CRUZ NETTO (1.153),
filho de Rodolpho José de Souza Cruz e de Maria Pingarilho de Souza Cruz., nascido a 8 de abril de 1896, em
Belém, Estado do Pará, residente á rua Barão de Mesquita, 817, dentista, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, B . E . 62, n . 11.521 — 6 zona.)
RüBIM LEFFER (1.154), filho de Elias Mordeoff
de Sofia Rapchic, nascido a 7 de janeiro de 1883, e m V a r s o via (naturalizado), residente á rua Leopoldo, 163, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal dc Andarahy. (Qualificação requerida, B . E .
n . 911 — S" zona.)
SILVESTRE PIRES DA SILVA (1.155), filho de Silvestre
Joaquim da Silva e de Maria Pia Pires da Silva, nascido
a U de outubro de 1S00, em Caxias, Estado do Maranhão, residente á rua Ipiranga, 36, casa 32, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n. 796 —
9 zona.)
CELESTE NUNES DA CUNHA (1.156), filha de Virgílio
Joaquim das N e v e s e dè Constança Rita das Neves, nascido a 15 de setembro de 1894, no Districto Federal, r e sidente á rua D r . Nicanor, 70, professora municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação ex-officio,
n. 25.014 — 8°
zona.)
JOSE' MACHADO (1.157), filho de Manoel Machado e de Maria Elvira, nascido no Districto Federal, residente á rua
Gentil de Araújo, 35, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andaraby. (Qualificação requerida, n . 951 — 11" zona.)
JULIETA DA SILVEIRA CASTRO (1.159), filho de José Nunes da Silveira e de Senhorinha da Fonseca Silveira, nascida a 6 dé novembro de 1874, em Volta Redonda, Estado
do Rio de Janeiro, residente á rua Barão de Itaipu', 103,
casa 18, domestica, casada, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 801 — 8 zona.)
DECIO EUCLYDES DOS SANTOS" (1.160), filho de Euclydes
dos Santos e de Marcelina da Silva, nascido a 1 de novembro de 1909, no Estado do Rio de Janeiro, residente
á rua São Carlos, 111, operário, solteiro, com domicilio
'eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação cx-officio,
B . E . 70, h . 380 — 8 zona.)
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JOSE' PONZIO (1.161), filho de Nicolau Ponzio e de Sophía Rivello Ponzio,. nascido a 31 de agosto de 1911, i
•no Districto Federal, residente á Ladeira do Senado
n . 50, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação, B. E.
76, n. 1.118 —. 8" zona.)
THIAGO GOMES CARDOSO (1.163), filho de Manoel Gomes
Cardoso e de Joanna Gomes. Cardoso, nascido a 6 de
agosto de 1900, em Igapé, Estado do Rio Grande do
Norte, residente á rua Paula Brito n. 264 (fundos),
funecionario,, publico, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação r e querida, n. 10.799 — 6 zona.)
^
CARLOS GONÇALVES (1.164), filho de Antônio Gonçalves
e de Anna Albertina Gonçalves, nascido a 14 de juiho
de 1899, no Districto Federal, residente á, rua -Barão
de Mesquita n. 602, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Quali- .
ficarão, n. 748 — 8 zona.) . ~ .
GUIOMAR EHEBERG NOBREGA .(1.166), filha de Jeremias
Nobrega e de Julia Eheberg Nobrega, nascida a 2 6 . d e
• junho de 1905, em Manáos, Estado do Amazonas, residente á rua Bambina n. 110, casa 6, empregada p u blica, solteira, com domicilio eleitoral no*dislricto m u nicipal de Rio Comprido. (Qualificação ex-of ficio, B. E.
46. n. 23.782 —' 8 zona.)
NELSON DOS SANTOS (1.167) filho de Daniel Francisco
de Souza e de Maria Luiza dos Santos, nascido a 31 de
outubro de 1914, no Districto Federal, residente á rua
Leopoldo n. 33, operário, solteiro, com domicilio elei-,
toral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
requerida, B. E . 80 — 8 zona.)
fjALOME' DA SILVA SANTOS (1.168), filha de José Paes
. da Silva e de Josepha de Almeida Carvalho da Silva,
nascida a. 19 de fevereiro de 1902, no Districto Feacral,
residente, á . r u a Padre Miguelina n. 55, casa 6, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n u mero 487 — 5 zona.)
JOSEÉ VICTORINO DO NASCIMENTO SILVA SOBRINHO
(1.169), filho de Eugênio do Nascimento Silva e de
' Minervina do Nascimento Silva, nascido a 18 de julho
de 1905, no Districto Federal, residente á rua Conselheiro Olegario n. 23, funecionario publico federal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação ex-officio,
n . 8.087 — 4 zona.)
ONDINA WALLADARES (1.17Ò), filha de Fernando Walladares e de Maria Dulce Walladares," nascida a 25 de "
agosto de 1905, em Jurtunahyba, Estado do Rio de J a neiro, funccionaria publica, solteira, residente á rua do
Senado n . 99, domicilio eleitoral no districto municipal
de Rio Comprido. (Qualificação ex-officio,
B . E . 22,
n-. 6.450 — 8 zona.)
.MANOEL MACHADO DA COSTA (1.171), filho de José Machado dá Costa e de Maria do Carmo, nascido a '30 de
junho de 1910, no Districto Federal, residente á rua
dc S. Christovão n. 307, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy..
(Qualificação requerida. B . E. 67, n. , 3 6 . — 8 zona.)!
VICTOR DA COSTA (1.172), filho de João Costa e de P a u lina Rodrigues, nascido a 15 de agosto de 1.893, no Districto Federal, residente á Travessa S. Carlos n . 24,
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de- Rio Comprido. (Qualificação requerida,
n. 735 — 8 zona.)
\
MARIA' PEREIRA DE CASTRO (1.174), .filha de Antônio
Barros de Castro e de Arina- Maria Pereira de Castro,'
• n a s c i d a a 22 de junho 'de 1886, no Distrieto Federal,
. 'residente á rua Haddock Lobo n. 31, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Rio Comprido. (Qualificação .requerida, n. 802 -r- .8"
zona.)
' •.' •
ROM1LDA MACEDO (1.175), filha de João Macedo e de Ma" • ria Carmen Sanelies, nascida a 31 de setembro de 1908, .
no Districto Federal, residente á rua Paula Mattos n u mero 144, domestica, solteira, -com domicilio eleitoral
no districto municipal dc Andarahy. (B. E . 76, n. 833
— 8 zona.)
THEREZA TAZOLINO (1.176), filha de Domingos Fazolind
e de Stella Mario, nascida a 19 de dezerríbro de 1913, .
lio Districto Federal, residente á rua Senhor de Mattosinhos n. 24, domestica, solteira,' com domicilio eleitoral no districto municipal de? Andarahy. (Qualificação,
S- Í.-.PQ5 — §" zona.),
x
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IGNACIO GOMES RIBEIRO (3.177), filho de Martinhó Gomes
dos Santos e de Emilia Gomes dos Santos, nascido a 1
de fevereiro de 1913, em São Salvador, Eslado da Bahia,
residente á rua D. Julia, 29, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no ditsricto municipal de Andarahy.
(B. E.-70, n . 478 — - 8 " zona.)
BOCCACIO VALLE SILVA (1.178), filho de Joaquim Valentino da: Silva e de Ambrosina de Valle e Silva, nascido
•
a 9 de junho de 1902, no Districto Federal, residente á
rua Barão de Cofegipe, 67, commercio, casado, com do"' micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.,
(B. E . 80, n . 1.235 — 8 zona.)
CCTACILIO DOS SANTOS (1.179), filho de Flausina Maria
de Moraes, nascido a 7 de dezembro de 1907, no Districto
Federal, residente á rua São Carlos," 272, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipa! de
Rio Corirprido. (Qualificação requerida, n . 1.084 —
8" znoa.)
'
iiEONQR RIBEIRO COUTINHO (1.180); filha de Manoel Luiz
Alexandre. Ribeiro e de Leonor de Almeida Guimarães
Ribeiro, nascida a 14 de novembro de 1887, no Districto
Federal, residente á rua Pedro 1°, 7, domestica, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio
Comprido. (Qualificação requerida, n . 5.135 — 8 zona.)
DR. ERNESTO DE TOLEDO BANDEIRA DE MELLO (1.181),
filho do Dr. Ernesto Bandeira de Mello e de MariarGuilhermina Toledo Bandeira.de Mello, nascido a 4 de dezembro de 1877,.no Districto Federal, residente á rua
de Catumby, 86, medico, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Rio Comprido./(Qualificação
requerida, n. 869 — 8 zona.)
MARIA JOSE' CUNHA DE ALBUQUERQUE (1.182), filha
de Annibal Rodrigues Albuquerque e de Leopoldina
Cunha Albuquerque, nascida a 1 de dezmebro de 1912,
em Ubiraba, Estado de Minas Geraes, residente á rua
Barão de Bom Retiro, 870, c. I, estudante, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação ex-officio,
n . 857 — 8 zona.) .
WALDEMIRO DA .SILVA (T.183), filho de Norberto Antônio
da Silva e de Sinhorinha Paula de Oliveira, nascido a
2 de setembro de 1910, no Districto Federal, residente
á rua Pedro Lima, 25, operário, solteiro, com domicilio
-P eleitoral no districto municipal de _Andarahy. (Qualificação ex-officio,
n. 5.819 — 9' zona.)
MANOEL DA COSTA MARTINS (1.184), filho d e ' J o s é da
Costa Aredes e de- Maria da Gloria de Souza Monteiro,
nascido a 20 de março de 1879, no Districto. Federal,
residente á rua Barão de Petropolis, 8, litographo, casa- "
do, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Rio Comprido. (Qualificação requerida, n . 572 — 8
zona.)
/
DACYR DÈSGRANGES (1.185), filho de Arthur Dèsgranges
e de Lucilia Dèsgranges, nascido a 16 de julho de 1912,
no Districto Federal, residente á rua Santa Alexandrina,
66, gravador, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio,
B.
E . 76, n. 921 — 8 zona.)
HÜNORATO DOS SANTOS FILHO (1.186), filho de Honorato
José dos Santos e de Amélia Gonçalves dos Santos, nascido a 11' de junho de 1899, na Parãhyba dò Sul, Estado
do Rio de Janeiro, residente á rua da Constituição," J71,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrfeto
municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida,
n . 6.845 — 7 zona.)
JOSE' VIEIRA DA SILVA (1.187), filho de Jeronimo Vieira
. da Silva e de Maria Joaquina da Silva, nascido a 22 de
novembro de 1900, em Lage do Canhoto, Estado de
Alagoas, funecionario municipal, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 7.714 — 8 zona.)
JOÃO CYRO DE CASTRO (1.188), filho, de Pedro Cyro do
Castro-e de Helena Lamelle de Castro, nascido a 24 dc
setmrbro de 1910, no -Districto Federal, residente á rua
• Barão de Vassouras, 40, commercio, casado, com domicilio eleitoral-no'districto.municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, ri. 1,410 — 8 zona.)
CLARA LOURENÇO NOGUEIRA (1.189), filha de Joaquim
Lourenço e / i e Rosa Emilia de Castro, nascida a i7 de
agosto de 1900, no Districto Federal, residente á m a
' Theodoro da ""Silva, 108, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 884 — 8 zona.)
DIEGO LINO PAZ FONTELLA (1.190), filho de Diego Paz
• " Arres e de Herminia Fontèlla-Fachado, nascido a 3 de
• ^novembro de 1907, no Districto Federal, residente á rua
a
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Frei Caneca n. 226, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, B. E . 70, n. 81 — 7 zona.)
AGRIPPPINO DE SIQUEIRA CAMPOS (1.191), íilho de Victorino de Siqueira Campos e de Reginalda Pereira da
. Silva, nascido a õ de abril de 1908, em Niçtheroy, Estado
do Rio de Janeiro, residente á rua Gomes Braga n. 28,
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u - nicipal de Andarahy. (Qualificação requerida, B. E . 80,
n . 1.412 — 8 zona.)
JOÃO AUGUSTO GARCIA DEL AGUILA (1.192), filho de
João Agusto Garcia dei Aguila e de Lucilla Garcia, nascido a 7 de fevereiro de 1912, em Xapury Acre Federal,
residente á rua Gomes Braga n. 28, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação requerida, B . E . 80, n. 1.408
— 8 zona.)
ISAAC DA SILVA SOARES (1.193), filho de Antônio da Silva
Soares e de Rosa Soares, nascido á 19 de julho de 190 7,
no Districto Federal, residente á rua Imperatriz-n. 41,
commercio, viuvo, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida,
n . 692 — 8 zona.)
CAROLINA HIRSH (1.195), filha de Louis Hirsh e de Roselia
Hirsh, nascida a 8 de janeiro de 1873, em Brushal, Allemanha, jornalista, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação, r e querida, n . 85 — 8" zona.)
ANANIAS BAPTISTA DA SILVA (1.194), filho de José Baptista do Nascimento e de Silvina Maria da Conceição,
nascido a 4 de dezembro de 1903, residente á rua Torres
Homem n. 35, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida, n . 1.111 — 8 zona.)
a

a

a

a

a

ODILON WANDERLEY DE MORAES (1.196), filho de Odilon
" Maurício Wanderley e de Maria Vida Wanderley, nascido
a 17 de dezembro de 1909, em Campina Grande (Estado
da Parãhyba), residente á rua São Pedro n. 241, commercio; solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida n. 361
— 8 zona.)
NOEMIA ESPRIZIL (1.197), filha de João Paiva dos Anhos
Espozes e de Joaquina Maria Monteiro Espozes, nascida
a 27 de dezembro de 1878, no Districto Federal, r e - *
sidente á rua Santa Luzia n. 184, commercio, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio
Comprido. (Qualificação requerida n . 541 — 8 zona.)
SYLVIO CALDAS FAVÃO, (1.198), filho de Leonel de Mello
Favão, e de Maria da Conceição Caldas Favão, nascido a
30 de março de P307, no Districto Federal, residente á
rua Carlos Sampaio n. 64, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
Qualificação n. 10.100 — 6 zona.)
SEBASTIÃO CALDAS (1.199), filho de Mario Caldas e de
* Palmira Teixeira Caldas, nascido a 22 de abril de 1909,
residente á rua Pereira Figueiredo n . 218, funecionario
publico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n . 6.655
— 8 zona.)
MANOEL DA SILVA (1.200), filho de Miguel Sebastião da
Silva e de Olga Silva Ribeiro, nascido a 20 de fevereiro
de 1904, no Districto Federal,' residente á rua Vianna
Drumond n. 120, motorista, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i c i p a l d e Andarahy. (Qualificação
requerida, n. 2.674 — 6 zona antiga.)
ÁLVARO ANDRADE LOPES MOLINA (1.201), filho de Manoel Lopes Agero Molina e de Maria' Ludgero Aguiar
de Andrade, nascido a 29 de março de 1912, na Capital
Federal, residente á rua São Salvador n. 29, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy. (Qualificação requerida, n. 846 —
8 zona.)
JOSÉ ANTÔNIO DE BARROS (1.202), filho de Domingos
José de Barros e de Custodia Magalhães Barros, nascido
a 27 de abril de 1912, no Districto Federal, residente á
Avenida Câmara n. 110, Ramos, operário,, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto .municipal de Andarahy.
(Qualificação requerida, n. 932 — 12 zona.)
ANTÔNIO SANTOS MENEZES (1.203), filho de Felinto Pessoa de Menezes e de Alzira dos Santos Menezes, nascido
a 11 de outubro de 1899, na Capital Federal, residente á
rua Dr. Silva Pinto n . 6, motorista, casado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ^requerida, n. 934 — 8 zona.)
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GODOFREDO • ALBANO DE .CARVALHO (1.204), filho de
Josepha Albano de Carvalho, nascido a 3 dé janeiro de
1883, no Districto Federal, residente á rua Barão de
Bom Retiro u. 501, fundos, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação requerida, n. 920 — 8 zona.)
ERNESTO ESCARLATE (1.205), filho de Bartholomeu E s carlate é de Thereza de Souza Escarlate, nascido a 6 de
setembro de 1906, no Districto Federal, residente á rua
Paula Mattos n. 184, commercio, casado, com domicilio
• eleitoral no districto municipal de Anldarahy. (Qualificação requerida, n. 1.119 — 8 zona.)
VVELT LUIZ PIERUCCETTT (1.206), filho de Thomaz Maria Pieruçcetti e de Maria Augusta Gomes Pieruccetti,
nascido a 10 de janeiro de 1916, no Districto Federal,
residente á rua Haddock Lobo n. 333, casa VII, com• mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida n u mero 1.115 — 8 zona.T
SEBASTIÃO DA COSTA CORTEZ (1.208), filho de F r a n cisco da Costa Cortez' e de Maria Virtude Cortez, nascido
a 7 de janeiro de 1894, em Sacra Família, Estado do
Rio de Janeiro, funecionario publico, solteiro, com. domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido,
e residente á Avenida Pedro II n. 350. (Qualificação
. requerida, n. 7.840, 5 zona antiga.)
JOSÉ DE ALMEIDA NEVES (1.209), filho dé Manoel de Almeida Neves e de Rosa Aleixo de Almeida Neves, nascido
a 11 de junho de 1899, no Districto Federal, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy e residente á rua Barão de Cotegipe n. 61.
Qualificação requerida, n. 391, 8 zona.)
COSME PINTO (1.210), filho de Manoel Fernandes Pinto e
de Anna Cândida de Noronha, nascido a 24 de fevereiro
de 1895, em Lambary, Estado de Minas Geraes, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Rio Comprido e residente á Travessa Patrocínio n. 101.
.(Qualificação requerida, n . 1.413, 6 zona antiga.)
GREGORIO TEIXEIRA (1.211), filho de Balbina Cândida, nascido, a 28 de junho de 1902, em Maeahé, Estado do Rio
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto m u n i c i p a l d e Rio Comprido e residente á
Estrada da Vargem 4, Caxias. (Qualificação requerida,
n. 6.409, 4 zona.)
THURCYDIDES ARAÚJO (1.212), filho de Luiz Araújo e de
Carmen Araújo, nascido a 3 de outubro de 1907, em Sapucaia, Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto' municipal de Rio
Comprido e residente á rua do Rosário n. 109, r andar.
(Qualificação requerida, n. 270, I zona.)
ORLANDO PIERI (1.213), f i l h - d e Antônio Pieri e.de E l vira da Silva "Pieri, nascido a 12 dc julho de 1912, no
, Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido e r e - ,
. sidente á rua Araújo Porto Alegre n. 56. (Qualificação
requerida, n. 280, 2 zona.)
• JOSÉ PORPHIRIO SARAIVA (1.215), filho de José de Miranda Silva Saraiva e de Malva Reis Saraiva, nascido a
10 de fevereiro de 1896, no Districto Federal, commercio,
solteiro, .com domicilio eleitoral no districto municipal
de Rio Comprido e residente á rua Monteiro Vieira n. 59.
(Qualificação requerida, n. 736, 12* zona.;
PEDRO BEZERRA WANDERLEY (1.216). filho de Herculano
Bezerra Wanderley e de Maria Juiia Wanderley, n a s cido a 29 de julho de 1913, em Garanhuns, Estado de Pernambuco, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
dislricto municipal de Rio Comprido e residente á rua
da Carioca n. 3, V andar. (Qualificação requerida, n. 660,
4 zona.)
EUCLYDES FERNANDES (1.217), filhe de Armando. dos
Santos Fernandes e de Francisca da Conceição, nascido
a 28 de agosto de 1904, em Rio Bonito, Estado do Rio de
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Rio Comprido e residente á rua
Djalma Dutra n. 168. (Qualificação requerida,' n. 682,
11 zona.)
LAUDINO RODRIGUES DA SILVA (1.218), filho de F r a n cisco Rodrigues de Souza e de" Flora Joaquina de Jesus,
nascido a l i de janeiro de 1899, no Estado do Rio de J a neiro, operário, casado, com domicilio eleitoral .no districto municipal de Andarahy e residente á rua"Alfredo
Pujol n. 1. (Qualificação requerida, n. 11.021, 6 zona
antiga.)
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OIUAIALDO MARTINS LOPES (1.219), filho de José Lopes
•'de Lima e de Maria Agrieota Martins, nascido a 7'*-de
outubro de 1911, em Santo Antônio dc.Padua, Estado do
Riò de Janeiro, commercio, solteiro, com- domicilio eleitoral no districtp municipal de Rio-Gomprido e residente
á rua Francisco Eugênio n. 101. (Qualificação requerida,
n. 358, 9* zona.) '.
' '
••
••'£•.>
.NEWTON CORDOVIL DA SILVEIRA (1.220), filho .de.
Álvaro Cordovil da Silveira e de .Ormitida de, Araújo Silveira, nascido a 9 de setembro de 1916, na Capital.Federal,, estudante, .solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy' e residente á rua Porto
Alegre n. 12. (Qualificação requerida,,_n. 812, 8" zona.)
ROQUE LUCCIOLA (1.221), filho de Antônio» Lueciola e de
Thereza Giosa, nascido a 17 de outubro de 1897, no Districtp Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral
,no' districto municipal-de Andarahy e residente á rua
Santa Luiza n. 232. (Qualificação requerida, n . 942,
8 zona.)
'—
'
MARIO CELSO SOARES (1.222), filho de Máximo Soares *e
de Lilia Branco Caldeira Soares, nascido'a 18 de janeiro
de 1913, no Districto .Federal, estudante* solteiro, cpm
domicilio eleitoral no districto municipal de 'Andarahy e
residente á rua Conde de Porto Alegre n. 22, Rocha.
(Qualificação requerida, n. 182, 10" zona.)
FIRMINO NUNES MOREIRA (1.223), filho de Joaquim'Nunes
.-Moreira e de Rosa Nunes Moreira, nascido a 25 de outubro de 1894, em Campos, Estado do Rio de Janeiro,
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy é residente' á'.rua Carlos Xavier
n . 34, V. (Qualificação requerida, n. 945. 13 zona.)
SAMUEL BRASILEIRO. DA SILVA U-224), filho de Leonidas Silva e de Blandina Campello ,da Silva, nascido a
20 de janeiro de 1896,'em Niçtheroy, Estado,do Rio de
Janeiro, official da Armada, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido e residente
á rua General Andrade Neves n. 5. "(Qualificação
exofficio, n. 13.954, I zona antiga.)
*
MIGUEL MARTINS (1.225), filho de Francisco Martins e dc
Maria Rodrigues, nascido a 4 de maio.de 1899, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e residente á
rua Barão do Bom Retiro n. 690.. (Qualificação requerida,
n . 936, 8 zona.
ERGOLINO GIANCRISTOFORO (1.226)7 filho' de Napoleão
Giancristoforo e de Luzia Portença, nascido a 9 de abril
de 1890, na Capital Federal, commercio,- casado ,com
domicilio eleitoral no districto municipal dè Andarahy e
residente á rua Corrêa Dutra n. 131. (Qualificação r e querida, n. 1.228, 8" zona.)
GENERAL JOÃO MANOEL DE ARAUIO (1.227), filho de
Manoel Antônio de Araújo e de Ursula Maria de Araújo,
nascido a 2 de fevereiro de 1870, no Estado do Rio Grande
do Sul, militar, casado ,com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e residente á rua São Borja
n. 84. (Qualificação ex-officio, B . E 187 n. 706, 4 zona
JUSTO SANDOVAL DA MATTA REZENDE (1.228), filho de
Antônio dà Matta Rezende e. de. Alexandrina SandOval da
Matta Rezende, nascido a 19 de julho de 1902, em Belém,
Estado do Pará, militar, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy' e residente á rua
Emerenciaria n. 32, casa II, São Christovão. (Qualificação
• ex-officio B. E. 77, n. 15-8-34, 10 zona.)
AGISSE LUIZ DE LIMA (1229), filho de -Carlos Manoel de
Lima e de Maria de Lima, nascido a 9 dè julho de
' 1901, na Capital Federal, militar, 'casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy e residente
á rua Dias da Cruz n. 349. (Qualificação ex-officio, B.
E\ 78, n . 5, 10 zona.)
ÍOÃO RIBEIRO CARTÉLA '(1.230),. filho de Adelino^da Cunha
Carteia e de Maria Minervina Ribeiro Carteia,'nascido a
4 de junho de 1901, em Recife, Estado, de Pernambuco,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e-residente á rua da Liberdade n. 20.
(Qualificação ex-officio B . E . 78. n. 70, 10 zona.)
RAYMUNDO VICENTE CALHAU (1.231), filho de Marcos
Antônio Calháu e de Macionilla Calháu, nascido a 22 de
janeiro de 1884, no Estado da Bahia, militar, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e
residente á rua Dr. Garnier n. 47 A. (Qualificação ex• officio, B . E . 77, n. 15-8-34, 10 zona.)
ALCÍNDO GONÇALVES DA SILVA ( i . l ' " 2 ) , filho de F r a n cisco Gonçalves da Silva e de Maria dá Conceição Silva,
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nascido a 30 de setembro de 1912, no Estado do Rio- de
-Janeiro; servente, solteiro,'conr domicilio eleiloral no districto municipal, de Andarahy e residente á rua .General
Bruce n,. 16. (Qualificação ex-officio, l i . E . .77, n.u- mero 15-8-34, 10* zona.)
FERNANDO CARDOSO (1.233), filho-de- fcVahcisco Aristides
Cardoso e de Maria da: Gloria de,Oliveira Cardoso, nascido a 29 de dezembro de 1899, no Estado de Alagoas,
' militar, casado, com domicilio eleitoral no districto .municipal de Andarahy e residente á rua São Francisco
' Xavier n. 483. (Qualificação ex-of fino, _ B . E. 77,
n. 19-8-34, 10 zona.)
- ^HAMILTON MENDES (1.234), filho de João de Aragão Mendes e de Floscula Furtado. Mendes, nascido a 10 dc Sse' t e m b r o d e 1902, no Estado d o Maranhão, militar, rasado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e residente á travessa Sal America n. 1. (Quali" ' ficação ex-ófficio, B. E. 75; n. 17-8-34, 7 zona. n. 4.)
ADHEMARO 'PADILHA DA CUNHA (1.235), filho, de João
.Avelino, da. Cunha e de Enedina Padilha da Oünha, nascido a 18 de novembro de' 1897, no Estado da Parãhyba,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy e residente á rua Honorio n. 286.
(Qualificação cx-officio B . E. 75, n. 19, 7 zona.) '
ANTÔNIO FERREIRA DE ALMEIDA ( t . 236). filho < de
Joaquim Ferreira de Almeida e dè Atina F e r r e i r a - ' d a
Graça, nascido' a 17 de junho de 1893, no Districto F e deral, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no,4Jistricto municipal de Andarahy e residente' á
rua Barão de Cotegipe n. 147, casa 1. íQualificação exofficio, B. E . 71, n. 13-8--34, 7 zona.)
W AL TER RAMOS BARBOSA DA SILVA (1.237), filho'de
José Carlos Barbosa da Silva ,e de Bellarmina Ramos
Barbosa da Silva, nascido a 3 de janeiro de 191.4,-no
Districto Federal, funecionario municipal, solteiro, com
domicilio' eleitoral- no districto municipal de Andarahy
e residente á rua Alzira Brandão n. 146, c. III. (Qualificação ex-officio B . E . 79, n. 21-8-34, 7 zona. 1
NAIR NOGUEIRA MALDONADO (L.238), filha de Manoel
Nogueira da Silva e de -Eliza Amalia Nogueira, nascida
a 20 de julho de 1908, no Districto. Federal, professora
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Rio Comprido e residente á rua Conselheiro
Barros n. 1.-" (Qualificação ex-officio B . E ; 74. n, 256,
'7 zona.) LÚCIA PERDIGÃO SILVEIRA DE LEMOS (1.239), fiiha de
Demetrio de Souza Silveira e de Marietta Perdigão d e
Souza Silveira, nascida a 17 de maio de 1909, no Distrieto.
Federal, funccionaria municipal, casada; com domicilio
eleitoral 'no districto municipaUde Andarahy £ residente
á rua-Nisia Floresta n. .58. (Qualificação ex*-officio B .
E . 74, n. 16-8-34. 7" zona.)
ANTONIETTA DA CUNHA CAETANO (1.240), fillha de
Amaro José Caetano e de Margarida da Cunha Caetano,
nascida a 3 de março de 1904, no Districto Federal, professora municipal, casada, com domicilio eleitoral no
districto' municipal de Andarahy e residente á rua 'Visconde de Abaeté n. 114. (Qualificação cx-officio B . B. 78,,
n. T I , 4 zona.)
Ü . '
ÁLVARO CASTILHO (1.241), filho de' João Castilho e . d e
Antonietta Castilho, nascido a 16 de maio d c 1915, em
petropolis, Estado do Rio de Janeiro; funecionario m u nicipal, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto m u nicipal de Andarahy e residente á rua Araújo Lima'!". 95.
(Qualificação ex-officio B . . E . 73, n.-36, 7 zona.).
ARNALDO ANTÔNIO FERNANDES (1.242), filho d e Ã u r e - "'
liano Antônio Fernandes e de Amélia Lopes Fernandes,
' nascido a 2 de setembro de 1889, em Cannavierias, Estado
da Bahia, agricultor, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy^e residente á rua Juiz
de Fora n. 139. (Qualificação requerida ri. 78, 8% zona.)
AMAURY -BASTOS (1.243), filho de João Fonseca Ribeiro
Bastos e de Maria Jordélina da Silveira Bastos, nascido
' a 1 de dezembro de 1909, no Districto Federal, 'commét-cio,
solteiro, com domicilio eleitoral no) districto municipal
de Rio Comprido e residente á rua Araripe.Júnior n. 47.
(Qualificação requerida n. 110.008, 6 zona antiga.)
LAVINIA VIRGINIO (1.244), .filha de , Manoel Escoiastico
. Virginio e de- Amélia Leite- Virginio, nascido a 2ci de
junho de 1903, em Cuyabâ, Estado de Mátto Grosgo,
funccionaria' publica, solteira, com domicilio- eleitoral
. no districto municipal de Rio Comprido e residente á
rua Paulo de Frontin n. 239, a p . 16. (Qualificação exofficio n. 68.)
'
'
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FiMMA ALVIM SALDANHA (1.245), filha de Paulo fudegero
Saldanha -e de Cíotilde Alvim Saldanha, nascida a 19
de fevereiro de 1903, em Druguayana, Estado do Rio
Grande do Sul, funccionaria publica, solteira, eom domicilio eleitoral no districlo municipal de Rio Comprido
e residente á rua Senador Dantas n. 13, (Qualificação
ex-officio B . E. 68.)
ANTÔNIO DA ROCHA VIANNA (1.246), filho da Antônio da
Rocha Vianna e de Carlota Maria, nascido a 13 de junho
de 1898, no Districto Federal, motorista, casado, com
domicilio eleitoral ho districto municipal de Rio Comprido e residente á rua Amaral n. 114, c. VII. (Qualificação requerida n. 9.546, 6" zona antiga.)
JÚLIO ANTÔNIO SOARES (1.247), filho de João Firmino
Soares e de Maria Luiza Soares, naseido a 13 de junho
de 1891, na Capital Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e
residente á rua Monte Alverne n. 49. (Qualificação r e querida'^. 1.721, 4 zona antiga.)
RODRIGO DE SOUZA (1.248), filho de Luiz de Souza Ribeiro e de Uzaida Rosa Ribeiro, nascido a 10 de fevereiro
de 1910, na Capital Federal, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido e residente á rua Idalina n. 121. (Qualificação
requerida n. 488, 5 zona antiga.)
AMERICA XAVIER MONTEIRO DE BARROS (1.249), filha
de Carlos Gomes Xavier e de Julia de Souza Xavier,
nascida a 8 de junho de 1884, no Districto Federal,
professora, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy e residente á rua Barão de
Itapagipe n. 202. (Qualificação requerida n. 1.116,
S" zona.)
UNO PEREIRA DA CRUZ (1.250), filho de João Pereira
. da Cruz e de Alexandrina da Cruz, nascido a 15 de dezembro de 1909, em Sete Lagoas, Minas Geraes, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Rio Comprido e residente á rua General Canabarro
n. 338 A. (Qualificação.requerida n. 782, 9 zona.)
SÍLVIO RIBEIRO DA SILVA (1.251), filho de Lycurgo Gomes
da Silva e de Vitalina Ribeiro da Silva, nascido a 22
de julho de "1908, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy e residente á ruã Violante n. 20. (Qualificação
requerida n. 262. 10 zona.)
ALDO FRUCTUOSO (1.252), filho de Ermelinda Fructuoso.
nascido a 21 de maio de 1913, no Districto Federal,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy e residente á rua Francisco
Eugênio n. 32S, c. I . (Qualificação requerida n. 16,
8 zona.),
A.ANOEL FRANCISCO DE OLIVEIRA (1.253), filho de F r a n cisco de Oliveira e de Josepha Aurelina de França,
nascido a 3 de outubro de 1890, em João Pessoa, Estado
de Parãhyba do Norte, operário, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy e residente
á rua Silva Telles n. 120, c. XXV. (Qualificação requerida n. 1.271. 8 zona.)
PÉRSIO LYDIO MOREIRA MAGRO (1.254), filho de Antônio
Fernandes Moreira Magro e de Rosa Lydia de Azevedo
Magro, nascido a 19 de dezembro de 1884, no Rio de
lanoiro, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy e residente á rua Torres
Hmnom n. 22, Villa lzabel. (Transferencia de Barra do
Pi. hv.)
L i U R A MONTEIRO VIANNA (1.255). filha dc Alfredo Gonçalves da Silva Vianna e do Rosa Monteiro Vianna,
nascida a 2 de setembro de 1895, no Rio de Janeiro, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
•municipai de Andarahy o residente á rua Barão de
llarujjy n. 21'. (Qualificação requerida u. 196. 5 zona.)
(JL EM ENTE MOREIRA POMPEU (1.250), filho de Basilio
José Pompeu e do Blandina Ramos Moreira Pcmpeu,
nascido a 23 dc novembro de 1901, em São Paulo,
militar, casado, com domicilio eleiloral no distnito
municipal de Andarahy e residente á rua Greenalgh
n. 14. (Qualificação requerida n. 67. 8 zona.)
MUINALDO DE FREITAS REGAZZI (1.257), filho de João
Pedro Regazzi e de Francelina de Freitas Regazzi, nascido
a 8 de novembro de 1901, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal dc Rio Comprido c residente ao Largo do Campinho n. 2G. (Qualificação requerida n. 1.553, 8" zona
• antiga.)
..FLORIPES DA SILVA TAVARES (1.258), filha do Domingo?
Tavares e de Barbara da Silva Tavares, nascida a 14 de
a

a

a

a

a

a

a

a

setembro de 1914, no Districto Federal, domestica, casada,
com domicilio eleitoral no distrieto municipal .de Andarahy e residente á Avenida 28 de Setembro n. 21.
(Qualificação requerida n. 1.022. 8 zona.)
FLORLANO SANCHES (1.259), filho de Seraphim Sanches
e de Magdálena Fcrtorelli, nascido a 14 de julho de
1903, no Districto Federal, commercio, solteiro, corn domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy e
residente á rua da Alfândega n. 244. (Qualificação r e querida n. 9.435,*6" zona antiga.)
RUTH DE CARVALHO LESSA (1.260), filha de Nativo
Americano Lessa e de Regina de Carvalho Lessa, nascida
a 1 de janeiro de 1912, em Juiz de Fora, Estado de
Minas Geraes, professora particular, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido
e residente á rua do Queimado n. 71, Oswaldo Cru:..
(Qualificação requerida n. 913, 14' zona.)
;
• • =
MILTON PEDRO DE CARVALHO (1.261), filho de Jayrcie
Armando de Carvalho e de Armandina Souza de Carvalho, nascido a 18 de janeiro de 1915, uo Districto
• Fe'deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy e residente á. r u a de
São Francisco Xavier n . ' 2 9 1 . (Qualificação requerida
n. 1.287, 8 zona.)
ALFREDO CHRISTIANO SILVA (1.262), filho de A'fr*da
Christiano Silva e de Leonor Schimevzer Silva, nascido
a 27 de fevereiro de 1902, em. Itaocára, Estado do Rio
de Janeiro, commercio, casado, .com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy e residente á rua
Barão de Mesquita n. 762, (Qualificação requerida
n. 1.404, 8 zona.)
JOSÉ GEMINO DE ANDRADE (1.263); filho de João Gemino
de Andrade e de Jovelina SanfAnna de Oliveira Andrade,
nascido a 17 de março de 1904, em Macahé, Estado do
Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral
no distrieto municipai de Andarahy e residente á rua
Barão de Guaratyba n. 116. (Qualificação requerida n. 42,
8 zona.)
RAYMUNDO DE ALENCAR FIALHO (1.264), filho de F r a n cisco da Silva Fialho e de Raymunda de Alencar Fialho,
nascido a 19 de junho de 1902, em Belém, Estado do
Pará. commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis' tricto municipal de Andarahy e residente á rua Jorge
Roudge n. 147, c, XX. (Qualificação requerida n. 533,
8 zona.)"
JOÃO ACCACIO DOS SANTOS (1.265), filho de Antônio Anacleto dos Santos e de Maria Izidio da Conceição, nascido
a 22 de maio de 1888, em Barra Mansa, Estado do Rio
de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitora! no
districto municipal de Andarahy e -residente á rua Barão
•de Bom Retiro n. 501. (Qualificação requerida n. 3.558,
6 zona antiga.)
JOÃO PINTO DOS SANTOS (1.260), filho de Ignacio Pedro
dos Santos e de Clarinda Martins dos Santos, nascido a
1 de fevereiro de 1904, em Monte Alegre, Estado do Pará,
funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal dc Andarahy e residente á rua
Villela Tavares n. 388. (Qualificação requerida n. 725,
11 zona.)
REYNALDO SICILIANO FRANCISCO (1.267), filho de João Siciiiano Francisco e de Modestina Seri. nascido a 30 de
março de 1912, no Districto Federal, commercio, solteiro,
com domicilio" eleitoral no districto municipal de Andarahy, c residente á rua Paula Mattos n. 136. (Qualificação requerida n. 1.013, 8 zona.
SEBASTIÃO BAPTISTA TEIXEIRA (1.208), filho de João
Baptista Teixeira e de Senhorinha Gomes de Viveiros,
naseido a 15 de Julho de 1887, em Vasouras, Estado do
RÍO de Janeiro, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy, e residente á rua
das Mangueiras n. 50 Piedade. (Qualificação requerida
n. 1.000, 8 zona.)
ANNIBAL PETERSEN (1.209), filho de Antônio Joaqnim Petersen e de Juiinda da Silva Petersen. nascido a 3 dc
agosto de 1887, em São Salvador, Estado da Bahia, funecionario federal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido e residente á rua
Felix da Cunha n. 58. (Qualificação requerida n. 861, 8
zona.)
VIRGÍNIA DA ROCHA VIANNA (1.270), filha de Alfredo da
Rocha Vianna e de Maria Lagores Vianna, nascida a 5
de- fevereiro de 1909, no Districto Federal, commercio,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy e residente ã rua da Carioca n, 38. (qualificação requerida n. 192, 4 zona.).
' "'
;
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DULCE GONÇALVEe MIRANDA (1.270), filha de Gustavo
ANTOMO DE ARAÚJO (1.284), filho.de- Olympio de. Araújo
" Gonçalves Miranda e de"E!vira Ferreira de Miranda, nase de Emiliana de Araujc, nascido a 13 de junho de 1902,
cida a 5 de março de 1909, em Victoria, Estado do E s em Passa Tres, Estado do Rio de Janeiro, operário, solpirito Santo, «commercio, solteira, com domicilio eleiteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
toral no districto municipal de Rio Comprido, e residente
Rio Comprido e residente á rua Affonso Cavalcanti n. 192.
á rua Ferreira Vianna n. • 56 (Qualificação requerida
(Qualificação n. 971, 7 zona.)
n. 230, 8 zona.)
ANTÔNIO DE JESUS BRASIL (1,285), filhode João Rodrigu. s
MARIA LUIZA GUERRA DA ROCHA MIRANDA, filha de
de Souza Brasil e de Jacyntha de Jesus Rocha Brasil,
-Tosé Tavares Guerra e de Julia Guimarães Guerra, nasnascido a 10 de outubro.de 1898, em Santo Antônio de
cida em Petropolis, com 41 annos de idade, Estado do
^ Jesus, Estado da Bahia, commercio, solteiro, com domiRio dè Janeiro, domestica, casada, com domicilio eleicilio eleitoral no districto municipal do Rio Comprido
. toral no districto municipal do Rio Comprido e resie residente á rua Major Freitas n. 29 A. (Qualificação
dente á rua Haddock Lobo n. 35. (Qualificação requerida
n. 820, 8 zona.)
' '
n. 3.920, 4 zona antiga.)
• •
AUGUSTO FRANCISCO DA ROCHA (1.286),-filho de José
Francisco da Rocha e de Appolonia Custodia da Rocha,
ilARIA LYS1A DA ROCHA MIRANDA (1. 274), filha de Aquila
nascido a 19 de julho de 1870,^no Districto Federal, jor. da Rocha Miranda e de Maria Luiza Guerra da Rocha
nalista, casado, com domicilio eleitoral no districto m u Miranda, nascida a 4 de setembro de 1910, no Districto
nicipal do Rio Comprido e residente á rua Leopoldina
Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
n. 60. (Qualificação requerida n. 689, 11 zona.)
districto municipal do Rio Comprido e residente á rua
Haddock Lobo n. 35. (Qualificação requerida n. 741, S
ARTHUR LEITÃO (1.287), filho de José de Oliveira Leitão
/iona.)
.
e de Francisca de Lima Queiroz, nascido a 17 de outubro de 1879, em Campos, Estado do Rio de Janeiro,
MARIA DE AZEVEDO GOMES (1.275), filha de Ignez de Azecommercio,'casado, com domicilio eleitoral no 'districto
vedo, nascida a 10 de agosto de 1891 em Itaqui, Estado
municipal de Andarahy e residente á rua São Valentim
Jo Rio Grande do Sul, domestica, viuva, com domicilio
n. 32 Praça da Bandeira. (Qualificação requerida n. 3.089,
eleitoral no districto municipal do Rio .Comprido e r e 6 zona antiga.)
"
,
sidente á rua Oriente n. 19. (Qualificação requerida
n. 7.749. 2 zona.)
FULMINO GONÇALVES COSTA (L288), filho de João da
JL1A ADRIANA DA ROCHA MIRANDA
(1.273). • filha
. Costa e de Luiza da Costa, nascido a 16 de maio de 1896,
de Aquila da Rocha Miranda e de Maria Luiza Guerra
no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio
da Rocha Miranda, nascida a 9 de fevereiro de 1-912, em
eleitoral no districto municipal do Rio Comprido e r e Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, domestica, solteira,
sidente á rua Miguel do Paiva n. 30, Santa Thereza. ( Q u a com domicilio eleitoral no districto municipal do Rio
lificação requerida n. 352, 2 zona antiga.)
- •
Comprido e residente á rua Haddock Lobo n. 35, (QualiCEZAR CÀPUTO (1.289), filho de José Caputo e de Joanna
ficação requerida n. 532, 8° zona.)
**
Marotta, nascido a 12 de novembro de 1902, no Districto
'•SNEDINA. DE LOURDES GUIMARÃES MESQUITA- (1.276),
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis/ilha de Roberto Macedo Guimarães e de Vicotria Zulita
tricto' municipal do Rio Comprido e residente- á; rua
Guimarães, nascida a 14 de maio de 1912, no Districto FeSalvador Corrêa n. 110. (Qualificação requerida n.-988.
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis6 zona.)*'" .
tricto municipa! de Andarahy e residente á - rua-Barão
LOÜREDO RODRIGUES DA COSTA' (1.290), filho de, Apolide. Mesquita n. 782. (Qualificação requerida n. 850, 3 ,
- nario Rodrigues da Costa e de Custodia Ricardo da Matta,
zona.)
•
"
nascido a 10 de janeiro de 1905, em Itaborahy, Estado do
Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleiRODRIGO JESUS CORRÊA (1.277), filho de Joaquim Corrêa
toral no districto municipal do Rio Comprido. e r e e de Maria de Jesus Corrêa, nascido a 20 de março de
sidente á rua do Catlete n. 214 casa XXXII. (Qualificação
1896, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, é
- . requerida n. 6.840, 2 zona.antiga:)
residente á rua Syria n. £.14. (Qualificação requerida
CLEOBULO GALLINDO -CAMPOS (1.291), filho de ; Pedro
n. 179, 12 zona.)
Campos e de Maria Gallindo Campos, nascido a 23 de
junho de 1910, em Penedo, Estado de Alagoas, commercio,
S.OMEU SOARES CAIXA (1.278), filho de Manoel -Soares
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Caixa e de Maria Soares Caixa, nascido .a 24 d e j r i l h o
Rio Comprido e residente, á rua Saccadura Cabral n. .307.'
de 1911, em Portella, Rio de Janeiro, alfaiate, casado,
(Qualificação requerida, ri.' 683, 8 zona.)'
"
;om domicilio eleitoral no districto municipal de Acdarahy e residente á rua de São Christovam n. 357. (QuaWALDEM1RO RODRIGUES FERREIRA (1.292), filho de Malificação requerida a. 641,..9 zona.)
noel Joaquim Ferreira e dè.Gloria Rodrigues, nascido
a 12 de junho de 1916, no Districto Federal, domestica,
LOURIVAL SOUZA ALBANO (1.279), filho de Agenor Lisboa
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
Albano e de Antonia Souza Albano, 'nascido a 4 de de'
do Andarahy e residente á rua Theodoro da Silva n. 121.
zembro de 1911, no Estado da Bahia, operário, desqui(Qualificação requerida^n. 357, 8 zona.)
- tado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
LUIZ GONÇALVES TORRES (1.293),.filho de José GonçalAndarahy e residente á rua Dr. Maggessi n. 29. (Qualives Torres e de Julia Queiroz Torres, nascido a 30 de
ficação ex-officio, B. E. 73, n. 423, I zona.)
setembro.de 1900,-no Districto Federal, commercio, solSALVADOR DA FONSECA JAÜMÜLO (1.280)., filho de Sal• teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
vador Romulo e de Maria José da Fonseca Romulo, nasAndarahy e residente á rua Barão de Mesquita n. 643.
cido a 21 de setembro de'1907, e m J l i o Preto, Estado de
(Qualificação requerida n. 133, 8 , zona.).
- ..
Minas' Geraes, operário,, casado, com domicilio eleitoral
JOSÉ FRANCISCO CORRÊA (1.294), filho de Jacob F r a n no districto municipal de Andarahy e residente á ' r u a
cisco Corrêa e de Adelaide Faria Feitosa, nascido a
Gomes Braga n. 28. (Qualificação requerida n. 1.395,
12 de julho de 1914, no Districto Federal, commercio,'
8 zona.)
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
WALDEMÍR MOUZINHO DOS REIS (1.281), filho de Oçtavio
Andarahy e residente á rua Barão de Petropolis h:' 130.
Cezar Augusto dos Reis e de Eloisa de Castro Monzinho
'Qualificação requerida n. '550,- 8 zona.) - *
dos Reis, nascido a 28 de fevereiro de 1888, em São Luiz,
Estado de Maranhão, commercio, casado, com domicilio . ESTEPHANIA DE MOURA SILVA (1.295), filho de Constantino José de-"Moura e de Anna de Almeida Moura, nas
eleitoral no districto municipal de Andarahy e residente
cido a-10 de junho de 1878, em Aracaju
Estado de Será rua Pereira Nunes n. 111. (Qualificação requerida
gipe, domestica, viuva, com-domicilio eleitoral no" disn. 1.350, 8 zona.)'
tricto municipal do Andarahy e residente á rua Marquez
DOMINGOS DA SILVA COSTA (1.282), filho de Victor Made Abrantes n. 199.° (Qualificação, requerida n.. 824, 5
riano da Costa e de Aurora Maria, da Silva, nascido a
• zona.)
-. 1 de maio de 1889', no Estado de Maranhão, economa,
FRANCISCO ROMEU (1.296), filho de Francisco Romeu e.de.
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal,
,
Maria Garcia, nascido a 14 de. março de 1893, no Distircto
do Rio Comprido, e residente a rua Saccadura Cabral
Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no.disn. 129. (Qualificação requerida n. 1.736 I zona antiga.)
tricto municipal do'Andarahy e residente á rua Fonseca
NESTOR CARIÒLY DOS SANTOS (1.283), filho~de Severo CaTeles n. 29. (Qualificação requerida n. 841, 8 zona.)
rioly e de Francisca America dos Santos, nascido a 26 de
JOSÉ PASSINI (1.297), filho dc Gregorio Passini e de Rosa
fevereiro de 1901, em São Salvador/Estado da Bahia, comTabarini. nascido a 19 de março de 1903, em João Pessoa,
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u Estado do Espirito Santo, commercio, solteiro, eom donicipal de Andarahy. e residente á rua Pontes Corrêa
micilio eleitoral'no districto municipal do Rio Compridr
n. 48. (Qualificação requerida n. 45, 8 zona.)
a
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Federal, residente á rua Santa Sophia n . 4, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai
de T ü u c a . (Qualificação requerida.) *
GUSTAVO RIBEIRO (869), filho de Paulo Cyrino Ribeiro
e Je Maria Rita Ribeiro, nascido a 4 de jctlho de 1895,
em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua 24 de Maio n . 781, casa 5, musico, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de T i iur.a. (Qualificação requerida.)
MARINO GOMES FERREIRA (870), filho de Theodorico
Brasil de Araújo Pinto a de Augusta Gomes Pinto, nascido a 11 de março ds 1907, em Niçtheroy, Estado da
Rio cie- Janeiro, residente á rua Leopoldina Rego n. 414.
nharmaedutico, casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
LAURA LEÃO DE AQUINO PRADO (871), filha de João
E para que chegue ao conhecimento dos irteresados,
Pedro de Aquino e dc Maria Thereza Leão de Aquino,
mandou o Doutor Juiz desta Zona Eleitor?! passar o prenascida a 11 de junho de 1889, em Petropolis, Estada
sente edital que será affixaúo no lugar do costumo e p u do Rio de Janeiro, residente á rua Piratmy n. 101, doblicação no Boletim Eleiloral.
mestica, casada, eom domicilio eleitoral no districto
Gutrosim, faz saber que este Juizo funeciona á avenida
municipal de Tijuca. ((Qualificação requerida,)
Mem de Sá, n. 152. dado e pa*sado nesta cidade do Rio de
IRENE LUDOLF (872), filha de Theophilo Ludolf -e de kuza
Janeiro, aos 30 dc agosto de 1934, EU. Ricardo Tampxon da
de Macedo Ludolf, nascida a 8 de maio de 1896, aa
Cuniui, escrevente, subscrevo e assigio no imnedimerlo ocCapital Federal, residente á rua Visconde de Itauna
casional do escrivão.
n . 467, commercio, solteira, com domicilio eleitorai no
Ricardo Thompson da Cunho.
districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
requerida.)
,
_
,
NONA ZONA ELEITORAL
FLAMMARION JOSE' VIANNA (873), filho de Beneclicto
José Vianna e de Firmina Badiu Vianna, nascido a ->
(Distridos municipais de Engenho Velho e Tijuca)
de julho de 1909. no Districto Federal, residente a rua
Conde de Bomfirn. 1.288. commercio, solteiro, com dou i z — D r . João Scveriano Carneiro da Cunha
micilio eleitoral nod istricto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
, „
. .
Faço publico, para os fins dos a r t s . 43 do Código e 25
J O \ 0 CHRISTIANO LIMP (874), filho de Jacob Honono Limp
do Regimento dois JUÍZOS c Cartórios Eleitoraes. que por
e de Gertrudes Schubert Limo, nascido a 4 de março oa
este Cartório e Juizo da Nona Zona Eleitoral, estão sendo
1893. em Juiz de Fora, Estado de Minas Gerass, resiprocessados os pedidos dc inscripção cios seguintes cidadente a rua Barão de Mesquita, 735, operário, casado,
dãos ;
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Velho. (Qualificação requerida.)
JOÃO LADISLAU FARIA (S01), filho de Pedro Ladislau de
JOÃO VICENTE DE PAULO (8751, filho de Darcilio Vicente
Faria c de Amélia Rosa de Jesus, nascido a 27 de junho
de Paulo e de Eulalia Vicente de Paulo, nascido a 26 de
de 1900, em Leopoldina. Estado de Minas Geraes, resimaio de 1910, na Capital Federal, residente a rua cia
iente á rua Chry n . 27, operário, casado, com domiCapella. 194, pedreiro, solteiro, com domicilio eleitoral
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.
no districto municipal' de Engenho Velho. (Qualificação
(Qualificação requerida.)
requerida.)
JOAQUIM JANUÁRIO DE MATTOS (876), filho de Licerio
SALOMÃO ALVES EHRICE (8G3). filho de Antônio FredeJanuário de Mattos e de Theodora Maria da Conceição,
-•. rico-Ehrich e dc Guiihermina Baptista Alves, nascido
nascido a 30 de julho de 1900, em Rio Bonito, Estado do
a 21 de julho de 1908, no Districto Federal, residente
Rio de Janeiro, residente a rua Uruguay, 311, pedreiro,
á rua Antunes Maciel n. 80 A, operário, casado,-com
viuvo, com domieiiio eleitoral no districto municipal de
domicilio eleitoral no districto municipai de Engenho
Tijuca. (Qualificação requerida.)
Velho, (Qualificação requerida,)
ROSALINA DA CONCEIÇÃO SILVA (877), filha de Alberto
MARINA LEONOR CARDOZO (863), filha de Joaquim AuSilva e de Maria Augusta Silva, nascida a 4 de setembro
rélio Cardozo e de Leonor Augusta da Silva Cardozo,
de 1915, no Districto Federal, residente a rua* Alcindo
nascida a 11 de fevereiro de 1907, uo Districto Federal,
Guanabara, 26, 2 and. ap. 1. funccionaria publica, solresidente á rua Senador Eusebió n. Z22, professora^
teira, com domicílio eleitoral no districto municipal de
•solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
cie Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
NEWTON MARTINS BOUÇA.S (878), filho de Oswaldo Martins
ADYLLES GUIMARÃES DE MACEDO (864). filha de J e Bouças e de Guiomar Martins Roucas, nascido a 13 de
ferson Mario Guimarães e cie Rosa Ferreira Guimarães,
maio de 1915, no Districto Federal, residente a rua
nascida a 9 cio fevereiro dr 1906, no Districto Federal,
Marquez de Abrantes, 222, empregada publico, solteiro,
residente á rua Visconde de Itaúna n. 465, professora',
com domieiiio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
casada, com domieiiio eleitoral no dislricto municipai
(Qualificação ex-officio
,'\
de Engenho Velho. (Qualificarão requerida.)
MARTA DA PÓRCIUNCULA MESQUITA (879), filha de José
LEONARDO NATHALINO SPENA (865), filho ds João Soe na
Idaiino Antunes de Poroiuncula e de Judith Seixas P o r e de Ermclina Spena, nascido a 10 de dezembro de
eiuncula, nascida a 9 de maio de Í8&3, em Porto Alegre,
Í909, uo Districto Federal, residente á rua Maria Pas• Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua Borda do
sos n . 308, commercio, casario, com domicilio eleitoral
Matto n. 147, professora, casada, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
no districto municipal de Tijuca. (Qualificação exrequerida.!
officio .)
ABEL SOARES BRANQUINHO (866), filho de Víctorino José
FRANCISCO NOVAES (880), íilho de Alfredo Novaes e de
Branquinfco c do Migueliua Soares do Azevedo, nascido
Ambrozina de Mello Novaes, nascido a 20 de abril de
a 4 de agosto de 1911, no Districto Federal, residente
1907, no Districto Federal, residente a r u a Delfina
á rua Santa Sophia n. 4, commercio. solteira, com doAlvas n. 42, empregado publico, casado, com domicilio
micilio eleiLoral no districto municipal de Tijuca, (Qnaeleitoral no dislricto municipal de Tijuca. (Qualificação
lificaçãe requerida.)
ex-officio.)
AUGUSTA METTRAN DE ALBUQUERQUE (8671. filha de
MARIO MARQUES TRAVASSOS (881), filho de Agostinho
• Augusto Luiz Mettran e de Elisa Domanaes Mettran,
Marques Travassos e de Anna Ernestina Travassos, n a s nascida a 13 de agosto de 1880, em Cantagallo, Estado
cido a ü de março de 1913. no Districto Federal, r e s i do Rio fie Janeiro, residente á rua Gummandanfe Prattdente á rua Jorge Rudge, casa 1, operário, solteiro, com
n. 7, domestica, casada, com domicilio eleitoral no d i s domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
trieto municipal de Tijuca. (Qualificação, requerida.)
Velho. (Qualificação requerida.)
DOMINGOS. SOARES BRANQUINHO (868). filho de VietcOSCAR. DO PRADO QUEIROZ (882), filho de Azaria? Marino José Branqninhc c de Miqueiina Soares de Azerinho de Queiroz o de Maria lzabel do Prado Queiroz,
vedo, nascido á 25 de dezembro de 1913, uo Districto
nascido a 15 de novembro de 1911, em Areado, Estado.

e res tíi-nic á rua Paulo cie frontin n. 32. (Qualificação
rc(|i erido n. 1.063, 8 zona.)
FKEDKKIGO 1'AEPEK (1.298), filho dc Frederico Paepefe e
éc l'lr oe Fribul, nascido a G dc maio de 1892, no Districto
Federal, commercio, casado,, com domieiiio eleitorai no
«li.-ivieto municipal do Site» Cnmprdn o residente á L a deira de Saoia Thereza n. 41. (Qualificação requerida
n. 803,
zona.)
LEOPOLDINA SILVA LIMOEIRO (1.500), filha cie Manoel
Pi-reira da Silva e dc Noemi a Ceeilia da Silva, nascido
a 4 de ouluhro cie 1897, no Districto Federal, domesr/ca.
ousada, eom domicilio cleitcral no districto municipal
do Andarahy e reside a te á rua Alegre n. 58. Qualificação
requerida n, 833, 8 zona.)
a
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de Minas Geraes, residente á rua Senador Eusebio n. 416,
bancário, solteiro, com domicilio eleitoral cio districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
PLÁCIDO JOSÉ DE SANTANNA (883), filho de Florencio
. Domingos de SanfAnna e de Albina .Oliveira de Santa
Anna, nascido a 20. de dezembro de 1912, em Capital
Federal residente á rua Appareoida n. 90, empregado;
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
JAVME DA COSTA FERREIRA (884), filho de Serafim Costa
• Ferreira e de Joaquina Ferreira, nascido a 5 de setembro
de 1890, no Districto Federal, residente á rua Vinte e
Cinco n. 25, commercio, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Tijuca. (Qualificação r e querida.)
HELENA AMORIM DE ANDRADE (885), filha-de José Gonçalves de Amorim e de Maria Júlio de Oliveira Amorim,
nascida a 29 de abril de 1908, no Districto Federal, r e sidente á rua Santos Lima, 21, domestica, casada com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação requerida.)
CARLOS MANHÃES DE ANDRADE (886), filho.de Antônio
Manhães de Andrade e de Paula Manhães de Andrade,
nascido a 9 de junho de 1903, em Campos, Estado do
Rio de Janeiro, residente a rua Santos Lima, 21, commercio, casado; com domicilio eleitoral no districto m u nicipal, de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
JOÃO MENDES FILHO (887), filho de João Mendes e de Maria
Mendes, nascido a 28 de maio de 1916, no Districto F e deral, residente á Avenida Suburbana, 2.561, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
ÂNGELO BOSESKY (888), filho de Gustavo Bosesky e de
Adelina da Costa Bosesky, nascido a 13 de março de
1914, no Districto Federal, residente á rua João Caetano, 71, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)'
ESMERALDO ALAMITHE PINTO (889), filho de Arthur
Alamithe Pinto e de Maria da Gloria Costa, nascido a
29 de julho de-1916, no Distrieto Federal, residente á
rua Bandeira de Gouvêa, 49, funecionario publico, eol- teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
HILTON LEIVAS (890), filho de Antero Leivas Sobrinho e
de Ramona Butierres Leivas, nascido a 6 de abril de
1915, em Jaguarão. Estado do Rio Grande do Sul, r e sidente á rua Barão de Itamby, 57, funecionario publico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Tijuca. (Qualificação ex-officio.)
OSE' SOARES VELLOSO (891), filho de Arnaldo Gomes
'Velloso e de Eíelvina Soares Velloso, nascido a 29 de,
abril de 1913, no Districto Federal,, residente á rua
Itália dTncan n . 164, funecionario publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
ANTARIANO SACRAMENTO SEIXAS (892), filho de Manoel
Martins Seixas e de Maria José Sacramento, -nascido a
25 de março de 1898, no Districto Federal, residente á .
rua Major Fonseca n. 36, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação requerida.)
JOSE' NEVES ARARIPE (893), filho de Joaquim Araripe
e de Luzia Neves Araripe, .nascido a 13 de outubro de
1915, no Districto Federal, residente á rua Imperatriz
n. 36, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de Engenho V,elho. (Qualificação r e querida.)
<JAYME. FERREIRA NUNES (894), filho de João Ferreira
Nunes e de Lydia de Jesus Nunes, nascido a 9 de abril
de 1913, no Districto Federal, residente.á rua Theodoro
da Silva n . 563, commercio, solteiro, com domicilio
•eleitoral no districto municipal de Engenho . Velho.,
(Qualificação requerida.)
CYRO RIBEIRO DE MOURA (896), filho de Oscar Ribeiro
de Moura e de Laura Gomes de Souza Moura, nascido
a 16 de agosto de 1911, em S-. Pedro de ítabapoana.
Estado do Espirito Santo, residente á rua General Roca
n. 61, cirurgião-dentista, solteiro, com domicilio elei— \
toral «no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
requerida.)
'
•
JOSE' MARIA DE ALMEIDA JÚNIOR (897), filho de José
Maria de Almeida e de Isaltina Jacyntha de Almeida,
.nascido a 2 de maio de 1896, no Districto Federal,
T
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residente â Travessa Soledade n. 17, operário, casado,
-com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Velho. (Qualificação requerida.)
HELENA DA MOTTA TEIXEIRA (895), filha de João da
Motta Teixeira e de Amélia Rodrigues da Motta.Teixeira,
nascida a 4"de janeiro de 1892.-no Districto Federal, residente a. rua Ibituruna, 102, cantora, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de FJngenno
Velho. (Qualificação requerida.)
JOÃO BELLINELLO (899), filho de Hercules Beliineilo e de
Francisca Rossi Beliineilo, nascido a 12 de novembro
de 1905, em São Paulo, residente a rua Dr, Carmo
Netto, 34, commercio, casado, com domicilio eleitora! no
districto municipal de Engenho ,Velho. (Qualificação
requerida.)
RAPHAEL REIS E SANZ (991), filho de Ramon Reis e de
Luiza Sanz Martin, nascido a 13 de dezembro de 1893,
no Districto Federal, residente a rua S. Luiz Gonzaga,
443, casa 7, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio.)'
MANOEL CÂNDIDO BEZERRA (1.001), fiho de Cândido José
Bezerra e de Luzia da Conceição Bezerra, nascido a 21
de março de 1907, em João Pessoa, Estado da Parãhyba do Norte, funecionario publico, solteiro,» com domicilio
eleitoral rio districto municipal de Engenhp Velho.'(Qualificação requerida.)
ÁLVARO NASCIMENTO (1.003), filho de José do Nascimento e de Regina Torres do Nascimento, nascido a 27
de fevereiro de 1905, no Districto Federal, funecionario
publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de EngenhoiVelho. (Qualificação requerida.)
OSWALDO FERNANDES (1.004), filho de Joaquim Soares
Fernandes e de Mathilde Moreira de Pinho Fernandes,
nascido a 3 de.agosto de 1912, em Sorocaba, Estado de
São Paulo, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação •
requerida.)
RUBEM PEffEIRA (1.030), filho'de Antônio Pereira Júnior'
e de Emilia Mendes Pereira, naseido a 9 de -maio de
1902, no Districto Federal, commercio, casado, eon do"micilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
EDITH BULHÕES MARCIAL (1.032), filha de Paulo Bulhões
Marcial e d e Francisca L. Bulhões Marcial, nascida a
27 de junho de 1915, no Districto-Federal, funccionaria
publica, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto
municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio, n. 78.);
YVONÈ BULHÕES MARCIAL (1.03-3), filha de Paulo Bulhões
Marcial e de Francisca ,L. Bulhões Marcial, nascida a
5 de janeiro de 1914, no Districto Federal, funccionaria
publica, solteira, com domicilio eleitoral nó districto
municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio, n. 78.)
MARIA DA GLORIA WANDERLEY (1.034). filha de Graciliano Sertorio Wanderley e de Maria Dolores Wanderley,
nascida a 6 de julho de 1903, em Alegre, Estado do E s pirito Santo, commercio, solteira, com domicilio eleitoral
no districto municipal.de Engenho Velho. (Qualificação
requerida.)
ADALBERTO AUGUSTO DA MOTTA ANDRADE (1.035)',
filho-de Manoel dos Santos Andrade.e de Ermelinda E u phrasia da Motta Andrade, nascido a 6 de maio de 1872,
no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio
eleitoral.no districto.municipal de Engenho'Ve!ho. (Qualificação requerida.) '
' .'
,
JORGE DA SILVA FILHO (1.036), filho de Jorge da Silva
e de Rosalina da Silva, nascido a 18 de maio de 1916,
no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio. n. 78.)
ODILON. BOTTREL (1.037), filho de Francisco Bottrel e de
Anna da Cunha Bottrel, nascido a 3 de janeiro de 1903,
-em Passos, Estado de Minas Geraes, funecionario publico,
com domicilio eleitoral no districto. municipal de E n genho Velho. (Qualificação requerida.)
JORGE ISIDRO PEREIRA (1.038), filho de Isidro Pereira
de Mendonça e de Rosa Alexandrina da Conceição, nascido
a 10 de março de 1902, em Recife, Estado de Pernambuco,
funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no
districlo municipal de Engenho Velho. (Qualificação
requerida.)
*"EDRO JOSE' FERNANDES (1.039), filho de José Vargas
Fernandes e de Virginia Fernandes, nascido a 17 de
março de 1898, no Districto Federal, commercio, easado,
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com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO SEVERO DA SILVA (1.040), filho de Tristão Severo da Silva e de Maria Augusta da Silva, nascido a
19 de março'de 1909, no Districto Federal, funecionario
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
' municipal de-Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
WALDEMAR DE AZEVEDO (1.042), filho de Agostinho Be-nedicto de Azevedo e de lzabel Garcia, nascido a 5 de
junho de 1913, no Districto Federal, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de T i juca. (Qualificação requerida.)
ERNANI BISTRATTIN (1.043), filho de Demetrio Bistrattin
e de Maria Bistrattin, nascido a 23 de dezembro de 1912,
no Districto Federal, lithographo, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
requerida.)
. . . . . .
,
DERMANDINO CAMPOS DE AZEVEDO (1.047), filho de Balduino Campos de Azevedo e de Etelvina Rosa de Oliveira, nascido a 14 de Agosto de 1909, no Districto F e deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação r e querida.)
„
. „
JOÃO DE MACEDO (1.049), filho de Joana da Conceição,
nascido a 17 de julho de 1894, no Districto .Federal,
-funecionario publico,-casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
requerida.)
MARIA DA SILVA (1.052), filha de Henrique da Costa e
Silva e de Maria Joana de Almeida e Silva, nascida a
28 de março de 1915, no Districto Federal, funccionaria
publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio, n . 78.)
CÉSAR MIRANDA PESSOA LINS (1.053), filho de Eduardo
Pessoa Lins e de Maria Julieta Miranda Lins, nascido a
17 de" agosto de 1901, em Itajahy, Estado de Santa Catharina, piloto, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio,
n . 69.)
GLICERIO ANTÔNIO DOS SANTOS (1.054), filho de Rodrigo
Antônio dos Santos e de Leonor Baptista dos Santos,
nascido a 20 de setembro de 1895, no Districto Federal
operário, casado, com domicilio eleitoral nod istricto
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
RAYMUNDO CARDOSO FILHO (1.055), filho de Raymundo
Cândido Cardoso e de Joanna Leiros Cardoso, nascido a
3 de abril de 1902, em Natal, Estado do Rio Grande do
Norte, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
requerida.)
JAIR CARLOS LUIZ (1.065), filho de Manoel Carlos Luiz e
de Maria Benedicta, nascida a 17 de março de 1912, em
Miracema, Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
(Qualificação requerida.)
CALIXTO RODRIGUES CORDEIRO (1.066), filho de Calixto
Rodrigues Cordeiro e de Amélia Rita Villela, nascido a
21 de dezembro de 1908, em Barbacena, Estado de Minas
Geraes, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
CAETANO MOREIRA (1.067), filho de Domingos José Moreira e de Virgínia Maria da Fonseca, nascido a 8 de
novembro de 1906, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral nod istricto municipal de
Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
DüRVAL RIBEIRO GUIMARÃES (1.008), filho de Antônio
Ferreira Ribeiro Guimarães e de Maria Madhayl Ribeiro
Guimarães, nascido a 28 de setembro de 1905, no Districto Federal, dactilographo, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
,1'AYME BEZERRA (1.009), filho de Tiberío Bezerra e de
Isolina Nelly Bezerra, nascido a 22 de janeiro de 1912,
em Itabaiana, Estado de Sergipe, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Velho. (Qualificação requerida.)
JOSE' CANTREVA (1.071), filho de Domenico Cantreva e de
Rosa Chiappetti, nascido a 19 de setembro de 1909, no
Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral nod istricto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO VICENTE FERELLI (1.072), filho de Felix
Ferelli e de Florinda da Conceição Ferelli, nascido a
-16 de dezembro dc 1900, em Vassouras, Estado do Rio,
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opreario, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
JOÃO PEREIRA (1.073), filho de Felippe Pereira e de Maria
Pereira, nascido a 24 de Junho de 1913, em Aratü, E s tado da Bahia, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
WALDEMAR LUIZ DE CARVALHO (1.074), filho de Alfredo
Luiz de Carvalho e de Maria da Gloria Carvalho, nas- '
cido a 9 de Fevereiro de 1910, no Districto Federal,
operário, solteiro, ''com domicilio eleitoral nod istricto
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)'
PLINIO FERNANDES NEVES (1.075), filho de Jorge F e r nandes Neves e de Leonor Ramalho Neves, nascido a 16
de março de 1910, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Tijuca. (Qaulificação requerida.)
ARARÉ FRANÇA (1.076), filho de Antônio Martiniano de
Oliveira França e de Francisca Leopoldina de Oliveira
França, nascido a 11 de julho de 1901, em Sapucaia,
Estado do Rio, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no district omunicipal de Tijuca. (Qualificação
requerida.)
ROBESPIERRE GRANADO (1.077), filho de José Maria
Granado e de Olivia Telles Barbosa, nascido a 3 de s e tembro de 1913, no Districto Federal, funecionario p u blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
CARLOS DE MIRANDA RIBEIRO (1.079), filho de Alipio de
Miranda Ribeiro e de Margarida Pereira de Miranda
Ribeiro, nascido a 11 de maio de 1911, no Districto F e - deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
JORGE DOS SANTOS GUERRA (1.081), filho de Raul dos
Santos Guerra e de Zuleida Braga Guerra, nascido a 24
de agosto de 1915, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
BASILIO FRANCISCO LUSTOSA (1.098), filho de Manoel
Francisco Lustosa e de Christina Maria Vieira Machado,
nascido a 14 de setembro de 1906, em Crateús, Estado
do Ceará, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto" municipal de Engenho Velho. (Qualificação
requerida.)
YOLANDA DE AGUIAR (1.000), filha de Nuno Pereira de
Aguiar e de Julieta Guimarães de Aguiar, nascida a 3
de agosto de 1914, em Curityba,' Estado do Paraná, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
JOÃO MARIANO FERREIRA DOS ANJOS (1.002), filho do
Mariano Ferreira dos Anjos e de Antonia dos Anjos,
nascido a 21 de maio de 1901, em Fortaleza Estado do
Ceará, operário, solteiro, com domicilio eleitoral.no districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
requerida.)
HISBELLO FLORENTINO CORREIA DE MELLO (1.005),
filho de Hisbello Florentino Correia de Mello e de Bernarda Dulce de Campos Mello, nascido a 7 de fevereiro
de 1873, Estado de Pernambuco,, advogado, casado com
domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
(Qualificação requerida.)
ÍTALA LAMARTINO (1.006), filha de Francisco Paulo Lamartino e de Maria Rosalia Lamartino, nascida a 17 do
maio de 1905, no Districto Federal, funccionaria m u n i cipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
ENGRACIA PEREIRA DE LEMOS (1.007), filha de Antônio
Pereira de Lemos e de Laurinda Pereira de Lemos, nascida a 21 de novembro de 1907, no Districto Federal,
funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral
no districto municipal dc Tijuca. (Qualificação exofficio .)
MARIA IGNEZ SERRA (1.008), filha de Lindolpho Serra O
de Maria Ignez Serra, nascida a 7 de dezembro de 1910,.,,
no Districto Federal,- professora municipal, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação
ex-officio.)
DELPHINA CORRÊA DE ALBUQUERQUE (1.009). filha de
Christovão de Albuquerque e de Eugenia Corrêa de
Albuquerque, nascida a 14 de agosto de 1910, no D i s - .
tricto Federal, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
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0 L 6 A ATHAYDE (1.010), filha de • Affonso Luiz de Sá
Athayde e de Alzira Pacheco de Athayde,,. nascida a 7
'-de novembro de 1901, e-m Victoria, Estado do Espirito
Santo, func-cionar/ia municipal, solteira,--com. domicilio
eleitoral no districto municipal de Tijuca. - (Qualificação
ex-officio.)
.
*
ÍTLANCISCO DE PAULA PESSOA (1.011), filho de Thomaz
Miranda de Paula Pessoa e de Eponina, nascido a 18 de .
de novembro de 1907, no Districto Federal, funcionário
municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-of'ficio.)
LAIS PER1ARRO ARMANI (1.012), filha de Frantz França
Armani' e de Alice Periarro 'Queroz Armani, nascida a 14 de agosto de 1915, no Districto Federal, funccionaria
municipal, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal-de Tijuca. (Qualificação
ex-officiò.)
EURYDICE BASTOS DE ANDRADE (1.013), filha de Luiz
de Andrade Sobrinho e de Olinda Bastos de Andrade,
" nascida a 12 de março de 1890, em Oliveira, Estado de
Minas, funccionaria • municipal, solteira, com domicilio
eleitoral no distrieto municipal de Tijuca. (Qualificação
• ex-officio.)
X
'
•
SYLVIA RODRIGUES DUARTE (1.014), filha de João Cândido Rodrigues e de Maria Lopes Rodrigues, nascida a
6 de junho de'1895, no Districto Federal, frineeionaTia m u nicipal, casada, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de-Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
DIVA DE MOURA DINIZ (1.015), filha de Augusto Saturnino da Silva Diniz e de Maria da Gloria de Moura
Diniz, nascida a 7 de.outubro de 1913, no Districto F e deral, funccionaria municipal, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
MARIA LAURA FIRMINO PINTO (1.016), filha de João F i r mino Pinto e de Olympia Vellozo Pinto, nascida a 2 de
dezembro de 1910, no Districto Federal, professora m u nicipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. {Qualificação ex-officio.)
^
HELOÍSA DE CAMARGO QSORIO (1.017), filha de José'
Qsorio e de Palmyra de Camargo Osório, nascida a 9 de
fevereiro de 1908, no Estado do Rio, professora m u n i cipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto mu-nicipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
.MARIA FAUSTINA. SODRÉ (1.018), filha de Joaquim de
Mendonça Sodró e de Arminda de Cerqueira Lima Sodré,
nascida a 19"de março de 1913, no Districto Federal, p r o fessora municipal, solteira, com .domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
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Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio
eleitoral districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
DANIEL JOAQUIM DE SANT'ANNA (1.026), filho de José
Joaquim de SanfAnna e de Maria-Augusta de SanfAnna,
nascido a 4 de dezembro de 191,5, no Districto Federal,
' funecionario publico; solteiro,, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação'
ex-officio.)
ERNESTO CARVALHO DOS SANTOS (1.027), filho de Alberto Pereira dos Santos e de Olympia Carvalho dos '
Santos, naseido a 2 de agosto de 1915, no Districto F e deral, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-officio.)
HOSTILIO AMÉRICO DE BRITTO. (1.028), filho de José
Maria Américo de Britto e de Maria Fortunato Pirncntet
de Britto, nascido a 25 de setembro' de -1900, em Bahia,
militar,."casado, emo domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-of ficio.)•
ANTÔNIO XAVIER DOS SANTOS £1.029), filho de Alfredo
Xavier dos Santos, e de Mariana Xavier dos Santos, n a s cido a 3 de novembro de 1906, em Parãhyba, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no d i s tricto • municipal de / Engenho Velho.
(Qualificação
•€fô~offido. )
'
"
'
ARISTÓTELES DE BARROS MOREIRA (1.070), . filho de
Salvador Augusto Moreira e de Isabel de Barros Moreira,
nascido a 5 de junho de 1904, em 'Corumbá, Estado de
Mattd Grosso, medico," solteiro, com domicilio- eleitoral
no districto municipal de Tijuca. (Qualificação r e querida.)
ARMANDO PIRES WYNNE (1.092), filho de Etelvino Pires
de Almeida e de Dulce Pires Wynne, nascido â ' 1 8 de
fevereiro de .1909, em Riachuelo, Estado d e Sergipe,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral-no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)]
ÜTIIELINO DA SILVA REIS (1.102), filho de Luiz da Silva
Reis e de Paulina Rodrigues da Silva, nascido a 1 7 de
março de 1913, em Estado, do Rio, servente, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho .Velho-. (Qualificação ex-officio.)
\
VILACIO BARROS DA SILVA (1.103), filho de João dá Silva
JunioT e de Vitalina Barros da Silva, nascido a 17 de junho
de 1901, na Capital Federal, enfermeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
ex-officio.)
FRANCISCO DAS CHAGAS ANDRADE (1.104), filho de Ray-!
€,X—~offiCÍO )
mundo Andrade e de Marcilia Silveira Andrade, nascido a
MARIA EDITH DE FARIA PINTO (1.019), filha de Plínio
11 d e m a r c o de 1912. no Ceará, rneçhanico, solteiro, com
Spinola Pinto, e dè Anna de Faria Spinola Pinto, nascida
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
a 25' de setembro de 1904, no Districto Federal, funccio- .'
Velho. (Qualificação ex-officio.)
'<
naria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no , LUIZ CAVALCANTI ZAU' (1.105), filho ..de Francisco Caval- districto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-of ficio.)]
canti Zaú e de Regina de Faria Cavalcanti Zaú, nascido a
NADIR MORAES (1.020), filha de Zeferíno José Alves d a
30 de Maio de 1903, em Alagoas, militar, casado, com do—i
Moraes e' de Maria Rosa Guimarães Moraes, nascida a
micilio.eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.!
20 de fevereiro de 1912, no Districto Federal, professora
(Qualificação
ex-officio.)
municipal, solteira, com; domicilio eleitoral no districto . RUBENS LUCARINY (1.106), filho de Luiz Lucariny e de"
municipal de Tijuca". (Qualificação
ex-offieio.)
Anna Lucariny, nascido a 13 de junho de 1911, em- Ma-;,
MODESTA GÒNÇALEZ GOMEZ (1.021), filha de Carlos
ceió, {militar, solteiro, com domicilio eleitoral no disGonçalez Martinez>e de Josepha Gonçalez Martinez, n a s tricto municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-í
cida a 30 de setembro, de 1911, no Districto Federal,'
~ officio.)
' •
.
j
professora municipal, solteira, com domicilio eleitoral
ROGÉRIO GOMES DA SILVA (1.107), filho de Aurélio Au-'
' no. districto municipal de Engenho. Velho'. (Qualificação
gusto Gomes de Souza .« de Corina Gouvêa Gomes dá
ex-officio.)
Silva, nascido a 13 de abril de 1904, no Districto F e ALAYDE EYER (1.022), filha de Frederico Carlos Eyer e
deral, militar, casado, com' domicilio e l e l t o r a l n o districto,
de Augusta Abreu Eyer, nascida a 22 de' outubro dè
municipal de'Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)]
1913, ho Districto Federal, funccionaria publica, solteira, ;
JOÃO MACIEL MONTEIRO DE OLIVEIRA (1--.108), filho dej
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n Manoel Pedro. de. Oliveira e de Mirandolina Maciel .Mongenho Velho.' (Qualifieação
ex-officio.)
teiro de Oliveira, nascido a 25 de agosto de 1910, emi
OLINDA TEIXEIRA DA COSTA (1.023), filha de Francisco
Cuyabá, .militar, solteiro. •
"
.
<|
Teixeira da Costa e de Andreina Teixeira da Costa, n a s ARDUINO LOURENÇO BliSFO (1.109), filho de Pedro Celes-|
cida a..9 de fevereiro de 1905, no Districto Federal, functino Bispo e de Anna Celestina Bispo, naiscido a 10 de;
cionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no
agosto de 1894, em Ouro Preto, militar, casado, com do-]
districto .municipal de Engenho Velho: (Qualificação.
micilio eleitoral no districto municipal de Engenhe,
csc—officio ) '
Velho. {Qualificação
ex-officio.)
MARIA JOSÉ PEGADO CAHET (1.024), filha* de Raul MoANDRELINA CARDOSO (1.110), filha de Adriano Cardosd
raes C a b e t e de Celuta -Pegado Cahet, nascida a 27 de
e de Anna Cardoso, nascida a 12 de maio de 1912, no
outubro de 1913, no Districto Federal, furicciOnãria mu-<
Districto Federal, funccionaria municipal, solteira. (Quamicipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto 1
lificação ex-officio.)
.
•
' . .
municipal de Tijuca., (Qualificação
ex-officio.)
NAIR BARATA SOARES (1.111), filha de Joaquim Fernandes
SPALDEM1RO CALDAS (1.025), í i l h o de José Caldas é dé
B a r a t a . g de Mariana de Ca^lüo_Barata, .nascida a. 1 d<y
•Elvira Caldas, n'ascidp_a, J5 de julho de 19:14, no Distrietof
1

1

:

_
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agosto ly i&ütf, uo Dislricto Federal, funccionaria municipal, casada, con:i domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
MARINA ESPONEL GAÜRET (1.112), filha de Oscar Gadret
e de Celestina Espozel Gadret, nascida a 8 de setembro
de 1006, no Districto Federal, funccionaria publica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
MARIA SERAPBINA FIGUEIRA DE MATTOS (1.11-3), filha
Augusto Fabricio Ferreira de Mattos e de Seraphina,
nascida a 16 de dezembro de 1906, no Rio Grande do
Norte, - professora municipal, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
tx-officio.)
CLAUDINO JOSE TEIXEIRA (1.114), filho de João José
Vicente l e i x e i r a e de Maria José Vicente Teixeira, n a s cido a 6 de Dezembro de 1888, no Districto Federal, funccionaria municipal, casado, com domicilo eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
ai AR IA DE LOURDES CORTES (1.115), filha de Sebastião
Cortes e de Alexandrina Domingos Cortes, nascida a 29
de outubro de 1906, no Districto Federal, funccionaria
municipal, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
MARIA JOSEPBINA NUNES DE BRITTO (1.116), filha de
Antônio Oiyntho Britto e de Ianete Nunes de Brito, nascida a 4 de novembro de 1909, no Districto Federal, funccionaria municipal, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
iLKA DE MELLO BRAGA (1.117), filha de Gualter de Mello
Braga e de Maria Leonor Peixoto de Mello Braga, nascida
a 2 de junho de 1911, no Districto Federal, funccionaria
municipal, solteira, com domicilio eleitoral.no districto
municipal de- Tijuca. (Qualificação ex-of ficio.)
KALUCINDA J^REIRE PINTO DE ASSIS (1.118), filha de
Francisco de Paula Freire e de Maria Amélia Freire, n a s cida a 23 do fevereiro de 1897, no Districto Federal, funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no
districto municipal, de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)

ERCILIA BOURBON FIGUEIRA (7 .119), filha .de Jeronymo
José dos Santos Figueira e de Ernesttina Bourbon F i gueira, nascida a 28 de novembro dc 1889, no Districto
Federal, tunecionaria municipal, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
íOLANDA TORRENTES GOMES (1.120), filha de Manoel
José Gomes e de Leonor Torrentes Gomes, nascida a 31
de março de 1912, no Districto Federal, funccionaria m u nicipal," solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Velho.
MARIA DO CARMO CLARK DO AMARAL (1.121), filha de
Rodolpho Clark do Amaral e de Anna Borges Clark do
Amaral, nascida a 25 de setembro de 1912, em Iguaba,
Estado do Rio. funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio.).
.
iSA WAISBEZZ (1.122), filha de Carlos Waisbezz e de
Sara Waisbezz, nascida a 4 de setembro de 1913, no
" Districto Federal, funccionaria municipal, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação
ex-officio.)
ALDA DA SILVA GOMES (1.023), filha de Arnaldo da
. 'Silva Gomes e de Isaura da Silva Gomes, nascida a 9
de fevereiro de 1914, em São Salvador, Estado da Bahia,
funccionaria municipal, solteira, eom domicilio eleitoral
no districlo municipal de*Engenho Velho. (Qualificação
iex-of'ficio.)
i
CENYRA AVELINO ( í . 124), filha de Chelon José Avelino e
. de Isabel Avelino, nascida a 16 de junho Âe 1907, no
Districto Federai, funccionaria municipal, solteira, com
domicilio eleitoral no districto' municipal de Tijuca.
(Qualificação ex-officio.)
LYSIA EYER (1.125), filha de Frederico Carlos Eyer e dc
Augusta Abreu Lima Eyer, nascida a 18 de abril de
3 915, no Districto Federal, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Velho! (Qualificação
ex-officio.)
ANTÔNIO PACCA LIMA JUBIM (1.126), filho de Jorge Lima
Jübim e de Maria Pacca Lima-Jiibim, nascido a 15 dc
srarço de 1913, no Districto Federal, funecionario m u nicipal, solteiro, com -domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
t

t
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MARIA BENITES DA FONSECA (1.127), filha de João d e '
Deus Benites e de Marianna Braga Beiíites, nascida a 20
de setembro
de
1902, no
Districto
Federal, f.
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação - ex-officio.)
EDITH DE ARAÚJO CABRITTA (1.128), filha de Francisco
Carlos de Araújo Gabritta e de Amélia Frazão de Araújo
• Cabritta, nascida a 11 dè julho de 1899, no Districto F e deral, p. municipal, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação exofficio.)
CLEIA ALMEIDA DE OLIVEIRA SANTOS £1.129-., filha de
Othon de Oliveira Santos e de Áurea Almeida de Oliveira
Santos, nascida a 25 de dezembro de 1915, no Districto F e deral, f. municipal, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
REGINA BOISSON (1.130), filha de Tito Victor Boisson e
de Maria Amélia Boisson, nascida a 24 de junho de 1907,
no Districto Federal, f. municipal, casada, com domicilio
eleitora] no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-officio.)
ADALGISA BANDEIRA DE MELLO, (1.131), filha de Antônio Ernesto Alves e de Evelgista da Costa Alves, nascida
a 17 de setembro de 1896, no Districto Federal, p. primaria, viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Tijuca. (Qualificação ex-officio)
:

M.

Capitai Federal, 29 de agosto de 1934. — Pelo escrivão,
Alvarenga.
N O N A ZONA E L E I T O R A L

[(Districtos inunieipacs de Tijaca e Engenho Velho)
ivâz — Dr. João Severiano Carneiro da Cnnba
Faço publico, para os fins dos a r t s . 4 3 do Código e 2 5 d»
Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este
Cartório e Juizo da 9 Zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
a

MILTON MOREIRA BORGES (900), filho de Nestor de Oliveira Borges e de Francisca Amélia Borges, nascido a 2
novembro de 1908, em Taubaté, Estado de São Paulo,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida, processo
n . 50, da 10 zona.)
AMÉRICO WERNECK DOS SANTOS (901), filho de Américo
Barbosa dos Santos e de Leonidia Conceição Passos W e r neek, nascido a 5 de maio de 1897, em Porto Novo, E s tado de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação requerida, n . 74.)
GERSON DE GOUVEIA QUEIROZ (903), filho de Innocencio
Rosa de Queiroz e de Marietta Penha da Costa de Gouveia
Queiroz, nascido a 4 de maio de 1914, em Curitiba, Estado de Paraná, militar, solteiro, com domicilio eleitoral
com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação requerida, processo n . 889, 14
zona.)
FORTUNATO PEREIRA DE ARAÚJO (904), filho de Ganganelli Pereira de Araújo e de Encarnação Busto Monteiro, nascido a 20 de fevereiro de 1915, no Districto
Federal, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipa Ide Tijuca. (Qualificação r e querida, processo n..552, 1 0 zona.)
ALTINO CUNHA (905), filho de Domingos José da Silva Cunha e de Naly Damasceno Cunha, nascido a 2 de março
de 1916, no 'Districto Federal, estudante, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
(Qualificação requerida, n. 78, processo n . 705, da 2
zona.)
AMÉRICO SOARES RIBEIRO (906), filho de Antônio Soares
Ribeiro e de Elvira Soares Ribeiro, nascido" a 27 de setembro de 1889, em Cordeiro, Estado do Rio de Janeiro,
bombeiro; casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal, de Tijuca. (Qualificação requerida, processo
n . 553, na 10 zona.)
,
RUBEM AMARO VIEIRA (908), filho de Rozenda Maria Carilata, nascido a 16 de setembro de 1904, em São Gonçalo, Estado do Rio de. Janeiro, operário, viuvo, com domicílio eleitoral no districto*muni(jipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-officio, n . 7.308.)
*
a
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JOSÉ M A R T I N S G U E R R A (909);, filho de Diogo Martins, e de - MARIA DE..LÜURDES PIMENTA DA SILVA (918; Liliu de
Antônio Cardoso da Silva e de. Armia Pimenta-da Silva,
Mathilde Guerra, nascido a" 14 de-novembro-de 1890, em
'Cachoeira de Itapemirim, Estado do Espirito Santo, openascido a 4 de" agosto de 1910,- em Além Parãhyba,-Estarário, solt.iro, com domicilio eleitoral no districto m u n i do de Minas Geraes, professora, solteiraj com domicilio
cipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida, proeleitoral uo districto.municipal de Tijuca. (Qualificação
cesso n. 462, na 7 zona.) .
•
.
ex-of ficio, n. 71.)
'
^
-•'
ERNA SCHILÀGIN (910), filha de José Schilagin e de CaDÉA DE FARIA BORGES (917),-- filha de Ernani Francisco
'tharina SclTilagin, nascida a 10 de outubro de 1903,' era'
Borges e de Francisca dè Faria Borges, nascida a 13 de
G.vaz, Áustria, funccionaria publica,-desquitada, com'do- agosto de 1914, no Districto Federal, funccionaria mumicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qua- '•
- nicipal. solteira, com domicilio eleitoral-no districto mulificação ex-officio, n . .75.)
,' '
n i c i p a l d e Engenho Velho. (Qualificação ex-officio. nuRENATO KELLY DE LIMA E MOU.RA (912), filho de Joamero 70.).
.,..-'
quim Coutinho de Lima e M°ura.e de Cariota Kelly de
PERCILIA DIAS PEREIRA (915;, filha de Joaquim Dias PeLima Moura, nascido 11 de agosto de 1908,,em São João „ ... ròira-e de ;Maria Cândida Pereira, nascida a 10 de julho
Delréy, Estadd de Minas.Geraes, eommércio, solteiro, com
.
d é ' 1 9 0 1 . no Districto F e d c a l , dactylographa, solteira,
domicilio .eleitoral no districto municipal de Tijuca.
... com domicilio eleitoral no districto municipal de T i (Qualificação requerida.)
........
• - juca. (Qualificação' requerida, processo n". 683. na 3
FERNANDO LUDOLP D E ALMEIDA (913)., filho de Theozona.)'
•
•"
pRilo dé Almeida Júnior e de Neréa Lúdolp dé Almeida,
PLINIO FERREIRA (907), filho de Felix Manoel Ferreira, e
nascido a 24.de maio de 1914, no Districto.Federal, es• de.Licinia Mercadante Ferreira, nasido a 31,de janeiro
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no, districto
de 1913, no Districto Federal, operário, \ solteiro, eom
municipal de Engenho Velho. (Qualificação" requerida,
domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
processo n . 554, na 7 zona.)
(Qualificação requerida, processo h. 223, na 10 zona.)
MANOEL ALVjiS BEZERRA (914), filho de Manoel d e X i m a
DALILA DE ALMEIDA SEVILUA (991), filha de Elias MaBezerra e de Mariana Alves Bandeira,, nascido a 24 de
chado de Almeida e de Amélia M. BerquO de Almeida,
dezembro de 1898, em Mari, Estado do Ceará, emprenascida a 22 de novembro de 1901, no Districto Federal,
gado publico, viuvo, com domicilio eleitoral no distrieto
. professora/ .casada, eom domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida, processo
municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio, n . 51.)
n . 549, na 3 zona.)
,
CflLORIS TAVARES (916), filha de José da Silva Tavares
OSÓRIO DA CUNHA TELLES (929), filho de João da Cunha
e de Maria Leal da Silva Tavares, nascida a 9 de maio
Telles e de Maria Firmina da Cunha Telles, nascido a 8
de 1896, em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, dade junho de 1869, no Districto'Federal, militar, casado,
ctylographa, solteira, com domicilio eleitoral no districto
com domicilio eleitoral no districto municipal d e - T i municipal de Tijuca.' (Qualificação- requerida, processo
juca. (Qualificação ex-officio, n . 19.)
- '
n . 518, na 9 zona.)
OSWALDO JOSÉ DA COSTA (928), filho de Antônio José Ha
LEOPOLDINO OLIVEIRA (902), filho de Joaquim Isaltino
Costa e de Florinda Coelho da Costa, nascido a 4 de maio
de Oliveira e de Leopoldina Romão dé Oliveira, nascido a
de 1914, na Capital Federal, enfermeiro,, casado,- com
8 de janeiro dè Í902, em Pular, Estado de Alagoas, eledomicilio eleitoral no districto municipal de. Engenha
ctíicista, solteiro, com domicilio eleitorai no districto "muVelho. (Qualificação ex-of ficio, n.° 68.)
nicipal de Tijuca. (Qualificação ex-offcio, n. 79.)
FRANCISCO GONÇALVES FERRAZ (927), filho de Manoela
DEMOCRITO DA CUNHA SILVEIRA (931), filho de Manoel
Maria da Coneeição, nascido a 25 de outubro de 1912,, em
da Cunha Silveira e de Maria da Conceição Valle Cunha,
Palmeiras, Estado-do Rio de Janeiro, vigia, solteiro, com
nascido a 23 de outubro de 1906, em Itaquy, Estado do
domicilio eleitoral: no districto municipal de Engenho
Rio Grande do Sul, commercio, casado, com domicilio
Velho. (Qualificação ex-officio, n. 68.)
eleitoral no districto municipai dé. Tijuca. (QualificaPORTILIO DOS SANTOS (926), filho de José Guilherme e de
ção ex-officio, B . E . 44, n. 9.151.) * •
Eya Vjrgina dã Conceição, .nascido- a 26 de sgosto de
1900, no Estado do Rio de Janeiro, servente; solteiro, com - JOSÉ TAVARES DE LIMA (933), filho de Josepha Maria das
. : Dores, nascido a 20 de. novembro de 1891, em. Campos,
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Estado do Rio de Janeiro, comniereio, casado, com doVelho. (Qualificação ex-officio, n . 358.) .
micilio eleitoral no districto municipal de 'Engenho VeÁLVARO GONÇALVES (925), filha de Francisco Duarte Gonçalves, e de Alice Gomes Gonçalves, nascido a 4 de outulho. (Qualificação ex-officio, n . ' 5 9 1 . )
••..',.
bro de 1904, no Estado do Rio. Grande do Sul, militar,
•LINCOLN MACIEL-MONTEIRO (934), filho de Euclydes Masolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
ciel Monteiro e de Anna Marques Maciel Monteiro, nasde Engenho Velho. (Qualificação ex-officio, n. .70.)
cido a 3 de agosto de 1904, no Districto Federal, operário,
RUBENS GUIMARÃES (924), filho.de Antônio Henrique Guisolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
marães e de Leopoldina Saroldo Guimarães, nascido a 2
de Engenho Velho. (Qualificação requerida, B : E . 74,
de novembro de- .1912, no Distrieto Federal, militar, solnumero 593?)
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
XIBERALINDA. MARIA GUIMARÃES SILVEIRA (935), filha
Engenho Velho. (N. 326.) . .
de Olympio de Araújo Oliveira Guimarães e de Vita MiLUIZ PEDRO PALADINI (923), filho de Daniel Paladini-e de
randa Guimarães, nascida a 9 de junho de 1907, em AleIrma Paladini, nascido a 23 de janeiro de 1909, em P e grete, Es_tado do Rio Grande do Sul,. professora, casada,
tropolis, Estado do Rio de Janeiro, militar, solteiro, com
còm domicilio eleitoral no districto municipal de Tidomicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
juca. (Qualificação ex-officio, n. 9.150.)
•
Velho. (Qualificação ex-officiò, n . 70.) —
BERNARDO EISENLOHR (937), filho de Guilherme EisenSALVADOR CARUSO (922), filho de João Caruso e de Carlohr e de Clarita Eisenlohr, nascido a 16 de novembro
mella Amoroza, naseido a 25 de 'dezembro de 1878, era
de 1898, no Districto Federa', medico, casado, com domiSão.Paulo, Estado de S. Paulo, roupeiro, viuvo, com docilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualimicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
ficação requerida, n . 6 . í 7 1 , da 6 zona.)
Velho. (Qualificação ex-ófficio, n . 70.)
HENRIQUE DE LA ROQUE ALMEIDA (938),-filho de MarB T E L L A DE OLIVEIRA (921), filha dè Hermes do Rego de
celino Gomes'de Almeida Júnior e de Marietta de La RoOliveira e de Elisa Marrigia de Oliveira, nascida a 6 de
que Almeida, nascido a 8 de agosto de 1912, em S. Luiz,
abril de 1912, no Districto Federal; funccionaria muniEstado do Maranhão, advogado, solteiro, com domicilio
cipal solteira, com domicilio eleitoraL.no districto mueleitoral no districto municipal de Tijuca; (Qualificação
"- nicipal de Tijuca. (Qualificação èx-officio, n . 74.)
requerida, n. 227, 9 zona.)
LUIZA DE MORAES JARDIN (920), filha de Luiz Augusto
de Moraes Jardin e de Aluna de Moraes Jardin, nascida
MARIA JULIA-DO NASCIMENTO .(939),.filha-de Manoel M.
a^.29 de março de 1903, no Districto Federal, funccionaria
do Nascimento e de Maria Ernestian do Nascimento, nasmunicipal, solteira, com domicilio eleitoral no districlo
cida a 25 de novembro de 1912,, em Aracaju, Estado de
municipal "de Tijuca. (Qualificação ex-officio, n. 9")
Sergipe, enfermeira, solteira, com domicilio eleitoral no
ELVIRA NIZYNSKA DA SILVA (919), filha de João Nizynska
districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação ree de Bronislava Nizynska, nascido a 20 de novembro de
querida, processo n . - 4 2 1 . da 9 zona.)
' >1898, em Curitiba, Estado do Paraná, funccionaria muHUMBERTO PESSOA VELLOSO DE ARAÚJO (941), filho de
nicipal, casada, com domicilio eleitoral no districto muFeliciano V. de Araújo Lima e de Rosãüna Pessoa Pezar,
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio,
nascido a 24 dç março de 19Í0, em Itambé, Estado de Pern . 74.)
' " '
•
nambuco, estudante, solteiro, com domicilio elitoral no
a
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dislricto municipal de Engenho Velho. (Qualificação r e querma, processo n . 662, da 9 zona.ÍÍEWTON DE ANDRADE (942), filho de Raul de Andrade e
de ülga Cardoso de Andrade, nascido a 17 de fevereiro
de 1913, no Districto Federal, estudante, solteiro, com
domicilio eleitoral no districco municipal de .Tijuca.
(Qualificação requerida.)
ÁLVARO FERREIRA DA COSTA (943), filho de Custodio F .
da Costa e de Maria José da Costa, nascido a 26 de agosto
de 190'5. no- Districto Federal, commercio. casado, com
domicilio eleitoral no districio' municipal de Engenho
Velho. (Qualificação ex-officio,
n. 7.911.)
LAURENTINO GONÇALVES MAIA (945), filho de Nathanael
Ferreira Maia e de Hozana Gonçalves Maia, nascido a
18 de abril de 1907, em João Ressoa, Estado da Parãhyba
do Norte, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
disi!-rc~to municipal de Engenho Velho. (Qualificação
n . 7.633.)
HAYDÉA DE CARVALHO ADDONA (946), filha de Mario M.
de Carvalho e de Maria Celeste Mendes de Carvalho, nascida a 21 de julho de 1908*, no Districto Federal, professora, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. íProeeso n . 912, da 7 zona.)'
AMORÀ DO AMARAL SECO (947), filha de Paulino Corrêa
do Amaral e de Joanna Nunes, nascida a 9 de outubro de
1897. no Districto Federal, funccionaria publica, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex officio, B . E . 81, numero 909.)
EUGENIA DA. ROCHA COELHO (948), filha de Joaquim da
Rocha Coelho e de Gracinda de Freitas Coelho, nascida
a 10 de agosto de 1908, no Districto Federal, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida, B .
E . 81, n. 980.)
MANOEL VIEIRA CARDOSO (951), filho de Francisco Vieira
Cardoso e de Anna da Cruz Coutinho, nascido a 18 de
julho de 1911, no Districto Federal, funecionario publico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Tijuca. (Qualificação ex-offcio, B . E . 78, n . 27.)
JOSÉ SOARES SAMPAIO (953), filho de Manoel Augusto
Sampaio e de Zoraide Soares Sampaio, nascido a 24 de
julho de 1904, em Friburgo, Estado do Rio de Janeiro,
commercio, solteiro, com domicilio eleitora! no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida, n . 764, da
9 zona.)
ÜILTON CARDOSO DE CASTRO (954), filho de Alexandre
Herculano C. de Castro e de Clara Moreira. Cardoso de
Castro, nascido a 3 de março de 1914, no Districto F e deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação r e querida, n . 983. da 7 zona.)
AMARO BARBOSA (955), filho de Manoel Barbosa e de Dulcelina Barbosa, nascido a 19 do dezembro de 1901, uo
Estado do Rio do Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.
(N. 763, da 9 zona.)
^ ARY TOSCA (956), filho de João Tosca e de Olinda Cravo
Tosca, nascido a 14 de fevereiro de.1915, no Districto
Federal, commercio, solteiro, com domicilio elitoral no
districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida,
n. 23, 9 zona.)"
JOSÉ DE ANCHIETA (957), íilho de Beatriz de Barros, n a s cido a 10 de março de 1912, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida, n . 887, da
9 zona.)
FLAVIO TRIGO (958), filho ie Sizonando Trigo e de Maria
Andreiina Trigo, nascido a 12 de maio de 1909, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
requerida. B. E . 74, n. 553.)
VENANCIO DÁ SILVA REZENDE (960), filho de José Arthur
da Silva Rezende e de Edelvina Thereza da Silva Rezende, nascido a 18 de janeiro de 1889, no Districto
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Tijuca (Qualificação requerida,
n. 650. da 9 zona.)
MARIANNO MOREIRA DE ARAÚJO (961), filho de Henrique
Moreira de Araújo e de Anna Balbina de Araújo, nascido
a 6 de março de 1907, em Cuyabá, Estado de Matto
Grosso, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação r e querida, n. 74, da 7 zona.).
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ANTÔNIO BARRETO LEITÃO (967), filho de Manoel P. da
Silva Leitão e de Maria da Gloria Barreto Leitão, nascido a 27 de novembro de 1872, no Districto Federal,
comercio,, casado, com doaim'ci!io eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.
n. 7.334.)
WASHINGTON LUIS SUPLICY VIEIRA. (972), filho de Genserico Nunes Vieira e de Thcrcilia Suplicy Vieira, n a s cido a 14 de janeiro de 1915, em São Paulo, capital, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
ORCHIDÉA GRACIOSA CAVALLÉRO (973), filha de Antônio
Augusto Cavalléro e de Emilia Cavalléro, nascida a 12
de novembro de 1908, no Districto Federal, medica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Tijuca. (Qualificação requerida, processo n. 568, da 9
zona.)
JERONYMO PIMENTA SAMPAIO FILHO (977), filho de J e ronymo Pimenta Sampaio e de Clara Olga Sampaio, nascido a 19 de abril de 1914, no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio, nu-i
mero 78.)
ANTÔNIO PEREIRA VIANNA (992), filho de Miguel Pereira
Vianna e de Carolina Pereira Vianna, nascido a 2 de
janeiro de 1909, em Entre Rios, Estado do Rio de J a neiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
requerida,
processo n . 1.358, da 12 zona.)
PAULO MENDES BRAZ DA SILVA (993), filho de Luiz Braz
da Silva e de Cândida Mendes Braz da Silva, nascido a 12
de abril de 1914, no Districto Federal, estudante, solteiro,
com domicilio eleitora! no districto municipal de T i juca. (Qualificação requerida, processo n. 1.288, da 8
zona.)
giCDRO VIEIRA DÁ SILVA (365), filho de André Vieira da
Silva e de Antonia Vieira da Silva, nascido a 24 de agosto de 1904, no Estado de Alagoas, funecionario publico,
casado. (Qualificação ex-officio, B . E . 78, n . 41.)
JÚLIO LEITE AMORIM (978), filho de Carlos Gomes Amorim e de Maria Luiza da Graça, nascido a 28 de fevereiro
de 1894, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qua,„ lificação requerida, B . E . 62, n. 11.096.)
NEWTON COTTA FRANÇA (930). filho de Renato Dias F r a n ça e de Mariana Cotta França, nascido a 22 de maio de
1916, no Districto Federal, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação ex-officio, n . 892, 14 zona.)
FRANCISCO DE CASTRO BORGES MACHADO (981), filho de
Mergolino de Souza Borges e de Maria de Castro Machado Alves, nascido a 29 de outubro de 1913, em Balalha, Estado do Piauhy, medico, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-officio, n . 514, 9** zona.)
JOAQUIM ALVES DE REZENDE (984), filho de Jesus Nazareth Rezende e de Anna Pra^eões de Jesus, nascido a 18
de maio de 1898, em Araguary, Estado de Minas Geraes,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal do Engenho Velho. (Qualificarão
ex-officio,
n. 10.681, 7 zona.)
WALDYR BRICIO (986), filho de Carlos Bricio e de Emilia
da Silva Bricio, nascido a 21 de março de 1910, no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio, B. E . 72, n. 52.)
FERNANDO SEGISMUNDO ESTEVES (990), filho de P a u lina de Nascimento Esteves, nascido a 5 de julho de
1915, em Portugal, naturalizado, funecionario publico,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipai
de Tijuca. (Qualificação ex-officio, B . E . 78; n . 12.)|
BRUNO ALVES (999), filho de Florontina Romana da Conceição, nascido a 12 de outubro de 1911, em S. Gonçalo,
Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com' domicilio eleitora,! no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida, n. 11.176. 6 zona.)
LEOBARDO DE MARTINS CASTILHO (1.101), filho de José
Bernardo de Martins Castilho e de Amalia E s t e phania Pessoa Castilho, nascido a 2 de maio
de 1906, em Pau d'Aho, Estado de Pernambuco,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação r e q u e r i da n . 691).
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QUINTINO OTTERO GARCIA (1.132), filho de Florericio
Garcia e de Ignez Garcia, nascido a 16 de maio
de-1911, no Districto Federal,, operário publico, solteiro, com domicilio eleitoral no'districto municipal de
Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio", B . E . 72,
n . 29.194).
* .
•
.
'
HERMINIO DE PAULA FREITAS SERPA (1.133), filho de
Herminio Augusto Serpa e de Almeida de Paula" F r e i tas Serpa, nascido a 4 de fevereiro de 1913, no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com dómi- cilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-officio",-B. E . 6 9 ) .
LUIZA DE CASTRO (1.142), filba de Francisco Celestino de
Castro e de Eduarda Louzada de Castro, nascida a 30
de janeiro de 1895, no Districto Federal,, professora,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Tijuca. (Qualificação requerida n . 711).
CELINA MARIA DA COSTA ALVES (1.174), filha de Manoel do Nascimento Costa Alves e de Annita da Costa
Alves, nascida a 21 de março de 1912, ho Districlo F e deral, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação r e querida. B . E . 62, n . 11.094)..
TOSE' CORRÊA DE BRITTO (1.1-87), filho de Bernardino
Rocha Ferreira e de Maria Corrêa de Britto Ferreira,
nascido a 14 de janeiro de 1901, em Campos, Estado do
Rio de Janeiro, operário, publico, casado, cóm domiciliou
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B . E . 72, n . 29.044).
DJALMA'RODRIGUES DA SILA (1.188), filho de Affonso
Martins da Silva e de Laura Rodrigues da Silva, n a s cido a 31 de dezembro de 1900, em João Pessoa, Estado
da Parãhyba, escrevente militar, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação "ex-officio", B . - E . 81, n . 620).
LEOGILDO ALVES COSTA (1.189), filho de João Alves
Júnior e de Jovita Cândida de Araújo, nascido a 8 de
maio de 1897, em Conceição do Serr, Estado de Minas
Geraes, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação."exofficio", B . E . 81, n . 605).
ÍQSE' FERREIRA ÂNGELO (1.190), filho de Pedro.Coelho
de Mello e de Euflozina Maria da Penha, nascido a 15
de janeiro de 1896, em Guarapary Victoria, Estado de
Espirito Santo, militar, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio", B . - E . 81, n . 606).
ÍIERONDINO CHAVES CARNEIRO (1.191), filho de José
Joaquim Soares Carneiro e de Victalina Alves Carneiro,
nascido a 23 de julho de 1895, em Fortaleza, Estado do
Ceará, militar, casado, com .domciilip'eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.' (Qualificação "exofficio", B . E . 81, n . 619) .
ODEMAR RODRIGUES DORNELOS (1.192), filho de Olavo
Rodrigues Dornelos e de Joaquina Motta Dornelos, nascido a l i de outubro-de 1895, em Pelotas, Estado do Rio
Grande do Sul, militar', casado, com domicilio eleitoral
ho districto municipal de"Engenho Velho. (Qualificação
. "ex-officio", B . E . 81, n . 607).
JOSE'..REBOUÇAS (1.193), filho de Gedeon Rebouças e da
Guiihermina de Azevedo Rebouças, nascido a 23 de abril
de 1901, em Cravinhos, Estado de São Paulo, militar,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal'
de Engenho Velho. (Qualificação requerida, B . E . 8 Í ,
n . 615).
IAYME LOPES DA SILVA (1.194), filho de José Alves dà
Silva e de Anna Lopes, nascido,a .10 de dezembro de
. 1905, no Districto. Federal, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho .i
(Qualificação "ex-officio", B . E . 68 de 6 de agosto de
1934).
CARLOS JOSE' DE SOUZA (1.195), filho dé Pedro Jaqüim
de Souza e d e Antonia de Souza, nascido a 4 de novembro de 1909, em São Luiz; Estado de Maranhão, militar,
solteiro, com domicilio eleitoral, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.]
• (Qualificação "ex-officio", B*. E . 78, n . 1 3 ) .
EUSTACHIO FRANCO SARMENTO (1.196), filho de T a r giho de Oliveira Franco e de Capitolina Laura Sacramento, nascido a 20 de*setembro de 1886, .em União, E s tado de Alagoas, militar, solteiro, com domicilio elei-
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'toral no districlo municipal de Engenho Veho. (Qualificação "ex-oíficio", B . E . 78, n. 12). '
POMPEU FERREIRA DA SILVA JÚNIOR (1.197), filho de
Pompeu Ferreira da Silva e de Theodora Cândida da
Silva, nascido a 10 de setembro de 1894 em Iguape, E s tado de São Paulo, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho, (Qua, lificação "ex-oíficio", B . E . 78, n . . l 7 ) .
JOSÉ PINTO SOMBRA (1.198),• filho de "Conegundes. 'Gui-.
lherme Sombra e de Augusta Pinto Sombra, nascido a
8 de dezembro de 1911, em Parnahyba, E do Piauhy,
militar, solteiro, com domicilio eleitoral "no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio", B , E . 78, n . ' 3 6 ) ' .
'
JOSE' ALVES DE MEDEIROS BEZERRA' (1.199), filho de
Ceciliano Alves Bezerra e de Emilia Annunciada de Medeiros Bezerra, nascido a 12 de junho de 1889, em Olin. da, Estado de Pernambuco, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de-Engenho Velho.
(Qualificação "ex-officio", B . E . 78, n . 106).CLOVIS GOMES DA SILVA (1.200), filho de"José Gomes da
Silva e Anna Boaventura Silva, nascido a 1 de março de
1911, em Jardim de Piranha, Estado do Rio Grande do
-.Norte, militar, solteiro, com domicilio-eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação "ex' officio", B . E . 78, n . 13).
_
JOSE' DE MATTOS MEDEIROS (1.201), filho de Firmo
'Alves- Medeiros e de Angela'de Mattos- Medeiros, nascido
a 19 de março de 1911, em São Borja, Estado do-Rio
Grande do Sul, militar, casado, com domicilio eleitora
no districto municipal de Engenho Velho. (Qualifica'ção "ex-officio", B . E . 77, de 19-8-34).
MIGUEL MACEDO FILHO (1.202), filho-de Miguel Macedo
. e de Josephma Gomes Macedo, nascido a 31 de outubro
de 1910, em Penedo, Estado de Alagoas, .militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Velho. (Qualificação "ex-officio", B . E . 77, de
19-8-1934).
AFFONSO VARELLA (1.203), filho de-Manoel Varella Santiago e de Maria do Espirito Santo Varella, nascido a
,
6 de julho de 1889, no Estado do Rio Grande do Norte,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Velho. (Qualificação " ex-of ficio",,
B . E . 77, de 19-8-1934).
JOAQUIM LEITE DOS SANTOS (1.204), filho de Felismina
Maria de Jesus, nascido'a 18 de agosto de 1894, em Bomfim, Estado da Bahia, militar, solteiro, com domicilio
>
eleitoral no districto municipal de Engenho Velhoòi
(Qualificação "ex-officio", B . E . 77, de 19-8-1934).
SEBASTIÃO ELIAS DE FREITAS (1.205), filho de Gregorio
. . E l i a s de Freitas e de Maria Rosa do Carmo, nascido a
12 de março de 1905, ém Abreeampo, Estado de Minas „
Geraes, militar, casada, com.domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-officio",
' B . - E . 76, de 18-8-1934).
\
JOSE' DILERMANDO DOS SANTOS (1.206), filho de Albino Ferreira dos Santos e de Sebastiana Guedes dos San• tos, nascido a 25 de fevereiro de 1909, em Amparo, E s tado de.-São Paulo, militar, solteiro, com- domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio", B . E . 75, n . 3 8 ) .
JOSE' Í)E MENEZES AMORIM (1.207), filho de Manoel Joa- quim de Menezes Amorim' e dé Laura da Silva Amorim, nascido a 12 de novembro de 1907, no Districto
Federal, funecionario 'publico, • casado, com domicilio,
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho
(Qualificação "ex-officio", B . E . 70, n . 460).
EDGARD MAGALHÃES DA SILVA (1.208),.filho de, Augusto
Eduardo da Silva e de Alzira Magalhães da Silva,' n a s cido a 7 de julho de 1902, no Districto Federal, militar,
casado, com-domicilio eleitoral no districto. municipal
de Tijuca. (Qualificação "ex-qfficio", B . E . 70, n u mero 2).• ., .
MARINA GUIMARÃES (1.209), filha de Raul Guimarães e
de Julieta Guimarães, nascida a 25 de outubro de 1902,
no Districto Federal, funccionaria
publica, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de T i j u c a . (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, n u m e ro 174).
LUCINA PIQUET CARNEIRO (1.210), filha de Bernardo
Piquet Carneiro e de Adelia Barreiro. Piquet Carneiro,
w
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nacida a 28 de setembro de 1904 em Quijadá, Estado
do Ceará, funccionaria municipal,- solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de T i j u c a . '
(Qualificação "ex-officio", B . E . 78, n . 141).
H\YDÉA CÉSAR DIAS (1.211). filha de Álvaro Dias e de
Leonor Dias, nascida a 2 de julho de 1900, no Districto
Federal, professora, soiteira, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Tijuca. (Qualificação "exofficio", B . E . 78, n . 8 7 ) .
MAJUA LAMAS (1.212), filha de Manoel Antônio Lamas,
e de Marianna da Graça Lamas, nascida a 5 de maio de
1903, no Districto Federal, funccionaria
municipal,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, n u mero 113).
JJJLIA DE AZEVEDO ALMEIDA
(1.213), filha de Manoel Rozendo Torquato Almeida e de Zulmira de Azevedo Almeida, nascida a 19 de abril de 1896, em Recife, Estado de Pernambuco, funccionaria publico, solteira, com domicilio eleitorai no districto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio", B . E.
78, n . 119).
NAIR EMILIA DOS SANTOS LIMA (1,214), filha de Heitor maia dos Santos Lima e de Carolina Vieira dos
Santos Lima, nascida a 27 de abril de 1903, no Districto
Federal, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio", B . E . 68, n . 178).
MARIA YOLANDA DE AQUINO (1.215), filha de João
Fernandes de Aquino e de Florentiná Dias de Aquino,
nascida a 16 de abril de 1914, no Districto Federal,
funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
requerida, B . E . 78, n . 5 7 ) .
EVA HILDA SCHENDEL (1.216), filha de Fra-nz Schendel
e de Paulina Machado de Oliveira Schendel, nascida
a 28 de julho de 1901, na Allemanha (nacionalizada),
funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
''ex-officio" B . E . 78, n. 2 7 ) .
1NACY BRAGA (1.217), filha de Marcelino Militâo Braga e
de Delicia Idalina da Silva Braga, nascida a 7 de dezembro de 1912, no Districto Federal,
funccionaria
municipal solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, n . 105) .
EMILIA FERNANDES DA SILVA (1.218), filha de Eugênio Fernandes da Silva e de Judith Santos Silva, nascida a 10 de agosto de 1913, 'ho Districto Federal,
• funcionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio", B . E . 78, n. 3 1 ) .
ATALA DO NASCIMENTO MOTTA (1.219), filha de José
V. do Nascimento Silva e de Maria Gonçalves do Nascimento Silva, nascida a 21 de dezembro de 1902, em
Petropolis, Estado do Rio de Janeiro,
funccionaria
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio". B . E . 78, n . 10).
ISAURA NOVAES DE SOUZA PINTO (1.220), filha de José
Rodrigues de Oliveira Novaes e de Maria Stratonice
Teixeira Novaes, nascida a 27 de março de 1891, no
Districto Federal, funccionaria municipal, casada, com
domicilio eleitoral "no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, n u mero 116).
RUTH PEREIRA( 1.221), filha de Eduardo Leoncio Pereira e de Dalila Quadro Pereira, nascida a 17 de dezembro de 1911, no Districto Federal, funccionaria m u n i cipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal dc Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78,
n. 8 1 ) .
CYBELE DIAS (1.222), filha de Álvaro Dias e de Leonor
Dias, nascida a 16 de setembro de 1901 no Districto
Federal, professora, solteira, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida, B . E . 78, n . 31) .
ANNALCIDA DO PRADO SELVAS SAMPAIO (1.223), filha
de Esdras do Prado Seixas e de Francisca de Paula S.
Seixas, nascida a 2 de maio de 1894, em Recife, Estado
de Pernambuco, funccionaria municipal, casada, com
;
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domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca,
(Qualificação "ex-officio", B . E . 78, n . 17).ZELIA VIANNA (1.224), filha de Arthur Vianna e de Antonia Antonietta Vianna, nascida a 18 de outubro dt
1893, no Districto Federal, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, n . 220.)
F E RN ANDINA GOMES DAS NEVES (1.225), filha de Manoel
Augusto Gomes e de Francisca Muniz Gomes, nascida a
15 de janeiro de 1882, no Districto Federal, funccionaria
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio", B. E. 78, n . 230.)
SYLVIA TELLES TORRES (1.226), filha de Alfredo da Costa
Telles e de Irene da Costa Telles, nascida a 3 de março
de 1906, no Districto Federal,-.funccionaria municipal,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B. E . 78, n . 83.)'
HELENA MARQUES DA COSTA (1.227), filha de Augusto
Gaspar da Costa e de Elvira Marques da Gosta, nascida
' a 2 de fevereiro de 1912, no Districto Federal, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-officio",
B . E . 78, n. 93.)
AJBIGAIL SARMENTO (1/228), filha de João Sarmento e de
Florisbella de Fraga Sarmento, nascida a 6 de abril de
1901, no Districto Federal, professora, solteira, com domieiiio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, n . 23.)
LNA' BRAGA (1.229), filha de Marcelino Militão Braga e de
Felicia Idalina da Silva Braga, nascida a 7 de dezembro
' de 1912, no Districto Federal, funccionaria municipal,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio , B . E .
78, nl "04.)
ANADYR DO NASCIMENTO SILVA (1.230), filha de João
Baptista do Nascimento Silva e de Dalila Gonçalves
Nascimento Silva, nascida a 25 de março de 1900, em
Petropolis, Estado do Rio, professora, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, n. U - )
ALADYR FURTADO MONTEIRO (1.231), filha de Adhemar
de Souza Monteiro e de Aladia Furtado Monteiro, n a s cida a 9 de fevereiro de 1914, no Districto Federal,
funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no distreito municipal de Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, n. 6.)
MARIA DA COSTA E SILVA (1.232), filha de Francisco
Quintino da Costa e Silva e de Amélia Braga da Costa
e Silva, nascida a 6 de janeiro de 1897, em Varginha,
Estado de Minas Geraes, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78,
n. 120.)
ODETTE DA CUNHA VALLE (1.233), filha de Armando
Bloch e de Judith Siqueira Dias Bloch, nascida a 3 üe
maio de 1903, no Districto Federal, professora, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de T i juca. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, n. 236.)
ARLINDA LADEIRA MARQUES LEÃO (1.234), filha de
Lourenço Joaquim Ladeira e de Maria Cândida Ladeira, nascida a 9 de dezembro de 1894, no"Districto F e deral, professora, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação" "exofficio", B. E. 78, n. 27.)
CECÍLIA SAPIENZA (1.235), filha de Rafael Sapienza e de
Preciosa Pereira Fraga, nascida a 17 de dezembro de
1913, no Districto Federal, funccionaria municipal,, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal da
Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B. E . 79, n. 118.),
AMÉLIA DE ARAÚJO CABRITA (1.236), filha de Francisco Carlos da Silva Cabrita e de Amélia Frazâo de Araújo
Cabrita, nascida a 21 de agosto ac- 1934, no Districto
Federal, funccionaria municipal, solteira, com dom ie. lio
eleitoral no districto municipal de Engenho Vedio;
(Qualificação "ex-officio", B . E . 79, n. 57.)
EURYDICE DE OLIVEIRA MOREIRA (1.237), filha
de
Francisco Torres de Oliveira e de Eulina Soares de Oliveira, nascida a 17 de fevereiro de 1898, no Districto
Federal, funccionaria municipal, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Veilio.
(Qualificação "ex-officio", B . E . 79, n . 96.)
ODETTE SILVA CORTES (1.238), filha de Euzebio Luiz
Gomes da Silva e de Armanda de Carvalho. Silva, nasn
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cida a 23 de março de 1896, no Districto Federal, funcderal, domestica, solteira, .com. domicilio eleitora! no
cionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida,
districto municipal de Tijuca, (Qualificação "ex-offin. 693, da 9 zona.)
cio", B . E. 79, n . 67.)
MARIA DA ROCHA DUARTE (473), filha de Árlindo Pinto.
QX)ÍLIA DE OLIVEIRA MOREIRA (1.239), filha de F r a n Duarte e de Anria Rocha Duarte, nascida a 30 de junho
cisco Torres dé Oliveira e de Eulina Soares de Oliveide 1900, no Districto Federal, commercio, solteira, com
ra, nascida a 14 dè abril de 1901, no Districto Federal,
domicilio eleitoral no districto municipal de Engrnho
funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral
Velho. (Qualificação requerida, B . - E . 62, n. 11.427.)
no districto municipal de Engenho Velho. (QualificaLEONOR MARIA PAIM (976), filha de Manoel Gonçalves
ção "ex-officio", B . E . 79, n. 85.)
Paim e de Maria Carolina Paim, nascida a 4 de abril
AÍ>A DE MAGALHÃES PEGEGO (1.240), filha dé Joaqumi
de 1877, no Districto Federal, domestica, solteira, com
Gonçalves Pecego e de Zelinda Bennalon. de Magalhães
domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
Pecego, nascida a 21 de dezembro de 1901, no Es'.ado
(Qualificação requerida, n. 3.326, da 5 zona.)
do Rio, funccionaria municipal, solteira, com domfjiuo
KÍLCE PONCE DE AZEVEDO (985), filha de Álvaro Amaeleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificarante P . de Azevedo e de Alice Ponce Peixoto de Azeção "ex-officio") B . E. 79, n . 38.)
vedo, nascida a 18 de abril de 1912, no Districto F e CAROLINA DA COSTA BARBOSA (1.241), filha de Antônio
deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
Francisco Barbosa e de Maria José da Costa Barbosa,
districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida,
nascida à 17 de agosto de 1898, no Districto Federal,
n. 692, da 9 zona.)
solteira,- com domicilio eleitoral no districto municipal
SYDNEY DA CRUZ SECCO (1.050), filho de José Joaquim
de Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio", B . E .
Cruz^Secco e de Frederica Tranqueira Cruz Seceo, nas78, n. 13,834.)
cido à 17 de janeiro de 1893, no Districto Federal, comJACY DE TOLEDO ANDRADA (1.242), filha de José Bonimercio, casado, com domicilio eleitoral no districto mufácio de Andrada e de Eugenia de Toledo Andrada.
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida, nunascida a 5 de novembro de 1905, no Districto Federal,
mero 550, da 4 zona.)
*
professora, solteira, com domicilio eleitoral no distriLEOVÍG1LDA CÂMARA SOARES (1.044), filha de Hermano
cto municipal de Tijuca.
(Qualificação "ex-officio",
da Cunha e de Rita Conceição Vaz, nascida a 5 de maio
• B . E . 71))
de 1S95, em Petropolis, Estado do Rio, domestica, caJESSY ASCENÇÃO MARCELLO (1.244), filha de Antônio
sada, com domicilio eleitoral no dl istricto municipal
• Estanislau Ascenção e de Manoela Rosa de Ascetição,
de Tijuca. (Qualificação requerida, n . 4.467, da 5
nascida a 16 de abril de 1894, no Districto Federal,
zona.)
professora, casada, com domicilio eleitoral no districto
EDSON DE ASSIS ALBERNAZ (1.045), filho de Joaquim'
municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B . E .
Francisco Assis Albernaz e de Anna Marques Albernaz,
74, n . 147.)
nascido a 28 de outubro de 1911, em Goyaz (capital;,
VTJDDA LEITÃO BANDEIRA (1.243), filha de Jorge Leitão
funecionario publico, solteiro, com domicilio ele torai
Bandeira e de Maria Leitão Bandeira, nascida a 10 de
no districto municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-ofmaio de 1913, em Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro,
ficio", B . E. 78, n. 9.)
professora, solteira,, cõm domicilio eleitoral no distriMARCELLINO MARQUES DA SILVA (1.046), filho de Câncto municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-offieio", B.
dido Marques da Silva, e de Emilia Fernandes da Silva,
E . 74, n . 300.)
nascido a 6 de abril de 1882, no Districto Federal, opeAMALIA PILLAR WATSON (1.245), filha de Henrique
rário,
casado, com domicilio eleitoral no districto m u Watson- e de Õlivía Pillar Watson, nascida'a 21 dè senicipal
de Engenho Velho.
(Qualificação requerida,
tembro de 1913', no Districto Federal, professora, «nln . 10.427, da 7 zona.)
. têirâ, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio"," B . E . 74,
CLOTILDE NEIVA DE FIGUEREDO (1.048), filha da Atí«
n . 25.)
tonio B . Neiva de Figueredo e de Emilia Cavalcanti
STfiLANDA GONÇALVES REIS VIANNA (1.246), filha de
Neiva Figueredo, nascida, a 5 de setembro de 1914, em
Francisco Araújo Reis Vianna e de Carmen Gonçalves
Alagôa Nova, Estado da Parãhyba, funccionaria publiReis Vianna, nascida a 12 de outubro de 1911, no Disca, solteira, com domicilio eleitoral no districto munitricto Federal, professora, solteira, com domicilio eleicipal de Tijucai (Qualificação "ex-officio", B . E . 75,
toral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
n . 2.) •
"ex-officio", B . E . 74, n . 305.)
BELIZARIO CRISTIANO CORRÍÍA (1.171), filho de Chr.is- '
QDAISA PONTES (1.247), filha de Antônio* Ignacio Pontes
tiano José Corrêa e de Ignacia Dias da Cunha, nascido
" e de Rachel Telles Pontes, nascida a 7 de setembro de
a 6 de agosto de 1892, em Cabo Frio, Estado do Rio de
1909, no Districto Federal, funccionaria municipal, caJaneiro, commercio, casado, com domicilio eleitora. no
sada, com domicilio eleitoral ho districto municipal d?
districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
Engenho Velho. .(Qualificação "ex-officio", B. E . 74,
"ex-officio", B . E. 36, n . 3.762.)
n. 270.)
PEDRO DE LIMA SOVERAL (1.170), filho de Ernesto BorIDALINA DE OLIVEIRA (1.248), filha de João Francisco
ges Soveral e de Anna de Lima Soveral, nascido a í> de
de Oliveira e de Geralda Maria de Oliveira, nascida a
janeiro de 1899, em Pelotas, Estado do Rio Grande do
9 de abril de 1880, no Districto Federal, funccionaria
. Sul, commercio, casado, com domicilio eleitoral no d i s municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto
tricto municipal de Tijuca.
(Qualificação reqüarida,
municipal de Engenho Velho. (Qualificação "ex-offin . 5.072, da 6 zona.)
"•- _eio", B . E . 74, n . 129.)
HENRIQUE DA SILVA . (1.173), filho de Manoel da Silva e
• de Josepha Maria da Conceição, nascido a 15 de maio
:i:' l.lA KAHL (1.2-49), filha de Júlio KalÜ e de Leonidia
de 1877, no Districto Federal, operário, casado, com doDora Pims Kahl, nascida a 10 dé dezembro de 1911,
micilio eleitoral no districto municipal de Engenho Veno Districto Federal, funccionaria municipal, solteira,
lho. (Qualificação requerida, n. 235, da 8 zona.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
(Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n . 322.)
ROSA CUNHA ROSA (1,031), filha de Manoel José Cunha
CARMEN TRAVASSOS COSTA (1.250),. filha de Francisco
c de Firmina Maria Cunha, nasnida a "3 de abril de
Vaz da Gosta e de Virginia Travassos Vaz da Cesta,
1878, em Porto Novo, Estado de Minas Geraes, profesnascida a 9 de agosto de 1908, no Districto Federal,
sora, casada com domicilio eleitoral no districto m u funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitonicipal de Tijuca. (Qualificação requerida, processo n u ral 110 districto municipal de Tijuca.
(Qualificação
mero 1.367; da 8" zona.)
" e x - o f f i e i o B . E . 71.)
JOSE' AGAPITO DE OLIVEIRA (1.140), filho de José CarAFRANIO TAVARES VIEIRA (1.251), filho de AristoLcIcs
"' los de Oliveira c de Francisca Rodrigues de Oliveira,
nascido a ,20 de setembro de 1909, no Districto Federal,
Tavares Vieira e de Maria Augusta. Tavares "Vieira,
alfaiate, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
nascido a 31 de outubro de 1912, em Muriahé, Estado
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida,
de Minas Geraes, funecionario municipal, solteiro, com
processo n. 4.886, da 1" zona.)
domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
(Qualificação "ex-officio", B . E . 75, n . - 4 6 . 6 7 8 . )
JOSE' DA CUNHA FERREIRA (1.041), filho de Manoel José '
Ferreira e de Abedulia da Cunha Brandão Ferreira, nasJ^VALICE PONCE DE AZEVEDO (982), filha de Álvaro
cido a 20 de junho de 1888,. em Barra do Pirany, Estado
Amarante P . Azevedo e de Alice Ponce Peixoto de Azedo'Rio de Janeiro, medico, casado, com domicilio eleivedo, nascida a 2 de março de .1911, no Districto F e a
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toral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida, processo n. 594, da 3° zona.)
GILBERTO DURÃO COELHO (1.141), filho de Alberto D u rão Coelho e de Eunice Mendes Durão Coelho, nascido a
24 de maio de 1910, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação requerida, B . E . 55,
n. 10.046.)
ANTENOR MARTINS (239), filho de Deocacina Martins, n a s cido a 11 de novembro de 1906, no Districto Federal,
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida,
processo n . 6.175, da 9" zona.)
FUNICE BORGES RIBEIRO (944), filha de João Nunes Ribeiro e de Beatriz Borges Ribeiro, nascida a 28 de julho
de 1911, no Districto Federal, commercio, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação requerida, processo n. 6.904, da
5" zona.)
7JLAH MOREIRA NERY (949), filha de Fiel Moreira Nery
e de Afra Moreira Nery, nascida a 11 de novembro de
1913, no Districto Federal, funccionaria publica, solteira, com domicilie eleitoral no districto municipal de
Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B . E . 48, n. 54.),
ALOYSIO RANDOLPHO PAIVA (952), filho de Alberto Randolpho Paiva è de Abigail Alves de Brito Paiva, nascido
a 8 de junho de 1912, no Districto Federal, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Tijuca. (Qualificação requerida, processo n . 6.880,
da 5° zona.)
NEUZA HAYDÉA DE MOURA FERREIRA (964); filha de
Raymundo Theophilo Moura Ferreira e de Haydta Mesquita Moura Ferreira, nascida a 31 de julho de 1906,
no Districto Federal, domestica, solteira com domicilio
eleitoral no districto municipai de Tijuca. (Qualificação requerida, processo n . 4.272, da 5" zona.)
LUCYMAR DE OLIVETRA RôLA (971), filho de Manoel Oliveira Rola e de Maria Camilla Rola, nascido a 16 de
agosto de 1914, em Fortaleza, Estado do Ceará, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Tijuca.
(Qualificação requerida, processo
n. 205, da 9 zona.)
ELZA COSTA PEREIRA (1.051), filha de Gastãc Costa P e reira e de Julia Alves. Pereira, nascida a 8 de março
de 1914, no Districto Federal, commercio, solteira, com
lomicilio eleitora! no distrieto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação requerida, processo n . 1.575, da
12 zona.)
ODON ROSAURO DE ALMEIDA (1.056), filho de Álvaro
Agostinho Rosauro de Almeida e de Manoela Rosauro de
Almeida, nascido a 1 de janeiro de 1905, no Districto
Federal, piloto, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-officio"»
B . E . de 24 de março de 1S33, n . 27.666.)
ADELAIDE GUIMARÃES (1.057), filha de Agenor Guimarães e de Felisbella Pereira Guimarães, nascida a 25
de setembro de 1913, em Victoria, Estado do Espirito
Santo, funccionaria publica, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B . E . 77, n . 2.109,)
A UNA ANTHISTENES DE MACEDO (1.058), filha de Antônio Anthistenes dé Macedo e de Francisca Medisuda
Macedo, nascida a 24 de outubro de 1890, no Districto
Federal, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
requerida, processo n. 780, da .10* zona.)
DíjLCE AYRES DA SILVA (1.059), filha de João Ferreira
da Silva e de Ermelinda Ayres Paixão, nascida a 15 de
novembro de 1907, no Districto Federal, domestica,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação requerida, processo
n . 910, da 7* zona.)
MARIA DE LOURDES PESSOA (1.060), filha de Pedro Salazar da Veiga Pessoa e de Paulina Loureiro Pessoa,
nascida a 19 de agosto de 1910, cm Paracatú, Estado de
Minas Geraes, dactylographa, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B . E . 75, n . 2.)
OECI. COSTA (1.061), filha de. Miguel Costa e de Ceeilia
Costa, nascida a 15 de maio de 1897, em Caeté, Estado de
Minas Geraes, bancaria, solteira, com domicilio eleitoral
n o ' districto municipal de Tijuca. (Qualificação "exofficio"-, B . .E. 77.)
a

a

ALEXANDRE HENRIQUE DA COSTA (Í.062), filho de Manoel Henrique da Costa e de Francisca Andreza da Costa, nascido a 26 de novembro de 1888, em Pouso Alto
Estado de Minas Geraes, mecânico, casado, com d o m i cilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualif
ficação requerida, processo n . 776, da 10 zona.)
CBEMILDA DOS SANTOS. (1.063), filha de Ernani José dos
Santos e de Beatriz da Natividade Santos, nascida a 22,
do janeiro de 1915, no Districto Federal, dactylographa, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Tiujca. (Qualificação requerida, processo n u *
mero 1.363, da 8 zona.)
ÀRISTEU PEREIRA DA SILVA (1.166), filho de Orestes
Gomes da Silva e'de Christina Pereira de Menezes, n a s cido a 23 de junho de 1914, em São Gonçalo, Estado da
Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio elei-*
toral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida, processo n. 1.091, da 11 zona.)
ESTEVÃO PINHEIRO (1.109), filho de José Maria Pinheiro
e d.e Maria Justina da Conceição, nascido a 3 de agosto
de 1902, no Districto Federal, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenha
Velho. (Qualificação requerida, processo n. 825, da 10"
zona.)
'
JOSE' DETRANO (1.078), filho de Paschoal Detrano e dê'
Jovina Detrano, nascido a 22 de junho de 1901, no D i s tricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida, processo n. 7.400, da 8 zona.)
MANOEL AUGUSTO (1.080), filho de'Antônio Augusto e de
Lucinda Augusta, nascido a 22 de maio de 1910, no Districto Federal, operário, solteiro. (Qualificação r e q u e rida, processo n . 11.530, da 7 zona.)
SYRO CAMPELLO PALHARES (1.085), filho de Ernesto
> Palhares e de Maria José Campcllo Palhares, nascido a
30 de dezembro de 1914, no Districto Federal, militar,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação requerida, processo
n . 478, da 1* zona.)
EUCLYDES REIS (1.087), filho de Emeliano Reis e de Maria Narcisa da Conceição, nascido a 3 de setembro de
1898, em Cabo Frio, Estado do Rio dè Janeiro, operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Velho.
(Qualificação requerida, processo
n. 7.056, da 4" zona.)
ANTÔNIO DA SILVA.REIS (1.088), filho de Luiz da Silva
Reis e de Julia de Oliveira, nascido a 8 de maio de 1877,
nó Districto Federal, servente, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B . E . 77, de 19 de agosto de 1934.)
MARIA AUGUSTA SA' DE MAGALHÃES CASTRO (1.091 )'
filha dé.Zozimo Aureliano de Sá e de Augusta Bernardino da Silva e Sá, nascida a 16 de agosto de 1913, no Districto Federal, professora, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
(Qualificação
requerida, processo n. 710, da 8" zona.)
JOSE' FONTES THOME' (1.094), filho de José Peso Thomé
e de Maria Fontes Thomé, nascido a 3 de dezembro de
1898, no Districto Federal, bancário, solteiro, com d o micilio eleitoral no districto municipal de Engenho V e lho. (Qualificação requerida, B . E . 81, processo n. 986,
da 7° zona.)
JOSE' TAVARES FERREIRA (1.097), filho de José Tavares
e de Rita Fernandes Ferreira, nascido a 15 de janeiro
de 1903, no Districto Federal, pintor, solteiro, com d o micilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida, processo n. 204, da 9 zona.)
RUBEM CAETANO DA SILVA (1.138), filho de Alice F e r nandes Lima, nascido a 15 de janeiro de 1910, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida, processo n . 158, da I zona.)
BENJAMIN ROMERO GOMEZ (1.136), filho de Beiijamírt
Gomez e de Dolores Romero, nascido a 4 de março de
1910, em Santos, Estado de São Paulo, funecionario da
Light, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida,
• processo n . 10.259, da 6 zona.)
OVIDIO DUARTE DE SA' (1.135), filho de Astrogildo F r a n cisco de Sá e de Manoelita Rosa dos Reis, nascido a 3
de junho de 1902, em Rio Bonito, Estado do Rio de J a neiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto"municipal de Tijuca. (Qualificação requerda,
processo n . 696, da 5 zona.)
c
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EURICO AUGUSTO BATALHA (1.137), filho de Augusto
Joaquim Batalha e de Josephina- Cavalcante Batalha,
nascido a 15 de janeiro de 1889, em Belém, Estado do
• Pará, official de Marinha, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i c i p a l d e Engenho-Velho. (Qualificação requerida, processo n . 893, da 9 zona.)
MARIA THEREZA DUPONCHEL (1.144), filha de Paulo
Duponchel e de Maria Corrêa dos Santos Duponchel,
nascida a 13 de outubro de 1894, no Districto Federal,
professora, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida, processo
n . 712, da 8 zona.)
-•
DAN TE MALGATTI (1.145), filho de Francisco. Malgatti ede Catharina Malgatti, nascido a 31 de março de 1905,
em São Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, contador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto. municipal
de Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B . É . 37," n u mero *21.487.)
VÍDORICO CORREIA DE FARIA (1.150), filho de Joaquim
Faria e de Anna Faria, nascido a 9 de outubro de 1885,
em Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul, funecionario, publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida, processo n. 8.245, da 2° zona.)
~"
JOSE' SERRA (1.151), filho.de Humberto Serra e de E u rydia Corrêa Serra, nascido a 21 de maio de 1915, no
Districto Federal, estudante, solteiro-, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Tijuca (Qualificação requerida, processo n. 1.396, da 8 zona.)
MANOEL D O S PASSOS FIGUERÔA (1.153), filho d e . J u v e nal Manoel dos Passos Figuerôa e de Leopoldina de Oliveira Figueròa, nascido a 29 de maio de 1916, em Porto
Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, militar, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal *de E n genho Velho. (Qualificação requerida, processo n. 866,
da 8 zona.)
PEDRO ARIO DA SILVA (1.154), filho de Asdrubal Quintino
do Rego e de L a u r a ; Silva R e g o , nascido a 7 de maio
de 1913, em Porto Alegre, Estado do-Rio Grande do Sul,
funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-offi, cio", B . E . 78, n. 40.)
'
LINCOLN CAIRE (1.255), filho de Aristides Ferreira,Caire
• • e. de Herminia Freire Caire, nascido a 11 de maio de
1912,'no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida, processo n . 815, da 9 zona.) .
fLORISBELLA NUNES MARQUES (1.156), filha de José
- Antônio Marques e de Ermelinda Maria de Andrade, n a s cida a '9 de dezembro de 1900, em Parãhyba do Sul, E s tado do Rio de Janeiro, domestica, viuva, com domicilio
eloral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida, processo n . 944, da 9 zona.)
'HELENA ELIAS PEREIRA (1.158), filha de Ernesto Elias
Pereira e de Maria Nazaria, nascida a 8 de outubro de
1913, em Santo Antônio, do Aventureiro, Estado de Minas Geraes, domestica, solteira, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida, processo n . 354, da 9 zona.)
FERNANDO MONTEIRO SALVINI (1.160), filho de Camillò
Soares Salvini e de Maria Monteiro Salvini, nascido a
24 de junho de 1911,_no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação requerida, processo
n . "2.529, da I zona.)
•OSE' GOMES (1.165), filho de Ignacio Gomes e de Delphina Gomes, nascido a 14 de abril de 1891, em Barra do
Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, funecionario publico,
- solteiro, com'-domicilio eleitoral no districto municipal
• de Engenho Velho.
(Qualificação requerida, processo
n , 542, da 8" zona.) .
HUGO LANZELLOTTI (1.176), filho de José Lanzellotti é
de Gama Saliber.ta Ruma, nascido a 6 de março de 1914,
no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
. eleitoral no districto' municipal de Engenho Velho.
{(Qualificação requerida, B . E . 79, processo n . 559, da
10 zona.) '
<}DETTE DO COUTO GOMES (1.177), filha de Francisco
. Baptista Gomes e de. Carlota do Couto Gomes, nascida á
18 de fevereiro de 1894, no Districto Federal, domestica,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Velho, (Qualificação reauerida. orocesso
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ARLETTE LUZ. (1.178), filha de Álvaro Ribeiro de Almeida
Luz e de Andrelina Maria Chalbráo de Almeida Luz
.nascida a 17-de novembro de 191.2, em Barra do Pirahy,'
Estado do Rio de Janeiro, estudante, solteira, cóm domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho
(Qualificação requerida, processo n. 1.456, da 12" zona )'
OSCAR BAHTA DA FONSECA (1.182); filho de Oscar Corrêa
da Fonseca, e de Elia Bahia da Fonseca, nascido a 19 de
agosto de 1.912, em São João d'El-Rey, Eslado de" Minas
Geraes,\estudante. solteiro, com domicilio eleitoral uo
districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida
processo n . 1.436, da 11 zona.)
HÉLIO BASTOS TONAGHI (1.254), filho de Alberto Tonaghi e de Adelaide Bastos Tonaghi, nascido, a 14 de
março de 1915, Districto Federal, funecionario publico,
- solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal
. de Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B. E . 78, de 20
de agosto de 1934.)
RAUL ANESIO ARRIEIRA SERRANO (1.284), filho de José
Mario Travassos Serrano e de Jovita Arrieira Serrano,
nascido a 21 de janeiro de 1904, em Guarapará, Estado
do Espirito Santo, funecionario publico, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação requerida, n. 11.704, 6 zona.)
NEWTON DE CASTRO RIBEIRO DO COUTO (1 :382), filho
de Antônio Ribeiro do Couto e de Lerina de Castro Couto,
nascido, a. 2 de maio de 1911", em' Cruz Alta, Estado do
Rio Grande do Sul, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio", B. E . 81 n . ,67.)
FRANCISCO FERREIRA NETTO (1.332), filho de Francisco
Moreira. Netto e de Joanna Antonia Ferreira Netto, nascido a 6 de dezembro- de 1906, em- Belém, Estado do
Pará, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B .
E . 71, de 13 de agosto de 1934.)
LÍVIA VEIGA DO VALLE (1.333), filha de Galdino dô Valle
Filho e de Evangelisa Veiga do Valle, nascida a 30 de
julho de 1904, em Mirahy, Estado de Minas Geraes,
professora, solteira, com domicilio eleitoral, no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio", B . E . 9, n . 25.343, da 4 zona.)
ANTONIA.DE FREITAS QUINTEIRO (1.334), filha de João
de Freitas Quinteiro e de Benedicta Cordial de Freitas,
nascida a ~ l d e outubro de 1904, em São Paulo, Estado"
de São Paulo, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B; E . 40, n . 32.393.) .
JOAQUIM LUIZ DE OLIVEIRA (1.335), filho de João Servulo da Silva e de Joana Maria de Oliveira, nascido a
20 de outubro de 1874, no Districto Federal, funecionario
" publico, soltiero, com domicilio eleitoral no districtojmunicipal de Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B . E . 59,
n. 43.353.)
HERONDINA DORA GONÇALEZ SUAREZ (1,336), filha de
José Gonçalez Suarez e de Carolina Cândida da Fonse'ca
Suarez, nascida a 2 de junho de 1907, no Districto F e deral, funccionaria publica, solteira,'com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. . (Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n. 103.) .
^ÍLVIRA ALVES (1.337), filha de Marcello Alves e de T h e reza Maria Alves, nascida a 18 de novembro dé 1894
no'Districto Federal, funccionaria publica, solteira, jjom
domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
(Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n. 75.)
- D U L C E VIEIRA DE MELLO (1.338), filha de Manoel Bernardo Vieira de Mello Filho e de Maria Taciana Vieira
de Mello, nascida a 19 de outubro de 1907, no Districto
Federal, funccionaria publica, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação" "ex-officio", B . E . 74, n . 67.)
IRACEMA BARBOSA .VIANNA (f.339), filha de Pedro Celestino Vieira e de Alzira Barbosa Viarma, nascida a.
1 de agosto dè 1904, no Distrieto Federal, funccionaria
publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação "ex-oífi•cio", B . E . 74, n . 334.)
MARIA DE SAMPAIO PACHECO (1.340), filha de José Pinto
Sayão Pereira Sampaio e de Anna Martins Vianna Lima,
- nascida a 8 de maio de 1898, no Districto Federal, funccionaria publica, casada, com domicilio eleitoral no di-s' tricto municioal rle Engenho Velho. (Qualificação exa
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ALBERTINA D A COSTA CL ÍMARÀES (1.341). fi.ua de João
da Costa Guimarães e de Etelvina Augusta Pereira, nascida a 5 de janeiro de 1898, no Districto Federal, funccionaria publica, casada, com domicilio eleitoral no disr '
tricto municipal de T\juca. (Qualificação "ex-officio",
B. E. 74. n. 359.)
ROSALINA CHRISTALIO DE MELLO MATTOS (1.342), filha de Christovão Colombo de Albuquerque Mello Mattos e de Luiza Scuveiro de Mello Mattos, .nascida a 26
de novembro de 1903, em São Paulo, Estado de São
Paulo, funccionaria publica, desquitada com domicilio .
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação •'ex-offieio'". B. E. 74, n. 282.)
MARIA -DE LOURDES MELLO BRAGA" (1.343), filha de
Gualter de Mello Braga e de Maria Leonor Peixoto de
Mello Braga, nascida a 26 de abril de 1909, no Districto
Federal, funccionaria publica, solteira, com domicilio
eleiloral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B. E . 74, n. 199.)
MARIA MAGDÁLENA TEIXEIRA LIMA (1.344), filha de
José Teixeira de Souza Aranha e de Amélia Augusta
Teixeira, nascida a 25 de maio de 1888, no Districto
Federal, funccionaria publica, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho,
(Qualificação "ex-officio", E . E . 74, n. 209.)
MARIA DE LOURDES CLARK DO AMARAL (1.345), filha
de Rodolpho Clark do Amaral e de Anna Borja do Ama- •
ral, nascida a 15 de julho de 1914, no Estado do Rio de
Janeiro, funceionaria publica, soReira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (F. E . 78,
n. 62.)
YVONNE MACHADO (1.346), filha de Ricardo de Souza Machado e de Joaquina de Souza Machado, nascida a 13 de
março de 1896, no Districto Federal, funccionaria p u blica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio",
B. E. 78. n. 219, da 4 zona.)
NAIR PILLAR GUIMARÃES (1.347), filha de Fidelis Pillar
Peixoto Guimarães e de Antonia Alzira Pillar Guimarães, nascida a 25 de agosto de 1898, em São Paulo Muriahé, Estado de Minas Gerae3, funccionaria publica,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B. E . 78, numero 179.)
*
MARIA MAIA (1.348). filha de José Duarte Pires Maia e de
Noemia Duarte Maia, nascida a 27 de março de 1906, .
ao Districto Federal, funccionaria publica, casada, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
(Qualificação "ex-officio", B. E . 78, n. 64, da quarta
zona.)
ANADYR FALCÃO SANTOS (1.349), filha de Manoel Çlementino dos Santos e Bellarmina Falcão Santos, nascida .
«t 21 de abril de 1913, no Districto Federal, funccionaria
Dublica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B. E..
78. n. 9, da 4" zona.)
• •
AIDA SILVA (1.350), filha de Albino Augusto da Silva e de
Guiihermina Silva, nascida a 12 de agosto de 1910, no
Districto Federal, funccionaria publica, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
(Qualificação "ex-officio", B. E . 78, n. 104, da quarta"
zona.)
MERCEDES GOMES DE MATTOS (1.351), filha de Theodora Gomes de Mattos e de Laura Fonseca Mattos, nascida a 14 de março de 1913, no Districto Federal, professora, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B. E . 78,
« . 175.)
HILDA PILLAR GUIMARÃES (1.352), filha de Fidelis Pillar
Peixoto Guimarães e de Antonia Alzira Pillar Guimarães, nascida a 20 de junho de 1902, no Esútdo de Mi- '
nas Geraes, funccionaria publica, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação "ex-officio", B. E . 78, n. 38.)
MARIA DE LOURDES BARATA (1.353), filha de Francisco
Fernandes Barata e de Joaquina de Castilho Barata,
nascirY.i a 28 de'julho de 1902,; no Districto Federal,
funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-offio, B. E . 78, n. 158.)
ADALGISA CÉSAR DIAS (1.354), filha de Álvaro César
Fernandes Dias e de Leonor Azevedo Dias, nascida a
2 de setembro de 1897, no Districto Federal, professo- .
ra, solteira, com domicilio eleitoral uo districto munici1
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pal de Tijuca. (Qualificação ex-officio,
B . E . 78, numero 21.)
MARIA CARDOSO PEREIRA (1.355), filha de Manoel Car. doso Pereira e de Leopoldina Rosa Gonçalves Pereira,
nascida a 17 de novembro de 1889, no Districto Federal,
funccionaria publica, solteira, .com domicilio eleitoral
no districto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio,

B.

E.

78, n.

127.)

EDINA MORAES BAPTISTA DA COSTA (1.356), filha do
João Francisco de Oliveira Moraes e de Luiza Josephi-.
na da Silva Moraes, nascida a 19 âe janeiro de 1906, no
Districto Federal, professora, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipai de Engenho Velho.
(Qualificação ex-officio, B . - E . 78, n. 61.)
RPJA DIAS DE BRITO (1.357), filha de Álvaro César Fernandes Dias e de Leonor de Azevedo Dias, nascida a 2
de fevereiro de 1898, no Districto Federal, funccionaria
publica, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio,
B. E .
78, n. 198.)
DOLORES BITTENCOURT (1.358), filha oe Manoel Alvernoz da Silveira Bittencourt e de Jacola Domingues Bittencourt, nascida a 29 de julho de 1912, no Districto
Federal, funccionaria publica, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificat

ção ex-officio,

B . E . 78, n.

23.)

ATRTE DUARTE RIBEIRO GONÇALVES (1.359), filha de
Antônio Ramos Carvalho Duarte c de Eugenia Casoão
Duarte, nascida a 3 de novembro de 1907, no Districto
» Federal, funccionaria publica, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio,

B. E . 78, n.

237.)

MDIR DE QUEIROZ PAIM (1.360), filha de Henock Gonçalves Paim e de Celestina de Queiroz Paim, nascida a
7 de outubro de 1911, no Districto Federal, funccionaria publica, solteira, com.domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio,
B. E .
78 n 77 )
JAYME CARNEIRO DA. SILVA (1.361), filho de Benjamin
Carneiro da Silva e de Rozinda da Conceição Silva, nascido a 13 de julho de 1913, no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
ex-officio, B. E . 78, n. 144.)
DARCY DE OLIVEIRA MOURA 1.362), filha de Edgard Dias
de Moura e de Argentina de Oliveira Moura, nascida a
2 de junho de 1915, no Districto Federal, funccionaria
publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio,
B. E . 79, n. 8.)
DAL VA FERREIRA PINTO (1.363), filha de Luiz Coutinho
Ferreira Pinto e de Aldina Ferreira Pinto, nascida a
4 de dezembro de 1910, no Districto Federal, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
(Qualificação
ex-officio,
B. E. 79, n. 45.)
HELENA LEAL LIMA (1.364), filha de Arthur-Mourão dc
Couto Lima e de Luiza Leal Lima,, nascida a 14 de
dezembro de 1913, no Districto Federal, funccionaria
publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio
B. E . 79, n. 51.)
MARIA GUILHERMINA ALVES DE SOUZA (1.365), filha
de Gastão Pilar Alves de Souza e de Noemia Costa Al-,
ves de Souza, nascida a 10 dé janeiro de 1913, no Districto Federal, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio, B. E. 79, n. 116.)
MARIA DA CONCEIÇÃO PEDROSO DA SILVA (1.366), filha
de Clarindo'Pedroso da Silva e de Julia Guimarães da
Silva, nascida a 8 de dezembro de 1905, no Districto
Federal, funccionaria publica, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio,

B. E . 79, n.

6.)

MARIO DE OLIVEIRA (1.367), filho de José de Souza Oliveira e de Célia Abreu Oliveira, nascido a 1 de abril de
1901, no Estado do Rio Grande do Sul, militar, casado,
com domicilio eleitoral no districto, municipa' de Engenho Velho. (Qualificação ex-officio,
B . E . 81, n u mero 603.)
„
CÜPERTINO THOMAZ DE ARAÚJO (1.368), filho de João
Thomaz de Araújo e de Olinda Maria die Araújo, nascido a 22 de fevereiro de 1891, em S. Miguel, Estado cio
Rio Grande do' Sul, enfermeiro, casado, com domicilio

eleitoral no districto municipal - de- Engenho'" Velho.- "'- mercio, casado, com: domijuib eleitoral no districto mu(Qualifcação ex-officio,
B. E." 81, n. 579.) " nicipal de Tijuca.- (Qualificação ex-officio.)
', PORFIRIO CALHÊIROS LINS (1.369), filho de João de
"DOMINGOS LOPES (1.148), filho de Felicidade de Jesus
Mello Lins e de Maria Calheiros Lins, nascido a 27 de • " Lopes, nascido a 2 de agosto de-1891* em Portugal, funefevereiro de 1895, em Cachoeira, Estado de' Alagoas,
cionario municipa], com domicilio eleitoral nd districto
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto mu"municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
requenicipal de Engenho Velho'. (Qualificação
ex-officio,.,,
- rida.)
. .
B . E . 81, ri. 579.)
- '
JOSÉ DE ALMEIDA (1.159), filho de Henrique José de AlANTÔNIO PEDRO DE FARIAS FILHO (1.370), filho do
meida, e de Evangelina Justianá de Almeida, nascido a
Antônio Pedro de Farias e de Umbelina Rosa de Queiroz,
•
9 de novembro de 1909, no Estado de Minas Geraes. ope-nascido a 16 de junho de 1894, no Estado da Parãhyba
rário,-solteiro, com' domicilio eleitoral no districto m u do Norte, militar, casado, cpm domicilio eleitoral no
nicipal de-Engenho Velho. (Oualificáção requerida.)
. ddstricto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
FERNANDO JOSÉ DA SILVA-11.172).. filho dé José Arahão
ex-officio,
B . E . 68.)
• '•. da Silva e de Maria Luz da Silva, nascido a 10 de agosto
NEWTON DANTAS TORRES DE MELLO (1.371), filho de
de 1912, no Districto Federal, commercio, easado, eom
Alipio de Almeida Mello e de Estephania Torres " de
domicilio., eleitoral no districto inunicipàl de Engenho
Mello, nascido a 9 de setembro de 1910, em São Salvador,
Velho. (Qualificação 'requerida.)
'
Estado da Bahia,- militar, soUeiro, com domicilio .eleiARMANDO. ALVES PINTO GUEDES í 1.183). filho de João
toral no districto municipal de-Engenho Velho. (QualiAlves Pinto Guedes Filho e de Maria Carlota de Oliveira
ficação ex-offiéio,
B . E . , 7 8 , n. 25.)
Pinto Guedes, nascido á i) de setembro,de 1904,.no DisEURIBIADES FERREIRA GARCIA (1.372), filho de Ricartricto Federal, oommercio. solteiro, com domicilio, eleido Antônio Garcia e de Maria da Conceição Ferreira
toral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
Garcia, nascido a 25 de fevereiro de 19Q2, em Jãguarâo,
Estado, do Rio Grande do Sul, militar, solteiro, cõm doMOACYR GOMES DA SILVA POTENGY (1.155)'. filho de Jomicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
sé. Gomes da Silva Júnior e de Etelvina Gomes da Silva,
Velho. (Qualificação ex-officio,
B.- E . 78, n. 5.)
nascido a 25 de março de 1910. no Districto Federal,
ALBERTO BASTOS COSTA (1.373), filho cte José .Rodri."commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
; gues Costa e de Maria Cândida Bastos Costa, nascido a
- ~ municipal de Engenho Veího. (Oualificáção requerida.)
18 de setembro de 1913, em S. Miguel, Estado da Ba- . SEVERINO-RAMOS DA SILVA (1.186). filho de Alexandre
hia, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no.distri• Francisco da Silva e.de Anna Olympia da Silva, nascido
cto municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-ofa 10 de maio de 1907, èm Itabaiaha. Estado da Parãhyba
. • ficio, B. E . 78, n. 271.)
" \
'
do Norte, commercio, solteiro., com domicilio eleitoral
no ditsricto municipal de Engenho'Velho. ,fQualificação
CHRISTOVAM COLOMBO DE SOUZA (1.374), filho de Perequerida.)
'
. ' " * " '
dro José de Souza e de Francisca Othilià de Souza, nascido a 12 de outubro de 1908, em Manaus, Estado do
JOSÉ LOURENÇO DA SILVA ,(1.157). filho de Felix LourenAmazonas, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no
ço da Silva e de Thereza de Souza-Millone. nascido á 5 de
districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
junho de 1907, em Joazeiro, Estado do Cearás operário,
ex-officio,
B. E. 78. ri. 2.)
'
.
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai
LEOBINO PEREIRA DA COSTA (1.375), filho de Casemiro • • , de Engenho Velho. (Qualificação, requerida.)
Pereira da Costa e de Emygdia Rosa da Costa, nascido
JOSÉ NUNES BARBOSA (1.25.2L filho de Joaauim Barbosa
a 15 de setembro de 1907, em Anaarante, Estado do
de Macedo e de Beatriz Nunes Pinto Coelho, nascido a
Piáuhy, militar,' solteiro, com domicilio . eleitoral no
7" de março de 1906, no Diátricto Federal, commercio, ca•districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
sado, com domicilio eleitoral ho districto municipal do
ex-officio,
B . E . 77.)
Engenho Velho. (Qualificarão requerida.)
NEWTON BARBOSA RODRIGUES, (1,376), filho de João
EDISON LINS DE ALBUQUERQUE (1.258). filho de. Antônio
Barbosa Rodrigues e de Torquata Barbosa Rodrigues,
Lins de Albuquerque e de Filomena Euzebio Lins. nasnascido a 11 "de novembro de 1911, em São Luiz, Estado
cido a 12 de janeiro de 1916, no Districto Federal-, restu-•'
do Maranhão, militar, solteiro, corri domicilio eleitoral
dante, solteiro,. com .domicilio eleitoralno districto muno districto municipal de Tijuca. (Qualificação
exnicipalde Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
officio, B. E . 77.)
JAIR Dk ROSA GARCIA. (1.265), filho de'Joaquim Cândido
'PEDRO UCHÔA CORRÊA (1.377), filho de Francisco Gemuide Simas Garcia. e dé Ernestina Cândida de-Simas Garcia,
rin Accioly Corrêa e de Francisca Innocencia Uchôa Cornascido a 21.de março de 1904, em Petropolis, Estado do
rêa, nascido a 28 de maio de 1898. em Granadeida, EsRio de Janeiro, funecionario publico, solteiro, com dotado de Pernambuco, militar, solteiro, com domicilio
micilio eleitoral no districto municipal de Engenho Veeleitoral rio districto municipal de Engenho Velho.
l h o / (Qualificação requerida.)
• •.'.
(Qualificação ex-officio,
B . E . 77.)
' ANTÔNIO COIMBRA FILHO (1.266), filho de Antônio
Coimbra e de Luzia Francisca Damasceno, nascido a 9 de
EUSTORGIÒ BAPTISTA (.1.378), filho de Sebastião Norberabril.de 1906, no Districto Federal, operário, solteiro.
to Baptista e de Josephina Ponce Leão Baptista, naseido
' com domicilio eleitoral no districto municipal de Engea 17 de setembro dè 1899. em Uricurituba, Estado do
Amazonas, militar, casado, com domicilio eleitoral no
• hho"Velho. (Qualificação requerida.)
•
<
districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex- , HENRIQUE "SCARAMUZZA (1.269). filho de Germano Scaofficio, B . E . 77.)
.
ramuzza e de Emilia Scaramuzza.» nascido a 25 de j u DJALMA WILLIAM ALLAN (1.379), filho de Francisco Wilnho de'* 1918, em Villa Marianna. Estado dé S. Paulo,
liam Allan e de Porcina Pereira Alian. nascido a 2 de
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
fevereiro de 1906, no Districto Federal, militar, casado, ' . " municipal de Tijuca. (Qualificação requeiida.) com domicilio eleitoral no districto municipal de EnMURILLO PINHEIRO.ALVES (1.270). filho de Dante Pinheigenho Velho. (Qualificação ex-officio.
B . E . 75, nuro Alves e de Anna Pinheiro, nascido a 26 de abril de
mero 44.)
1915, no Districto Federal, estudante, solteiro, com doV micilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (QuaDECIO SALGADO FREIRE (1.380). filho de Claudino César
lificação requerida.).
.
„
Freire e de Gertrudes de Abreu.Salgado Freire, nascido
ANTÔNIO AMARAL (1.277), filho de Sebastião Vieira Rea 2 de fevereiro de 1908. em Porto Alegre, Estado do
Rio Grande do Sul, militar, solteiro, com domicilio elei-. ' ''. bello do Amaral e de Phiiomena Maria Magdálena,'nastoral no districto municipal de Engenho Velho. (Quacido a 29 de dezembro de 1894. no Districto Federal,, emlif icação-ex-officio, B . E.-.70. n . 228.)
pregado' publico, casado, com domicilio eleitoral, no dis- RUBENS EDUARDO LANCILLOTTI (1.381). filho de Benjatricto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)min Lancillotti e* de Maria Lancillotti. nascido a 30 de . HORACIO MANOEL NOGUEIRA -(1.283). filho de Júlio Maoutubro de 1906, no Districto Federal-, militar, solteiro,
. noeí Nogueira e dé Eva Mileta>de Macedo, nascido,a.2 de
.com domicilio eleitoral no districto municipal de Enge- ; '
maio de 1896, em Banell. Estado de São Paulo/empréi."
nho.. Velho. (Qualificação cx-officio,
B . E . 70, n u gado publico, casado, com domicilio eleitoral no distrimero 324.)
eto municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-of• ,. ficio,)
, ""
OCTAVIO VELHO DA SILVA (1 139). filho da José Maria
RUY COSTAD DIAS (1.287), filho de José Lourenço Dias e'
Velho da Silva e de Julia Lacerda Velho da Silva, nasde Bertha Costad Dias, nascido a 1 de junho de 1914, em
cido a. 16 de outubro de 1895. no Districto Federal, comf
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Santos, nascida a 3 de novembro de 1899. no Districto
jVictheroy, Estado do Rio de Janeiro, empregado p u . Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo m u districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação r e nicipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
querida.)
o_
JOSÉ EDUARDO-DE MELLO PEREIRA (1.290), filho de J u s MANOEL ALVES DE MOURA (1.474). filho de Francisco E u tina de Moura Pereira, nascido a 20 de agosto de 1892.
gênio de Moura e de Josapha Maria Jesus Moura, nasno Estado de São Paulo, commercio. casado, com domicido a 15 de março de 1899, em Lagarto, Estado de Sercilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. •
gipe, ajudante, casado, com domicilio eleitoral no distri(Qualificação requerida.)
cto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-ofCÍCERO SANTOS SILVA (1.292), filho de Antônio dos Sanficio)
tos Monteiro e de Caetana dos Santos Monteiro, naseido
JOSÉ FERREIRA DA FONSECA (1.475). filho de Joaquim
a 7 de maio de 1900, em Aracaiú, Estado de Sergipe,, caFerreira da Fonseca e de Cypriana Marques de Almeida,
pitão de cabotagem, casado, com domicilio eleitoral no
nascido a 6 de maio de 1890. no Distrieto Federal, endistriclo municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
fermeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto
ÍÍELSON LAHEY PEDROSA LANEUVILLE (1.294), filho de
municipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
Joaquim Pedrosa Laneuville e de Amélia Laheny P e CUSTODIO TORRES (1.476). filho de Miguel Torres e de
drosa Laneuville, nascido a 1 de setembro de 1.909, no
Josephina Torres, nascido a 16 de julho de 1903, em BeDistricto Federal, commercio. solteiro, com domicilio
lém, Estado do Pará, priaieiro sargento radio-telegraeleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
phista, casado, com domicilio eleitoral no districto m u requerida.)
nicipal de Engenho Velho. (Oualificáção
ex-officio.)
GUSTAVO MONTEIRO SALVINI (1.295), filho de Camillo
ELZA
DIQUE (1.477), filha de Manoel Pinto Dique e de
Soares Salvini e de Maria Monteiro Salvini, nascido a
Paimyra Pinto Dique, nascida a 9 de dezembro de'1911.
12 de novembro de 1908, no Districto Federal, commerno Districto Federal, dactyíographa, solteira, com docio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto munimicilio eleitoral no districto municipal de Tüuca. (Quacipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
lificação
ex-officio.)
HOMERO MORETZHON FERNANDES CARRIÇO (1.296), fiPEDRO TEIXEXIRA DE LIMA (1.478). filho de Antônio Teilho de Seraphim Fernandes Carriço e de Djanira Moretzxeira de Lima e de Senhorinha Teixeira de Lima, nascido
hon Fernandes Carriço, nascido a 10 de abril de 1912,
a 17 de setembro de 1881. no Estado de Alagoas, militar,
no Districto Federal, estudante, solteiro, eom domicilio
casado, com-domicilio eleitoral • no districto municipal
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Quade Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
lificação
ex-officio.)
MANOEL GALDINO DA SILVA (1.479). filho de Luiz José
PEDRO PINTO MONTEIRO (1.312). íilho de Pedro Pinto
da Silva Cajazeiro e de Maria Tranauelina Cajazeiro,
Monteiro e de Leonor Eugenia Faria Monteiro, nascido
nascido a 31 de dezembro de 1883. em Escada, Estado
a 22íde fevereiro de 1906. no Districto Federal, comde Pernambuco,-, sargento, casado, com domicilio eleitoral
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u no districto municipal de'Engenho Velho. (Qualificação
nicipal de Tijuca. (Qualifilação requerida.)
ex—of
ficio.)
SYLVIO PIRES BRANDÃO (1.313), filho de José Pereira
ANTÔNIO DE OLIVEIRA (1,480). filho de Manoel Joaquim
Brandão e de Maria Rosa Pires, nascido a 12 de abril de
"de Oliveira e de Maria Thereza da Conceição, nascido a
1915, no Districto Federal,, commerjio. solteiro, com do13 de junho de 1900, no Estado do Ceará, militar, camicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Quasado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
lificação requerida.)
Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio).
ARLINDO FRANCISCO DE SOUZA (1.316). filho de Simão
ARCHANJO QUARTEIRAL (1.481). filho de Francisco QuarFrancisco de Souza e de Mana Adelaide de Souza, nasteiral e de Maria Coriná da Conceição, nascido a 28 de
cido a 3 de outubro de 1895. no Districto Federal, comjunho de 1908, no Districlo Federal, funecionario p u mercio, casado, eom domicilio eleitoral no distrieto mublico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
nicipal de Engenho Velho. (Oualificáção
ex-officio.)
JORGE BARATA DA SILVA (1.317). filho de Euclydes José
RUY JOSÉ APPARECIDA GUIMARÃES (1.482). filho de Arda Silva e de Navita Barata da Silva, nascido a 25 de
mando de Souza Guimarães e de Maria Brigida da Silva
março de 1916, no Districto Federal, bancário, solteiro,
Guimarães, nascido a 19 de março de 1914, no Districto
com domicilio eleitoral no districto municipal de EngeFederal, empregado publico, solteiro, com domicilio elei-.
nho Velho. (Qualificação requerida.)
toral no districto municipal de Engenho Velho. (QuaÍÜÃO FERNANDES DOS SANTOS (1.330). filho de José F e r lificação
ex-officio.)
nandes dos Santos e de Evanírolina da Conceição, nascido'
ANTENOR PINHEIRO DE REZENDE (1.483), filho de Amea 1 de fevereiro de 1891, no Districto Federal, commerlio Rezende de Andrade e de Luzia Pinheiro de Rezende,
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto muninascido a 17 de novembro de 1898. no Estado do E s cipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
pirito Santo, primeiro sargento, casado, com domicilio
AJNTONIO COSTA DE AZEVEDO (1.331). filho de Antônio
eleitoral no districto municiDal de Engenho Velho. (QuaJosé de Azevedo e de Arminda Cândida da Costa Azelificação
ex-officio.)
vedo, nascido a 31 de setembro de 1909, no Districto
BELMIRO NOVAES (1.484), filho de Clarimundo Pinto NoFederal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
vaes e de Belmira Novaes, nascido a 22 de abril de 1901,
districto municipal de Tijuca
(Qualificação
requeno Estado de Minas Geraes. militar, casado, com domirida.)
•cilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.
íJELENA LAURA CANTON (1.383) filha de Abilio Cantori
(Qualificação
ex-officio.)
e de Josephina Perlazo. nascida a 17 de abril de 1907.
JOÃO BAPTISTA DE MELLO (1.485). filho de João José de
no Districto Federal, professora, solteira, com domicilio
Mello e de Sebastiana Maria de Mello, nascido a 16 de
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
abril de 1911, no Estado do Ceará, militar, solteiro, com
requerida.)
domicilio eleitoral no distircto municipal de Engenho
ÜARMEN ANDRADE (1..401), filha de Sebastião Fernandes
Velho. (Qualificação ex-of
ficio.)
de Andrade e Silva e de Eugenia Halfed Andrade Silva,
PEDRO AMÉRICO DOS SANTOS PEREIRA (1.486), filho de
nascida a 11 de dezembro de 1S82. no Districto Federal,
Antônio José dos Santos Pereira e de Rosalina Azevedo
.domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
dos Santos Pereira, nascido a 17 de junho de 1872, no
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
Estado da Bahia, bibliothecario solteiro, com domicilio
ANTÔNIO DEL PELOSE (1.437), filho de Eduardo Del P e - *
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualose e de Sophia Maciteli dei Pelose, nascido a-2 de selificação
ex-officio.)
tembro de'1910, no Estado de Minas Geraes. commercio.
ROSA SEPESTEUR CAROLLO (1.487). filha de Manoel Garsolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
cia dos Anjos Carollo e de Leohie Sepcsteur Carollo,
de Tijuca. (Qualificação requerida.)
| nascida a 23 de janeiro de 1893, no Districto Federal,
D1NORAH REBELLO GUIMARÃES í 1.458). filha de Pedro <i, - funccionaria. municipal, solteira, com domicilio eleiFortunato Rebello e de Fileta Fortunato, nascida a 31
toral no districto municipal dc Tijuca. (Qualificação
de janeiro de 1888, no Districto Federal, professora, caex-officio.)
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
SILVINO
RODRIGUES GONÇALVES (1.488), filho de Será*
Tijuca. (Qualificação requerida.)
phim Rodrigues Gonçalves e de Dorvalina Rosa dos SanCASEMIRA DOS SANTOS RODRIGUES (1.455), filha de
tos, nascido a 15 de junho de 1901, no Districto Federal
Joaquim Simões dos Santos e de Joaquina Simões dos
5

Sexta-feira

BOLETIM ELEITORAL

31

empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral nó"
Districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação

Agosto de 1934 300!>

em Caravellas, Estado da Bahia, residente á rua dos
Araujos n . 24, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qua0X—OffiCÍOi)
'
lificação ex-officioiJQ
• •
EURIDICE DÉ ARAÚJO CABRITA (1.489), filha de F r a n MARIA CAROLINA BRANDÃO. (1.503), filha de Bernardo
cisco Carlos da Silva Cabrita e de Amélia Frazao de
José de Souza Carvalho Brandão e de Alzira Osório BranAraújo Cabrita, nascida a 17 de agosto de 3901, no Dis. dão, nascida a 19 de fevereiro de 1900, no Districto F e tricto Federal, funccionaria municipal, solteira, com do-*
deral, residente á ; r u a Conde de Bomfim n. 613, profesmicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Ve- sora municipal, solteira, com domicilio eleitoral no dis. lho. (Qualificação ex-officio.)
\
municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio,
.))
ZÍLDA BAPTISTA^ LÁBIA (1.490), filha de Alberto Moreira
ARTHUR TRIDANDE (1.504), filho de Cícero Barbosa T r i n Baptista e de Heloiza Cândida Beangotesio Baptista,. n a s dade e de Joanna Maria Trindade, nascido a 6 de fevereiro
cida a 6 de setembro de 1904, no Districto Federal, func- .
de .1912, no Districto Federal, residente á rua Licini»
cionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no
Cardoso n . 332, funecionario municipal, solteiro com do• districto municipal de Tijuca. (Qualfcação
ex-offcio.)
micilio eleitoral no districto municipal de Engenho VeMARIETTA VASCONCELLOS (1.491), filha de Pedro Leite'
lho. (Qualificação'"
ex-officio.)
de Vasconcellos e de Christina Teixeira de Vasconcellos,
GXJILHERMINA PAMPLONA (1.505), filha de Simão Teinascida a 18 de agosto de 1896, no Districto Federal, p r o xeira Cardoso e de Deolinda Rosa Silva, nascida a 4 de
fessora, solteira, cõm domicilio eleitoral no districto m u junho deM876, no Districto Federal, residente á rua Connicipal dè Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
selheiro Olegario n . 46, funccionaria municipal, casada,
CECÍLIA BASTOS FERREIRA BENTHENCOURT (1.492), f i com domicilio eleitoral no, districto municipal de E n lha de Manoel Caetano Ferreira e de Amélia Bastos F e r genho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
reira, nascida a 23 de outubro de 1899, no Districto F e HELOYSA OTTONI HORTA (1.506), filha de Jevenato E s deral, professora, casada, com domicilio eleitoral no disteves Ottoni Horta e de Corfna Maia Ottoni Horta, nascida
• tricto municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
a 16 de novembro de 1906, no Districto Federal, resiOLÍMPIA FIRMINO PINTO (1.493), filha de João Firmino
- dente á rua Campos Sales n . 50, funccionaria municipal,
Pinto e de Olímpia Velloso Pinto, nascida a 17 d e j a n e i r o
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de 1914, no Districto Federal, funccionaria municipal,
de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
. solteira, com domicilio eleitoral no districto municipalde
ZULMIRA DE OLIVEIRA E SILVA (1.507), filha de Será- '
Tijuca. (Qualificação ex-officio.)
• „
phim de Oliveira e Silva e de Edelvira Nogueira e Silva,
ANTONIA CORRÊA TAVARES (1.494), filha de Manoel Silnascida a 11 de janeiro de 1912, no Districto Federal,
vind Corrêa Tavares e de Luzia Maria da Conceição, nasresidente.á rua Ibituruna n. 27, funccionaria municipal,
cida a 5 de abril de 1903, no Estado de São Paulo, emsolteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
pregada municipal, solteira, com domicilio eleitoral no
de Engenho Velho. (Qualificação ex-officio.)
districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação - IDALINA MOREIRA GOMES (1.508), filha de Antônio MaGX—off%C%0 )
noel Gomes e de Anna Moreira Gomes, nascida a 7 da
RUTH MONTEIRO GUIMARÃES (1^495), filha de José Monjaneiro de 1902, no Districto Federa], residente á rua
teiro Guimarães.e de Leonor. Aleixo Monteiro Guimarães,
Piratiny n . 93, funccionaria municip*al estagiaria, solnascida a 11 de fevereiro de 1902, nò Districto Federal,
teira, com domicilio eleitoral no districtp municipal de
funccionaria publica, casada, com domicilio eleitoral no
Tijuca. (Qualificação ex-officio.)
>districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
HELOÍSA SILVA DE OLIVEIRA (1.509), filha de Alfredo
6X~~offÍCÍO )
'
Egydio de Oliveira e de Carolina Silva de Oliveira, nasEULINA FERREIRA DA SILVA (1.496), filha de Antônio
cida a 27 de dezembro de 1913, no Districto Federa!,
Ferreira da Silva e de Olinda Carneiro da Silva, nascida
residente á rua Oliveira da Silva n. 9, funccionaria m u a 17 de fevereiro de 1900, no Estado de Minas Geraes,
nicipal, solteira, com'domicilio eleitoral no districto m u funccionaria municipal, solteira, com domicilio ^eleitoral
nicipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
MARIA SALOMÉ DE MACEDO (1.510), filha de Luiza Bar6X—0ffido.)
cellos, nascida a 22 de outubro de 1884, no Districto F e áLCINA FLORA DE ALCÂNTARA (1.497), filha de Romualdo"
deral, residente á rua Paulo Araújo n. 95, funccionaria
Joaquim Pedro de Alcântara e de Leonor Amélia de Almunicipal, casada, com domicilio eleitoral no districto
cântara, nascida a 24 de novembro de 1895, no Distrieto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-of ficio.)\
Federal, professora, solteira, com domicilio eleitoral no
MARIA JOSÉ DA'COSTA (1.511), filha de Theophilo Moreira
ALDA SEQUEIRA (1.498), filha de Galdino Sequeira e de
da Costa e de Rita de Oliveira Costa, nascida a 27 de s e districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
tembro de 1911, no Districto Federal, residente á r u a
6X~0fficio.'}
Delgado*dè Carvalho n . 24, funccionaria municipal, solALDA SIQUEIRA (1.498), filha de Galdino"Siqueira e de
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Isaura Sequeira, nascida a 11 de abril de 1905, no Esta• Engenho,- Velho. (Qualificação
ex-o'fficio.)
do de São Paulo, funccioanria municipal, solteira, com
ALICE ALVES PARAÍSO (1.512), filha de Fidelis de Azedomicilio eleitoral no districto muincipal de Tijuca.
vedo Alves e de Idalina Amélia Alves, nascida a 4 de
(Qualificação
ex-officio.)
agosto de 1898, em Itaborahy, Estado do Rio de Janeiro,
HELINA DA GOSTA GODOLPHIM (1.499), filha de Antônio
residente á rua General Rocca n . 89, casa 3, funccionaGodolphim e de Zulmira da Costa Godolphim, nascida a
ria municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto
11 de setembro de 1914, no Districto Federal, funccionamunicipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
ria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
ELZA DO REGO BARROS ARANHA (1.513), filha de Manoel
municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-of ficio.)
Francisca do Rego Barros é de Maria da Gloria Câmara
JAIR PACHECO (1.147), filha de Torquato Pacheco e de AnBarros, nascida a 30 de julho de 1893, no Districto F e gelina Ferreira Pacheco, nascida a 29 de março de 1914,
deral, residente â rua Souza Franco n. 112, casa 2,
no Estado de São Paulo, funccionaria publica, solteira,
funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral
com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.. I
no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
(Qualificação ex-officio.)
cx—officio )
'
CHRÍSA BITTENCOURT COELHO (1.500), filha de José
MARIA LEOCÂDIA DE FARIA GUEDES VALENTE (1.514),
Tobias Coelho e de Maria Bittencourt Coelho, nascida a
filha de Gaudino de Faria e de Maria de Oliveira Faria,
15 de junho de 1904, em Niçtheroy, Estado do Rio de
nascida a 11 de julho de 1907, no Districto Federal, r e Janeiro, residente á rua Hadock -Lobo n . 199, funcciosidente á rua Derby iClub n . 41, casa IX, funccionaria
naria municipal casada, com domicilio eleitoraUno disz
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto
tricto municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
municipal de Engenho-Velho. (Qualificação
ex-officio.)
OTTILIA DA SILVA CUNNINGHAM (1.501),filha de Manoel
MARIA AUGUSTA FIGUEIRA DE MATTOS (1.515), filha, de
Gonçalves Cunningham e de Maria Amalia da Silva Cun- Augusto Fabricio Ferreira de Mattos e de Seraphma Finingham, nascida a 26 de julho dè 1889, ho Districto F e gueira de Mattos, nascida a 28 de janeiro de 1905, ern
. deral, residente á rua Alzira Brandão n . 43, funccionaria
Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, residente a
municipal de solteira, com domicilio eleitoral no disrua Pareto n. 52, funccionaria municipal,, solteira, cpm
tricto municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)'
domicilio eleitoral no districto municipai de Tijuca.
DINAH DE ALMEIDA ALCÂNTARA (1.502), filha de Her(Qualificação
ex-officio.)
- menegildo Soares de Alcântara e de Maria Ernestina de
NOBEY ZUCCHI DE LIMA (1.516), filha de Oreste Ribeiro
Almeida Alcântara, nascida a 14 de setembro de 1909,
Zucchi e de Isaura Edgar Zucchi, nascida a 31 de janeiro
s
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de 1904, ne Districto Federal, residente â rua Uruguay
n . 219, funccionaria municipal, casada com domicilio
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
CERENA BERLINGOZZI (1.517), filha de Calixto Berlingozzi e de Rosa Berlingozzi, nascida a 15 de abril de 1901,
no Districto Federal, residente á rua Pará n. 7, edifício
Pará apartamento n . 208, funccionaria municipal,, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio:)
JXKA MACHADO GUIMARÃES (1.518), filha de Francisco
Antunes Azevedo Guimarães e de Anna Machado Guimarães, nascida a 7 de setembro de 1905, em Lorena, E s tado d e São Paulo, residente á rua Barão de Mesquita
n . 400, funccionaria municipal, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
NILDA MANHÃES BETHLEM (1.519), filha de Agricola Bethem e de Nilda Manhães Bethlem, nascida a 13 de maio
de 1914, no Distrieto Federal, residente á rua Piratiny
n . 75, funccionaria municipal, solteira, eom domicilio
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
ex—officio.)
CLARA MACIEL PACHECO (1.520), filha de Amazonio Deolindo Vieira Maciel e de Evangelina Bustamante Maciel,
nascida a 9 de fevereiro de 1902, no Districto Federal,
residente á rua Barão de Itapagipe n . 443, funccionaria
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
C.LOTILDE RIBEIRO (1.521), filha de Miguel Archanjo Nascimento e de Josefa Maria Nascimento, nascida a 23 de
abril de 1898, no Estado de Sergipe, residente á rua
Haddock Lobo n . 168, funccionaria municipal, viuva,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca,
(Qualificação
ex-officio.)
Districto Federal, em 30 de agosto de 1934. — Pelo es.*
crrvão, M. Alvarenga.
NONA ZONA ELEITORAL
(Distrlctos municipaes de Tijuca e Engenho Velho)
Juiz — Dr. João Severiano Carneiro da Cunha
Faço publico, para os fins dos a r t s . 43 do Código e 25
do Regimento dos Juizos e Cartórios Eleitoraes, que por
este Cartório e Juizo da 9* Zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
LAURA COSTA MACEDO (962), filha de Laurinda Macedo
e de Herculina Costa Macedo, nascida a 16 de outubro
de 1913, no Districto Federal, estudante, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação requerida.)
LUIZ FERREIRA GUIMARÃES (1.143), filho de Benigno
Ferreira Guimarães e de Cornelia Bano d^ssumpção,
nascido a 2 de dezembro de 1902, em Gabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Enenho Velho.
(Qualificação requerida.)
ALFREDO VICTOR (1.146), filho de Victor Ribeiro e de
Barbosa da Conceição, nascido a 5 de janeiro de 1910,
no Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação requerida.)
JOSÉ BOUSQUET DE BERREDO (1.149), filho de José P e reira de Brito Leite Berredo e Isabel Bousquet Berredo,
nascido a 9 de junho de 1913, em Bello Horizonte, E s tado de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
EDUARDO DE ARARIPE (1.163), filho de José Ignacio de
Araripe Soaria e de Anna Nobre de Araripe, nascido a
13 de outubro de 1890, no Ceará, sacerdote, solteiro,
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de E n . genho Velho. (Qualificação requerida.)
FJJGARD RIBEIRO FERRO (1.168), filho de Alfredo Antônio Ferro e de Anna Ribeiro Ferro, nascido a 8 de novembro de 1900, no Districto Federal, radio-telegraphista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
ONOFRE PEREIRA BALTHAZAR (1.184), filho de Pedro
Perdira Balthazar e de Ermelinda Fonseca Balthazar,
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nascido a 12 de junho de 1903, no Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto''
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
CTBELLE DE CARVALHO DUNCAN (1.257), filha de Anatolio Duncan e de Gloria Borges de Carvalho Duncan,
nascida a 27"de julho de 1913, n o Districto Federal,,
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no d i s t r i cto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
J

ELVIRA" SAMPAIO (1.261), filha de José Manoel Pereira
de Sampaio e de Maria Eulalia Torres de Sampaio,
nascida a 20 de agosto de 1880, no Districto Federai,
proprietária, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
ISAURA DE OLIVEIRA (1.268), filha de. Carinclinda Rita
de Oliveira, nascida a 14 de julho de 1915, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
MURILLO DE PAULA (1.276), filho de Firino, Francisco
de Paula e de Anna Marques de Paula, nascido a 13 de
agosto de 1910, em Goyaz, militar, casado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualifcaição requerida.)
RITA LOBÃO (1.286), filha de João Antônio Lobão e de
Francisca Maria de Jesus, nascida a 15 de setembro de
1911, no Districto Federal, domestica, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação requerida.)
NAIR MARTIM PORTILHO (1.289), filha óe Antônio Portilho e de Carolina Menezes Martins Portilho, nascida
a 28 de maio de 1910, no Districto Federal, commercio,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO CARUSO (1.300), filho de Salvador Caruso e
de Livia Guará, nascido a 11 de agosto de 1909, no
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação requerida.)
ALZIRA DE JESUS COTTA (1.302), filha de Antônio Machado Cotta e de Juliana de Jesus, nascida a 19 do setembro de 1914, no Districto Federal, commercio, solteira, eom domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
ALICE MARIA FORTES NUNES (1.305), filha de Antônio
Justiniâno Fortes Bustamante e de Maria Antonia de'
Oliveira Bustamante, nascida a 25 de julho de 1889, em
Minas Geraes, guardiã, casada, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação requerida.)
ANTÔNIO ALEXANDRE MIRANDA (1.304), filho de Antônio Alexandre de Miranda e de Olympia de Paula Miranda, naseido a 3 de outubro de 1883, em Minas Geraes, guarda-livros, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
ROSA IORIO COTTA (1.306), filha de João Iorio e de Maria Iorio Martin, nascida a 2 de outubro de 1908, em São
Paulo, domestica, casada, eom domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
requerida.)
LÜCIA BRANDÃO LOBATO VAZ (1.308), filha de José
Marques Pires Vaz e de Lavinia Brandão Lobato, nascida a 12 de abril de 1909, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Velho. (Qualificação
requerida.)
JURANDY PEREIRA BRAZ (1.319), filho de Bernardo Pereira Braz e de Joanna Pereira Braz, nascido a 12 de
dezernbro de 19905, no Districto Federal, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipai
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
ÍTALA SERAPHIM (1.322), filha de João Seraphim e de
Anastácia Alontes, nascida a 15 de maio de 1916, no
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilie,
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação requerida.)
ARLINDO PERES LEITÃO (1.310), filho de Cândido Peres •
e de Catharina Fernandes Leitão, nascido a 4 de dezembro de 1906, no Districto Federal, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de T i juca. (Qualificação requerida.)
LÉO LOPES DE REZENDE (1.447), fillio de Mario Lopes
de Rezende e de Judith Augusta de Rezende, nascido a
1 de agosto de 1913, em Colatina, Estado do Espirito
Santo, estudante, solteiro, com domicilio eleitorai no
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districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
>rj- casado, "com domicilio eleitoral no districto municipal
requerida.)
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO FRANCISCO DUTRA FILHO (1.259), filho . d e
MARINA SILVEIRA DO AMARAL (1.323), filha de Leonel
Antônio Francisco Dutra e de Albertina Gomes Dutra,
Alves de Silveira e d>4 Laura Serra Tavares, nascida a
nascido a 5 de janeiro de 1911, no Districto Federal,
"\ .7 de março de 1914, no Districto Federal, domestica, caoperário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
sada, com domicilio eleitoraL.no districto municipal de
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
.Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
HENRIQUE LEITE CARDOSO (1.180), filho de José AuSEBASTIÃO GOUVÊA DA SILVA (1.328), filho de Manoel
gusto Leite e . d e Maria Luiza Leite, nascido a 16 de
• Gouvêa e de Maria da Silva, nascido a 29 de dezembro
julho de 1913, no Districto Federal, operário, solteiro,
. de 1910, no Amazonas, operário, solteiro, com domicicom domicilo eleitoral no districto municipal de Enge|,lio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualinho Velho. (Qualificação requerida.)
- ' ficação requerida.)
EUGÊNIO MELILO (1.396), filho de José Melilo.e de L u i HUGO .RODRIGUES DOS SANTOS (1.279), filho de Aristiu„. z.a Lione, nascido a 27 de setembro de 1910, no Districto
des Rodrigues dos Santos e de Maria Luiza de Paula
í Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
Santos, nascido a. 21 de março de 1914, em Nova F r i é districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
burgo, Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro,
requerida.)
•
*
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Velho. (Qualificação requerida.)
JOSE' REGAÇO (1.402), filho de Mariano Regaço e de MaGHRISTOBAL DA CUNHA MARINHO (1.262), filho de
j '< ria Palhaço Regaço, nascido a 3 de agosto de 1905, no
Henrique Marinho e de Severina da Cunha Marinho, nas4
Districto Federal, mecânico, casado, com domicilio eleicido a 3 de junho de 1916, em Recife, Estado de Pertoral no districto municipal de Engenho Velho. (Quanambuco, estudante, solteiro, com domicilio eelitoral no
lificação requerida.)
districto municipal de Tijuca.
(Qualificação reque.WALDEMAR JOSE' DIAS (1.411), filho- de~~Henrique José
rida.)
"Dias e de Maria Guimarães Dias, nascido a 6 de'agosto
JOÃO ANTÔNIO RIBEIRO NETTO (1.434), filho de João
\ de 1906, no Districto Federal, commercio, casado, com
Antônio Ribeiro Júnior e de Maria Sabina Ribeiro, nasdomicilio eleitoral no-districto municipal de Tijuca.
cido a 23 de maio de 1913, no Districto Federal, com. (Qualificação requerida.)
mercio, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto
ALCIDES-MACHADO TELLES (1.4'14), filho de Euzebio
municipal de Engenho Velho. (Qualificação' requerida.) , José Telles e de Guiihermina Machado Telles, nascido
a 20 de dezembro de 1893 no Districto Federal, comMARIO LÀS CASAS DE OLIVEIRA COSTA (1.260), filho
.' mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u de Joaquim Pereira da Gosta e de Thereza Las Casas
. nicipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
de Oliveira Costa, nascido a 7 de novembro de 1910,
MANOEL MATTOS MONTEIRO (1.418), filho de José Mat. na Capital Federal, commercio, solteiro, com domicilio
tos e de Carmem Monteiro, nascido a 15 de abril ds
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.
1898, no Estado do Rio de Janeiro, operário, casado,
(Qualificação requerida.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de T i OCTAVIO PEDRO DE SOUZA (1.432), filho de Pedro F r a n juca. (Qualificação requerida.)
:
cisco de Souza e de Maria Delminda de Souza, nascido
JAIR BAPTISTA (1.419), filho.de Octavio Baptista e de
a 13 de dezembro de 1894, no Districto Federal, bancaCarolina Baptista, nascido a' 25 de agosto de 1915, no
r i o solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleinicipal de Engenho Velho. (Qualificação
requerida.)
toral no districto municipal de Tijuca.
(Qualificação
CARLOS FERREIRA'DE ARAÚJO (1.267);, filho de Eulalio
requerida.)
Evaristo da Silva Araújo e de Francisca Rosa Ferreira
LÉO CLEO PEREIRA DA SILVA (1.427), filho de Affonso
de Araújo, nascido a 14 de julho de 1893, na Capital
Primo Pereira da Silva e de Fernanda Maria Pereira
Federal, industrial, casado, com domicilio eleitoral no
'
da Silva, nascido a 1 de maio de 1915, no Districto F e districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
deral, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no disrequerida.)
tricto municipal de Engenho Velho. (Qualificação r e EVERARDO PERES DA^SILVA (1.271), filho de José Joaquerida.)
*
quim Peres da Silva e de Rita Peres da Silva, nascido
DOMICIO PEDRO DA SILVA (1.430), filho de Pedro da
a 12 de novembro de 1891, no Districto Federal, comSilva e de Leonor Costa da Silva, nascido a 8 de fevemercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u reiro de 1913, no Estado do Rio de Janeiro, estucador,
incipal de Engenho Velho. (Qualificação
requerida.)
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
ÍIAPHAEL SILVEIRA DA ROSA (1.274), filho de Antônio
de Tijuca. (Qualificação requerida.)
Silveira da Rosa e de Maria da Assumpção, nascido a
JOSE' DA CONCEIÇÃO (1.445), filho de Paulina Maria da
10 de dezembro de 1893, no Districto Federal, operário,
. Conceição, nascido a 3 de julho de 1908, em Pernambusolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
i co, operário, casado, com domicilio eleitoral no distride Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
cto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
EZEQUIEL FREIRE FILHO (1.278), filho de Ezequiel
JÚLIO CAMPOS SOBRINHO (1.453), filho' de Sabino SoaFreire e de Esther Freire, nascido a 30 de outubro de
- ^ .res da Silva Campos e de Alzira Nunes de Campos, n a s ' 1910, em Rincão, Estado de São Paulo, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de t t cido a 24.de maio de 1910, no Estado de Minas Geraes,
>. empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral
Tijuca." (Qualificação requerida.)
no districto municipal de Engenho Velho. (QualificaOSMAR FREIRE DE AGUIAR (1.391), filho de João Pio j
ção requerida.)
'
Freire de Aguiar e de Maria Olga de Castro Aguiar,
JOSE' MARIA DA SILVA (1.446), filho de João Silva e do
nascido a 17 de junho de 1910, no Districto Federal,
•*,s, Maria José Silva, nascido a i de fevereiro de 1914, ehi
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
Minas Geraes, militar, solteiro, com domicilio eleitoral
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.),
CF no districto municipal de Engenho Velho. (QualificaSAMUEL JOAQUIM COUTO (1.281), filho de Thomazia dé
ção requerida.)
Jesus Couto, nascido a 8 de março de 1908, no DistriNEWTON CLOVIS DE MORAES JARDIM (1.461), filho de
cto Federal, lustrador, solteiro, com domicilio eleitoral
v i Franklin Rodrigues de Moraes Jardim e de Maria Caseno districto municipal de Tijuca. (Qualificação requetf mira Jardim, nascido a 4 de março de 1904. em Minas
rida.)
i Geraes. commercio. casado, com domicilio eleitoral no
CLOVIS RIBEIRO (1.320), filho de Joaquim Ribeiro e de
i- districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
, Maria Ribeiro, nascido a 6 de junho de 1893, em Rio
- " requerida.)
Claro, Estado de São Paulo, commercio; casado, com
ABEDUEGO RODRIGUES (1.436), filho de Antônio Rodridomicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
gues Sobrinho e dè-Rosa Dantas Rodrigues, nascido a
.[(Qualificação requerida.)
. •
*
23 de março de 1910, em Valença, Estado do Rio da
SJQÃO PEREIRA (1.307), filho de Bernardino Pereira e de < i Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no
í districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
x Elvira Maria da Conceição, nascido a 26 de dezembro
•-*"^- requerida.)
de 1902, no Districto Federal,, operário, solteiro, com
JOÃO DA CRUZ (1.578), filho de Antônio da Cruz e de Madomicilio eleitoral no districto muniicpal de Engenho
ria da Conceição, nascido a 12 de outubro de 1897, era
Velho. (Qualificação requerida.) u .
Minas Geraes, operário, casado, com domicilio eleitoral
AGENOR GONÇALVES D'ASSUMPÇÃO ' '(1.318), filho de
no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requeEstevão Gonçalves e de Catharina da Conceição, nascirida.).
d o ã 11 de maio de 1893, na Çajjital Federal, operário.
;
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JOAQUIM CASTRO (1.100), filho de Joaquim de Castro §
de Emilia da Silva Castro, nascido a 5 de agosto de
1910, em Colatina, Estado do Espirito Santo, bancário,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Velho. (Qualificação requerida.)
IVAN MONTEIRO (1.544), filho de Eurico Leivas Monteiro
e de Odille Sirelle Monteiro, nascido a 26 de dezembro
de 1913, em São Paulo, Estado de São Paulo, bancário,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
HORACIO CAMPOS (1.572), filho de Horacio Paes de Campos e de Gregoria de Campos, nascido a 12 de março de
1912, no Districto Federal, empregado publico, com
micilio eleitoral no districto municipal dè Engenho
Velho. (Qualificação requerida.)
GUILHERME LAGERIS (1.288), filho de José Abdalla Lageris
e de Rosa Taya Abdalla Lageris, nascido a 27 de janeiro
de 1915, em Macahé, Estado do Rio, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
GERALDO AUTRAN (1.291), filho de Américo
Salgueiro
Autran e' de Luiza Autran, nascido a 5 de maio de
1913,.em Curvello", Estado de Minas Geraes, funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.' (Qualificação requerida.)
RAUL DE MATTOS VIEIRA (1.314), filho de Francisco de
Mattos Vieira e de Lydia de Mattos Vieira, nascido a 6
de setembro de 1911, no Districto Federal, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Tijuèa. (Qualificação requerida.)
JORGE MIGUEL BARRETO CALDEIRA (1.315), filho de
Sebastião Pinto Caldeira e de Eliza Barreto Caldeira,
nascido a 4 de outubro de 1915, no Districto Federal,
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho.
(Qualificação requerida.)
ZULMIRO MACHADO DE OLIVEIRA (1.324), filho de João
Machado de Oliveira e de Mariana Batalha de Oliveira,
nascido a 26 de junho de 1916, em Santa Barbara, E s tado de São Paulo, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho.
(Qualificação requerida.)
JOÃO' BAPTISTA DE ALBUQUERQUE (1.325), filho de
Permitiano Zozin de Albuquerque e de Rita Benvinda
de Albuquerque, nascido a 23 de junho de 1893, em
Agua Preta, Estado de Pernambuco, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Velho. (Qualificação requerida.)
IVAN BUSSE (1.326), filho de José Busse e de Angelina
Perelli Busse, nascido a 12 de outubro de 1909, em
Curityba, Estado do Paraná, commercio, solteiro^ com
domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
(Qualificação requerida.)
ADÃO CAMILLO BARBOSA (1.329), filho.de Olympio Camillo Barbosa e de Ignacia Maria da Conceição, nascido
a 7 cie fevereiro de 1896, em Tres Corações do Rio Verde, Estado de Minas Geraes, pedreiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
(Qualificação requerida.)
JOAQUIM MOTTA MAIA (1.384), filho de Arthur Ramos
Maia e de Emilia da Motta Maia, nascido a 25 de n o vembro de 1911, no Districto Federal, commercio, sol*teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
JOSE' MIGUEL SCAFF (1.385), filho de Miguel José Scaff
e de Sophia Scaff, nascido a 12 de abril de 1913, em
Corumbá, Estado de Matto Grosso, estudante, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de T i juca. (Qualificação requerida.)
ORLANDO MACHADO BOTELHO (1.386), filho de Antônio
Machado Botelho e de Angélica de Oliveira, nascido a 9
março de 1889, em Santa Maria Magdálena, Estado do
Rio, commeruo, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. .(Qualicação r e querida.)
JOÃO QUINTINO DA SILVA (1.387), filho de João Manoel
da Silva e de Domingas Gomes de Oliveira, nascido a
31 de outubro de 1902, em Pirahy, Estado do Rio, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.),
ANTÔNIO DE ARRUDA (1.388), filho de Manoel de Arruda
e de Anna da Conceição, nascido a 22 de abril de 1899,
no Districto Federal, estivador, casado, çom domicilio
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eleitoral no dislricto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
vARLOS DE ALMEIDA (1.390), filho de Henrique Pinto
Monteiro de Almeida e cie Maria Carolina Monteiro de
Almeida, nascido a 26 de novembro de 1904, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
IVAN DIAS PEREIRA (1.393), filho de Heitor Fogaça Pereira e de Olga Dias Pereira, nascido a 2 de maio cie
1915, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eelitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação requerida.)
ARISTIDES TEIXEIRA RIBEIRO (1.394), filho de José
Teixeira Ribeiro e de" Georgina Gonçalves Ribeiro, nascido a 8 de março de 1914, no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Tijuca.
(Qualificação requerida.)
ALDIRO DE QUEIROZ NERY (1.395). filho de Vicente Tertuliano da Costa Nery e de Angelina de Queiroz Nery,
nascido a 6 de novembro de 1913, no Districto Federal,
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
WALDEMAR FERREIRA REAL (1.397), filho de Annibal
Ferreira Real e de Maria Ferreira Real, nascidio a 5 de
junho de 1908, no Districto Federal, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
ROBERTSON DE MORAES (1.398), filho de Sebastião Tiburcio de Moraes e de Amalia de Moraes, nascido a
20 de março de 1906, no Districto Federal, operário,
casado, com diomicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
MANOEL DE OLIVEIRA JÚNIOR (1.399), filho dc Manoel
Domingues de Oliveira e de Olinda Sacramento de Oliveira, nascido a 17 de maio de 1905, no Districto F e deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral, no
districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
requerida.)
MERCÚRIO DI CARLANTONIO (1.400), filho de Alfredo Di
Carlantonio e de Alice Andrade Di Carlantonio nascido
a 26 de setembro de 1915, no Districto Federal, operário, casado, eom domicilio eleitoral no districto m u n i pal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
MOACYR ALCÂNTARA NASCIMENTO (1.403), filho de Pedro Alcântara Nascimento e de Rosa Ferreira Gonçalves, nascido a 25 de dezembro de 1914, no Districto F e deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
SOSTHENES MOREIRA DA COSTA SOBRINHO (1.404), filho de Waldemar Moreira da Costa e de Maria Cândida
de Souza Moreira, nascido a 28 de outubro de 1913, em
Goyanna, Estado de Pernambuco, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Velho. (Qualificação requerida.)
LINCOLN FERREIRA NOBRE (1.405), filho de João F e r reira Nobre e de Maria da Silveira Nobre, nascido a 27
de junho de 1911, em Santo Antônio da Alegria, E s tado de São Paulo, commercio, solteiro, com .domicilio
eleitoral no distrieto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO DOS SANTOS AMADO (1.406), filho de Amadeu dos Santos Amado e de Emilia Calixto Amado, nascido a 16 de agosto de 1914, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
VIINELVINA CRUZ (1.407), filho de Mario Gonçalves Pereira da Cruz e cie Ambrozina Montenegro da Cruz, nascida a 13 de outubro de 1908, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
YEDDA ROSA UNTONE (1.408), filha de Júlio Rosa e de
Jeane Barthel Rosa, nascida a 2 de outubro de 1901,
no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação requerida.)
WALTER SCOTT DO CARMO (1.409), filho de Manoel
Acylino do Carmo Junjor e Herundina do Carmo, nascido a 9 de janeiro de "1915, em Belém, Estado do Pará
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no distrietc
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) •
WALDEMAR XAVIER BATISTA (1.410), filho de Rodrigc
Xavier Baptista e de Elena Lage Baptista, nascido a 2Ç
de agosto de 1912, no Districto Federal, commercio, sol-
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teiro, cora domicilio eleitoral no" âistriçto" municipal dè
KE.LIX TARGINÒ ALVES (1.439), filho "de Sebastião. T a r T i j u c a . (Qualificação requerida.)
:
- - gino Alves e de Santina Enedina dos Santos, nascido a
MARIO GARCIA MORENO (1.413), filho de José Garcia «
14 de janeiro de 1907, em Santa Cruz, Estado do Rio
de Olga Moreno, nascido a 13 de dezembro de 1911, no
. Grande do Norte, commercio, viuvo, com domicilio eleiDistricto Feedral, commercio, solteiro, com domicilio
toral no districto municipal de Tijuca.
.(Qualificação
eleitoral no districto municipal de Tijuca. .{Qualifica-,
requerida.)
cão requerida.)
ANTONIA SOARES GUIMARÃES '(1.440), filha de João
ALBERTO GALVÁO (1.416), filho de Aleebiades Leal GaíSoares e de Clotilde Teste, nascida a 23 de janeiro de
vão e de The od ora Leal GalvãD, nascido a 26' de setem-1SS9, no Districto Federal; domestica, casada, coni dob r o de 1913, no Districto'..Federal, estudante,' solteiro,
micilio eleitoral no districto municipal de Engenho Vecom domicilio eleitoral no districto municipal de E n lho. (Qualificação requerida.)
genho Velho. (Qualificação requerida.)
' OCTAVIO MACEDO DE ANDRADE (1.441), filho de F r a n cisco Leoncio "de Andrade e de Leooadia America de
QUANABARINA AUGUSTA CAVALLÉRO (1.417), filha de
Macedo Andrade, nascido a 17 de .setembro de Í1H56, em
Antônio Augusto Cavalléro e de Emilia Cavalléro, n a s Belém, Estado do Pará, commercio, casado, com domicida a 29 de março de 1911, no Distrito Federal, comcilio eleitoral no distrieto municipal de'Engenho Velho.
mercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto
KQualificação requerida.)
>
.
municipal de Engenho Velho. /(Qualificação
regue-.'
rida.)
ÈDITH TINOCO DE SA' (1.442); filha-de Generosa Tinoco
JOSE FERNANDES CASTRONOVO *(í. 420),' filho de Cardos.Santos, nascida a 25 de -fevereiro de 1-901,.no Dis-i
meno Castronovo e de Clautímã Cândida nascido a 2 Je
iricóo Federal, domestica, casada, com doroiollio eleitoJunho de 1910, no Districto Federal, commeroín, solteira: no districto municipal de Engenho Velho. (Qualiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
lificação reouerida.)
' .
Engenho Velho, (Qualificação requerida.)
BENEDICTO ALCÂNTARA DO NASCIMENTO (1.448), f i *íAIR ÁVILA DE MELLO (1.421), filha de Augusto Caetano
lho de Antonia Bensdicto do Nascimento, nascido a 7
Ávila e de Julia Leonor Gojo de Miranda, Ávila, nascide .setembro de 1913, em Paraty, Estado do Pio de J a da a 11 de março de 1906, em Recife, Estado de Perneiro, commercio, solteiro, com domicílio eleitora! rio
nambuco, domestica, casada, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
districlo municipal de Engenho Velho. (Qualificação
requerida.)
requerida.)
JOÃO IZIDIO DO NASCIMENTO' (1.454), filho de José IzíJULIETA AYRES DA STLVA" '{1.422)', filha de Ermelinda
dio âo Nascimento e de Joanna Maria da Conceição,
Ayres Paixão, nascida a 2 de maio de 1896, no Distrinascido a 12 de janeiro de 1897, em Pernambuco, coracto Federal, domestica, selteira, cem domicilio"«leitoral
roerr.io, casada soaa doir.icHio eieitorai no distríolo r g j r.3 cistrieto. -munic-ioal c e Erugihho Velho. :Q.isLiíf3c:a-- nãcfpal de Engenho VePio. (Qualificação requerida. J
São requerida.)
ALEXANDRINA ROSA PEREIRA LIMA (1.452), filha de
LUCINDA SANTOS (1.423), filha de Francisco Santos e de
Francisco Alexandre Pereira e de Umbelina Rosa P e Maria de Sampaio, nascida a 6 de março de 1914, no
reira, nascida a 29 de dezembro de 1906, nó Districto
Districto Federal, bancaria, solteira, com
domicilio
Federal,
operaria, .viuva, com domicilio eleitoral no
eleitoral no districto municipal t5e Tijuca, {Qualificadistriclo municipal de Tijuca.
(Qualificação requeção requerida.)
rida.)
RITA MANZANO (1.424), filha de Joaquim Banralho è de
MARTA FERILLE DA ROCHA (1.454), filha de Felix F e Maria Pinto, nascida a 25 de junho de Í303, ne Distririll-e a de Florinda da Conceição Ferille, nascida a 19
eto Federai, funccionaria publica, c-om domicilio elnid e dezembro de .1*98, .em Vassouras, Estado do itío de
•t-oiraa no districto municipal de Engenho. Velho. (QuaJaneiro, caaasnereio, casada, som domicilio. B3 ei toral ao
lificação ex-offieio,
n, -S4.)
•distrkío'iiQiEJic.ipal de • TÍJJKIS.. ({Jue.lLÍãc-acão requeriLAURA BORGES MARTINS (1.425), filha de Albano A u da.)
--•
gusto Martins e de Florinda^ Borges Martins, nascida a
JOSE' DOS SANTOS (1.456), íiího de Francisco Ferreira
•24 de fevereiro die 1-916, nc Districto Federal, domestidos Santos .e de 3-e-riainia Podrigues dos •Santos, n a s ca, solteira, com domicilio eleitoral nc districto municido a 8 de j u n h o de 1911, no Dislricto Federal, o p e cipal de Engenho Velho. (•Qualificação requeria?,,.)
rário, .solteiro, com domicilio eleitoral no districto a a á ARY BITTENCOURT COTRIM (1.426), filha de Alberto.
nicipai de Engenho Velho. ..(Qualificação requerida.)
Bittencourt Cotrim Filho e de Angélica Leite Cotrlira, . MAXIMIANO LOPES RODRIGUES í 1.459), filho de Pedro
nascido a 3 de junho de 1914, no Districto Federal, comLopes Rodrigues e de Ursulina Lopes Rodrigues, n a s mercio, solteira, como domicilio eleitoral no districto
cido a 20 de maio de 1907, em Camela, Estado do Pará,
municipal -de Engenho Velho. (Qualificação
requerioperário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
da.)
.municipai de Eengenho Velho.
(Qualiiicaç-ão reque^
jtJYRO DAMUN (1.428), filho de Felipe Damun a de Marrida.)
;
garida Alves Coelho Damum, nascido a 8 de dezembro.
JOÃO
DA
SILVA
(1.462),
filho
de
Henrique'José
Pereira
1910, em São Leopoldo, Estado da Rio Grande do Sul,
-e de Ghristina Pereira das Neves, nascida a 26 de j u - i
militar, com domicilio eleitoral no distrieto municipal
lho de 1888, no Districto Federal, operário,, casa cio, com.
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
DULCE MIRANDA'GITAHY (1.429), filha de Heitor de
'{Qualificação requerida.)
Mello Cordeiro Gitaby e dè Éímira Miranda Gitahy,
MARIO PEREIRA DE ALMEIDA
(1.463), filho de Clenascida a 2. de março de 1901, no Districto Federal,
mente Pereira, c de Portuense Pereira, nascida a 3 d e '
professora municipal, casada, com domicilio eleitorai,
janeiro de 1903, no Districto Federal, operário, solteino districto municipal de Engenho Velho, (Qualificaro, com domicílio eleitoral no districto municipal de
ção requerida.)
„ Tijuca. (Qualificação requerida.)
MARIA ELISA LUDOLF DE ALMEIDA (1.431), filha de
LUÍS PEREIRA DA SILVA (1.464"),. filho "de Maximirráo
Theophilo de Almeida Juuior e rls.Neséa Ludolf de AlPereira da Silva e de Dionizia da Conceição, nascido
meida, nascida a 18 de janeiro de 1916, no Districto F e a 24 de maio de 1907, em Barra Mansa, Estado do Rio
' deral, estudante, solteira, com domicilio -eleitoral no.
de Janeiro, operaria, solteiro, com domicilio eleitoral
districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
no districto municipai de Tijuca..
(Qualificação r e requerida.)
querida.)
OSWALDO OLIVEIRA' CAMPOS .TI.433), filho' de Pedro
ERNANI SEREJO CAVALCANTI D E MELLO (1.465), filho
Mendes de Campos e cte Maria Mattos de Oliveira, nasde Augusto Cavalcante de Mello e de Florencia Serejo
cido a 12 de dezembro de 1913, no Districto Federal,
Cavalcante de Mello, nascido a 1 de novembro de 1910,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri'em Genaba,. Estado de Matto Grosso, estudante, solcto municipal de Engenhe* Velho. ^Qualificação r e teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
querida.)
Tijuca.. (Qualificação requerida.)
(ODETTE DE GUSMÃO VIANNA 7 0 3 5 ) ' , filha de José de
JOSE' JOÃO (1.466), filho de João Faria e de Ernestina'
Oliveira Vianna e de Francisca Cândida âe Gusmão,
nascida a 7 de março de 1902, em Campos, Estado do
- Josephina, nascido a 28 de março de 1S0S, em Juiz
. Rio, professora, solteira, com domicilio eleitoral no
de Fõrfj, Estado, de Minas Geraes, operário, casado, com
districto municipal de Engenho Velho.
[{Qualificação
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Engenho
requerida.) ..." '
™
.Velho. (Qualificação requerida.)
"
1

:

:
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SYLVIO VILLELA DE CARVALHO (1.468), filho de Antônio Villela de Carvalho e de Marianna da Conceição Carvalho, nascido a 17 de agosto de 1902, no Districto F e deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Tijuca. (Qualificação
requerida.)
ALBERTINO JOSE' LUIZ (1.469), filho de José Luiz e de
Balbina Maria da Conceição, nascido a 12 de março de
1911, em Bahia Formoza, Estado do Rio, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Tijuca. (Qualificação requerida.)
CONSUELLO DE BERREDO GUIMARÃES (1.470), filho
de Antônio J*> Ferreira Guimarães Sobrinho e de Zenaide de Berredo Guimarães, nascido a 5 de julho de
1907, em Caxias, Estado do Maranhão, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
SÉRGIO DOS SANTOS (1.471), filho de Albino Luiz dos
Santos e de Maria de Jesus, nascido a 9 cie setembro de
1905, em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, operário,
"solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
'rte Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
JOAQUIM LEAL (1.472), filho de Joaquim Leal e de Maria
Vieira da Silva, nascido a 23 de fevereiro de 1903, no
Districto Federal, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
PEDRO DA CONCEIÇÃO (1.555), filho de Paulina da Conceição nascido a 30 de junho de 1912, no Districto F e deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação r e querida.)
RAUL DOS SANTOS RODRIGUES (1.557), filho de Manoel
Rodrigues da Cruz e de Olympia Maria dos Santos, nas"
cido a 8 de agosto de 1892, no Districto Federal, opera* rio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
ARNALDO RIBEIRO LIMA (1.095), filho de Argemiro Ribeiro Lima e de Maria Lima, nascido a 7 de outubro de
1910, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
MARIO CORRÊA DO AMARAL (1.321), filho de Paulino Corrêa do Amaral e de Joanna Nunes do Amaral, nascido a
17 de agosto de 1907, no Districto Federal, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
RUBENS GONÇALVES DA CUNHA (1.460), filho de Amaro
Miguel da Cunha e de Amélia Gonçalves da Cunha, nascido a 22 de janeiro de 1905, rio Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
JOÃO CELSO ALVES DA SILVEIRA (1.327), filho de Leonel Alves da Silveira e de Laura Tavares da Silveira,
nascido a 23 de junho de 1915, no Districto Federal,
commercio, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
CLÂUDIONOR DA SILVEIRA DUTRA (1.273), filho de Luiz
" da Silveira Dutra e de Etelvina Laura Fernandes Dutra,
nascido a dO de junho de 1913, no Districto Federal,
empregado publico, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação "ex officio".)
MANOEL FERREIRA BAPTISTA (1.293), filho de Antônio
José Baptista e de Edwiges Ferreira Baptista, nascido a
19 de outubro de 1908, no Districto Federal, commercio, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Tijuca. (Qualificação requerida.)
JOÃO BASTOS MONTEIRO FILHO (1.412), filho de. João
Bastos Monteiro e de Elisa Pereira Monteiro, nascido a
4 de setembro de 1897, no Districto Federal, commercio, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Tijuca. (Qualificação requerida.)
MIGUEL RICARDO GALVÃO (1.443), filho de Miguel Ricardo Galvão e de Elisa Mendonça Galvão, nascido a 15
de setembro de 1890, no Districto Federal, engenheiro,
' com domicilio eleitoral no districto municipal de T i juca. (Qualificação "ex officio".)
WYSER RODRIGUES-(1.449), filho de Fernando Rodrigues,
da Silva e de Maria Benedicta Rodrigues da Silva, nascido a 25 de setembro de 1915, em Cuyabá, Estado de
Matto Grosso, estudante, com domicilio eleitor no districto municipal de Tijuca. - (Qualificação requerida.)
OSMAR SILVERIO DE SOUZA (1.457), filho de João Silverio
de Souza e de Rosa Silverio de Vasconcellos, nascido a
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15 de julho de 1913, em Tianguá, Estado do Ceará, operário, com domicilio eleitoral no districto municipal de
.Tijuca. (Qualificação requerida.)
ROSSINI ALBERNAZ (1.473), filho de Lisandro Ignacio de
Albernaz e de Lydia Leitão de Albernaz, nascido a 14
de junho de 1897, no Estado do Rio de Janeiro, commerciante, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Tijuca. (Qualificação requerida.)
ARY GOMES DA COSTA (1.525), filho de Hermogcnes da
Costa e de Alice Alves da Costa, nascido a 29 de abril
de 1913, na Capital Federal, operário, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.,
(Qualificação requerida.)
LINDOR ANDRADE DE OLIVEIRA (1.526), filho de Isaias
Vieira de Oliveira e de Maria Carlota de Oliveira, nascido a 18 de maio de 1908, em Araruama, Estado do Rio
de Janeiro, commercio, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
CELINO FIGUEIREDO RAINHA (1.527), filho de Lino
Rainha e de Alzira Figueiredo Rainha, nascido a 27 de
novembro de 1912, no Districto Federal, commercio,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Velho. (Qualificação requerida.)
AMADEU BEAUREPAIRE ROHAN (1.528), filho de Luiz de
Beaurepaire Rohan e de Abigáil de Beaurepaire Rohan,
nascido a 25 de setembro de 1873, rio Districto Federal,
jornalista, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
ESTANISLAU DUBLASIEVIEZ (1.579), filho de Theophilo
Dublasieviez e de Evà Dublasieviez, nascido a 10 de n o vembro de 1908, em Guarapuava, Estado do Paraná,
operário, casado, com dimicilo eleitoral.no districto m u nicipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
LUIZ PALMA LIMA (1.582), filho de Vivaldo Palma Lima
e de Elvira Baranna de Lima, nascido a 31 de agosto
de 1909, em Santo Antônio, Estado da Bahia, engenheiro
civil, solteito, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
JUPY ALBUQUERQUE DE SA* (1.581), filho de Francisco
Solano de Sá e de Maria Celeste Albuquerque de Sá,
nascido a 3 de agosto de 1902, no Estado de Pernambuco, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto' municipal de Engenho Velho. (Qualificação
requerida.)
MARIANO HYPOLITO DE ALMEIDA (1.588), filho de Manoel Hypolito de Almeida e de Maria Magdálena de Almeida, nascido a 29 de março de 1896, em São Salvador,
Estado da Bahia, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto. municipal de Tijuca. (Qualificação
requerida.)
HERMOGENEO MENDES (1.590), filho de José Mendes e de
Durvalina Alves Mendes, nascido a 9 de março de 1916,
em Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.')
JOSE' FLORENTINO PEREIRA (1.593), filho de José P a u lino Malta de Sá e de Maria Lya Pereira, nascido a
23 de março de 1912, em Capuá, Estado de Alagoas,
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
PEDRO PEREIRA DA COSTA (1.596), filho de Pedro Leonardo da Costa e de Isabel Lima da Costa, nascido a 31
de julho de 1893, em Guaranezia, Estado de Minas Geraes, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação r e querida.)
ALMERINDO SALEMA (1.597), filho de Benedicta Pereira
de Barros, nascido a 12 de fevereiro de 1904, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, carpinteiro, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação requerida.)
JOSE' BARBOSA LIMA (1.598), filho de Conrado Alves de
Lima e de Antonia Barbosa de Lima, nascido a 27 de
outubro de 1902, em Fortaleza, Estado do Ceará, commercio, casado, com domicilio eleitorai no districto m u nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requeriida.)
ANTÔNIO FELIX CARDOSO (1.599), filho de João Felix
Cardoso e de Rosa Lima Cardoso nascido a 24 de maio
de 1895, em João Pessoa, Estado da Parãhyba- do Norte,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.):
FRANCISCO PINHO DAS NEVES FILHO (1.600), filho do
Francisco Pinho das Neves e de Fernanda Sampaio Pinho
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' ^--Bíêfeír/í-gsitóirOj^eom domicilio eleitoral no' districto -"rim*
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral" no~ "
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
RUBEM DREUX DE TOLEDO (1.553), filho"de Anniba! BeJOSE'. MATTOS PIMENTA (1.601), filho de Antônio de Mat'
nicio dè Toledo e de Flora Dreux de Toledo, nascido a
tos Pimenta e de;Firmina Drummond Pimenta, nascido,
12 de julho de 1912, no Districto Federal,' engenheiroa 19 de março de 1909, em Cordeiro, Estado do Rio de
civil, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u Janeiro, graphico, solteiro, com domicilio eleitoral nò
. i nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
MAURÍCIO DE CARVALHO "(1.554), filho de Garcia Teixeira:
requerida.
.
,
de Carvalho e de Leonor Santos de Carvalho, nascido a
CARLOS EUGÊNIO DE MOURA COSTA (1.602), filho, de
.22 de setembro de 1901, em Cantagallo, Estado do Rio d e Leandro Castello de Moura Costa e de Olyntha Ribeiro
Janeiro, commercio, viuvo,- com domicilio eleitoral no
de Moura Costa, nascido a 30 de novembro de 1912, em
districto municipal" de' Engenho Velho. (Qualificação
Bello Horizonte, Estado de Minas Geraes, estudante, solrequerida.)
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
LUIZ LOPES DE OLIVEIRA (1.556), filho de João. Lopes
Engenho Velho. (Qualificação requerida.) '
de Oliveira, e de Maria Lopes de Almeida, nascido a 7 de
MANOEL BARROS DOS SANTOS (1.603), filho J e Cláudio
julho de 1907, no Districto Federal, commercio, solteiro,
Barros dos Santos e de Maria Luiza Barros dos Santos
com domicilio eleitorai, no districto municipal de E n nascido a 22 de junho de 1895, em Santa Maria da Bocca"
genho Velho. (Qualificação requerida.) ,
do Monte, Estado do Rio Grande do Sul, operário, c a LINDORO DA SILVA MONTEIRO (1.559), filho de Polydorò
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Massilon da Silva e de Thereza Theodora Ferreira ChaTijuca. (Qualificação requerida.)
. ves Monte, nascido a 13 de fevereiro de 1881, no,Estado
do Piauhy, machinista, viuvo, com domicilio eleiloral no
JOAQUIM BORGES DE FARIA MARTINS (1.604), filho do
districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
Albano Augusto Martins e de Florinda Borges de Faria,
requerida.)"
. • Í
nascido a 5 de janeiro de 1915, no Districto Federal,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
OSCAR PEREIRA JACARANDA* (1.560), filho' de'Emilio P e municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
reira Jacaraiidá e de Antonia dos Santos Pereira, n a s cido à 30 de junho de 1897, em Parãhyba dó Sul; Estado
jaORACIO DE LIMA GONÇALVES PEREIRA (1.605), filho
do Rio de Janeiro, electricista, casado, com domicilio
de Horacio Gonçalves Pereira e de Sytvia de Lima P e eleitoral ho districto municipal de Tijuca. (Qualificação
reira, nascido a 20 de julho, de 1915, em São"Paulo, E s requerida.)
,
'
tado de São Paulo, estudante, solteiro, com 'domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.
ALBERTO GONÇALVES DA CUNHA (1.529); filho de Al(Qualificação requerida.)
,
berto Pinto da Cunha e , d e Alice Gonçalves .da Cunha,
nascido a 9 de abril de 1912, no Districto Federal, funJOÃO BAPTISTA SOBRINHO .(1.607), filho de Joaquim Cae'• ccionar-io publico, com domicilio eleitoral no districto
tano Pereira *e de Isabel Baptista Pereira,,nascido a 6
municipai de Engenho Velho. (Qualificação requerida.),
de junho de 1905, em Ceará-Mirim, Estado, do Rio Grande
do Norte, funecionario publico, solteiro, "com . domicilio
SYLVIO, BARBOSA" SAMPAIO (1.536); filho „de Filinto Céeleitoral no districto municipal de Tijuca". (Qualificasar Sampaio e de Carmen Barbosa Sampaio, nascido a 9
ção "ex officio".)
'
'• '
~
,
de março de^l912, no Districto Federal, escrevente da
I Vara'•Federai,' com domicilio eleitoral no districto m u ALONSO LOPES BEZERRA (11612), filho de Manoel Lopes
nicipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
Bezerra e de Antonia Mãrià da Conceição, nascido *a 18
ARLINDO CARLOS DE OLIVEIRA. (1.567), filho de João
de fevereiro de 1894, em Cachoeira; Estado de Alagoas,
Carlos dc Oliveira c de Abigail Victorina de Oliveira,
pedreiro, solteiro, com domicilio eleitoral no' districto
nascido a 29 de maio de 1915, no Districto Federa!,
municipal de Engenho Velho. (Qualificação "ex officio".)
marmorista, com domicilio eleitoral no districto muniSYLVIO PEREIRA DOS SANTOS (1.613), filho de Pedro
cipal de'Engenho Velho. .(Qualificação requerida.)
Pereira dos Santos e de Mathilde Pereira Medina, nasPEDRO" EUGÊNIO MONTEIRO (1.568), filho de Pedro Mon• cido a 23 de março de 1910, no Districto Federal, operário,- casado, com domicilio eleitoral no districto mu-, "
-teiro e de Agostinha Vieira Monteiro, nascido a 4 de n o nicipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
vembro de 1908, em Santo Amaro, Estado de São Paulo,
commercio, com domicilio eleitoral ho districto m u n i VICENTE DE PAULA DA FONSECA.COSTA COUTO (1.561),
cipal de Engenho Velho (qualificação Teguerida.)
•, filho de Aulo Torquato -Fernandes Couto e de Maria
NATHANOEL TELLES DOS SANTOS (1:569), filho de José
Carolina Taylor Fonseca Couto, nascido a 10 de agosto
Aggripino dos Santos e de Hestèr Telles dos Santos,
: de 1910, no Districto Federal, estudante, solteiro, com
nascido a 25 de dezembro de 1914, no Districto Federal;
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
commercio, com domicilio eleitoral no districto municiVelho. (Qualificação requerida.)
- -pai de Tijuca.' (Qualificação requerida.)
FLAVIANO-GOMES: DE BARROS (1.562), filho de Flaviano
GUILHERMINO JOSE' DOS SANTOS (1.570), filho de P r o Gomes de Barros e de Celestina Gomes de Barros, nascopio José dos Santos e de Maria Joaquina da ConCei—.
cido a 14 de julho de 1900, em Cuyabá, Estado de Mãtto
ção, nascido a 20 de março de .1896, em N. S. das D o Grosso, empregado da Light; casado, com-domicilio elei" ' res, Estado de Sergipe, operário, com domicilia^eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
toral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualirequerida.) "
'
, '
ficação requerida.)
. ' • ,,•
LUIZ .DE-FREITAS (1,663),'filho dc-Honorato de Freitas
DOMINGOS CARUSO (1.573), filho de Salvador Caruso e d e
, e-de Julia Cândida de Freitas, nascido a"22 de junho de
1883, em Portugal, commercio, viuvo, com domicilio
Livia Guaraque Caruso. nascido a 20 de novembro de
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualifica1904, no Districto Federal, commercio, casado, com doção requerida.)
" . micilio eleitoral -no. districto .municipal de Engenho VeJOSE' PEDRO DOS SANTOS (1.564), filho de Rodolpho dos
lho. (Qualificação requerida.-) . '
„
Santos e de Christina Maria dos Santos, nascido a 31 de
JORGE DE OLIVEIRA QUINTANOVA (17575), filho de Sejaneiro de 1904, em Barão de Vassouras, Estado do Rio
bastião de Oliveira Quintanova e de Mariana Ferreira
de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no
Martins,'nascido a 16 de julho de 1903 dé 1903, no Disdistricto municipai de Tijuca. (Qualificação requerida.)
tricto Federal, operário, casado, com domicilio, eleitoral
PEDRO PAULINO DA SILVA (1.565), filho de José Paulino
\
no districto: municipal de Engenho Velho. (Qualificação
e de Maria Paulina, nascido' a 24' de dezembro de 1910,
requerida.)'
em Salgueiro, Estado de Pernambuco, commercio,. solANTÔNIO RODRIGUES DA CUNHA JÚNIOR (1.576), filho de
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Afltonio Rodrigues da Cunha e de Maria Isabel de F r e i - Tijuca. (Qualificação requerida.)
, ,
tas Cunha, nascido a 3 de junho de 1902, no Districto
SERVAM HEITOR DE CARVALHO (1.566), filho de Alfredo . •„
Federal,' commercio,' casado,' com domicilio eleitoral no
Heitor:de Carvalho e de Maria Isabel de Carvalho, nasdistrictp municipal de Engenho Velho. (Qualificação r e cido a 12 de fevereiro de-1895, em Niçtheroy, Estado dò
querida; ),.
•''-.'
" •.
Rio- de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requeWALTER DIAS DE SOUZA (1:586), filho de Alberto Dias
" rida.) • .
" .
.
'
de Souza e de" Alzira Carvalho de Souza, nascido a 19 de
agosto de 4911, no Districto Federal, commercio, solteiro
MOACYR,. GUIMARÃES (1.550), filho ide Gaspar, Francisco
- -com domicilio eleitoral no districto municipal -de EngeSilva Guimarães- e de Eponina da Silva Guimarães',- n a s - ,
nho Velho. (Qualificação requerida.)
•""'".
cido a" 7 de outubro de 1912, nb Districto Federalf comr

1
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FRANCISCO ELISIO PINHEIRO GÜIMARÂlÈ^TrrS7?r^íRilí- £" ci30"a1 de junho de 181o7n^^rstricto Federal, militar,
, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
de Rubem Pinheiro Guimarães e de Elisa Betanieo Pi*
' Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
nheiro Guimarães, nascido a 14 de abril de 1907, no E s ARTHUR ALVES LESSA PIMENTEL (1.785), filho de Luiz
tado de S. Paulo, medico, solteiro, com domieiiio eleitoAlves Lessa Pimentel e de Cândida da Conceição Pimen*
ral no districto municipal de Engenho. Volte.. ..(Qualifi,
tel, nascido a 20 de janeiro de 1883, no Estado de Per-*
cação requerida.)
nambuco, militar, casado, com domicilio eleitoral no disSEBASTIÃO JOSE' EGIDIO TL571)", filho M Simãd José"
tricto municipal de. Engenho Velho. (Qualificação ear*
Egidio e de Alexandrina Maria da Conceição, nascido a
officio.)
•
•
•
"' >
1 de janeiro de 1904, em Agua Limpa, Estado do Espirito
DALILA SOARES DE FREITAS PIRES (1.786), filha de F l d ,
Santo, funecionario publico, com domicilio eleitoral no
rencio Soares e de Augusta Soares, nascida a 10 de de*
districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)!
zembro de 1890, no Districto Federal, dactílographa, caDTLERMANDO GOMES MONTEIRO ,(1.771), filho de João
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal def
Gortíes Monteiro Sobrinho e de Almerinda Gomes MonEngenho Velho. (Qualificação ex-officio.)
\
teiro, nascido a 23 de julho de 1913, no Estado de Mattd
Grosso, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no.dis*
CQRNELIO VIEIRA SANTIAGO, filho de Luiz Antônio Santricto municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)]
tiago é de Josephina Vieira Santiago, nascido a 16 de
setembro de 1898, no Estado de Pernambuco, enferPANILLO DA CUNHA NUNES '(1.772), filho de Jeremias
meiro, casado, com domicilio eleitoral no districto m u Feves Nunes e de Leufrida Corrêa da Cunha Nunes, nasnicipal de Engenho Velho. [(Qualificação
ex-officio.)
cido a 19 de setembro de 1912, no Estado do Rio Grande
ELMANO MARTINS DA COSTA CRUZ .(1.614), filho de
do«>Sul, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-*
lermano Martins da Costa Cruz e de Maria Antonietta!
tricto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-of'ficio.)]
Lobato Cruz, nascido a 30 de abril de 1910, em Juiz de
HELSON LEITE SOARES DE AZEVEDO (1.773), filho dê I
Fora, Estado de Minas Geraes, advogado, solteiro, coni
Humberto Soares de Azevedo e de Isaura Leite Soares
r domicilio eleitoral no districto municipai de Tijuca.!
de Azevedo, nascido a 16 de abril de 1913, no Districto
(Qualificação
ex-officio.)
Federal, militar, solteiro, com domicilio.eleitoral no disLUIZ DE AZAMBUJA VILLANOVA, '(1.615), filho de Cari-.
tricto municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
dido de Azambuja Villanova e de Anna Esmeria de OliARMANDO MONTENEGRO DE AZEVEDO (1.774), filho de
veira Guedes, nascido a 17 de novembro de 1895, em
Firmino Guilherme N. de Azevedo e de Francisca Mon, Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, militar, soltenegro de Azevedo, nascido a 14 de fevereiro de 1912,
/ teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da'
no Estado de Amazonas, militar, solteiro, com domicilia
Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.),
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
_
^
PEDRO PRISCO MARTINS (1.616), filho de João Carlos
Martins e de Maria José Nunes Martins, nascido a 18
JOSE' JOAQUIM DE ANDRADE '(1.775)', Tilhõ de Joaquim
de janeiro de 1900, em Vianna, Estado do Maranhão,
José de Andrade e de Maria Joaquina de Mello Andrade,
, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu*
nascido a 28 de dezembro de 1879, no Estado do Ceará,
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-officio.)
\
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio.),
.
WALDEMAR DE SOUZA MANGUEIRA (1.617), filho de Pé*
dro 'de Souza Mangueira e de Amancia Peixoto Man*
CARLOS DE MENEZES BRITTO '(1.776), filho dá Fernando
güeira, nascido a 8 de abril de 1901, no Districto Federal,
Ganadro'de Britto e de Alzira de Menezes Britto, nas/ enfermeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto
cido a 19 de agosto de 1908, em Niçtheroy, Estado do Rio
municipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)]
de Janeiro, militar, casado, com domicilio eleitoral no
JOSE' CUPERTINO VIEIRA (1.618), filho de Felix Gre*
distrido municipal de Engenho Velho. [(Qualificação
gorio Vieira e de Joanna Muniz Galvão Vieira, nascido
6X—OffictO
a 18 de setembro de 1887, no Estado do Rio Grande dd
JOSE' GOMES* DA SILVA (1.777)", filho de Arthur Gomes M
Sul, sargento, casado, com domicilio eleitoral no districto
Silva e de Maria Analia Gomes da Silva, nascido a,31
municipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)\
de outubro de 1904, no Estado de Pernambuco, militar, ELIAS DE SOUZA LIMA (1.619), filho de Sebastião de Souza'
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Lima e de Lauvina de Souza Lima, nascido a 17 de
Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
abril de 1894, em S. Salvador, Estado da Bahia, empreEDUARDO MACHADO (1.778), filho de Maria Rita Machado,
gado publico, casado, com domicilio eleitoral no disnascido a 23 de maio de 1910, no Estado do Pará, militar,
tricto municipal de Engenho Velho. [(Qualificação exsolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
officio.)
de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
LERY RIBEIRO DE AZEVEDO TL620)', filho" 'dê Cândido RoMARIO BELLEZA AMAZONAS DE SA' (1.779), filhd dè João
drigues de Azevedo e de Julia Ribeiro de Azevedo, nas*
Amazonas de Sá e de Maria Elvira Belleza Amazonas de
cido a 6 de setembro de 1912, no Districto Federal, funeSá, nascido a 3 de março de 1908, no Estado do Amazocionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no disnas, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto»
tricto municipal de Engenho .Velho. ^Qualificação ex-.
municipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)]
officio.)
•
JOSE' CAZALER DE QUADROS BITTENCOURT (1.780), f i OSCAR
DE
ANDRADE
QUILULA"
TÍ.621)', filho de Antônio
lho de Augusto Quadros Bittencourt e de Raphaela CaQlegario de Barros Quilula e de Ignez de Barros Quilula,
sado Martins, nascido a 10 de setembro de 1910, no Disnascido a 20 de maio de 1900, no Estado de Pernambuco,
tricto Federal, militar, casado, com domicilio eleitoral no
,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto mu*
districto municipal de Engenho Velho.
.(Qualificação;
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
GX— officio.)
HENRIQUE
FERREIRA
NOVO
(1.622),
filho
de
Antônio
FerJOANNA DE SOUZA REGO "(1.781)', filha dé Manoel Joareira Novo e de Luiza Ferreira Maruja, nascido a 3 de
quim Nobar do Rego e de Maria Benedicta de Souza
agosto de 1905, no Districto Federal, F. Esc. da Int. do
Rego, nascida a 20 de maio de 1913, no Districto Federal,
. Exercito, casado, com domicilio eleitoral no districto
funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no
municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-of ficio.)]
districto municipal de Engenho Velho.
(.Qualificação.
MARIA DE LOURDES MOREIRA (1.6l3), filha de Antonid
sx—officio t )
Lázaro Moreira e de Francelina Alves' Moreira, nascida
CARLOS NOGUEIRA LIMA (1.782), filho de João Nogueira
a 8 de janeiro de 1903, no Districto Federal, professora,
Lima e de Francisca Saraiva de Lima, nascido a 31 da
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
dezembro de 1907, no Estado de Amazonas, militar, sol-de Tijuca. (Qualificação ex-officio.)'
i
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da."
BOAVENTURA RIBEIRO (1.624), filho dê José Nobre Ri*
Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
beiro e de Fausta Ribeiro,nascido a 14 de julho de 1884 ,
FRANCISCO CAMILLO BEZERRA DE SOUZA (1.783)", filRS
em S. Luiz, Estado do Maranhão, funecionario munici*
de José Camillo de Souza e de Herminia Bezerra de Souza,
pai, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni*
nascido a 23 de agosto de 1908, no Estado do Maranhão,
cipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio.)
i
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu*
ELVIRA GLICERIA LINS (1.625), filha de João de Olivéirãi,
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
Lins e de Maria Glieeria Lins, nascida a 12 de novembro j
AMANCIO IGNACIO DE FARIAS (1.784), filho de Francisc'6
fie 1906, em § . Salvador, Estado, da Bahia, professor a,,]
Ignacio de Farias e de Bibjanp germina de Farias, nas*
i
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solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Tijuca. (Qualificação ex-officio.)
MÀNOLITA SEIGNEUR, (1.626), filha de Carlos E . Seigneur
e de Pilar Seigneur, nascida a 31 de março de 1911, no
Districto Federal, funccionaria municipal, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca..
'(Qualificação ex-officio.)
IRACEMA SEIGNEUR (1.627), filha de Carlos F . Seigneur
e de Pilar Seigneur, nascida a 21 de abril de. 1913; no
Districto Federal, funccionaria municipal,solteira, com .
domicilio e l e i t o r a l n o districto municipal de Tijuca.
i
(Qualificação ex-officio.)
CARLOTA DORISON MONTEIRO PAGANI (1.623), filha de
João Borges Monteiro e de Josephina Dorison Monteiro,
nascida a 16 de setembro de 1892, no Districto Federal,
funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
€X— OffÍCÍO.)

NOEMIA SOARES PINHEIRO (1.629), filha de Manoel Soa•* res Pinheiro e de Maria Rosa Domingues, nascida a 21 de
junho de 1902, no Districto Federal, professora municipai, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio.)
LUIZA FERREIRA GUIMARÃES (1.630), filha de Raul F e r reira Guimarães e de Carolina da Costa Guimarães, n a s cida a 3 de abril de 1907, no Districto Federal, professora municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação ex-officio.)
.
ííERMINIÁ CELESTINO (1.631), filha de Clodoveu Heliodoro Celestino e de Carlota Amélia da Silva Celestino,
nascida a 15 de março de 1902, em S. Fidelis, Estado do
Rio,. professora municipal; solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação exofficio.)
AIDA NUNES DA FONSECA (1.632), filha"de Carlos Alberto
da Fonseca e de Maria Nunes da Fonseca, nascida a 22
de junho de 1898, no Districto Federal, funccionaria
municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação
ex-officio.)
PETRINA BOMFIM (1.552), filha de José Bomfim e de
Anna Campos Bomfim, nascida a'1-7 de março de 1913,
em Aracaju', Estado de Sergipe, funccionaria publica,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
ALBERTO COELHO NEVES (Í-.580), filho de Francisco Neves e de Joanna Coelho Neves, nascido a 7 de outubro de
1902, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
LOURDES MARIA FERNANDES RODRIGUES (1.584), filha
de Francisco Júlio Fernandes e de Maria Luiza Fernandes, nascida a" 17 de junho de 1903, no Districto Federai,
professora municipal, casada, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
requerida.)
'
. , ' ' " . •
CAETANO JÚLIO DE CASTRO (1.609), filho de J u l i o i d e
Castro e de Margarida de Castro,,nascido a 10 de agosto',
de 1882,- no Estado de S. Paulo, operário, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
(Qualificação requerida.)
OSWALDO LANZELLETTI (1.616), filho de José Lanze!letli e de Gemmã" Selli Certa E . Lanzelletti, nascido a
24 de setembro de 1915, noi Districto Federal, vuleanizador, solteiro," com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
PERICLES REIS (1.634), filho de Joaquina da Silva Garcez,
. nascido a 31 de maio de 1899, no Districto Federal, hii- litar, sargento, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de .Engenho'Velho. (Qualificação r e - '
querida.)
ÁLVARO A VILLA LEAL (1.667), filho, de Carlos Leal e d e .
Maria das Dores Avilla Leal, nascido a 2 de janeiro de
1898, no Districto Federal, engenheiro civil, casado, com .
domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
Qualificação requerida.) ••
DOMINGOS MANOEL DE LIMA (1.309), filho de Manoel
Joaquim de Lima e de Joanna Francisca da Conceição,
nascido a 7 de maio de 1904,'em Brejo de Bananeira,
.Estado do" Rio Grande do Norte, 'operário, casado, com
domicilio eleitoral"no districto municipal de Engenho
A^elho. (Qualificação requerida.)..
_
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JOÃO ANICETO DE SOUZA (1.3.11)", filho de Valerio Ani.. ceto de Souza e de Maria Luiza de Oliveira, nascido a
24 de; junho de 1907, em S.. Salvador, Estado da Bahia,
militar, solteiro,, com domicilio eleitoral no districto
municipal de-Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
NATIVIDADE NOVAES LOPES (1.537), filha de José Novaes
. Lopes e de Antonia Lopes Novaes, nascida a 28 de abril
de 1905, em Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro, do»
- mestiça, casada, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
ARYNA DE CARVALHO (1.538), filha de Julieta de Carvalho, nascida a 6 de novembro dé 1904, no Districto F e deral,: domestica, casada; com domicilio eleitoral no d i s t r i c t p ' m u n i c i p a l de Engenho'Velho. (Qualificação r e querida .) .
CLAUDIONOR MARQUES (1.540), filho de Jesuino Marques
- e de Vicencia Maria Marques, nascido a 13 de' janeiro de
: 1912, no Districto. Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral ho districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-officio.)
;
MANOEL ESTEVES COUTINHO (1.543), filho de Antônio
" Esteves Coutinho e de Mequilina Maria Rosa, nascido a
4 de dezembro de 1882, em Manáos, Estado do Amazo-"
nas, contador, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.) :
JOSE' CLÁRIDO REBUSTILLO PORTUGAL (1.548), filho dé •
Manoel Gonçalves de'Souza Portugal e de Carmen Rebustillo Portugal, nascido a 20 de dezembro de 1910, em
Rio Claro, Estado do Rio de Janeiro, commercio, sol=>
teiro, í com" domicilio eleitoral no districto municipal de
( E n g e n h o Velho. (Qualificação requerida.)
OLÍMPIO^DA SILVA (1.275), filho de Manoel Bernardino
da Silva e de Maria do Carmo, nascido a 25 de novembro de 1912, em Curvadinho, Estado dei Alagoas; commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
PAULO DQ PRADO QUEIROZ (1.297), filho de Azariàs Marinho' de Queiroz e de Maria Isabel do Prado Queiroz,
nascido a 17 de setembro de 1913, em S-. Sebastião do
. Paraíso, Estado de Minas. Geraes, bancário, solteiro, eom
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação requerida.) l •
HUGO AGOSTINHO DA SILVA (1,298), filho de Carlinda
Agostinho da' Silva, naseido á 26 de outubro de "190(5,
bancário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
PAULO PIRES DE CARVALHO E ALBUQUERQUE (1,282),
filho do marechal D r . Antônio P . de Carvalho e de
Anna de Vincenzi P . de Albuquerque, nascido à 7 de
' agosto de-1913, no Districto,-Federal, estudante, solteiro;
com domicilio ' eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
OLAVO DA GLORIA ALVES (1.299), filho de Hyppolito da
Gloria Alves e de Perciliana Rachel Alves, nascido a 29
de março de 1903, no Districto Federal, operário, casado,
; com domicilio eleitoral ho districto municipal de Tijuca.
, (Qualificação requerida.)
• \
AFFONSO LE LIPORIO TEIXEIRA (1.301 ),„filho de; Mario
Augusto Teixeira e'de Lucinda Braga Teixeira, nascido
; a 9 de agosto de 1916, na Penha, Estado d e " S . 'Paulo,
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)!
LELIO BASTOS MONTE NEGRO (1.303), filho d e ' Mario
Monte Negro e de Antonietta Bastos Monte Negro, n a s cido a 12 de julho de 1912, no Districto Federal, com: mercib, solteiro, com domicilio eleitoral np districto m u nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
CLEMENTE DE SOUZA PINTO (1.175), filhe de Joaquim
•:' Pinto'dos-Anjos e d e Leonor Baptista Pimentel, nascido
a 1 dé agosto de 1906, no Districto Federal, serralheiro,
casado, com" domicilio eleitorai- no dislricto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
ÁLVARO MONTEIRO (1.179), filho de José Monteiro e de
Luiza Monteiro, nascido a 16 de dezembro de. 1884, no
" Districto Federal, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.
.. (Qualificação requerida.)
j
. DOMINGOS MIRANDA FERNANDES (1.181), filho de An~- tonio Miranda Fernande e de Maria da Conceição, nas• cido a 26 de maio de 1900, no Districto Federal, commercio, casado com domicilio-, eleitorai no. districto
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.);
:

;
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NICOLAU SÀNTORE (1.185), filho de João Baptista Santore e de Magdálena Chamarelli Saníore, nascido a 27
de outubro de 1887, em Itália, forasileiio naturalisado,
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. {Qualificação requerida.)
JOSE' GONÇALVES (1.203), filho de Faustiuo João Gonçalves e de Libania da Graça Moraes, nascido a 19 de
outubro de 1901, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Tijuca. (Qualificação requerida.)
CÍCERO TERRA-LIMA (1,264), filho de José Carlos de
Azevedo Lima e de Antonia Terra de A. Lima, nascido a
31 de dezembro de 1886, em Itabopoana, Estado do E s pirito Santo, .commercio, casado, com domicilio eleitoú no districto municipal de Engenho_Velho. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO FERREIRA NUNES (1.272), filho de Yalentim
Ferreira Nunes e de Maria Penha Nunes nascido a 10
de outubro de 1883, em Pau dos Ferros, Estado do Rio
Grande do Norte, fiscal, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Tijuca: ^Qualificação ex officio.)
ÍÜNNE DIAS MORAIS (1.089), filho de Joaquim Canuto
de F. Moraes e de Dolores Dias de Moraes, commercio,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
.\NTONlA FERREIRA SIMÕES (1.090), filha de Idolina Ferreira, nascida a 11 de novembro de 1310, em Faria
Lemos, Estado de Minas Geraes, commercio, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal dc Tijuca.
(Qualificação requerida.) .
ÍZIDRO MARTINS (1.099), filho de Nicolau Martins e de
Anna Hidalgo Martins, nascido a 23 de janeiro de 1895,
em Curitiba, Estado do Paraná, escrevente do Exercito
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
dc Engenho Velho. (Qualificação ex
officio.)
EUCLYDES COELHO í 1.161"), filho de Benevenuto Coelho
Antônio e de Virgilina Pires Coelho, nascido a 12 de outubro de 1895, em Chapéos d' Uvas, Estado de Minas
Geraes, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Tijuca. (Qual.-.f reação requerida.)
SEBASTIÃO PACHECO (1.162), filho de Manoel Rofino
Pacheco e de Maria da Conceição Pacheco, nascido a
20 de fevereiro de 1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engelho Velho. (Qualificação requerida.)
SILVIO COSTA PEREIRA (1.164), filho de G-astão Costa Pereira o de Julia Alves Pereira, nascido a 13 de junho
de 1916, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho
Velho. (Qualificação requerida.).
MOACYR SILVA (1.167), fiiho de Manoel Gomes da Silva
e de Zulmira Franldin da S. Seabra, nascido a 20 danovembro de 1-899, no Districto Federal, • commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Velho. (Qualificação ex
officio.)
ROQUE BAPTISTA DOS SANTOS (917), filho Leovegildo
Ribeiro Santos e de Noemi Baptista dos Santos, nascido
a 26 de dezembro de 1915, em Cambuey, Estado do Rio
de Janeiro, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida .)
VELSON GONÇALVES DE FREITAS (9S6), filho de Manoel Gonçalves de Freitas e de Bernardina Porcina
Torres, nascido a 1 de agosto de 1000, no Districto F e deral, commercio, cagado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
EUGENIA AZEVEDO FERREIRA (975), filha de Braulio de
Azevedo e de Maria Styres de Azevedo, nascida a 6 de
fevereiro de 1909, no Districto Federal, professora publica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
OSCAR CAETANO DOS SANTOS (1.034), fiiho de Caetano
dos Santos e de Athanasia Maria Conceição, nascido a
21 de fevereiro de 1882, no Districto Federal, funecionario publico, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação ex
officio.)
ABELARD FIGUEIREDO (1.082), filho de Justino Figueiredo e de Anna Figueiredo, naseido a 25 de jpnbo de
1899, em Maceió, Estado de Alagoas, eommercio, casado,
com domicilio eleitoral'no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida,),
t
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JOSE CAETANO TEIXEIRA (1.083), filho de "Mario Augusto Teixeira e de Lucicda Braga Teixeira, naseido iv
26 de junho de 1904, cm Mar de Hespanha, Estado de
Minas Geraes, estudante, solteiro, som domicilio eleitoral no districto municipai de Tijuca.
(Qualificação
requerida.)
E LÍRICO AMARAL (1.036), filho de Alfredo A m a r a l ' e do
Francisca de Amaral, nascido em 1901, no Districto
Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
JOÃO DUARTE (1.794), filho de Horacio Duarte e dc Heliodora Duarte da Silva, nascido a 10 de agosto de 19U,
em Santa Cruz do Quintunde, Estado de Alagoas, m i litar, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
Engenho Velho. (Qualificação ex
officio.)
MANOEL ANTU^ ES DA SILVA (1.795), filho de Avelino
Antunes da Silva e de Hortencia Maria Nogueira, nascida a 9 de janeiro de 1900, em Bananal, Estado de São
Paulo, empregado publico, com domicilio eleitora] no
districto ííiunicipal de Engenhe Vp-lhe. (Qualificação
,

ex

officio.)

GELASIO GENTIL DE AZEVEDO (1.796), filho de Sebastião Lopes de Azevedo e de Anacleta Gentil de Azevedo,
nascido a 21 de novembro de 188-3, no Estado da Bahia,
militar, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação ex
officio.)
CARLOS MENDES BARBOSA «.(1.797), filho de José Albino
Mendes e de Maria Monteiro Mendes, nascido a 2 de
janeiro de 1902. em Belém, Estado do Pará, militar,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Velho. (Qualificação ex
officio.)
HUMBERTO ALEXANDRINO DE AQUINO (1.798), filho de
Manoel Alexandrino de Aquino e de Prudência Alexandrina de Aquino, nascido a 10 de março de 1901, em
Macau, Estado do Rio Grande do Norte, miltiar, eom
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho- (Qualificação ex
officio.)
SEVER1.NO FRANCISCO DA PAZ (1.799), filho de Severiano Francisco da Paz, Elmira Augusta Corrêa da Paz,
.nascido a 8 de novembro de 1890, em Matto Grosso,
militar, com domicilio eleitoral no tíisticto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação ex
officio.)
LOPO DE CARVALHO COELHO (1.788), íilho de Joaquim
Marcellino Coelho e de Acy Coelho, nascido a 18 de fevereiro de 1911, em üruguayana, Estado do Rio Grande
do Sul, funecionario publico, com domicilio eleitoral
no dislricto municipal de Engenho Veibo. (Qualificação

ex

officio.)

MANOEL DE SOUZA WANDERLEY (14.789), filho de L-audelirra Wanderley dos Santos e de Maria Pastora de
Souza, nascido a 21 de fevereiro de 18*8, em Capella,
Eslado de Alagoas, militar, com domicilio eleitoral no
distrieto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
€X of fi-CIO - )

PEDRO SANCHES (1.790), filho de Domingos Sanches e de
Mathildes Sanches, nascido a 10 ds fevereiro de 1894,
em Cachoeira, Estado de São Paulo, empregado publico,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Velho. (Qualificarão ex
officio.)
OLAVO LOPES BAYMA' (1.791), íilho de Joaquim Lopes
Bayma e de Felicia-na Ferreira Bayma, nascido a 17 de
novembro de 1911, em Óbidos, Estado do Pará, militar,
com domicilio eleiloral no districto municipai do E n genho Velho. (Qualificação ex
officio.)
MANOEL NOGUEIRA (1.792), fiiho de João da Cruz Rabello e de Sabina Maria da Conceição, nascido a 1 cie
abril de 1889, no Estado do Rio de Janeiro, militar, com
domicilio eleitoral no districto municipai de Engenho
Velho. (Qualificação requerida.)
DEUSDED1T LOPES DOS SANTOS (1.793), fi/ao de Maximiano Lopes dos Santos e de Rita Nesia dos Santos, nascido
20 de março de 1911, em SanfAnna, Estado da Bahia,
militar, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação ex
officio.)
PERICLES REIS (1.634), filho de -Joaquina da Silva
Garcez, nascido a 3i de maio de 1899, no Districto F e deral, militar, solteiro, com domicilio eleitoral uo d i s tricto municipal de Engenho Velho. (Qualificação r e querida .)
JOSE' DE OLIVEIRA ARIOSA (1.035), filho dè Dconisio
Branco Ariosa e de Nadge de Oliveira. Ariosa, nascido a*
8 de janeiro de 1914, em Valença, Estado do Rio de J a neiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral nq
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districlo municipal de Engenho Velho. (Qualificação
requerida.)
GERALDO MARIA DE MAYELLA CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE (Í.636J, filho de João Alfredo Cavalcante Albuquerque e de Carolina Xavier Cavalcante Albuquerque, nascido a 17 de dezembro de 1913, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio elei-.
toral no districto municipal de Tijuca, .(Qualificação
''requerida.)
SYLYLA MARIA CAVALCANTE DE, ALBUQUERQUE ARAÚJO
,(1.637), filha de João Alfredo Cavalcante Albuquerque
e de Carolina Xaxier Cavalcante de Araújo, nascida a 3
de junho de 1912, no Districto ' Federal, funccionaria
publica, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
MARIANA LOYOLA POVOA (1.638), filha de Francelino
Fenelon de Loyola e de Mariana da Silva Marques,, nascida a 7 ,de novembro de 1.877, em Goyaz, Estado de
Goyaz, funccionaria publica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho, (Qualificação ex officio.),
ÍOSE' DO NASCIMENTO (1.639), filho de Manoel Thomé
do Nascimento e de Guiomar Pinheiro do Nascimento,
nascido a 29 de março de 1916, em Carangola, Estado de
Minas Geraes, estudante, solteiro, com domicílio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação r e querida .)
•
SÍDNEY BOTES DA COSTA Çl ,640), filho de Joacmim F r a n cisco da Costa e da Aída Mar.d Marie' Costa, nascido
a 29 de abril de 1916, no- Districto Federal,, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Tijuca. ("Qualificação requerida.
EDUARDO VILLELA DE CARVALHO (1.641), filho de Antônio Villela de Carvalho e de Marianna Viveiros daConceição, nascido a 23 de dezembro "de 1900, nó Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitor a l no districto municipal de Tijuca. (Qualificação r e querida.)
OÍYA MEIRELLES (1.642), filha de José Meirelles Alves
Moreira e de Maria. Antonietta Duarte Meirelles, nascida
19 de julho de 1909, no Districto Federal, domestica,
solteira, coni domicilio eleitoral no districto municipal
de Tijuca. ÍQualificação- requerida.)
MARIA ANTONIETTA MEIRELLES (1.643), filha de José
Meirelles Alves Moreira e de Maria 'Antonietta Duarte
- Meirelles, nascida a 4 de dezembro de 1912; no Districto
Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
districto-municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
JOSE-' FERREIRA BARRETO (1.644), filho de Manoel Neves
Barreto e de- Juselma Ferreira Barreto,, nascido a 17
de novembro de 1913,, em Itabaiana, Estado de Sergipe,
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
MARIA DE NAZARETH COELHO BALESTÜRO
(1.645),
filha- de Aristides Lopes Batestóro e de Rita Coelho
Balestêro, nascida a 8 de novembro de 1915, em Belém,
. Estado do Pará, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral, no districto municipal de Tijuca. (Qualificação ex
officio.)
HORACIO PEREIRA DE LEMOS (1.646)-, filho de Horacio
Pereira de Lemos e de Inala, dos Santos Lemos-, nascido
a, 30 de maio de 4915, no Districto Federal, militar,
solteiro, com domicilio eleitoral, no. districto municipal
de Engelho Velho, (Qualificação requerida.)
JAYME FERNANDES LIMA (.1.647), filho d e Joaquim Antônio Fernandes Lima e de Virgínia do Rego Lima,
nascido a 7 de abril de "1907, no Districto Federal, commercio, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de, Engenho Velho, (Qualificação requerida.)
IRJ.NEU BARATTA MONTEIRO (1.648), filho de Eugênio"
Baratta Monteiro e de. Reginia Graça Monteiro, nascido
a 6 de agosto de 1915, na Capital Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de-Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
"ALjÇY DE OLIVEIRA (1.649), filho de. Galicano Camillo da
.Silveira e de Maria Bemfica da Conceição, nascido a
29 de agosto de 1912, era. Matheus Leme, Estado de
Minas Geraes, bancário, solteiro, cora domicilio eleitoral no- districto municipal d e Engenho Velho, (Qualifi' eaaÊio requerida.) "
JOEL NOLÁSCO DE ALMEIDA (1.650), filho de Theophilo
No!asco de Almeida e de Zulmira Mascarenhas de Almeida, nascido a 25- de maio d© 4907", w R M r i c t o Fe*
1
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deraí, bancário, casado, com. domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho- Velho. (Qualificação r e querida.)
JADER GOMES DE OLIVEIRA (1.651), filho.de
Antônio
Gomes de Oliveira e de Arinda Pereira de Oliveira,
nascido a 13 de maio de 1914, em Santo Antônio da
Parciuncula, Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro,, com domicilio eleitoral no districto municipal, de
-Engenho- Velho-. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO MACHADO COITA (1.652), filho de Antônio Ma. . chatío Cotta e de Juliana- de Jesus, nascido a 28 de
julho de 1909, na Capital Federal, commercio, solteiro,
com domicilia eleitoral no districto municipal de E n genho Velho. (Qualificação requerida.)
MARIO ftICART (1.653), filho de Manoel Ricart Gonzalez
e de Aurelia' Erle, nascido a 20 de agosto de 1915, no
Districto Federal; estudante, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
HUMBERTO GUILHERME EMÍLIO LANZ (1.654), filho de
- Hermano Lanz e de Leonor Hitchings Lanz, nascidí! a
* 20 de maio de 1900, em Victorio, Estado do Espirito
Santo,- industrial, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação r e querida.)
JOSE' DE SA'" CAVALCANTE (1.655).. fiiho de Antônio de
Sá Cavalcante e de .Maria Cavalcante, nascido a 8 de
abril dc, 1909, em União, Estado de Alagoas, commercio, solteiro, com domicilio, eleitoral no districto m u n i cipal de Engenho Velho. {Qualificação requerida.)
ERNANDES BARBOSA (1.656), filho de Lysandro Jacintho
. Barbosa e de Glivia Lüiza, Barbosa, nascido a 19 de
junho dc 1&13, no Districto Federal, estudante," solteiro,
com domicílio eleitoral no districto municipal de T i - *
juca. (.QualifLcação requerida.)
JOAQUIM DUARTE SOARES Cf-657), filho de Joaquim
Gonçalves Duarte e de- Maria da Gloria, nascido a 8 de
junho de 1906, no Districto Federal, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de T i juca. (Qualificação requerida.)'
LUIZ FRAZÃO DA SILVA (1.653), íilho dc "Eduardo Luiz
Fvazwy e de Ignez Maria de Jesus, nascido a 25 de maio
de 1908; cm Macabé. Estado do- Rio de Janeiro, empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no dis- tricto municipal de 'Engenho Velho. (Qualificação r e querida.)
MARPO QUEíROD DE OLIVEIRA (1.659), filho de José Belisario de Oliveira e de Guiomar de Oliveira, nascido a
15 de outubro de 1907, Capital Federal,, militar, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Velho. (Qualificação requerida.)
JOÃO CASSIANO-DE OLIVEIRA (.1.660),-filho de Francisco Lucas de Oliveira e de Isabel Facundo de Oliveira,
nascido a 5 de j u n b o de 1909; em Fortaleza, Estado do
Ceará, marítimo-, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
requerida.)
OSCAR. MARTINS CORRÊA (1.861), filho de Bento .Martins
Corrêa e de Mariana Cândida Martins, nascido a 25 de
maio de '1.904, no' Districto Federal, empregado m u n i cipal, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Velho., (Qualificação requerida.)
MANOEL CORRÊA, BAPTISTA .(1.662), filho dc Antônio
Corrêa Baptista e de Olga Magalhães de Castro, nascido
a 0 dé. agosto de 1905,* na Capital Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação r e q u e r i d a . )
JOÃO LUCAS FILHO (1.663)-, filho de João Lucas e de'Mar i a Pedro, nascido a. 19 de julho de 1910, em Santos,,
Estado de São Paulo, operariój casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal dé Engenho Velho.
fQUalificação requerida,)
JOSE' AUGUSTO DE MEDEIROS (1.664) filho de João Jesé,
de Medeiros e de Aurelia dc Medeiros, nascido a 28 de
maio de 1891, em Santa Rita, Estado- da Parãhyba, funecionario publico, viuvo, com domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)';,
JORDÃO CLAUDEMIRO DOS SANTOS (1.665), filho de J a y - ,
• me Glaudemíro dos-Santos e d e E s t h e r dos Santos, n a s cido a 8 de abril de 1908, em Patrocínio, Estado de Minas Geraes, militar, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
requerida.£ f
" " . - ' .
;
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DJALMA DOS SANTOS '(1-666), filho de Damiana dos Santos, nascido a 10 de janeiro de 1909, em Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação requerida.)
ÁLVARO ÁVILA LEAL (1.667), filho de Carlos Francisco
Leal e de-Maria das Dores Ávila Leal, nascido a 2 de
Janeiro de 1898, no Districto Federal, engenheiro civil,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Tijuca. (Qualificação requerida.)
MARIA DE LOURDES VELLASCO MONTEIRO (1.668), f i lha de Pedro Duarte Monteiro e de Rita Vellasco Monteiro, nascida a 13 de julho de 1914, em Cambucy,
Monteiro, nascida a 13 de julho de 1914, em Cambucy,
Estado do Rio de Janeiro, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
JUVENAL MOREIRA SENRA (1,669) filho de Jo3é Moreira
Senra e de Clarinda Corrêa Silva, nascido a 25 de j a neiro de 1916, em Juiz de Fora, Estado de Mina3 Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Velho. .(Qualificação requerida.)
ERASMO CORRÊA DE MENEZES (1.670), filho de Manoel
Joaquim Corrêa de Menezes e de Ambrosina Carvalho
Corrêa de Menezes, nascido a 24 de julho de 1894, no
Districto Federal, commerciante, viuvo, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação requerida.)
FLORINDA BORGES FARIA (1.671), filha de José Borges
Apolinario e de Marianna Borges Faria, nascida a 3 de
setembro de 1898, no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
NAIR PEREIRA LEMOS (1.672), filha de Euclydes Carlos
Pereira e de Ernestina Requião Pereira, nascida a 25
de julho de 1901, no Dislricto Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
JOÃO CLIMACO DOS REIS (1.673), filho de João Climaco
dos Reis e de Maria da Conceição Reis, naseido a 8 de
julho de 1894, no Districto Federal, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Velho. (Qualificação requerida.")
JOAQUIM COSTA MARQUES (1.674), filho de Oscar da
Costa Marques e de Rosaura da Costa Marques, nascido
a 22 de julho de 1912, no Estado de S. Paulo, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
CARLOS ALBERTO VARELLA (1.675), filho dè Manoel
José Varella e de Maria Varella, nascido a 14 de abril
de 1895, no Districto Federal, operário, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engelho
"Velho. (Qualificação requerida.)
•NEWTON ALVES VIANNA (1.676), filho de Arlindo Alves
Vianna e de Laura Leal, nascido a 2 d e . agosto de
1912, no Dislricto Federal, dactylographo, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação requerida.)
HEliMOGENES GONZAGA NAZARETH (1.677), filho de
Luiza Gonzaga Nazaretb, nascido a 16 de abril de 1898,
em Araruama, Estado do Rio de Janeiro, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Tijuca. (Qualificação r e q u e r i d a . )
PEDRO DA SILVA CARDOSO (1.678), filho de João da
Silva Cardoso e de Guiihermina de Jesus, nascido a 21
de setembro de 1902, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Tijuca. (Qualificação requerida.)
CARLOS SALOMONOWSKY DE BINAR (1.679), filho de
Aristóteles de Souto Binar e de Emilia Josette Salomonowsky de Binar, nascido a 1 de fevereiro de 1900, erri
Cuyabá, Estado de Matto Grosso, jornalista, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação requerida.)
\
OCTAVIO MOREIRA SOARES (1.680), filho de Antônio Soares e de Alzira Vieira Soares, nascido a 11 de outubro
de 1912, no Districto Federal, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenhes
Velho. (Qualificação requerida.)
1
ROMÁRIO DOS SANTOS (1.681), filho de Lino dos Santos;
e de Zulmira dos Santos, nascido a 27 de maio dfe 1913,
no Districlo Federal, commercio, solteiro, com domici-
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lio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.i
(Qualificação requerida.)
PHILADELP1IO NOGUEIRA (1.682), filho de João José Veríssimo Peçanha e de Senhor inha Camita da Conceição,
nascido a 28 de agosto de 1888, em Macahé, Estado do
Rio de Janeiro, funecionario publico, casado, com domicilio eleiloral no districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação requerida.)
ANTÔNIO AUGUSTO MACHADO METTRAN (1.683), filho
de Aristides Mettran e de Juventina Machado Mettran,
nascido a 14 de julho de 1906, em Cantagallo, Estado do
Rio de Janeiro, medico, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
ALBERTINA LOBO BORGES (1.684), filha de João Coelho
da Silva Lobo e de Olympia Amélia da Silva Lobo, n a s cida a 28 de julho de 1883, no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
ULYSSES CAMPOS (1.685), filho de Benedieto de Oliveira
Campos e de Alice Campos, nascido a 17 de julho dei
1916, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Velho. (Qualificação requerida.)
OSMARIO SARMENTO PONTES (1.686), filho de José Nico-.
medes de Pontes e de Rita Sarmento Pontes, nascido a
1 de março de 1902, em Maceió, Estado de Alagoas,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
CARLOS SAMPAIO (1.687), filho de Francisco da Fonseca
. Sampaio e de Maria da Trindade Sampaio, nascido a
26 de julho de 1894, no Districto Federal, empregador
municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
JOSE' ANTÔNIO NETTO (1.688), filho de Francisco Netto
e de Maria Lobato Netto, nascido a 4 de março de 1897,
no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engelho Velho.
(Qualificação requerida.)
MILTON BOTELHO DE MELLO (1.689), filho de Antônio
Felisberto Botelho e de Maria de"Britto Botelho, nascido
a 26 de outubro de 1913, em Entre Rios, Estado do Rio
de Janeiro, contador, solteiro, eom domicilio eleitoral
no Dislricto Municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.")
SCYLLA CABRAL DA COSTA (1.690), filho de Manoel José
da Costa Filho e de Maria das Mercês Cabral da Gosta,
nascido a 25 de fevereiro de 1914, .em Recife, Estado de
Pernambuco, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
PEDRO DA SILVA TAVARES (1.691), filho de Pedro de
Souza Tavares e de Jacintha Pereira da Jesus, nascido
a 2 de outubro de 1903, em Campos, Estado do Rio de
Janeiro, alfaiate, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação r e querida.)
LUIZ AUGUSTO DO NASCIMENTO (1.692), Luiz Augusto'
do Nascimento e de Maria Araújo do Nascimento, n a s cido a 12 de maio de 19C5, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
JOSE' DA GRAÇA CAMINHA (1.693;, filho de Manoel-Ferreira dos Santos Caminha e de Leonilha da Graça Monteiro, nascido a 18 de abril de 1883, em Icó, Estado do!
Ceará, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
'
MYRTHES CORTES DE LACERDA (1.694), filha de Alberto
Gama de Castro Lacerda e de Nathalina Cortes de L a cerda, nascida a 10 de abril de 1910, em Providencia,
Estado de Minas Geraes, professora, solteira, com do^
micilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida:) ,
PERIQUARY DE MEDEIROS '(1.695), filho de Álvaro de
Medeiros e de Maria F e r r e i r a de Medeiros, nascido a',
11 de março de 1910, em Fortaleza, Estado do C e a r á , '
medico, solteiro, com domicilio eleitorai no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
JULIETA COELHO DA COSTA (1.696), filha de Manoel A n - '
tonio Coelho e de Carolina Coelho, nascida a 9 de maioi
de 1874, no Districto Federal, funccionaria publica,
viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Tijuca. .(Qualificação
ex-officio.)1

;
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JORGE RANGEL DE SOUZA (1.697), filho de João Rangel
WALDEMAR LEVY CARDOSO (1.713), filhj ,de Antônio dd
"de Souza e de Julia Ávila de Souza, nascido a 3 de j u n h o
)•'
Almeida Cardoso e de Stella Levy Cardoso, nascido a 4
de 1909, em Jeronymo Mesquita, Estado do Rio de J a .'• de dezembro de 1900, na Capital Federal, official do
neiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no disExercito, com domieiiio eleitoral no districto municitricto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
pal-de Tijuca. (Qualificação requerida.)
HENRIQUE MESQUINA COVRE (1.698), filho de VencenJAHBAS SOARES DOS SANTOS (1.714), filho de Jovelind
zo Covre e de Lúcia Serradia, nascido a 29 de outubro
Soares dos Santos e de Maria da Conceição Santos, n a s de 1897, em Guarany, Estado de Minas Geraes, mecâ> cido a 23 de junho de 1911, em Vassouras, Estado do
nico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i Rio de Janeiro, commercio, com domicilio eleitoral no
cipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
districto municipal de Engenho Velho.
XQualificação
JOSE' ROSA DA SILVA (1.699), filho de José Bento da Rosa
requerida.)
e de Maria Cândida da Silva,, nascido a 24 de março de
RAULINA MORAES COUTINHO (1.715), filha de Manoel
1907, no Districto Federal, operário, solteiro, com do-*
Coutinho e de Elmira Moraes Coutinho, nascida a 13 da
micilio eleitoral no districto municipal de Engenho V e março de 1898, em Cachoeira do Itapemirim, Estado do
l h o . (Qualificação requerida.)
Espirito Santo, enfermeira, com domicilio eleitoral no
"fil-LIAS RODRIGUES FERNANDES (1.700), filho de L o u r e n districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
ço Rodrigues e de Amalia Fernandes, nascido a 21 da
requerida.)
julho de 1892, em Hespanha (nacionalizado brasileiro),
PEDRO IVO PEREIRA DE CARVALHO (1.716), filho de
com domicilio eleitoral no districto municipal de T i v Heméterio Augusto Pereira de Carvalho e de Maria do
juca. (Qualificação ex-offieio, n . 77.)
• ;
Carmo Corrêa, nascido a 30 de agosto de 1891, ria Cidade de Rio Grande, Estado do Rio Grande do Sul, e m VICENTE - NORÍVAL DOS SANTOS (1.701), filho de L o u r i pregado publico, com domicilio eleitoral no districto
val Benedicto dos Santos e de Florisbella de Souza Sanmunicipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
tos, nascido a 16 de novembro de 1911, no Districto F e deral, operário, com domicilio eleitoral no districto m u JOANNA CLARA DE MIRANDA (1.717), filha de Horacia dá
nicipal de Tijuca. (Qualificação r e q u e r i d a . ) ,
Motta, nascida, a 18 de .agosto de 1887, na Capital F e CEZARIO LEITE DE MATTOS (1.702), filho de Militão F e r deral, com domicilio eleitoral no districto municipal
reira de Mattos e de Maria Leite de Mattos, nascido á
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
1 de agosto de 1913, no Districto Federal, commercio,
PASCHOALINO LAURO (1.718), filho de Antônio Lauro ê
com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijude Antonietta Via, nascido a 26 de junho de 1912, na
ca. (Qualificação requerida.)
Capital Federal, commercio, com domicilio eleitoral no
WALDEMAR DE OLIVEIRA MATTOS (1.703), filho de João
districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
Caetano de Mattos e de Euridice de Oliveira Mattos,
requerida.)
, =
nascido a 2 de maiq de 1915, no Districto Federal, opeMARIA JOSE' BREVES FALCÃO (1.719), filha de Eduardo
rário, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Antônio Falcão e de Ceeilia de Souza Breves Falcão,
T i j u c a . (Qualificação requerida.)
'•nascida a 23 de março de 1913, em Petropolis. Estado
AGUINALDO FERREIRA DA SILVA (1.704), filho de Ando Rio de Janeiro, funccionaria. publica, com domicilio
tônio Ferreira da Silva e de Jovina Felix da Silva, n a s eleitorai no districto municipal de Tijuca. (Qualificacido a 22 de fevereiro de 1911, em Cordeiro, Estado do
ção
ex-officio.)
Rio dé Janeiro, commercio, com domicilio eleitoral no
RUTE BREVES PIMENTA VELLOSO (1.720), filha de Rodistricto "municipal de Engenho Velho. (Qualificação
dolpho Pimenta Velloso e de Justina Breves Pimenta
requerida.)
Velloso, nascida a 5 de janeiro de 1910, em Niçtheroy,
AMIN SIMÃO (1.705), filho de Waldyr Simão e de Nabiha
Estado do Rio de Janeiro, funccionaria publica,- com
Simão, nascido a 19 de junho de 1907, em S. João doi
domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
Muquy, Estado do Espirito Santo, funecionario publi(Qualificação
ex-officio.)
co, com domicilio eleitoral no districto municipal de.
'MARIA ALICE BERNARD ROBB "(1.721), filha dê João
Tijuca. (Qualificação requerida.)
Emilio Robb e de Henriquetta Bernard Robb, nascida a
CLA RINDO SAMPAIO (1.706), filho de Sampaio Daniel de
9 de junho de 1907, em Petropolis, Estado do Rio de
;
Souza e de Virgínia Joaquina de Souza, nascido a 30 do'
Janeiro, funccionaria publica, com domicilio eleitoral
julho de 1900, no Districto Federal, com domicilio eleino districto municipal de Tijuca. .(Qualificação
ex• toral no districto municipal, de Engenho Velho. (Quaofficio .)
'
<•
lif icação-ex-officio.)
TRAJANO DOS SANTOS (1.722), filho de Lázaro Trajano
JOAQUIM MOITINHO FERREIRA DOS SANTOS (1.707), fidos Santos e de Maria Rosa dos Santos, nascido a 14 de
lho de José Moitinho dos Santos e de Elvira Melgaço
junho de 1895, na Capital Federal, commercio, com d o Ferreira dos Santos, nascido a 14 de junho de 1907, no
micilio eleitoral no distrieto municipal de
Tijuca.
Districto Federal, guarda-livros, com domicilio eleito. (Qualificação requerida..)
ral no districto municipal de Tijuca. .(Qualificação r e MANOEL RIBEIRO PASCHOAL (1.723), filho de Manoel
querida.)
José Paschoal e de Carlota Izaltina Paschoal, nascido a
LAURA CHAVES MENEZES (1.708), filha de Alberto.Bor17 de maio de 1895, em Águas Bailas, Estado de P e r nardino da Cunha -Menezes e de Elvira Carolina Chaves
nambuco, operário, com domicilio eleitoral no districto
Menezes, nascida a 2 de março de 1904, no Estado do)
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
Rio de Janeiro, funccionaria publica, com domicilio
LÜCY MEDINA FONSECA (1.724), filha de Eduardo Guieleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificamarães Fonseca e de Laura Medina Fonseca, nascida a
ção
ex-officio.)
4 de julho de 1914. na Capital Federal, empregada p u ELPIDIO FERNANDES VALLE (1.709), filho de Raymundo
blica, com domicilio eleitoral no districto municipal do
• José Ferreira Valle e de Maria do Carmo das Flores,Engenho Velho. (Qualificação ex officio.)
nascido a 6 de setembro de 191.3, em Niçtheroy, Estado!
JOÃO EDUARDO COSTA (1.725), filho d e Firmina F o r t u n á do Rio dé Janeiro, operário, com domicilio eleitoral no
ta da Conceição, nascido a 6 de janeiro de 1901, em Sandistricto municipal de Tijuca.- (Qualificação requerida.);
ta Maria Magdálena, Estado do Rio de Janeiro, operário,
JOSE' FERREIRA. DA'SILVA (1.710), filho de José Ferrei-"
com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijura Valentim e de Maria Fernandes de" Freitas, nascido
ca. (Qualificação requerida.)
a 23 de março de 1912, no Districto Federal, commercio,
JOSÉ ANTÔNIO PINTO GOMES (1.726)', f i l h o d e Manoel
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n Antônio Gomes e de Eliza Henriqueta Gomes, nascido»
genho Velho. (Qualificação requerida.)
,
a 20 de junho de 1898, na- Capital Federal, operário,
JOÃO DIDINI (1.711), filho de "Didini Chiaríssimo e de
com domicilio eleitoral no districto municipal de T i Adalgisa Brunelli, nascido a 2 de junho de 1900, em Sao
juca. (Qualificação requerida.)
Geraldo, Estado.de Minas Geraes, fundidor, com domiCARLOS BENICIO DA COSTA BRITO (1.727), filho de Mareiiio eleitoral no distrieto municipal de Engenho Velho .j
cos da Costa Brito e de lzabel Joanna Conceição, nascido
(Qualificação requerida.)
a 23 de agosto de 1895, em Campos, Estado do Rio de
GUARANY JORGE HENRIQUE "(1.712), filho de Manoel
Janeiro, commercio. com 'domicilio eleitoral no districtp
Jorge Júnior e de Donaria Antunes Henrique, nascido
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida'.)
a 17 de novembro de 1914, no Districto Federal, radioJOSÉ GONÇALVES CURVELL0 "(1.728), filho de Manoel
telegraphista, com domicilio eleitoral no districto nvu>
Gonçalves Curvello e de Maria Emilia Gonçalves, nascinicipal de Tijuca. (Qualificação requerida.), .
do a 3 de março de 1900, n a Capital Federal, e m p r e 3
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gado municipal, com domicilio eleitoral no distrieto m u nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida. 1
LUIZ TELLES DE FREITAS (1.729), filho de Manoel Telles
de Freitas e de Rosa Amélia Cabelo, nascido a 30 de j a neiro de 1910, em Santa Luzia do Norte, Estado de Alagoas, operário, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
ELYSIO GUIMARÃES FONSECA • (1.730), filho de Eduardo
-Guimarães Fonseca e de Laura Mediria Fonseca, nascido a 20 de junho de 1913, na Capital Federal, militar,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Velho. (Qualificação requerida.)
ADALARDO DE CARVALHO "(1-731), filho de Manoel Augusto de Carvalho e de Celeste de Carvalho, nascido a
19 de janeiro de 1908, na Capital Federal, jornalista,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
ÁLVARO NORIVAL DE SOUZA LIMA (1.732), filho de Secundino de Souza Lima e de Maria Ceeilia de Souza
Lima, naseido a 21 de agosto de 1895, no Estado de Pernambuco, commercio, com domicilio eleitoral no distrieto munieipal de Engenho Velho. (Qualificação r e querida.)
SYLVIO DA SILVA" (1.733), filho de Camillo Antônio da
Silva e de Rosa Pereira da Silva, nascido a 9 de março
de 1913, na Capital Federal, com domicilio eleitoral n o .
districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação,
requerida.)
ARY SOARES DE MIRANDA (1.734), filho de Jorge Miranda e de Izaltina Soares de Miranda, nascido a 21 de ianeiro de 1912, na Capital Federal, commercio, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
JOÃO DA SILVA BARCELLOS (1.735), filho de João José
da Silva Bfircellos e de Georgina Thereza de Britto B a r cellos, nascido a 8 de outubro de 1909, na Capital F e '
deral, com'domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
PEDRO DE SOUZA PADILHA
(1.736), filho de José de
Souza Padilha e de Clara Maria da Conceição, nascido
a 20 de outubro de 1896, em Passa Tres, Estado do Rio
de Janeiro, operário, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
JOAQUIM RABELLO DOS SANTOS (1.737), filho de José
Antônio dos Santos e de Julia dos Santos Rabello, nascido a 14 de outubro de 1913, na Capital Federal, commercio, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
MARIO DE PAIVA PACHECO (1.738), filho de José Moreira Pacheco e de Emiliana Paiva Pacheco, nascido a 30
de maio de 1914, na Capital Federal, commercio. com
domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
(Qualificação requerida.)
MURTLLO LOPES MARTINS (1.739), filho de Rogério-Lope^ Martins e de Angelina Lopes Martins, nascido a 6
de "junho de 1906, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
Tijuca. (Qualificação requerida.)
MOZART CUNHA (1.740), filho de. Engenio Cunha e de Olga
Lopes da Cunha, nascido a 16 de agosto de 1916, n a
Capital Federal, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
BENEDICTO DE ASSUMPÇÃO (1.741), filho de Raymundo
Barcellona de Assumpção e de Hermenegilda Barcellona
de Assumpção, nascido a 24 de fevereiro de 1908, na
Capital Federal, com domicilio eleitoral no districta
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
CÂNDIDO GOULART DE SOUZA (1.742), filho de Antônio
Pedro Goulart de Souza e de Aureliana Cândida. de
Souza, naseido a 11 de março de 1900, na Capital F e deral, pintor, com domicilio eleiloral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)
ROSITA PELLEGRINO GAY (1.743), filha de Miguel Vicente Pellegrino e de Ignez Pelingeiro Pellegrino, nascida
- a 6 de dezembro de 1889, na Capital Federal, domestica,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Velho. - (Qualificação requerida.)
NICOMEDES MENDES (1.744), filho de Manoel Matheus e
' de Raymunda Mendes, nascido a 2 dé setembro de 1900,
em S. Luiz, Estado do Maranhão, operário, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca, (Qualificação requerida.)
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MANOEL MESSIAS FREIRE (1.745), nascido a 27 de abrit
de 1895, em Macambira, Estado de Sergipe, sargento da
armada, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação ex officio.)
ALCIDES RODRIGUES DA CUNHA (1.746), filho de Vicer.te Rodrigues da Cunha e de Ceeilia Raphaela da Cunha,
nascido a 7 de novembro de 1904, na Capital Federal,
empregado publico, com domicilio eleitoral no districto
™
P
Engenho Velho. (Qualificação ex officio.)
REGINA COELI VELASCO PEREIRA (1.747), filha de João
Coutinho Pereira Velasco e de Regina Coeli Araújo Ve.
lasco, nascida a 30 de abril de 1905, em Ttaborahy, Estado do Rio de Janeiro, funccionaria publica, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação ex officio.)
1
MARIA ANTONIETA ALCÂNTARA (1.748), filha de Manoel
Pedro de Alcântara e de Maria Mercedes de Alcântara
nascida a 30 de janeiro de 1907, em Curityba, Estado
do Paraná, professora municipal, com domicilio eleitoral no districto municipal de, Tijuca. (Qualificação e£
officio.)
ANTONIA DÉ ALMEIDA FARIA (1.749), filha de Elias Machado de Almeida e de Amélia Berguó de Almeida, nascida a 26 de julho de 1904, no Estado de Matto Grosso,
com domicilio eleitoral no districto municipal de T i juca. (Qualificação ex officio.)
VERANO FRAGA COELHO (1.750), filho de Verano Pinto
Coelho e de^Carbiozina Fraga Coelho, nascido a 20 de
agosto de 1911, em Victoria, Estado de Espirito Santo,
funecionario municipal, com domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação ex
officio.)
ERCILIA DE ARARIPE VELASCO (1.751), filha de Mario
Velasco e de Aida Araripe Velasco, nascida a 25 de o u tubro de 1905, na Capital Federal, funccionaria m u n i cipal, com domicilio eleitoral no districto municipal da
Tijuca. (Qualificação ex
officio.)
ALBA DE BARROS E VASCONCELLOS GIESTA (1.752),
filha de Américo de Barros e Vasconcellos e de Thereza
Siqueira de Barros e Vasconcellos, nascida a 21 de setembro de 1899, na Capital Federal, funccionaria municipal, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Tijuca. (Qualificação ex officio.)
JURACY ALVES GONÇALVES (1.753), filho de Thomaz
José Gonçalves e de Zulmira Alves Gonçalves, nascido
a 4 de dezembro de 1899, na Capital Federal, funecionario municipal, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex officio.)
ANNA DE ARAÚJO COELHO (1.754), filha de Emilia E u gênio Rodrigues Coelho e de Ernestina de Araújo Coelho,
nascida a 11 de janeiro de 1904, em Petropolis, Estado
do Rio de Janeiro, funccionaria municipal, com domi-.
cilio eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação ex officio.)
"EITEL RAMOS DE AZEVEDO (1.755), filho de Daniel Almeida de Azeredo c do Cordelia Ramos et» Azevedo, nascido a 20 de fevereiro de 1914, na Capital Federal, funecionario municipal, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Tijuca. (Qualificação ex officio.)
HELENA MIRANDA (1.756), filha de João Martins Gonçalves de Miranda e de Almerinda Machado Miranda,
nascida a 19 de 'maio de 1007, na Capital Federal,
funccionaria municipal, com domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de Tijuca. (Qualificação ex officio.)}
ÁUREA DE-MORAES GUIMARÃES (1.757), filha de Avelino Augusto Guimarães e de Paulina Eliza de Moraes
Guimarães, nascida a 12 de setembro de 1891, em Valença, Estado dõ Rio.- de Janeiro, funccionaria m u n i cipal, eom domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Velho. (Qualificação ex officio.)
ALYRE DE LIMA RODRIGUES (1.758), filha de Asdrubaí
de Azeredo Rodrigues e de Norma Dias da Silva Lima
Rodrigues, nascida a 3 de fevereiro de 1913, na Capitall
Federal, funccionaria municipal,, com 'domicilio eleitoral no dislricto municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex. officio.)
~
SAMIRA KHURY (1.759), filha de Macino Ibrahim Khury
è de Maria Mahluz Khury, nascida a 27 de setembro de
1913, na Capital Federal, funccionaria municipal, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenhei
Velho. (Qualificação ex officio.)
DIAMANTINA d'OLIVEIRA • CARVALHO (1.760), filha d e .
Fiel Augusto d'01iveira e de Virgüina Barbosa Oliveira,
U I U C 1
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nascida a 20 de agosto de 1897, na Capital Federal,
DALILA SOARES DE FREITAS PIRES (1.780), filha de
funccionaria municipal, com domicilio eleitoral no disFlorèncio Soares e de Augusta Soares, nascida a 10 de
lricto municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex
dezembro de 1890, no Districto Federal,
funccionaria
•officio.)
.
•
.
publica, com domicílio eleitoral .no districto municipal
de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
LAURA BEZERRA DE FREITAS (1.76.1), filha de Cleto José
-de Freitas e de lzabel Bezerra de Freitas, nascida a 18
AGOSTINHO RANGEL DE JESUS (1.808), filho de Manoel
. - de maio dé 1836, na Capital Federal, funccionaria m n Rangel de Jesus e de Isabel. Maria .da Conceição, nas-.
lieipal, com domicilio eleitoral no districto'municipal
.. cido. a 6 dè maio de..1905, no Districto Federal, casade Tijuca. (Qualificarão ex officio.)
'
do, còm "domicilio eleitoral no "districto municipal de
Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
ODETTE LEAL ALVES PEQUENO (1.762), filha de AntôALBINO LOPES DE MELLO (1.809), filho de Adolpho Mello
nio Carvalho da Silva Leal e de Marcolina Leal, nascida
e de. Anna Lopes Mello, nascido a 13 de outubro de
. a 17 de abril de Í897, no Estado de São Paulo, funccio1894, nò Estado do Pará, militar, casado, com domicilio
naria municipal, com^ domicilio eleitoral no„ districto
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.
municipal"de--Tijuca. ( Q u a l i f i c a ç ã o ^
offitio").
(Qualificação ex-officio.)
'•
«ERÉA DE MORAES OUTERRES TAVETRA (1.763), filha de
"ÁLVARO BAPTISTA DE OLIVEIRA (1.810), filho de AnArthur Ferreira Guterres e de Horaida de Moraes' Gutônio 'Laurindo da Silva e.de Maria Anastácia de Oliterrcs, nascida, a 12 de maio de 1896, na Capital F e , \ : Veira e Silva, nascido a 25 de. setembro de 1896, em
deral,'funccionaria municipal,'com
domicilio eleitoral
, Victoria, Estado de Pernambuco, militar, casado, com
no' districto municipal de Engenho Velho. (Qualificadomicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
ção ex officio.) - ;
Velho-. (Qualificação
êx-officio.)
MYRTHES DE FREITAS (1.764), filha de Gãudino de Fa-v
JOSE' GUALTERIO DA COSTA FERREIRA '(1.811), filho
ria e de Maria de Oliveira Faria, nascida a 30 de julho
de José da Costa Ferreira Filho e de Antonia Martinha
de 1903, no Estado de Espirito Santo, funccionaria* mu-"
Ferreira, nascido a 9 de julho de 1889," no Estado do
tucipaJ, com domicilio eleitora! no districto municipal
Rio de Janeiro, enfermeiro de' 2 classe, casado, eom
de Engenho Velho. (Qualificação ex officio.). • •
domicílio eleitoral no distrieto municipal de Engenho
S'iLVlA CALAINHO (1.765), filha de Alfredo Calainho e de
a-' Velho. (Qualificação
ex-officio.)
.Palmyra Calainho, nascida a í de abril de 1903( na CaDAGMAR GONÇALVES (1.812), filha de Américo José Ror
pital Federal, funccionaria municipal, com domicilio
- ' " dfigiies é de Etelvina Gonçalves' Rodrigues, nascida a
eleitoral no districto municipal de Tijuca. (Qualificação
.
21 de novembro de 1914, na Capital Federal, funccionaex officio.)
•
ria publica, solteira, com domicilio eleitoral no distriíiIüTONTO ANTUNES FERNANDES (1.766). filho de F e r cto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex~
nando Antunes e de Rosalia de Jesus, nascido a 29• • di> -'
. officio.)
janeiro de 190'2, em Portugal, naturalizado, funeciona.PAULINO DE OLIVEIRA (1.813), filho de Fid.encio d e Olirio municipal, com domicilio eleitoral no districto mu-,
- ' ' " . ' veira e de Virgínia Pereira de Oliveira, nascido a 22 de
nicipal de Tijyea. (Qualificação ex O F F I C I O . )
•
junho de 1905, em S. Francisco de Assis, Estado do
CARMEN R1CHARD. (1.767), filha de Alfredo Raymundo RiRio Grande do Sub- militar, solteiro, com domicilio elei• chard e de Julieta Riehard, nascida a 18 de novembro
toral no districto municipal de Engenho Velho. (Quade 1903, na. Capital Federal, funccionaria municipal, coni
lificação ex-officio ")
domicilio eleitoral no districto municipal de Tijuca.
JOSE' FRANCISCO DA SILVA (1.S14), filho de Francisco
(Qualificação ex officio.)
_
da' Silva e de Maria da Silva, nascido a 21 de abril d3
OSCARLINA DE SOUZA PRATA <í.768), filha de'Carlos Si1913, em Campina Grande, Estado da Parãhyba do
mões" Prata e de Maria Antonia de Souza Prata,-nascida
"Norte, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no disa 28 de agosto de ÍS99, em Ouro Preto, Estado de Minas
.. tricto. municipal de Engenho Velho.
(Qualificação
Geraes, funccionaria municipal, com domicilio eleitoral
"ex-officio".
.'
no districto municipal de Tijuca. (Qualificação ex offi_GREGORIO FERREIRA JATOBÁ'., ( i . 8 1 5 ) , íilho de Vicente
cio.)
Ferreira Satan Jatobá e de Anna Rosa Jatobá,.nascido a
GAZEMIRO SOARES DA COSTA (1.769), filho de João
28 de, novembro de 1899, no Estado-de Alagtas, "enferCunha Magalhães e de Maria-Joaquina Soares,, nascido
meiro da Policia Militar, casado, com domicilio eleito- ;
a 24 de dezembro de 1870, em-Portugal, naturalisado,
ral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualifunecionario municipal, com domicilio eleitoral no disficação "ex-officio",j
- . - . . '
tricto municipal tfe Engenho Velho. «3uaiifieaç3o ex
JOÃO CELSO PEREIRA (1.816), filho de João Raymundo
officio.)
" Pereira e de Raymunda da Paixão Pereira, nascido a
ORINDA COSTA (1.770), filha de Manoel Antônio da Costa
"6 de junho de 1906. no Estado do Pará, militar, casado,
e de Anna Monteiro Costa, nascida â 25 de- janeiro da
- . com domicilio eleitoral no districto municipal de E n " 1905," na Capital-Federal, funccionaria municipal, com
' domicilio eleitoral no districto municipal d e . E n g e n h o
, genho Velho. - (Qualificação "ex-offieio". .Velho. (Qualificação ex officio.)
' >
CONSTANTINÓ DE BARROS (1.817), filho de José de. BarWALDOMIRO MAURO (1.800), filho de João. Mauro e de
ros e'de Rosa de Barros, nascido a 3 de fevereiro d e
Roselmira Mauro, nascido a 26 de dezembro de 1904, em
1897, na Capital Federal, continuo D . S". Guerra, caBello Horizonte, Estado de Minas- Geraes, militar, com
sado,, com domicilio eleitoral no districto municipal de
domicilio' eleitoral' ho districto municipal de Engenho
Engenho Velho. (Qualificação "èx-o'fficio".
Velho. (Qualificação
ex-officio.)
OCTAVIO CARDOSO (1.818), filho-de Antônio Cardoso e de
WALFRIDO ALVES RIBEIRO (1.801)*, filho de Eloy João
Maria.dos Santos Cardoso, nascido a 23 de agosto de
Alves Ribeiro e de Cândida Alves Ribeiro, nascido a" 11
. 1906,-na Capital •Federal, funecionario publico, solteide fevereiro de 1900, em. Fortaleza, Estado do Ceará
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
militar, com domicilio eleitoral no districto municipal
Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio".
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
HELENA ARRUDA CÂMARA (.1.819), filha de Francisco
de Arruda Câmara e de Maria de Souza Arruda Câmara,
CECILIO CORA MONOZOLLI (1.825), filho de João Mononascido a 15 de setembro de- 1915, em Florianópolis,
zolli e de Adelaide Cora Monozolli, nascido a 22 de seEstado de- Santa Catharina, funccionaria publica, soltembro de 1903, Eslado do Rio,Grande,do-Sul, militar,
teira,' com domicilio eleitoral no distrieto municipal d e
eom domicílio eleitoral no districto municipal de E n Engenho Velho. (Qualificação "ex-officio.)
genho Velho. (Qualificação ex-officio.)
.
MAKHARÈFF LAGE. PRAGA (1.820),-filho de Antônio da
ARMANDO COSTA (1.826),. filho de Ignacio Marques Costa
' Costa Braga Júnior e-^de Jardelina Lage Braga, nascido
e de Maria Evangelista da Costa, nascido a 6 de junho
a 13 de novembro""* de 1906, na Capital F e d e r a l , ' l u s t r a "de 1894, no Estado de Minas Geraes," funecionario p u dor da Policia Militar, solteiro, com domicilio eleitoral
- blico, com domicilio eleitoral no distri&to municipal de
no districto municipal de Engenho Velho.. (Qualficação
Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
FRANCISCO DE SOUZA MARTINS (1.827), filho de Leoncio
•€X officio *) '
*
de Souza Martins e de Raymunda Rodrigues de Souza
EDWIGES ' THOMÉ PERDONOS (1.821), filha de Arlindo
Martins, nascido a 1 de Outubro de .1898, no Estado do
Thomé Perdonos e de Maria Guerreira Perdonos, naaPiauhy, militar, com domicilio; eleitoral no districto• cida a 4 de janeiro de 1915, na-Capital Federal, funcciomunicipal, .do 'Engenho Velho. (.Qualificação ew~
naria publica, solteira, com domicilio eleitoral no disa

;
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tricto municipal de Engenho Velho. (Qualificação eas
officio.)
JOSÉ AMÉRICO DA MOTTA (1.822), filho de Domingos
José da Motta e de Florencia Maria da Conceição, n a s cido a 13 de abril de 1891, na Capital Federal, enfermeiro,, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Velho. (Qualificação ex
officio.)
PEDRO PAULO DE CARVALHO (1.823), filho de Antouio
José de Carvalho Sobrinho e de Julia Dias de Carvalho,
nascido a 29 de junho de 1899, em Campanha, Estado
de Minas Geraes, pharmaceutico, casado, com domieiiio
eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.
(Qualificação ex officio.)
ARTHUR PAULO DOS SANTOS (1.824), filho de Francisco
Paulo dos Santos e de Maria Rodrigues dos Santos, n a s cido a 1 de dezembro de 1901, no Ceará, militar, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex officio.)
CYL CARNEIRO (1.828), filho de Osman Pachá Carneiro e
de Margarida Nogueira Carneiro, nascido a 20 de abril
•de 1916, na Capital Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal cie
Engenho Velho. (Qualificação ex
officio.)
ARNALDO NUNES DE SERQUEIRA (1.829), filho de Mario
José Pinto de Serqueira e de Esther Nunes de Serqueira,
nascido a 8 de março de 1897, no Districto Federal,
medico militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex
officio.)
MARIO FERREIRA (1.830), filho de José Ferreira de Almeida e de America Vilhena Ferreira, nascido a 31 d3
dezembro de 1904; em Pouso Alegre, Estado de Minas
Geraes, militar, casado, com domocilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex
officio) .
FRANCISCO GINLIANI (1.831), filho de Máximo Ginliani
e de Carlota Beltrame Ginliani, nascido a 28 de janeiro
de 1910, em Santa Maria, Estado do Rio Grande do
Sul, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Velho. (Qualificação ex officio.)
PEDRO DA SILVA REIS (1.832), filho de Luiz da Silva
Reis e de Paulina Rodrigues da Silva, nascido a 6 de
junho de 1902, no Estado do Rio d e J a n e i r o , electricista,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal d 3Engenho Velho. (Qualificação ex officio.)
,
ARTHIDOR JUNQUEIRA (1.802), filho de Dionysio J u n queira e de Julia Chaves, nascido a 23 de novembro de
1899, em Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
iÜWERCÈLEM DE MEDEIROS (1<803), filho de José Medeiros Tavares Sobrinho e de Orminda Alves da Costa
Mello, nascido a 17 de maio do 1907, em Rio Formoso,
Estado de Pernambuco, sargento do Exercito, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Velho. (Qualiifcação
ex-officio.)
MIGUEL FERREIRA DE OLIVEIRA (1.804), filho de Antônio Ferreira de Oliveira e de Sebastiana Maria das
Dores de Oliveira, nascido a 25 de março de 1899, em
Jãboatão, Estado de Pernambuco, militar, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualifiacção
ex-officio.)
ANTÔNIO DOS SANTOS (1.805), filho de José Francisco
dos Santos e de Eulalia dos Santos, nascido a 1 de novembro de 1894, em São Luiz, Estado do Maranhão, m i litar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
PEDRO CORRÊA (1.800), flho de José Modesto de Britto
Corrêa e de Maria Petronilla Guedes Corrêa, nascido a
17 de setembro de 1900, no Estado do Maranhão, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)
EDGARD ALVARENGA (1.807), filho de Atila Alvarenga
e de Maria Luiza de Alvarenga, nascido a 21 de junho
de 1901, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, medico,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
JOSE' COLLARES CHAVES BEZERRA (1.833), filho de
Antônio de Padua Bezerra e de Etelvina Collares Chaves Bezerra, nascido a 14 de outubro de 1911, em Fortaleza, Estado do Ceará, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho.
(Qualiifcação
ex-officio.)
ANTÔNIO FIALHO DO AMARAL (1.834), filho de Sabino
do Amaral e de Maria Julia Fialho, nascido a 13 de j u -
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nho de 1906, no Estado do Rio Grande do Sul, militar,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal,
de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
OCTAVIO CAMELLO (1.835), filho de Luiz Camello e 'dá
Militinà Camello, nascido a 24 de outubro de 1887, no
Districto Federal, funecionario publico, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação
ex-officio.)
JOÃO JUSTINO FERREIRA LIMA (1.836), filho de F e r n a n do Ferreira Lima e de Clementina Ferreira Lima, n a s cido a 1 de abril de 1888, no Estado do Rio Grande do
Sul, multar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Velho. (Qualificação
ex-officio.)
JOSE' RANULPHO DE OLIVEIRA (1.837), filho de Alexandre da Cunha Oliveira e de Elisa Lima de Oliveira, n a s cido a 1 de dezembro de 1898, em São Luiz Quitanda,
Estado de Alagoas, funecionario publico, casado, com
domiiclio eleitoral no districto municipal de Engenho
Velho. (Qualificação
ex-officio.)
F.

Distrieto Federal, 31 de agosto de 1934. — O^escrivão,
Faria.

Terceira Circumscripção
DÉCIMA ZONA ELEITORAL
[(Bistrictos municipaes de São Christovão e Engenho Novo)]
Juiz — Dr. Antônio Vieira Braga
Faço publico, para fins dos a r t s . 43 do Código e 25 do
Regimento dos J U Í Z O S e Cartórios Eleitoraes, que por este
Cartório e Juizo da IO" zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos.:.
^

,
,
',
i

BEINHALD DE SAPMAIO MITRE (628), filho de Augusto
Mittre e de Esther de Sampaio Mittre, nascido a 11 de
abril de 1901, no Districto Federal, commercio, solteiro,
com domicilio eleitorai no districto municipal de E n genho Nos'o. (Qualificação requerida, n . 156.)
JOSÉ JOAQUIM DA COSTA VASCONCELLOS NETTO (629)',
filho de José Joaquim da Costa Vasconcellos Júnior e de
Maria Clara de Jesus Vasconcellos, nascido a 3 de d e zembro de 1905, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto launicipal de
Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
MARIO DO NASCIMENTO (630), filho de Maximiliano A u gusto do Nascimento e de Lydia França. Suni do Nascimento, nascido a 2 de maio de 1896, no Districto Federal,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Christovam. (Qualificação requerida.)]
JOÃO CORRÊA MORIZ (631), filho de Luiz Leite Moriz e de
Elvira Corrêa Moriz, nascido a 28 de agosto de 1904, no
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qua-*
lificação requerida.)'
NELSON BARROSO PRATES (632), filho de Abilio Pinto
Prates e de Emilia Adelaide Barroso Prates, nascido a
, 18 de outubro de 1915, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai
de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
JURANDY BARROSO PRATES (633), filho de Abilio Pinto
Prates e de Emilia Adelaide Barroso Prates, nascido a 5
de agosto de 1913, no Districto Federal, commercio, solterio, com domicilio eleitoral-no districto municipal de
Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
PAULO AUGUSTO CORRÊA (634), filho de Jorge Augusto
'Corrêa Júnior e de Alda Calazans Corrêa, nascido a 26 de
agosto de 1914, no Districto Federal, estudante, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Novo. (Qualificação requerida.)
CARLOS DA SILVA OLTv.EIRA (635), filho de José de Oliveira e de Silvina da Silva Oliveira, nascido a 29 de
março de 1916, no Districto Federal, estudante, solteiro,
com" domicilio eleitoral no districto municipal de São.
Christovão. (Qualificação requerida.)
<
LEONCIO MOREIRA (636), filho de João Moreira e de Maria
v
Senhorinha Moreira, nascido a 29 de agosto de 1879, em.
Morada Nova, Estado do Ceará, funecionario publico,-!
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, B. E. 76, n. 2.)i-:
ALDO DE LIMA (637), filho de Henrique de Lima e d e Anná
Francisea Guimarães de Lima, nascido a 4 de junho de
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1900, no Districtp Federal, funecionario publico, casado,
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de En- ~
genho Novo. (Qualificação ex-officio, B . E . 1, n . l . )
NELSON MONTEIRO DA CRUZ (638), filho de Oscar Monteiro
da Cruz e de Eulina Gonçalves da Cruz, nascido a 17 de
outubro de 1907, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
,. • São Christovão. (Qualificação requerida.)
CARLOS GONÇALVES PINHEIRO (639), filho de Manoel Gonçalves Pinheiro e de Albina Moreira dos Santos, nascido
a 11 de janeiro de 1914, no Districto Federal, operário;
casado, com domicilio eleitoral-' nao districto - municipal
de São Christovão. (Qualificação ex-officio, B'„ E . 66,
n . 2.544.)
'
IGNACIO RIBEIRO DE AVELLAR (640), filho de Luiz Gomes
Ribeiro e de Rosa Castilho Ribeiro de Avellar, nascido a
14 de maio de 1890, em Parãhyba do Sul, Estado do Rio
de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação
requerida.)MAX WEBER (641), filho de Max Alfredo Weber e de
Lina Weber, nascido a 6 de novembro de 1913, no
Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
•
ALTAIR DE SA MONTEIRO (642) .filho de Jorge de Menezes
Monteiro e de Eudoxia de Sá Monteiro, nascido a 2 de
agosto de 1913, no Districto Federal, estudante, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida.)
OTTONI MAjRTINS DA CRUZ (643), filho de Oscar Martins
da Cruz e de Eulina Gonçalves, da Cruz, nascido a 13 do
março de 1916, no Districto Federal, estudante, solteiro,
com domicilio eleitoral -no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida.) "WILSON REIS E SILVA ATAB (644), filho de-Nasre Aíab o
de Esther Reis e Silva Atab, nascido a 16 de janeiro de
1915, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação requerida.)
NILO ESTRUC (645), filho de José Augusto Estruc e de Isabele Penha Estruc, nascido a 7 de outubro de 1912,- no
Districto Federal, commercio, .solteiro, çom domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida. )ÁUREA MARTINEZ ALVAREZ (646), filho d e Plácido Martinez Alvarez e de Adelaide Martinez Alvarez, nascido a
25 de dezembro de 1891, no Districto Federal, domestica,'
- casada, com domicilio eleitoral no distrieto municipai d e '
Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
WALTER ALVES MARTINS (647), filho dé Augusto Alves
•' Martins e de Maria Ronide Nunes, nascido a 19 de janeiro
de 1915, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Chris=i
tovão. (Qualificação requerida.)
, ÁLVARO'PORTO GUIMARÃES (648), filho de Annibal G u i marães e de Edith Pereira Porto Guimarães, nascido a
1 de julho de 1913 no Districto Federal, funecionario
- municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Christovão., (Qualificação requerida.)]
ARTHUR FERRAZ DOS SANTOS '-(649), filho de' Manoel B e nedicto dos Santos e de Çlaudiha "Maria da Conceição, n a s cido a 29 de outubro de 1885, no Estado de Alagoas, e s tivador, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio,-B. E .
71.)
VICTORIO GRAVINA (650), filho de Savero Gravina e de
Bernardini Perroti, nascido a 27 dé outubro de 1907, no
Districto Federal, operário, casado, çom domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Quali- ficação requerida.)
SEBASTIÃO CORRÊA FIGUEIREDO (651), filho de Joaquim
Corrêa Figueiredo e de Anna de Jesus Corrêa, nascido a
30 de julho de 1915, no Districto Federal, commercio,
solteiro, cõm domicilio eleitoral no districto municipal dc
Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
LECONDINO VALENCIA" O PASSO (652), filho de Gregorid
Valencia O Passo e de Rosa Ferreira da Costa, nascido a
12 de junho de 1909, no Districto Federal, empregado p u blico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
AMAURY BENTIM PINTO (653), filho de Augusto Veledé
Pinto e de Isaura Bentim Pinto, naseido a 26 de maio de
.1915, no Districto Federal, commereio, solteiro, com do1
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micilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo,
(Qualificação requerida.) ' " '
MARCILIO GUEDES DE ALMEIDA (654), filho de Antônio
'Guedes de"Almeida Júnior e-de Rosa Mélone de Almeida,
nascido .a 28 de janeiro de 1916, no Districto Federal,
"commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
OÇTACILIO QUINDORÉ (655), filho de Francisco Quindoré
e de Maria Quindoré, nascido a 30 de dezembro de 1907,
• em Marahguape, Estado do Ceará, operário, casado, com
domicilio, eleitoral no. districto municipal de São Chris-'
tovão. (Qualificação requerida.)
OTTO-MEIRELLES (656), filho de Antônio José de Meirelles
e de Thereza Morelli de Meirelles, nascido a 27 de janeiro
de 1913, no Districto Federal, funecionario municipal,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
. de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
CARLOS FERREIRA LEITE (657), filho de Zeferi.no Fer»,
reira Leite e de Celestino Leiíe, nascido a 15 de dezembro
de 1899, ém São Paulo, Estado de São Paulo, commercio,
casado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de
- Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
, .
MARIA PEREIRA DE ALMEIDA (658), filha de Francisco Ja^
nuario da Silva Pereira e de Julieta Nove da Silva Pereira, nascido a 26 de outubro de 1906, em Vicente de
Torres de Rezende, Estado do Rio de Janeiro, domestica,
casada, coin domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Novo. (Qualificação requerida.) ~ "•' ~JÜRACY DA SILVA FERREIRA (659);, "filhar, de'"-Francisco
Januário da Silva Pereira e de Julieta Nora da Silva P e reira, nascido a 18 de maio ,de 1900, em Vicente Torres
de Rezende, Estado do Rio dé'Janeiro, dactylographa, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO MAGGEI (660), filho de Humberto Maggei è de
Elvira Siciliano, nascido a 10 de março de 1915," no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação
requerida.)
.
DOLORES GONÇALVES DA SILVA (661), filha de Manoel
Gonçalves P i r e s e de Estephania Rio Negro, nascida a
26 de- abril de 1890, na Hespanha (naturalizada), funccionaria publica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal d e . São Christovão. (Qualificação exofficio, B . E . 25. n. 4.335.)
'
' " , .
ANTÔNIO FONTES (662), filho de José Pinto-Forítes e de
Ascensão Mendes Soares, nascido a 1 de dezembro- de
1914, no Districto Federal, commercio, solteiro,'com" domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação requerida.)
JOAQUINA ROSA SPORTISCH (663), filha de José Pinto
e de Constança Rosa Pinto, nascida, a 12 de dezembro
dc 1889, no Districto Federal, funccionaria publica, c a sada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
S. Christovão. (Qualificação ex-officio,
B. E. 25, n u mero 4.284.)
• .
•'
ARISTEU DE ANDRADE (664), filho de Honorio José de
Andrade e ;.de Gloria Maria de Andrade, nascido a 3
de dezembro de 1908, no Estado de Minas Geraes, m o - íorista, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de S. Christovão. (Qualificação .requerida.)
LUIZ EVANGELISTA PERRONE (665), filho de Luiz P e r rone e de Noemia Francisco Baptista Perrone, nascido
a 12 de agosto de 1911, no Districto Federal, auxiliar
de contabilidade, solteiro, com domicilio eleitoral no
distrieto municipal de S. Christovão. (Qualificação r e querida.) '
,
GIL MENDES FONTES (666), filho de José Pinto Fontes
e de Ascensão Mendes Soares, nascido a 21 de dezembro
de 1915, nó Districto' Federal, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação requerida.)
LAUREANO PINTO TEIXEIRA (667), filho de Joaquim Pinto
Teixeira, e de Luzia Vianna •Teixeira, nascido • a 5 de
outubro de 1890, no Districto Federal, commercio, com
domicilio eleitoral* no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação requerida.) ~
ARLINDO DE QUEIROZ LEITE (668), filho de Joaquim
Gomes Ferreira Leite, e de Manoela Amélia de Queiroz
Leite, nascido a 7 de abril de 1888, no Distrieto F e deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação
requerida.)
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iJüLEXANDRINA MARTINS MELLO (669),, filha de Francisco
Martins d'Ávila e de Maria da Rocha Borba, nascido
a 3 de setembro de 1899, no Districto Federal, modista,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal
de S. Christovão- (Qualificação requerida.)
RAYMUNDO MELANIO (670), filho de Mariano Melanio e
de Francisca Melanio, nascido a 3 de agosto de 190S,
em S. Vicente de Ferros, Maranhão, motorista, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida.)
MARCELLO JOSE' DOS SANTOS (671), filho de Pedro José
dos Santos e de Luiza Maria dos Santos, nascido a 29
de janeiro de 1916, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
S. Christovão. (Qualificação requerida.)
MARIA EMILIA SOARES (672), filha de Peregrino Soares
e de Cora Soares, nascida a 13 de junho de 1913, do'mestiça, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida.)
•TOÃO ALVES PEREIRA DA SILVA (673), filho de Maria
da Gosta Guimarães, nascido a 9 de março de 1909,
em Palmital, Saquarema, Estado de Minas Geraes, commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida.)
MARIA CHAMORELLI (677), filha de Paschoal Chamorelli
e de Helena Cardoso Chamorelli, nascida a 21 de fevereiro de 1914, no Districto Federal, commercio, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida.)
LAURO FERREIRA (675), filho de Francisco Ferreira, nascido a 13 de setembro de 1883, no Districto Federal
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de S. Christovão. (Qualificação requerida.)
OCTAVIO CIRNE (676), filho de Alfredo Cirne e de Maria
Salles, nascido a 2 de setembro de 1909, em S. Salvador, Estado da Bahia, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão.
(Qualificação requerida.)
CELESTE MARTINS FERREIRA (677). filha de Manoel Martins Ferreira e de Laura Ferreira, nascida a 29 de
setembro de 1910, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
S. Christovão. (Qualificação requerida.)
PAULO MARTINS FERREIRA (678), filho de Manoel Martins Ferreira e de Laura' Ferreira, nascido a 17 de
setembro de 1913, no Districto. Federal, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão.. (Qualificação requerida.)
, •
OSCAR DA CONCEIÇÃO (679), filho de Maria Jose da Conceição, nascido a 9 de outubro de 1910, no Districto
Federal, commercio, solteiro-, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S. Christovão. (Qualificação r e -

1

MARIA^DA GLORIA COSTA ALBUQUERQUE (680) filha
de Manoel Felix da Costa e de Luiza da Conceição Costa,
nascida a 23 de março de 1873, em Própria Es ado
de Sergipe, domestica, viuva, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S. Christovão. (Qualificação r e querida.)
EDITE DE SOUZA (681):. filha de Carlos Seraphim de
Souza e de Maria Conceição de- Souza, nascida a 16 de
j u l h o de 1912, no Districto Federal, empregada publica,
solteira com domicilio eleitoral no districto municipal
de S. Christovão. (Qualificação ex-officio, B . E . 25,
n . 4.279.)
MARIETTA PINHEIRO DE MATTOS (682), filha de Manoel
Pinheiro e de Maria Angélica Pinheiro, nascida a 10
de maio de 1910, em Fortaleza, Estado do Ceará, professora, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal'de S. Christovão. (Qualificação requerida.)
LEONEL SANTANNA (683'), filho da José SanfAnna e de
Alice Conceição, nascido a 5 de fevereiro de 1910, em
Bello Horizonte, Estado de Minas Geraes, padeiro, sol' teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
S. Christovão. (Qualificação requerida.)
ALFREDO MORAES £684}, filho de Estevão de Moraes e
ie Maria Joanna de Moraes, nascido a 29 de junho de
1897, no Estado de S. Paulo, marítimo, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Si. Christovão. (Qualificação ex-officio., B. E., requerida, n. 5.456.)
JOSE-' FONSECA (.685)., filho de José Carlos da Fonseca e
de Amélia Maria- de Carvalho, nascido a 27 de dezembro de 1910, em Bôa Esperança, Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
;

Agosto de iy(M

districto municipal, de S. Christovão.
(Qualificação
requerida.)
DIVA GUIMARÃES VILLAÇA (686),. filha de Romão da Silva
Viílaça e de Ixacema Guimarães Villaça, nascida a 8
' de abril de 1911, no Districto Federal, professora solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal" de
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio. B . E 40 n u mero 32.460..) .
'
MARGARIDA PINHEIRO DE ALMEIDA (6871, filha de Henrique Tavares de Almeida e de Judith Pinheiro de
^ Almeida, nascida a 25 de outubro dc 1-907, no Districto
Federal, funccionaria municipal, solteira, com domicilio
eleitoral no drstricto municipal de Engenho Novo. (.Qualificação ex-officio, B . E. 71.)
EDITH ADELAIDE- DO REGO BARROS RIBEIRO (688V filha
de Francisco Leopoldo do Rego Barros e de Adelaide
Pinheiro do Rego Barros, nascida a 19 de setembro de
1903, u o Districto Federal, professora municipal, casada,
com domicilio eleitoral n o . districto municipal de São
Christovão, (Qualificação ex-officio, B. E . 63, n. 25 863 1
MANOEL VIEIRA FILHO (689), filho de Manoel Vieira e
de- Maria Tita de Jesus, nascido a 13 de maio de 191-í,
no Districto Federal, empregado publico, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, B . E , 70.)
DURVAL LEMOS DE ARAÚJO (69Ó>, filho de Aurélio Lemos de Araújo e de Aurora Ribeiro de Mello, nascido
a 5 de maio de 1915, no Districto Federal, aprendiz
em serviço publico, solteiro, com domicílio eleitoral no
districto municipai de S. Christovão.
(Qualificação
ex-offieio, B. E . 70.)
JOÃO FERNANDES DA HORA (691), filho de Florencio Herminio do Carmo e de M-arcionilia. Maria da Conceição,
nascido a 24 de- maio de 1896, em Recife, Estado de
Pernambuco,• operário (serviço publico), ca-s-ado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação ex-officio, B . - E . 70.)
OSCAR PEDRO DOS SANTOS ('92>, filho de Luiz Pedro dos
Santos e de Rosa da Rocha Santos, nascido- a 25 de
agosto de 1893, no Districto Federal, 'commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal- de E n genho Novo. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO NOVELLO (393), filho de Francisco Novello e de
Felippa Novello, nascido a 18 de dezembro do 1892, em
S. Luede (Lorencia), Itália, nacionalizadoj proprietário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipai
de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
. ALCINA MIRANDA TETENBERG (694), filha de Virgílio
Miranda e de Rita Barroso Miranda, nascida a 20 de
fevereiro de 1909, em Caratinga,. Estado de Minas Geraes, domestica, casada, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação
requerida.)
MARIA ISABEL BREVES VELLOSO (695), filha de Rodolpho Pimenta Velloso e de Justina Breves Pimenta Velloso, nascida a 4 de abril de 1907, em Passa Tres, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação
ex-officio, B . E . 75, n. 3.)
MARIA TEIXEIRA MOREIRA (696), filha de Júlio Cezar
. Moreira de Carvalho Filho e de Aracy Teixeira Moreira,
nascida a 15 de julho de 1911, no Districto Federal,
funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação
ex-officio, B . E . 75, n. 2 . )
MARIA ISABEL TABORDA (697), filha de Archimedes, Taborda e de Luiza M. de Taborda, nascida a 29 de dezembro de 1914, em Alegrete, Estado do Rio Grande
do Sul, funccionaria publica, solteira, com domicilia
eleitoral no districto municipal tfe Engenho Novo. (Qualificação ex-offieio, B . E . 75, n . 10.>
MARIA JOANNA DE TRINDADE. (.699),. filha de Joanna de
Trindade, nascida a 8 de novembro-de 1900, no-Districto
Federal, commeroio, solteira, eom domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação
requerida.)
EDGARD DE OLIVEIRA (605), filho- dè Eduardo José de
Oliveira e de Antonina Pereira de Mattos, nascido a 16
de janeiro de 1913, no Districlo Federal, eommercie,
solteiro, com domicílio eleitoral no districto municipal
de S'. CarMovam. ÍQualificação requerida, n . 8'.421.);
EUGÊNIO ALVES FILHO (700)!, fiiho de João Antunes
Alves e de. Eugenia de Mello Alves, nascido a 9 de março
de 1914, w DfeÊrietQ- Federal, eommeeeitf, solteiro, eom
:
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domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo.. íQualificação requerida.)
JIVIAN CAMARGO (701), filha de Francisco Bueno de
Camargo e de Grace Eleonor Cachell de Camargo, nascida a 8 de junho de .1909. em São Paulo. Estado de São
Pauto, eommercio.. casada, com domicílio eleitoral no
districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação
requerida.)
MABCBLLO PIMENTA "VELLOSO Í?ft2), filbo âe Rodolpho
Pimenta Velloso ( D r . ) e de JUSÍÍIJ.Í Breves Pimenta
Velloso, nascido a. 31 de flezenibro de 1910, em XMoeroy,
Estado do Rio 4 e Janeiro, funoctooario publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districlo municipal de
Engenho Novo.. (Qualificação ex-offieio, B . E . 75,
n. 9.,:
OSCAR HOLLANDA MOREIRA (703), filho de Hypolito
Moreira e de • Bemvínsfca Hollanda Moreira, nascido a i
de abril de 1*9.13, em Rio Branco, Estado do Território
do Acre, funecionario publico, solteiro, . com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho -Novo.
('Qualificação ex-officio, B . E . 75, n . 8.)
.NEWTON MOREIRA B E CARVALHO ('701), filho de Júlio
César Moreira de Carvalho e de Joanna dos Santos •
Moreira, nascido a 1 de novembro de 1902.. no Districto
Federal, funecionario publico,, casado, com domicilio
eleitoral no distrieto nsuníeipai de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio,
B . E . 75, n . 4.)
ANTÔNIO BACILA (705), filho de Nacim Bacíla e de Maria
Bacíla, nascido a 25 de dezembro de 1898, em São Paulo,'
Estado de São Paulo, funecionario publico, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
' N o v o . (Qualificação ex-officio,
B..„E. 75, n . 6„)
LACRA DA SILVA FONSECA (706). filha de* Antônio Joá.quím da Silva e de Maria Joaquina Barros, nascida a l i
de outubro de 1906, no Districto Federal, commercio,
casada, eom domicilio eleitoral no districto municipal
de São Christovão. (Qualificação requerida..)
EUCLYDES CARVALHO (7.07), filho de Miguel de' Carvalho
e de Rita Fortes de Carvalho, nascido a 22 de abril de
'
4900, no Estado de Minas Geraes,, estivador, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualifícaição ex-officio,
B , E , 71.) ,
ARCHIMtJíO CARNEIRO DA COSTA GUIMARÃES (708),
filho de • Antônio Carneiro da Costa Guimarães e de Hereilia Moreira da Silva Guimarães, nascido a 42 de maio
de i'893, no Districlo Federal, commercio. casado., com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
JKovo.. (Qualificação requerida.)
AQülLINO PEREIRA DE MELLO (709), filho de Luiz
Pereira de Mello e de Maria das Dores Mello, nascido
a 20' de junho de 1910, no Districto Federal, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral .no districto municipal"
de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
JOÃO JOSÉ DE MOURA ( 7 t o ) , filho de Joaquim José de
Moura e de Yicencia Souza Moura, nascido a 14 de
janeiro de 1907, no Districto Federal, operário, solteiro,
eom domicilio eleitoral ' n o districto municipal de
Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
NEUZA A MEL) ANA D E SALLES (712), « l h a de Arthur
Amgliano de SaRés e de Catharina Alice de SaHes, nascida a 1 de abril de 1910, no Districto Federal, costureira,
solteira, com domicílio eleitoral no districto municipal
de São Christovão. (Qualificação requerida.)
JOSÉ GOMES DE BARROS (7.13),. filho de Francisco Gomes
de Barros e de Maria da Silva Barros, nascido a 19 de
março de 1916, no Districto Federal, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n - genho Novo. (Qualificação requerida.)
DECS.0 COELHO DE MELLO (714), filho de Decio Coelho
de Mello e de Peres Coelho de Mello, nascido- a 3 de
agosto de 1907, em Aracaju, Estado de Sergipe, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São.Christovão. (Qualificação requerida.)
ALCIDES DA SILVA BRANDÃO (715), filho de Luiz Augusto
Brandão e de Agostinha Thereza Medrado. Brandão,
nascido a 12 junho de 1915, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
HAROLDO ANTUNES PEREIRA PINTO (716), filho de
Augusto Feiiciano Pereira Pinto e de Carolina Antunes
Pereira Pinto, nascido a 31 de maio de 1908. no Districto
Federal, Official do Exercito, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
•.(Qualificação, requerida,).
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JTOUAftÉ NEVES DE SOUZA',(717), 'filho de A r t W Cid,
Neves de .Souza e de Etelvina Aleixo de Souza, nascido
a 22 de outubro de 1988, no Districto Federal, cominercio
• • 'solteiro, com domicilio eleitoral mo districto municipai
de Engenho Novo. (Qualificação requerida..)
DUBVAL.PINTO BASTOS (718), filho de José Pinto Bastos
. e de Maria Santos Bastos, nascido a 10 de maio de 1916,
no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São Christovão.
(Qualificação requerida.)
FRANCISCO RUFINO THOMAZ DA SILVA .(719), filho de
Rufino Tbomaz da Silva e de Deolinda da Silva, nascido
a 24 de junho de 1903, no Estado de Ceará, eleeiócista,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
JOÃO LEAL (720), filho de Albano Leal e de Anna Elvsia
dos Santos, nascido a 29 de j u n h o de 1913. no Districto
Federal, operário,, solteiro, com domicilio eleitoral, no
districto m u n i c i p a l d e São Christovão.. (Qualificação
requerida.)
ANTÔNIO SANTANNA LIBONATI - (721), filho de João
- Baptista Libonati e de Zulmira SanfAnna Líbonati,
nascido a 13 de junho de 1'9Í3, em Petropolis, Estado
do Rio de Janeiro, operário, solteiro, coto domicilio eleitoral no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
DARCY JOÃO LOPES (722), filho de Manoel .João Lopes e
de Maria Eugenia de Carvalho Lopes, nascido a 14 de
junho de 19,08, no Districto Federal, commercio. casado,
com domicílio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida.)
SANTOS CASGARDI (723), filho de Constantino Cascardi e
de Maria Rosário Penna, nascido a 16 de março de 1914,
no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
"
GERALDO AVELLAR (724), filho de Virgílio Aveltar e de
Amada Goulart Avellar, nascido a 30 de maio de 1913,
no Districto Federal, estudante, .solteiro, .com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo, (Qualificação requerida.)
VI&GILm ROLA PEREIRA (725), íilho de Álvaro Alves Rola
e de Alcina Damasio Rola, nascido a 4 de .agosto de
1907, no Districto Federal, serviços domésticos, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida-)
ARTHUR 'THOMAZ "DE SOUZA (7,26), filho de 'Américo
Thomaz de Souza e de,Eulalia Maria Neves, nascido a 12
de junho de 1906, em Petropolis, Estado do Rio de
Janeiro, operário, solteiro, eom domieiiio eleitoral na
districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação
requerida.)
'
ALBINO FONTES (727), filho de Victor Ramalho Fontes e
de Senhorinha Cecília Ribeiro Fontes, nascido a 7 de
junho de 1907, no Districto Federal, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Novo.. (Qualificação requerida.)
AGCACIO DA COSTA MESQUITA (728), filho de Accacio da
Costa Mesquita e de Rosa da Costa Mesquita, nascido
a 18 de fevereiro de 1914, no Districto Federal, m e n s a geiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto nau• nicipal de Engenho Novo. (Qualificação-requerida.)
LAURA DE LIMA CALDAS (729), filha de Joaquim Martins
da Silva Lima e de Luiza Espíndola Gomes de Lima,
nascida a 19 de março de 1908, no Districto Federal,
serviços domésticos, casada, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São Christovão.
(Qualificação
requerida.)
ELISA HOLLINGER GUIMARÃES (730), filha de Feiiciano
Bernardino de Souza e de Justina Hollinger de Souza,
nascida a 30 de .maio de 1871, no Districto Federal,
serviços domésticos, viuva, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho' Novo. (Qualificação
requerida.)
ABILIO PINTO PRATES (731), filho de Joaquim José Pinto
e de Jacintha da Cruz Prates, çom-56 anãos, nascido no
Districto Federai, commercianle, viuvo, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho •Novo.
(Qualificação requerida.)
ÁLVARO MURCE ( D r . ) (732), filho de Abilio Murce e de
Leonidia Moreira Murce, nascido a 7 de janeiro de
1898, no Districto Federal, medico, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
•
LUIZ GOMES CARDOSO (733), filho de Antônio Ferreira
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Cardoso e de Leonor Gomes, nascido a 7 de janeiro
de 1916, no Districto Federai estudante, solteiro, com
domielio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação requerida.)
JACYNTHA DA COSTA MOREIRA (734), filha de Antônio da
Costa Moreira e de Amélia Rodrigues Moreira, nascida, a
18 de março de 1912, no Districto Federal, commercio.
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
S. Christovão. (Qualificação requerida.)
JOSE' LADEIRA (735), filho de Manoel Ladeira a de Pillar
Viilas, nascido a 12 de j u n h o d e 1880, em Pont Veda (Hespanha), (nacionalizado), operário, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA (736). filho de Joaquim
Ferreira da Silva e de Luiz Ferreira da Silva, nascido a
18 de agosto de 1893, no Districto Federal, operário casado, com domicilio eleiloral no districto municipai de
Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
LEONOR FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA (737), filha,
de Manoel Ferreira dos Santos e de Alda Rodrigues dos
Santos, nascida a 24 d eabitil de 1901, uo Districto Federal,
domestica, casada, eom domicilio eleitoral no districto
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.),
AUGUSTO MAFRA (738), filho de Antenor de Oliveira Mafra e de Laurinda Corrêa de Oliveira Malra, nascido a 28
de agosto de 1907; no Districto Federal, sargento reformado, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
ARY FERREIRA PINTO (739), filho de Virgínia Ferreira
Pinto, nascido a 5 dc janeiro de 1914, no Districto Federal,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
NUMA DA COSTA E SOUZA (740), filho de João da Rocha e
Souza e de Ormezinda da Costa e Souza, nascido a 20 de
fevereiro de 1909, no Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
BERNARDINO TEIXEIRA (741), filho de Jeremias Teixeira
e de Maria da. Gloria Teixeira, nascido a 6 de fevereiro
de 1904, no Districto Federal, guarda civil, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão (Qualificação j u n t a . )
ADALBERTO GREVINA (742), filho de Alberto Grevina e
de Isabel Villarde Grevina, nascido a 18 de setembro de
1903, no Districto Federal, motorista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão.;
(Qualificação requerida.)
JOSE' LEITE CORRÊA LEAL (743), filho de Manoel F r a n cisco Corrêa Leal Júnior e Maria da Gloria Bastos Leal.
nascido a 2 de dezembro de 1889, no Estado do Rio de
Janeiro, engenheiro, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São Christovão. (Qualificação r e querida.)
ORLANDO DAMASIO DA COSTA (744), filho de Eva Damasio da Costa nascido a 18 de.janeiro de 1903, no Districto Federal, mecânico, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São Christovão. (Qualificação r e querida .)
ARTHUR GONÇALVES MENDES (745), filho de Arthur
Araújo Mendes e de Diamantina Gonçalves Mendes, nascido a 19 de maio de 1915, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
CÉSAR AUGUSTO DA FONSECA (746), filho de José Maria e
de Josepha Clara, nascido a 13 de novembro de 1892, em
Portugal (naturalizado), proprietário, casado, com domicilio eleitoral no districto de São Christovão. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO PIMENTA SOBRINHO (747), filho de Agostinho
Pereira Alvos Pimenta e de Ismenia Gonçalves I imenta,
nascido a 30 de maio de 1904, em Santo Antônio de Padua (Estado do Rio de Janeiro), commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
PALATINÕ DOS SANTOS (748), nascido a 17 de dezembro dc
1882, em Conselho de Leria, Portugal (naturalizado), empregado publico, casado, cpm domicilio eleitoral no dist r i t o municipal de São Christovão. (Qualificação requerida . •
DAM!,O LIMA (749), filho de Edgard Lima-e dc Josina da
Cunha Uma, nascido a 3 de julho dc 1914, no Districto
U'-d"i:<!. i-iuiunereio. casado, cem domicilio eleitoral no
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districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e querida.)
ARISTIDES MANOEL BAPTISTA (750), filho de Manoel José •
Baptista e de Suzana Ignacia Baptista, nascido a 10 de
junho de 1896, no Districto Federal, motorista, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida.)
CELINA TAVARES ALVES (751), filha de João Pietro Tavares e de Anna Meirelles Tavares, nascida a 2 de novembro de 1889, no Estado de São Paulo, domestica, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida.)
ALDARY JOSE' LOPES (752), filho de Manoel José Lopes é
de Maria Eugenia de Carvalho Lopes, nascido a 7 de fevereiro de 1912, no Districto Federal, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipai de São
Christovão. (Qualificação requerida.)
ALYPIO GOMES CARNEIRO (753), filho de José Corrêa e de
Carmen Gomes Corrêa, nascido a 27 de março de 1915,
em Niçtheroy (Estado do Rio de Janeiro), operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão. (B. E . 66, n. 2.571.)
DR. JOÃO MENEZES LYRA (754), filho de José Maria de
Menezes Lyra e de Julia Maria de Menezes Lyra, nascido
a 24 de junho de 1899, no Estado da Parãhyba, medico,
casado, com domicilio eleitoral no districto- municipal de
Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
ARY BAPTISTA (755), filho de Mordasio Baptista e de Isabel Baptista, nascido a 2 de dezembro de 1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
FANCISCO CERQUEIRA (756), filho de Benedicto Cerqueira
Júnior e de Rosalina Cerqueira , nascido a 21 de junho
de 1912, em Campos (Estado do Rio de Janeiro), operário
solteiro, com domicilio eleitoral no distireto municipal
de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
RAUL BERNARDINO SILVA (757), filho de Bernardino Gomes da Silva e de Marcellina Balbina da Conceição, n a s cido a 12 de março de 1906, no Estado do Rio ie Janeiro,
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u , nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
JORGE FRANÇA DE FARIA (758), filho de Alcebiàdes Peixoto
de Faria e de Anna Isaura França de Faria, nascido a 1 de
dezembro de 1913, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão. (Qualificação requerida.)
VVALMOR FRANCISCO GUIMARÃES (759), filho de Antônio
Francisco Guimarães e de Julia Nunes Guimarães, nascido
a 7 de junho de 1908, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da
São Christovão. (Qualificação requerida.)
RUY ANDRADE (760), filho de Altino Andrade e de maria do
Carmo Guimarães, nascido a 19'de fevereiro de 1914 no
Estado de Minas Geraes, commercio, solteira com domicilio eleitoral no districto .municipal de Engenho Novo.
Qualificação requerida.)
LUCILIA PAZERES (761), filha de Demetrio Prazeres e de
Laura Carvalho Prazeres, nascida a 27 • de outubro de
1902, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.-.
(Qualificação requerida.)
ARACY DUARTE MOREIRA (762), filha de Joaquim Duarte
Moreira e de Maria Baptista Moreira, nascida a 26 de
março de 1893, no Districto' Federal, costureira, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
OSCAR FREIRE DE ANDRADE (763), filho de Bento Freire
de Andrade e de Olivia Cândida de Andrade, nascido a 8
de maio de 1916, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão. (Qualificação requerida.
OCTAVIA PEREIRA CALDAS (764), filho de Firmino Pereira
Caldas e de.Alcina de Aguiar Caldas, nascido a 21 de outubro de 1901, no Districto Federal, mecânico, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.
CLINA DUARTE MOREIRA (766), filha de Joaquim Duarte
Moreira e de Maria Baptista Moreira, nascida a 7 de abril
de 1889, em Rio Bonito (Estado do Rio de Janeiro), costureira, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Enjenho Novo. (Qualificação requerida.)
JOSE' FRANCISCO AZEREDO (767), filho de Francisco Azeredo Coutinho e- dc Balbina Rosa de Nazareth, nascido a
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% de outubro dè 1906, era Saquareiua (Estado do Rio de '
Janeiro), commercio, casado, eom domicilio eleitoral no
-distrticto municipal de São Christovão. ^Qualificação re-.
q u e r i d a . ) '"
••J3ANDIDA SANTARÉM "(768)', filha de Arthur da Costa Santarém e de Rosalina Gomes Santarém, nascida a 24 de j u inho de 1893, no Districto Federal, professora dactylographa, solteira, com domicilio eleitoral no districto niuni- cipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
JLORIPES ORNELLAS' (769), filha de Manoel Lopes da Silvai
e de Joaquim Ornellas, nascido a 16'de outubro de 1901,
no Districto Federal, costureira, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. .{Qua• lificação requerida.)
" •
ALYARO DE ARAÚJO LIMA '(770), filho de Antônio de Araújo"
è de Francisca Maria de Araújo, nascido a 3 de abril
ide 1890, em Parãhyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro,
icommercio, solteiro,- com domicilio eleitoral no districto
" municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)]
3JILEONORA GUIMARÃES BUCCOS (771), fiiho de Arthur da
"" Costa Buccos e de Francisca Guimarães Buccos nascido
!á. 4 de agosto de 1913, no Districto Federal, professora,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipai
de Engenho Novo. (Qualificação requerida.) - '
'•HERCILIA GUIMARÃES BUCCOS (772), filha de-Arthur da
Costa Buccos e de Franeisca Guimarães Buccos, nascida
a 4 de agosto de 1913, no Districto Federal, serviços domésticos, solteira,-com domicilio eleitoral- no districto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)'
CHRISTOVÃO GOMES RIBEIRO (773), filho de João> Joaquim
Ribeiro e de Avelina Gomes Ribeiro, nascido a 25 de'
agosto de 1908, operário, casado, com domicilio eleitorai
districto municipal de São Christovão. (Qualificação r e querida.)
'••
• "
ALBINA MOREIRA LAMEIRAS (774)", filha de Francisco
Moreira e de Julia Pacheco, nascida a 1 de julho de 1911,
no Districto Federal, serviços domésticos, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Chris' tovão. (Qualificação requerida.): . '
AMÉRICO ALVES (775), filho de Pedro João Raul è de Maria
Constantina, nascido a -8- de junho de 1906, em I t a b a puana, Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, comdomicilio eleitoral no-districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.);
• - ...
.MARGARIDA PEREIRA CARVALHO (776) , filha dé H e r culano Pereira de Carvalho e de Maria Ragis Pereira,
nascida a 1 de outubro de 1902, no Districto Federal,
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)!
. MOZART DE SOUZA (777), filho de Thereza Fazenda de
Souza, nascido a 10 de maio de 1909, no Districto Federal,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.);
SYLVIO TOLEDO (778), filho de Adolpho Corrêa de Toledo
è de Ermelinda Costa Toledo, nascido a-23 de dezembro de
" 11912, no Estado do/Espirito Santo,, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Enr
- genho Novo. (Qualificação requerida.)
jGARMELIA BOSCOLA (779), filha de Domingos de Lourèbçd-è de Francisca Alves, nascida a 29.de junho de 1903,
e m Barra do Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, costureira, casada, coni domicilio eleitoral no distrieto m u n i cipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
JORGE FAZENDA DE SOUZA (780),-filho de Thereza F a zenda de Souza, nascido a 7 de fevereiro de 1912, noDis-^
tricto Federal, operário, solteiro, cpm domicilio elei-.
toral no districto municipal de Engenho Nova. (Qualificação requerida.)
ÁLVARO DE FIGUEIREDO (781), filhS de Antônio Ernesto
de Figueiredo, e de Aggrtaina de Figueiredo, nascido a
• 4 de setembro de 1907, no Districto Federal, typographo,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
- Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
ISAURA PINTO GONÇALVES (782), filha de Jerònymo Pinto
Gonçalves e de Elisa de Carvalho/ Gonçalves^ nascida a
29 de novembro de 1890, no Districto Federal, funccionaria"
municipal, solteira, com,, domicilio eleitoral no distrieto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, B .
E . 71.)
DOMINGOS JANSEN SOARES DA COSTA (783)', filho de Dü' - ^ uhingos José Soares da Costa e de Hortencia Almeida
Soares da Costa, nascido a 11 de maio de. 1879, no B i s jtricto-Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral
no districto myniçjgfljte ]tog&nho^ttoVg._ IQ^Ufioaçao.
;iEeqperida.)jx''
"~
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ELZA FIGUEIRA DE MELLO (784), -filha de Tobías F i gueira .de Mello e de Cherubina de Assis Figueira de Mello,
nascida a 2.3 de dezembro de 1910, em Barbacena, Estado de Minas Geraes, professora, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação ex-officio, B . E . 711.)
AURORA HEGKSHER DE LIMA E SILVA (785), filha de
Gastão H e c k s h e r e de Ovidia Hecksher, nascida a 17 de
agosto de 1898, no Districto Federal, funccionaria municipal,, casada, com domicilio eleitoral no districto muni• . cipal de São Christovão. (Qualificação'ex-officio, B. E .
711.)
'
ÍJUAYR PIRES (786), filha de Waldemiro Gonçalves Fernandes Pires e de Maria Siqueira Dias Pires, nascida
a 9 de outubro de 1915,.no Districto Federal, funccionaria
"municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de 'São Christovão. (Qualificação
ex-officio,
B . E . 70.)
ALTAIR MOREIRA XAVIER DE. ARAÚJO (787), filha de
Joaquim de Souza Moreira Júnior e de Carolina Pyrrha
Moreira, nascida a 18 de julho de i^iZ, no Districto F e deral, professora municipal, casada, com domicilio elei. toral no districto municipal de São Christovão. (Quali„, ficação ex-officio, B . E . 71.)
LÜCILIA DE ARAÚJO LOPES DA COSTA (788), filha de Alfredo de Souza Lopes da Gosta e de Augusta de Araújo
Lopes da Gosta, nascida a 10 de setembro de 1903, no
Districto Federal, professora municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de.Engenho Novo.;
(B. E . 71.)
\ •
. "
MANOEL AZEVEDO DE OLIVEIRA (789), filho de Firmina
Martins de Oliveira e de Joanna Thereza de Azevedo Oliveira, nascido a .20 de fevereiro de 1898, em Alemquer,
Estado do Pará, militar, casado, com domicilio eleitoral
no. districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação
ex-officio, B . E . 75, n . 3.)
J Ú L I O * PAES LEME (790), filho de Jacintho Furtado de
Mendonça Paes Leme e de Maria de Medeiros Paes Leme,
nascido :a 4 dé junho de 1889, no Districto Federal, official do. exército, casado, com domicilio 'eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação. ex•
officio, B . E . 75, n . 46,932,)
ALBERTO DUARTE DA SILVA (791), filho dé Joaquim
Ignacio da Silva Júnior e de Maria Carolina Duarte Silva,
nascido a 15 de maio de 1883, no Districto Federal,
guarda-livros, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)|
BONIFÁCIO GOMES DA GOSTA (792), filho de Miguel Gomes
da Costa e de Rosa Maria Lopes da 'Costa, nascido a 24
de julho de 1864, em São Salvador, Estado da Bahia,
official do Exercito, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São Christovão. (B. E . 19, n . 630.))
FERNANDO AGUIAR GOUVÊA (793), filho de Fernando Gouvêa e de Noemia Aguiar, nascido a 27 *de agosto de 1908,
e m São Salvador, Estado da Bahia, militar, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Transferencia.)
JLINIO FREIRE DE MORAES FILHO (794), filho de Plinio
Freire de Moraes e de Clementina Freire.de Moraes, nascido a 8 de abril de 1913, no Estado do Rio dé'Janeiro,alumno da Escola de Intendencia do Exercito, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Novo. (B. E . 70, n . 316.)
.
.'
ELPIDIO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR. (795), filho de E I pidio Ferreira de Souza e de Áurea Rodrigues dos Santos
Souza, nascido a .22 de dezembro de 1902,-em Bicas, E s tado do Maranhão, militar, casado, com domicilio eleitoral
no districlo municipal de São Christovão. (Transferência.)'
• ' '
GERSON- CABRAL (796), filho de Bernardino Cabral e de
Anna Cabral, nascido, a 9 de dezembro de 1906, ém São
Bento, Estado de Pernambuco, official do Exercito, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal.de
São Christovão. (Transferencia.)
CARLOS CÀSTOR DE MENEZES (797), filho de José Castor
de Araújo e de Thereza Bezerra Menezes de Araújo, nas-,
cido. a 9 de junho de 1909, em Soledade, Estado da P a rãhyba, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Transferencia.)'
LUCIANO RAMOS LAGES JÚNIOR (798), filho de Luciand
Ramos Varella Lages e de Paulina Ramos Lages, nasr
cido a 6 de setembro de 1901, no Rio Grande, Estado do
Rio Grande do Sul, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Transferencia.^
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ÁLVARO FRANÇA FILHO (799), filho de Álvaro França e '
de Mercedes Teixeira França, nascido a 25 de outubro de
1904, em São Salvador, Estado da Bahia, militar, casado, com .domicilio eleitoral no districto municipal de
> São Christovão. (Transferencia.)
LUIZ DA COSTA LEITE (800), filho de Jerònymo da Costa
Leite e de Alcinda da Costa Leite, nascido a 16 de julho
de 1907, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul,
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São Christovão. (Transferencia.)
JOSE' AUGUSTO DE OLIVEIRA (801), filho de Pedro Sebastião de Oliveira e de-Maria Camilla de Oliveira, nascido a 25 de dezembro de 1909, em União, Estado do Ceará,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São Christovão. (Transferencia.)
ABIMAEL CLEMENTINO FERREIRA DE CARVALHO (802),
filho de Dagoberto Ferreira de Carvalho e de Eulalia
Clementina de Carvalho, nascido a 19 de dezembro de
1909, em Peixes, Piauhy, militar, solteiro.
RAYMUNDO CAVALCANTE DE PAULA (8031, filho de Francisco Cavalcante de Paula e de Maria Furtado de Paula,
naseido a 13 de abril de 1909, em Ubajara, Estado do
Ceará, militar, solteiro, cqm domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão.
ANTÔNIO XAVIER DE ANDRADE E SILVVA (804), filho de
Autonio de Andrade e Silva ,-e de Joaquina M. de Andrade, nascido a 21 de abril de 1910, em M. de Capela,
Estado de Sergipe, militar, solteiro, com domicilio eleitora! rio districto municipal de São Christovão.
ARISTÓTELES DE AÜGUSTIN RIBEIRO (805), filho de
Sebastião G. Ribeiro e de Lidia A. Ribeiro, nascido a
25 de março de 1905, em Uruguayana (Estado do Rio
Grande do Sul), militar, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de São Christovão. (Qualificação
transferencia,)
WALKIRIO FARIA (806), filho de Júlio Faria e de Firminia
dos Santos Faria, nascido a 18 de janeiro de 1914, na
Capital Federal, commercio, solteiro, com. domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida, n. 45 — 8" zona.)
JOÃO DE SONZÀ E SILVA (807), .filh ode José P e d r o ' d e
Souza e Silva e de Maria O. de C. França de Souza e
Silva, nascido a 25 de dezembro de 1906 no Districto
Federal -funecionario publico, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, n. 4.546 — I zona.)
ííARTHA DA COSTA SILVA (809), filho de Ary Castro A. da
Costa e de Maria Antonieta da Costa, nascido em 1896,
no Districto Federal, commercio, viuva, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, n . 9.780 — 6° zona.)
DACIANO FERREIRA DA SILVA (810), filho de Arnaldo
F . da Silva e de Marta da Costa e Silva, nascido a 18
de novembro de 1914, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Novo. (Qualificação requerida, n . 522 — 11° zona.)
ALEXANDRINA DA SILVA (811), filha de Antônio Severino
da Silva e de Jardilina Maria Bernades, nascida a 18
de março de 1894, na Capital Federal, domestica, solteira,'
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida, n . 344 — 10 zona.)
RENATO DOS SANTOS SILVA (812), filho de Antônio dos
Santos Silva e de Clara de O.- é Silva nascido a 21 de
maio de 1908, na Capital Federal, motorista, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão.
(Qualificação requerida, n . 4.868 —
5* zona.)
JOAQUIM CORREIA DE MAGALHÃES (813), filho de Alfredo
Pinto de Magalhães e de Alexandrina C. de Magalhães,"
nascido a 6 de setembro de 1911, no Districto Federal,
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida,
n. 545 — 10" zona.) FELIPE DOS SANTOS BANDEIRA (814), filho de Joaquim
B . Bandeira e de Maria Malachias de Jesus, nascido a
13 de setembro de 1890,.em São José (Estado da Bahia),
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São Christovão. (Qualificação requerida n u mero 391 — 11" zona.)
DERL1NDO MANOEL DA SILVA (815), filho de Manoel da
Silva e de Maria Luiza da Silva, nascido a 24 de julho
de 1903 no Estado do Rio de Janeiro, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal- de E n a

a

genho Novo. (Qualificação requerida, n . 10.657 —>
6° zona.)
ALCIDES MONTEIRO. BENTIN (816), filho de Francisco
M. Bentin e de Deolinda M. Bentin, nascido em 1907,
no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida, n . 483 — IO* zona.)
HUMBERTO GRAVINO (817), filho de Savero Gravino e de
Bernardina Perrotta, nascido a 14 de maio de 1904, no
Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida, n. 446 — 10 zona.)
^ G A R D FERNANDES PINTO (818), filho de Antônio F .
Pinto e de Nila da Costa-F. Pinto, nascido a 13 de o u tubro de 1910, no Districto Federal, estudante, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Novo. (Qualificação requerida, n. 744 — 1 1 zona.).
OSWALDO DE AMARAL (819), filho de Affonso Pedro do
Amaral e de Violante G. do Amaral, nascido a 2 de fevereiro de"3905, ua Capital Federal, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de São
Christovão.
(Qualificação requerida, n.
7.291 —
5 zona.)
KELSON TAVARES (820), filho de Herminio J. Tavares e de
Noemia P . da Silva, nascido a 5 de setembro de 1913,
no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, n . 742 — 1 1 zona.)
ARMANDO GONÇALVES (821), filho de Albino Gonçalves e
de Florenüna da Silva Costa, nascido a 24 de novembro
de 1915, no Districto Federal, estudante, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação requerida, n. 487 — 10* zona.)
NILO ALVES (822), filho de Getulio Alves e de Josepha Alves,
nascido a 3 de maio de 1907, em Itereri (Estado do Rio),
" empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São Christovão. (Qualificação
- ex-officio, B . E . 76, n. 284 — 10 zona.)
PAULINA SAMMARTINO (823), filha de Francisco P . Saoimartino e de Marianna Laurea, nascida a 16 de fevereiro
de 1907, no Districto Federal, domestica, solteira, com
domicilio" eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação requerida, n. 640 — 8" zona.)
PHILOMENA NADAN (821), filha de Agostinho Nadan e de
Maria Laurea, nascida a 15 de julho de 1910, em Belém
(Estado do Pará), domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, n. 637 — 8 zona.)
GALILEU DE QUEIROZ (825), filho de Jocelino de Queiroz
e de Elvira Muge, nascido a 1 de novembro de 1897, em
Sabará (Estado de Minas Geraes), cirurgião dentista,
casado, com domicilio eleitoral nb districto municipal de
São Christovão. (Qualificação requerida, n . 11.588 —
6" zona.)
ROMEU PEREIRA DA SILVA (826), filho de Trupim P . da
Silva e de Maria José da Silva, nascido a 30 de maio de
1910, em Entre-Rios (Estado do Rio), commercio, casado,
eom domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida n. 213 — 10 zona.)
PEDRO TEIXEIRA DE MENDONÇA (827), filho de Maximiano T. de Mendonça e de Maria T . de Mendonça, nas• eido a 25 de julho de 1889, ha Capital Federal, commercio
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
. São Christovão. (Qualificação requerida n . 204 —•
10* zona.)
WRALICE DE SOUZA (828), filha de Christovão Colombo de
Souza e de Angilina M, de Souza, nascida a 9 de maio de
1907, no Districto- Federal, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação requerida, n. 638 — 8 zona.)
FRANCISCO SALES DA FONSECA (829), filho de José N. d a
Fonseoa e de Anna N. da Fonseca, nascido a 22 de outubro de 1893, em Saquarema (Estado do Rio), operaio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Novo. (Qualificação requerida, n. 291 —
10" zona.)
JOSÉ RIBEIRO (830), filho de*Maria Alves da Silva, nascido
a 25 de outubro de 1915, em Vassouras (Estado do Rio),
.estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida
n . 1.359 — 8 zona.)
ADALBERTO AZAMBUJA DE MENDONÇA ARRAES (831):
• filho, de Mario M. Arraes e de Otilia Az de Menciones
Arraes, nascido a 2 de junho de 1903, no Districto. Federai, commercio, casado, com domicilio eleitoral no disa
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tricto municipal do -Engenho Novo. (Qualificação, re-.
da Silva e .de Julia M. da Silva, nascido a 4 d*!'agosto
querida, n. 970 — 8" zona.)
'--'
'
.
- ' de 1910, ho Estado de Alagoas, motorista, solteiro^ com
AMÉRICO PEREIRA GUIMARÃES (832), filho de José F. Guidomicilio eleitoral no districto. municipal de S. Chrismarães e de Phiiomena Simas Guimarães, nascido a 12
tovão. (Qualificação requerida, n. 6.338*— 4" zona.)
de outubro de 1891, no Districto Federal, commercio Ca- . ARM1SIO, FERREIRA DE ASSUMPÇÃO (848), filho dé, Besado, com domicilio eleitoral hò districto municipal de
nedicto Ferreira de 'Assumpção e de Lucilia. R. de
Engenho Novo. (Qualificação requerida, n. 971 —
Assumpção, nascido a 11 de junho de 1912. no Districto
8* zona.)
Federal, commercio'," solteiro, Com domicilio eleitoral no
ffcAYMUNDO PINHEIRO SILVA (833), filho d e Manuel Pir
districto municipal d e . E . Novo. (Qualificação:"requenheiro Silva e de Maria Angélica Cordeiro Brandão,, nas' rida, n . " 1 1 . 4 2 6 ' — 6 zona.) "•
cido a 7 de abril de 1913, em Quixeramobim, (Estado do
ANASTÁCIA DE ANDRADE NASCIMENTO (850), filha dt
Ceará), operário, solteiro, com domicilio eleitoral nó dis- • ' '
Agapito A.-Silva'e de Phiiomena C. Andrade, nascida a
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação r e ' 28 de julho de 1894, em Campos, Estado do Rio. domes. querida,, n . . 32 — 10 .zona.) .,
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto muniANTÔNIO JOÃO EIS (834), filho de João Eis e de Nafli Eis,
cipal de S.. Christovão. (Qualificação requerida., n u • nascido a 13 de junho de 1890, em Syria' (naturalizado),
mero 369 — 10 zona.)
dentista, casado, com domicilio eleitoral no districto muAIDÀ LOURENÇO FERREIRA. (851); filha de Antônio, d o s R . '
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida n u Loureiro e de Elisabeth M. J . Lutonült' -Rellosto, - nas. mero 1.238 — 11 zona.)
cida a 13 de outubro de 1901, no,Districto Federal, doJD;SÉ CARDOSO (835), filho de Antônio Cardoso e de Maria
mestica, casada, com domicilio eleitoral no-districto mur
Rosa da Silva, nascido" a 16 de novembro de 1906, nonicipal de S. "Christovão. (Qualificação requerida, nuDistricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
mero 360 — 1 0 zonâ.),
'
'
.
eleitoral no districto municipal de São Christovão, (QuaANTÔNIO JORGE DOS SANTOS (852), filho de Justiniario
lificação requerida,'n. 321 —"•'IO'" zona:)
"'
'- - » '
M. dos; Santos e.de Dulcinà U. de C. Santos, nascida a
ANTONTO VIEIRA HENRIQUES (836), filho de Réynaldo
- 29 de maio de 1879, em S. João Marcos, "Estado do Rio,
C. Henrique e de Elias da Gloria V. Henriques, nasempregado publico, viuvo, corri domicilio eleitoral no
cido á 19 de maio de 1912, naCapital Federal, estudante,
districto municipal de E . Novo. (B. E. 77.)
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal. 3ÍARIA DE LOURDES E OLIVEIRA (853), filha de Luiz A.
. de São Christovão, (Qualificação, n.' 795, — 8 zona.)
de Oliveira e de Maria R. de Oliveira, nascida a 10 de
abril de 1911, em Natal,'Estado do R. G. do Norte, comROBERTO PINHEIRO DA SILVA (837), filho de Ignacio da
mercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto muSilva.é de Rosa da Silva Pinheiro, nascido a 21 de março
nicipal de S. Christovão. (Qualificação requerida, n u de 1913, em Espirito Santo, empregado municipal, solmero 7.644 — 5" zona.)
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
ALDA GOMES (854), filha de Sizenando Gomes e de Aurora
Engenho Novo, (Qualificação requerida, ri, 1-239 —
• - P . Gomes, nascida a 6 de março de 1913, no Districto
8 zona.)
Federal, professora municipal, solteira, com domicilio
ÍACYRA NOGUEIRA PINTO (838), filha de Augusto N. Pinto
eleitoral no districto municipal de S. Christovão .i; (Qua*e de Cacilda N. Nogueira Pinto, nascida a 29 de julho
lificação requerida, n. 362 — 10 zona.)
de 1904, ,no Districto Federal, funccionaria- publica federal, solteira, com*domicilio eleitoral rio. districto m u - ' HENRIQUE MARQUES PEREIRA (855), filho de Manoel M.
.': Pereira e de Maria Isabel, nascido a 4 de'junho de 1916,
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação' transferida.)
no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
OSWALDO DUQUE ESTRADA COSTA (839), -filho de A l eleitoral no districto municipal de E . Novo. (Qualififredo A. da Costa e de Celina C. Duque E . Costa, nascação requerida, n . 279 — 9 zona.)
cido a 28 de agosto de 1896, no Districto Federal, jornalista," .casado, com domicilio eleitoral no districto m u - . CARLOS MONDAINI (856), filho'de Arlindo Mondaiiii e de
Zulmira Duarte, nascido a 7 de- setembro de 1915,. no
nicipal de São Christovão. (Qualificação requerida, n u - Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleim e r o * ? . 9 7 4 — 5" zona.)
-'
".
";
toral rio districto municipal de S. Christovão. (QualifiJOSE' FRANCISCO'GUIMARÃES (840),. filho de Antônio F .
cação requerida, n. 365 10 zoria.)
• Guimarães e de J u l i a ' N . Guimarães, nascido a 9, de
GENTIL OSWALDO MACHADO (857), filho de Alfredo L.
dezembro de 1904, na Capital Federal, commercio, caMachado e de Arcilina F . Machado, nascido a 1 de abril
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
• de 1901,- em Recife, Estado de Pernambuco, operário,
S. Christovão. (Qualificação requerida, ri. 112 ;— 11 '
•solteiro, com-domicilio eleitoral no districto municipal
zona.)- '
•
de S. Christovão. (Qualificação requerida, n. 158 — 7*'
REGI NO ROLIM DE ALMEIDA (841), filho de Francisco F .
zona.)
'
de Almeida e de Genezia R. de Almeida, nascido a 7 de
dezembro de 1909, no Eslado do R. G. do Norte, comLEOPOLDO OCTAVIO GRAVINO (858), filho de Alberto
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u " • Gravino e de Isabel Vilardi, nascido a 5 de outubro de
nicipal de S. Christovão. (Qualificação requerida, n u 1900, no -Districto' Federal, operário, casado, com domimero 7.609 — 8 zona.).
cilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão.
(Qualificação requerida, n . 368 — 10 zona.)
JOSE' ALMEIDA CARVALHO (842), filho de Antônio A.
JOSE' BENEDICTO PEDROSO (859), filho de Benedicto Pe^
Carvalho e de Angelina C. Carvalho, nascido- a 2.6- de
droso e de Maria das Dores O. Pedroso, nascido á* 19 de
setembro dè 1906, em Minas Geraes, commercio, casado,
março de 1903, em Taübaté, Estado de S. Paulo, operacom domicilio eleitoral no districto' municipal de São
. rio, solteiro, com domicilio eleitoral rio districto municipal
Christovão. (Qualificação, requerida, n. 457 — 10 zona.) '
de S. Christovão. (Qualificação requerida, n . 6.164 —
JORGE DE OLIVEIRA LIMA (843), filho de Antônio L .
5 zona.)
. . .
1
Lima e de Leopoldina Ângelo, nascido a 10 de setembro
CARMEN LOPES >(860), filha de Henrique Lopes e de'Amde 1903, em Alagoas, commercio, casado, com. domicilio
' paro B . Pinho, nascida a 16 de julho de 1916, no Districto
eleitoral no districto municipal de E . Novo, (QualifiFederal, estudante, solteira, com- domicilio eleitoral no
cação requerida, n. 546 — 11 zona.)
districto municipal de <S. Christovão. (Qualificação reRUTH DOS SANTOS BERTOLAMI .(844), filha de Esperança
' querida, n. 366 ^ - 10 zona.)
„ . 'k. ~
dos Santos, nascida á 27 de janeiro de 1914, na capital
Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no
EUCLYDES MARTINS DO NASCIMENTO (861), filho de
districto municipal de S. Christovão. (Qualificação r e - , .'•'- Manoel Martins e de Deolinda M. do Nascimento, nascido
• querida, n. '456 — 10 zona.)
,a 2 de abril de 1902, em SanfAnna, Estado dè Minas
CARLOS DA MOTTA NABUCO (845), filho de José C. Pires
Geraes, operário, solteiro, com; domicilio eleitoral no
districto municipal de S. Christovão. (Qualificação re• Nabuco e dé M a r i a . P . Chichorro da-.Motta, nascido a 8
* querida, m 7.967 — 5 ' z o n a . ) '•
'
de abril de 1894, em Pernambuco, commercio,. casado,
MANOEL VENTURA PACHECO (862), filho de Manoel V.
com domicilio eleitoral no districto municipal o e " E .
• Novo. (Qualificação requerida, n . 1.239 — 8" zona.)
Pacheco e de- Ibralia Menezes, nascido a 9 de julho de
LUIZ LOPES DE FIGUEIREDO (846),-filho' de Constantitío
1903, rio Districto Federal, commercio, casado, com doL . Figueiredo e de Augusta L . Figueiredo, nascido a 2
micilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
de fevereiro de 1906, no Districto Federal, commercio,
(Qualificação requerida, n . 910 — 13 zona.)
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
MANSIL FERREIRA DE MEIRELLES (863), filho de Beatriz
de E . Novo. (Qualificação" requerida, n . 1.241 — 8"
de Jesus Ribeiro, nascido a 11 de setembro de 1914, no
zona.)
„
••<..Districto Federal, commercio solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de",Engenho Novo. (QualiBENEDICTO .PIRES DA SILVA (847), filho de Manoel L .
ficação requerida, n . 913 — 13 zona.)
:

!

1

a

a

a

a

a

r

a

a

a

a

a

a

1

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

3028

Sexta-feira

Agosto de 1931

BOLETIM ELEITORAL

31

JAYME DO REGO RAPOSO (864), íilho de José dp Rego Raposo e de Maria A. Alves, nascido a 25 de julho de 1911,
na Captial "Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal'de S. Christovão. (Qualificação requerida, n. 5.$83 — 5 zona.)
ALDYR GOMES (865), íilho de Sizenando Gomes e de Aurora
P . Gomes, nascido a 3 de setembro de 1915, no Districto
Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
districlo municipal de S. Christovão. (Qualificação r e querida, n. 364 — 10 zona.)
ELIZEU BARBOSA DA SILVA (866), filho de Avelino B. da
Silva e de Beatriz B . da Silva, nascido a 12 de maio de
1915, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão.
(Qualificaão requerida, n. 235 — 10 zona.)
RAUL SILVA (867), filho de Luiz C R . Silva e de Firmina
P . da Silva, nascido a 10 de outubro de 1898, na Capital
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S. Christovão. (Qualificação r e qureida. n. 378 — 10" zona.)
CARMEN DÈ'AZEVEDO MATTOSO (882), filha de João Azevedo e de Luiza F . Azevedo, nascida a 22 de maio de
•1909, no Districto Federal domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto .municipal de Engenho Novo.
(Qualificação requerida, n. 6.189 — 6 zona.)
EUGENIA DE AZEVEDO (883), filha de Ardriano M. Azevedo e de Alda U. Azevedo nascida a 21 de Abril de
1874, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engneho Novo.
(Qualificação requerida, n. 3.508 — 6 zona.)
CLARA PACHECO DUARTE (884), filha de Francisco da
Cunha e de Elvira G. Pacheco, nascida a 18 de março
de 1883, em Petropolis, Estado do Rio, com domicilio
eleitoral no districto municipai de Engenho Novo. (Qualificação requerida, n. 6.833 — 6 zona.)
CARLOTA LUIZA GUIMARÃES MEDEIROS (885), filha de .
Manoel P . Guimraães e de Delminda de S. Guimarães,
nascida a 14 de junho de 1910, no Districto Federal, d o mestica, casada, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Novo, (Qualificação r e q u e r i d a , ' n u mero 4.049 — 6 zona.)
LAÜRIVIO CAMPOS DE OLIVEIRA (886), filho de Manoel
C. Oliveira e de Phiiomena C. Santos, nascido a 26 de
dezembro de 1908, em Alagoas, operário, solteiro, com
•domicilio eleitoral no districto municipai de S. Christovão. (Qulaificação requerida, n. 348 — 10 zona,!
SYLVIO DE LIMA CASTRO (887), filho de Sérgio de L.,
Castro e de Elvira de L. Castro, nascido a 26 de janeira
de 1914, no Districto Federal, estudante, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação requerida, n. 1.069 — 8 zona.)
ELIAS RIBEIRO DE FREITAS (888), filho de José R. dé
Freitas e de Lucinda R. Nascimento, nascido a 16 de
junho de 1895, na Capital Federal, operário, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida, n. 169 — 10 zona )
LUIZA CAVALCANTI TORRES (889), filha de João da Silva
Torres e de Julia C. Torres, nascida a 3 de fevereiro de
1888, no Districto Federal, professora, primaria, casada,
eom domicilio eleitoral no districto muicipal de E n genho Novo. (Qualificação ex-officio. B . E. 9. n. 23.909
— 4° zona.)
JULIETA MONIZ MAZZA,(890), filha de Ricardo B . Moniz'
e de Francisca S. Moniz, nascida a 20 de abril de 1889,
no Estado do Rio, professora primaria, viuva, com domicilio eleitoral no districto municipa] de S. Christovão. (Qualificação ex-officio, B . E . 74 — 4 zona.)!
BENEDICTO JOSÉ GOMES (891), filho de Maria Rita da
Conceição, nascido a 26 de julho de 1912, no Estado do
Rio, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto de Engenho Novo.» (Qualificação requerida, n u 283 — 5 zona.)
JASSIANO AZEREDO (892), filho de Cassiano- A. Azeredo
e de Adelaide Azeredo, nascido a 27 de agosto de 1902,
no Districto Federal,, encadernador, solteiro, com domicilio eleitoral ho districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação requerida, n. 293 — 8 zona.)
RUTH DE SOUZA MACIEL DA SILVA (893). filha de Alfredo Pretextato M. Silva e de Lupercia S. Maciel Silva,
nascida a 7 de janeiro de 1905, em Recife, Estado de
Pernambuco, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação ex-officio. n . 68 — 4 zona.)
>.
MARIALVA POGGI DE FIGUEIREDO (894), filha de Álvaro
Figueiredo e de Maria José P . Figueiredo, nascida ai
16 de julho do J910, nq Districto Federal, funccionaria
a
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a
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a

a

a

a

a

a

a

imunicipal, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação
ex-officio,
B . E . 78 — 7 zona.)
HELENA LOPES ABRANCHES (895), filha de Gonçalo José
Lopes e de Isaura P . Lopes, nascida a 18 de maio de
1903, no Estado da Bahia, funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
S. Christovão. (Qualificação ex-officio, B. E. 9, n. 24.374
— 4 zona.)
GUILHERME THOMAZ DE OLIVEIRA (896), filho de Oscar Thomaz Oliveira e de Anna Cardim da Silva, n a s cido a 6 de março de 1914, em Campo Grande, nb Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto * municipal de Engenho
Novo. (Qualificação ex-officio, B. E . 70 — 7 zona.)
CELIO RABELLO (897), filho de Pedro C. Silva Rabello e
de Edwiges S. Rabello, naseido a 21 de maio de 1897,
no Districto Federal, funecionario municipal, solteiro,
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de São
Christovão.
(Qualificação ex-officio, B . E . 71 - ~
7 zona.)
MYRTHES GOMES COSTA (898), filha de Luiz A. Gomes
e de Maria José A. Gomes, nascida a 11 de junho de 1905,
em Campos, Estado do Rio,' funccionaria municipal,
casada, com domicilio eleitoral no dstricto municipal de
* S. Christovão. (Qualificação ex-officio, B . E . 68 —•
4 zona.)
WALDEMAR PEREIRA DA COSTA (899), filho de Ary P .
da Costa, e de Deolinda P. da Costa, nascido a 22 de julho
d§ 1913, no Districto Federal, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação ex-officio, B . E . 70 — 1* zona.)
PIO SABINO DA CONCEIÇÃO (900), filho de Manoel Sabino
da Conceição e de Emiliana Eliza da Conceição, nascido a 11 de junho de 1885, na.Freguezia do Rosário,
Estado da Bahia, operário, casado, com domicilio eleitorai
no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qualificação
ex-officio, B . E . 70.)
CARLOS BARRADAS (901), filho de Manoel Antônio dos
Santos e de Maria Gertrudes, naseido a 6 de outubro de
1881, no Estado de S. Paulo, sub-official da Armada,
casado, com domicilio .eleitoral no districto municipal
de S. Christovão. (Qualificação tranferida.)
ARMANDO SELVA (902), filho de José Idalino da Silva e dé
Francisca Maria da Silva, nascido a 5 de junho de 1887,
no Estado do Rio Grande do Sul, official do Exercito,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de S. Christovão. (Qualificação transferida.)
GARIBALDI BARRETO (903), filho de Lucas Barreto è de
Garibaldi Barreto, nascido a 4 de agosto de 1905, em Rio
Pardo, no Rio Grande do Sul, militar^professor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dé
S. Christovão. (Qualificação transferida.)
ANNIBAL DOS REIS LYRIO (904), filho de Alfredo Moreira
Lyrio e de Alexandrina Amandiaa dos Reis Lyrió, n a s cido a 10 de setembro de 1901, na Capital Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districtp m u i
nicipal de S. Christvão. (Qualificação requeridal)
•PAULO AFFONSO DE CASTRO (905), filho de Pedro Moraes de Castro e de Josephina Aranha de Castro, n a s cido a 11 de fevereiro de 1910, em Manáos. Estado de
Amazonas, commercio . solteiro.
HORACIO WASHINGTON DE ALBUQUERQUE LAND (906)',
filho de, José Henrique Thyre Land e de Alzira de Albuquerque Land, nascido a 26 de abril de 1890, em P e tropolis, Estado do Rio de Janeiro, commerciante, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
S. Christovão. (Qualificação ex-officio, B. E . 33, n u mero 19.779.)
ALDA PIRES (907), filha de Feiiciano Guilherme Pires e"
de Maria do Carmo Pires, nascida a 11 de abril de 1910,
no Districto Federal, comníercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.,
Qualificação requerida.)
.MARIA LUIZA PIRAGIBE (908), filha de Mario Piragibé
e de Luiza Ferreira de Moura Brito Piragibe, nascida a'
7 de outubro de 1909, no Districto Federal, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho. Novo..
(Qualificação r e querida.)
MARIA DA GLORL\ FERNANDES DA SILVA (909), fillíS
de Alfredo Fernandes da Silva e de Zulmira Costa F e r nandes da Silva, nascida a 6 de fevereiro de 1906, ntf
Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipai de Engenho Novo. (Qualificação requerida.).
a
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OCTACILIO DA SILVEIRA (910), filho de Alfredo Magno
da.Jsilveira e dé Carolina Delphina da Silveira, nascido
a 17 de setembro de 1896, na Capital Federal, operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipa!
de S. Christovão. (Qualificação requerida.)
JOAQUIM FRANCISCO DOS SANTOS (911), filho de Albino
Francisco dos Santos e de Ludovina Maria dos Santos,
nascido a 21 de fevereiro de 1892, em Villa,do Conde,
Portugal, commercio, viuvo, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Novo., (Qualificação
requerida.)
ODORICO OCTAVIO ODILON NETTO (912), filho de Odorico- Octavio Odilon Netto e de Francisca Corrêa Odilon,
nascido a 19 de novembro de 1912, emCurityba, Estado
do -Paraná, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação
requerida.)
ISRAEL BAPTISTA DA SILVEIRA (913), filho de Juvina
Baptista, nascido a 29 de junho de 19)4, em Luiz Gomes, Estado do Rio Gande do Norte, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
JOÃO DA COSTA LAPERA (914), filho de Luiz Lapera
e de Luiza da Costa Lapera, nas cido a 29 de julho de
1915, no Districto Federal, estudante, solteiro,, com domicilio eleitoral no districto municipal . dé Engenho
Novo. (Qualificação requerida.)
- NAIR TAVARES (915), filha de Carlos Ataliba da Silveira e
de "Vitalina Maia da Silveira, nascida a 7 de setembro
de 1898, no Districto Federal, domestica, casada, com
domicilio eleitoral no districto municipai de Engenho
Novo. (Qualificação requerida.)
MARIO FERNANDES (916), filho de Manoel José Fernandes
..e de Maria Barbosa, nascido a 14 de novembro de 1913,
no Districto Federal, commercio, solteiro, com 'domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo*
(Qualificação requerida.)
DAGMAR VASCONCELLOS (917), filha de Raul Athos de
Vasconcellos e de Julieta Cardoso de Vasconcellos, nas" cida a 31 de dezembro de 1910, no- Districto Federal,
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Novo .(Qualificação requerida.)*
. JÁCOB CALIXTO (918), filho de Calixto Jacob e de Helena
João nascido a 14 de julho de .1915, no Districto -Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação
requerida.)
JOANNA CARMO JORGE (919). filha-de Carmo Jorge e de
Sophia Miguel Carmo, nascida à 29 de janeiro de 1913,
no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio
eleitoral no districto
municipal
de Engenho Novo.
(Qualificação requerida.)
OSWALDO MACHADO RIBEIRO (920), José Machado Ribeiro e de Amélia Pereira Machado, nascido a 14 de
•março de 1915, no Districto. Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
ROSAURA CORREIA DE ALMEIDA (921), filha de Marceònillo Baptista de Almeida e de Etelvina Correia de Almeida, nascida 4 d è setembro de 1914, em Tororó, São.
, Salvador, Estado da'Bahia, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação requerida.)
°NADIR CORREIA ODILON (922), filha de Odorico Octavio
Odilon Filho e de Francisca Correia Odilon, nascida a
11 de abril de 1914, em Curityba, Estado'do Paraná,
professora, solteira, com domicilio eleitoral no districto
. municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
LAURINDO CALDEIRA DIAS (923), filho de Antônio Esteves
Dias e de Deodatha Guimarães Caldeira, nascido "a 22
de janeiro de 1914, no Districto Federal, Commercio,
solteiro, com domicilio .eleitoral no détricto municipal
de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
* GAETANO PRESTA (924), filho de Pedro Presta e de Ignocencia Spagnola, nascido a 12 de outubro de 1870, em
"Itália, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e querida.)
ZENITHILDE DE BARROS TEIXEIRA (925), filha de Agenor
Alves Teixeira e de Maria de Barros Teixeira, nascida
a 25 de março de 1907, em Caravellas, Estado da Bahia,
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
CLOTILDE DE FREITAS MACEDO (926), filha de Antônio
. :de Freitas e u e Maria Rondes de Freitas, nascida a 1-4.
1
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de novembro de 1902, no Districto Federal, domestica,,
casada, com domicilio eleitoral - nó districto municipal
de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
ALCIDES SACRAMENTO (927), filho de ..Manoel Bazilbo de
SanfAnna e de Eugenia.Rosa de Sacramento, nascido a
11 de junho de 1900, em São Salvador, Estado da Bahia,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
de São Christovão'. (Qualificação requerida.)
BERLINDA ITÁLIA BERNARDINO (928), filha de Salvador
DeirOsso-.e de Concheta Saporito DelTOsso, .nascida 3
9 de agosto de 1900, no. Districto Federal, commercio,
casada, com domicilio eleitoral no districto de Engenho
Novo. (Qualificação requerida.) LYDlA HANTES DA SILVEIRA (929), filha de Augusto
Hantes e de Valentina Eugenia da Fonseca, nascida a
- 2 de agosto de 1886, em São Paulo, domestica, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal d e ' E n genho Novo. (Qualificação requerida.)
MARIA EMILIA DUARTE SCHWEITZER (930), filha de
Pedro Duarte e de Ernestina da Rosa Duarte, nascida
' a 10 de outubro de 1898, no Districto Federal, funccionaria publica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação 'requerida.)
LÉO FLORIANO DE MEDEIROS (931), filho de Francisco da
da Silva Medeiros e de Rosa Branca de Medeiros, nascido
a 18 de outubro de 1913, no Districto Federal, funecionario" publico, solteiro, cpm domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação exofficio, B . E . 70.)
NICOL1NA MEDEIROS DA SILVEIRA (932), filha de Manoel Ferreira de Medeiros e de Palmyra da Silva Me-deiros, nascida a 10 de setembro de, 1892, em Parãhyba
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, funccionaria publica,
viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão. (Qualificação ex-officio, B . E . 70.)
NACIB ABRAHÃO (933), filho de Pedro Ibrahim e de Seráphina de Oliveira, nascido a 17 de junho de 1916, em
Iguassú, Estado do Rio de Janeiro, estudante, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão.' (Qualificação requerida.)
DALVA SEQUEIRA LOPES (934), filha de Adolpho Sequeira
Lopes e de Joanna de" Oliveira Lopes, nascida a 29 de
abril de 1915, em Rio Grande do Sul, estudante, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida.)
MARIO DORIVAL DELLOSSI (935), filho de Francisco Dellossi e de Antonieta Dellossi, -nascido a 7 de julho de
1914, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação ex-officio, B . E . 77, n. 1.126.)
JOSEPHA ONIDA (936), filha de João Onida e de Antonia
Mendes Onida, nascida a 31 de janeiro de .1913, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
iELIZA LEMOS GONÇALVES (937), filha de Porfirio Lemos
e de Jovita Lemos, nascida a 15 de setembro de 1895,
em Santa Isabel, Leopoldina, Estado' de Minas Geraes,
costureira, casada, com domicilio .eleitoral no districto
municipa! de<São Christovão. (Qualificação requerida.)'
DORALICE DA COSTA (938), filha de Antônio Theodoro de
- Oliveira e de Maria Luiza da Silva, nascida a 1 de julho
de 1892, em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, costureira, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)!
STOESSELL GUIMARÃES ALVES (939), filho de Álvaro de
Mello Alves e de Emilia Paula' Guimarães Alves, nascido
a 18 de abril de 1914, no Districto Federal, estudante,
. solteiro, com" domicilio eleitoral no districto de Engenho
Novo. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO LIMA DOS SANTOS (940),.filho de Jeremias Lima
dos Santos e de Custodia ;Maria da Conceição, nascido a
15 de junho de 1909, em Cabo Frio, Estado do Rio do
Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São Christovão;- (Qualificação
requerida.)
' '
HÉLIO SEBASTIÃO LARICA (941), filho de Fortunato Larica
e de Malvina de Ortegal Larica, naseido a 23 de janeiro
de 1911, na Capital Federal, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
ALBERTO DOS SANTOS LOUREIRO (942), filho de Antônio,
do Valle dos Santos Loureiro e dè Phelomena Rodrigues
ro 1.101).;
•
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domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Virisso, nascido a 16 de novembro de 1887, no Districto
Novo. (Qualificação requerida, n. 11.257 — 6* zona.)
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
ADALBERTO FIONDA (958), filho de Francisco Fionda e de
districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação
Luiza Villar Fionda, naseido a 19 de outubro de 1912
requerida'.)
no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
SEBASTIÃO DANILO LARICA (943), filho de Fortunato
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (QuaLarica e de Malvina d e Ortegal Larica, nascido a 2 de
lificação requerida, n. 560 — 12 zona.)
junho de 1912, na Capital FFederal, commercio, solteiro,
1V.ETTE KHURY (959), filha de Naim Ibrahim Khury e de
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Maria Malifuz Khury, nascida a 15 de março de 1910,
Christovão. (Qualificação requerida.)
no Districto Federal, professora municipal, solteira, com
ANTÔNIO DA PONTE (944), filho de Adelino da Ponte e de
domicilio eleitoral no districto municipal de S. ChrisBernarda de Almeida, nascido a 18 de agosto de 1896,
tovão. (Qualificação requerida, n. 691 — 12' zona.)
em Portugal, funecionario publico, casado, com domiORESTES FERREIRA GAMA (960), fiiho de João B . da Gacilio eleitoral no districto municipal de São Christovão.
ma e Paula e de Generosa Soares F . da Rocha, nascido
(Qualificação requerida.)
a 17 de julho de 1910, em Recreio,' Estado de Minas
• EDNAR AUGUSTO DA SILVA (945), filho de Euride Augusto
Geraes, empregado publico, solteiro, com domicilio -eleida Silva e dc Beatriz Maria da Silva, nascido a 11 de
toral no districto municipal de S. Christovão.. (Qualimaio de 1916, no Districto Federal, commercio. solteiro,
ficação requerida, n. 794 — 10° zona.)
com domicilio eleitoral no districlo municipal de São
EDGARD DA SILVA (961), filho de João M. da Silva e de
Christovão. (Qualificação requerida.)
Hercilia M. da Silva, nascido a 17 de junho de 1913, no
ADEGAL FRANCISCO CHAGAS (946), filho de Honorio
Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleiFrancisco Chagas e de Ermelinda Augusta de Faria,
toral no districto municipai de Engenho Novo. (Qualinascida a 5 de fevereiro dc 1904, no Rio de Janeiro,
ficação requerida, n. 484 — 10 zona.)
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
DIVA RIBEIRO PUSSE (962), filho de Henrique Pusse e de
municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
Amandina de A. Gama R. Pusse, nascida a 7 de ouARCHIMEDES MONTEIRO DOS SANTOS (947), filho de
tubro de 1910, no Districto Federal, funccionaria m u nicipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto
Antônio José Monteiro dos Santos e de Maria Theodora
municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida,
de Medeiros Santos, nascido a 27 do outubro de 1911, no
n. 690
10 zona.)
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
YOLANDO LADO CÊS (963), filho de Romão Lado Cês e de
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (QuaMagdálena de Souza Leite, nascido a 24 de julho de
lificação requerida.)
1913, no Districto Federal, commercio, casado, com doÍ.ÜÂO BALBINO CORRÊA (948), filho de Antônio Balbino
micilio eleitoral no. districto municipal de Engenho Novo.
Corrêa e de Joaquina Maria de Jesus, nascido a 29 de
(Qualificação requerida.)
março de 1907, em Viçosa, Estado de Minas Geraes,
ALBERTO JORGE AL-CICE (964), filho de Massand Jorge
operário, solteiro, com domicilio eleitorai no districto
. Al-Cice e de Labib Cury Al-Cice, naseido a 6 de semunicipal de São Christovão. (Qualificação
ex-officio.
tembro de 1914, na Capital Federal, commercio, solteiro,
B E 79 )
com domicilio eleitoral no districto municipal de .São
JOANNINHA PRESTA (949), filha de Gaetano Presta e de
Christovão. (Qualificação requerida.)
Giusephine Onida, nascida a 26 de fevereiro de 1914,
JOAQUIM GASPAR (965), filho de José Manoel e de Laura
em Queluz, Estado de Minas Geraes, modista, solteira,
Beatriz, nascido a 20 de março de 1910, no Districto
com domicilio eleitoral no districto municipal de EnFederal, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no
genho Novo. (Qualificação requerida.)
districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e AJQELIA PRESTA (950), filha de Gaetano Presta e Giusequerida.)
phina Onida, nascida a 29 de abrjl de 1916, em Conselheiro Lafayette, Estado de Minas Geraes, domestica,
SERAPHIM BAPTISTA DA SILVA (966), filho de Raphaet
solteira, ccjn domicilio eleitoral no districto municipal
Verdagne e de Felicidade Maria da Silva, nascido a 4 de
de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
agosto de 1907, no Districto Federal, operário, solteiro,
MARIA DA COSTA CONCIEIRO (951), filha de Antônio da
com domicilio eleitoral no districto municipal de EnCosta Concieiro e de Alice da Costa Concieiro, nascida a
genho Novo. (Qualificação requerida.)
14 de dezembro de 1914, no Districto Federal, funccioNELSON DOS SANTOS (967), filho de Margarida Amélia da
naria publica, solteira, com domicilio eleitoral no disConceição, nascido a 16 de abril de 1916, na Capital Fetricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e deral, operário, solteiro, eom domicilio eleitoral no dis• querida.)
tricto municipal de S. Christovão. (Qualificação requeMARIO OCTAVIO CARNAVAL (952), filho de José Carnaval
rida .)
e de Phiiomena Caruso Carnaval, nascido a 3 de outubro
ALCIDES MARTINS' (968), filho de Manoel Martins e de Delde 1904, no Districto Federal, medico, solteiro, com dophina Maria Martins, nascido a 28 de outubro de 1899,
micilio eleitoral no districto municipal de Engenho
no Estado do Rio de- Janeiro, motorista, casado, com doNovo. (Qualificação requerida.)
micilio eleitoral no districto municipal de S. ChrisSFJ3ASTÍÃO TEIXEIRA (953), filho de João Francisco Teitovão. (Qualificação requerida.)
xeira e de Leocadia Maria Teixeira, nascido a 20 de
MARIA DA CONCEIÇÃO DE MEDEIROS (969), filha ds An.setembro de 1896, em Paraeamby, Estado do Rio de
nibal Marcinió de Medeiros e de Rosaria de Medeiros,
Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
nascida a 4 de junho de 1911, no Districto Federal, dodistricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
requerida.)
municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
RENATO MONTEIRO LEÃO DE AQUINO (954), filho de
CARMEN O FRANCISCO NOVELLO (970), filho de Antônio
João Pedro Leão de Aquino e de Marieta Monteiro Leão
Novello e de Luzia Copelli, nascido a 25 de abril de
de Aquino, nascido a 3 de abril de'1906, no Districto F e 1915, no Districto Federal, commercio, solteiro, com doderal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleimicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
toral no districto municipal de Engenho Novo. (Qua-'
(Qualificação requerida, n. 1.297 — 7 zona.)
lificação requerida.)
VICENTE FONTELLES (971), filho de Vicente Fontelles e de
HERNANI DA -SILVA (955), filho de João Marcellino da
Brasilina Fontelles, nascido a 9 de dezembro de 1894,
Silva e de Hercilia Maria da Silva, nascido a 13 de seno Estado do Ceará, militar, solteiro, com domicilio eleitembro de 1914, no Districto Federal, estudante, solteiro,
toral no districto municipal de S. Christovão. (Qualicom domicilio eleitoral no districto municipal de E n ficação requerida, B . E. 78 — 9 zona.)
genho Novo. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO IGNACIO DA COSTA (972), filho de Manoel I.,
MARIO BERNARDINO TEIXEIRA (956), filho de Antônio'-J.
da Costa e de Emilia Alves da Costa, nascido a 31 de
Bernardino Teixeira e de Fausta de Paula, nascido a 13
janeiro de 1905, em S. Gonçalo, Estado do Rio de J a de março de 1893, no Estado de São Paulo, empregado
neiro, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no dispublico, casado, com domicilio eleitoral no districto mutricto municipal de S. Christovão. (Qualificação requenicipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, n u rida, n. 1.187 — 6 zona.)
mero 559 — 12 zona.)
MARIA DE LOUDES GONÇALVES DOS SANTOS (973), filho
JOSE' PINHEIRO BARBOSA (957), filho de Manoel P. Barde João G. dos Santos e de Regina Pires dos Santos, n a s bosa e de Deolinda P . Barbosa, nascido a 22 de março
cido a 12 de março de 1916, no Districto Federal, comde 1897, no Districto Federal, commercio, solteiro, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u a
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nicipal de S. Cbrisiovão, {Qualificação' requerida, n u mero 784 — 10- z o n a . ;
líUBK) NUNES DOS SANTOS (974), filho de Manoel N. dos
Santos e de Emilia N. dos Santos, nascido a 24 de janeiro de 1913, no Districlo Federal, coriimerciq, solteiro,
com domicilio eleitoral. no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida, n . 789 — 10* zona.)
EMÍLIO DE FREITAS (975), filbo.de Joaquim Freitas e de
Jesuina de Jesus, nascido a. 2 de julho de 1889,-no Districto Federal, costureira, solteira, com. domicilio eleitoral no districto municipal de S._Chrislovão. (Qualificação requerida, n . 785 — 10* zona.)
ANTÔNIO RODRIGUES PINTO (976), filho de Antônio R.
Pinto e de Adelaide G. Pereira, nascido a 16 de, agosto
de 1910, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida, n. 954 — 10" zona.)
FORTUNATO HANZAN, filho de Alberto Hanzan e de Esther
Hanzan, nascido a 25 de maio de 1894; no Uruguay, ^naturalizado), commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S.. Christovão. (Qualificação r e querida, n. 093 — 5* zona.)
GERALDO DO NASCIMENTO (978), filho de Bento do Nasimento e de Maria da Luz Malta, nascido a 7 de agosto
de. 1908, em Bello Horizonte, Estado de *Minas -Geraes,
mechanieo, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo
municipal de *S. Christovão..
(Quaifieação requerida, n. 236 .— 10" zona.)
USANA DA SILVA PINTO (980), f i l h a . d e Severiano P i n t o
da Silva e de Maria Rozenda da Silva, nascida a 8 de
fevereiro de. 1909, Estado do Rio. Grande do Norte, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districlo municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida, numero 431 — 10* zona.)
CASTORINA AMBROSINA PINTO DE SOUZA (981),. filha de
João Pinto-de Souza e de Marianna Luiza de Souza, nascida a 28 de março de 1882, no Districlo Federal, domestica, solteira, no districto municipal de S. Christovão.. (Qualificação requerida, n . 695 — 10 zona.)
VICTORINO ALVARENGA PIMENTEL (983), filho de Amaro
de Andrade B. Pimentel e de S.ebastiana Maria F . Pimentel,- nascido a 17 de setembro de 1914, rio Districto
\Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S. Christovão. (Qualificação r e querida, n. 375 — 10 zona.)
ANTÔNIO PUBITO (984), filho de Cosmo Pubito.e de Maria
Meden, nascido a 30.de outubro de 1914, no JBistricto
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
. districto municipal de S. Christovão. (Qualificação r e - .
querida, m 683 — 10 zona.)
CARLOS VICTORINO DE MELLO (985), filho de João V. de
Mello e de Francisca M. Soares, naseido a 17 de, novembro de 1891, no Districto Federal, alfaiate,- solteiro,
com domicilio eleitoral, no districto municipal de .São
Christovão. (Qualificação requerida, n . 2 0 2 — 10* zona.)
DA RIO ROSA SPARTITSCH (986), filho de Ivan Spartitsch
e de Joaquim Rosa Spartitsch, nascido a 18 de novembro de 1914, no Distrieto Federal, empregado publico,
solteiro, com. domicilio eleitoral no districto municipal
de S. Christovão. (Qualificação requerida, n. 980 —
10* zona.)'
GELSON ANTÔNIO DOS SANTOS (987), filho de Antônio
J . dos Santos e de lzabel M. dos Santos, nascido a 12
de agosto de 1911, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no'districto municipal d e '
S'. Christovão. (Qualificação requerida, n . 960 — 10*
zona.)
FRANCISCO AMARAL DA SILVA (988), filho de Thiago J .
Ferreira da Silva e de Irene A. da Silva, nascdo a 24
de novembro de 1.914, no Districto Federal, estudante,
solteiro, com domicilie, eleitoral no districto municipal
de S . Christovão. (Qualificação requerida, n, 685 —
10 zona.)
BELMIRO JOSE' GONÇALVES (989), filho.de Virgolino José
Gonçalves e de Maria Corrêa Gonçalves, rt.scido a '25
de maio de 1910, no Districto Fwieral, commercio, solteiro, eom domicilio eleitoral uo districto municipal d?
S. Christovão. (Qualificação requis ida, o . 741 — 10
zozna.)
MARIO CORDEIRO BARRETTO (991), filho de João da
Costa Barretto e de Alexandrina C. B.arretto, nascido
a 9 de dezembro de 1908, na Capital Federal, -operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
a
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de fc. Christovão. (Qualificação requerida, n. 415 —
10 zona.)
JOSE' MARIA PASSOS (992), filho de Mathias Passos e de
Carmen A. Passos, nascido a 8 de abril de 1915, no
Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida, n. 962 — 10 zona.)
ALAIDE PEREIRA SETÚBAL (993), filha, de' Augusto C.
Setúbal e de Elvira P . Setúbal, nascida a 10 de junho
de 1903, no Districto Federal, professora primaria, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
S. Christovão. (Qualificação ex-officio, B . E . 71 — 7*
zona.)
EVA CASTEX (994), filha de José C. Castex e de Amélia
Castex, nascida a 10 de novembro de 1900, no Districto
Federal, professora primaria, casada, com domicilio
eleitoral no districto m u n i c i p a l d e S. Christovão. (Qualificação ex-officio, B . E . 74 — 7 zona.)
MARIA ROSA PIRES (995),' filha de Alexandre dos Santos
Pires e de Cândida Thereza Pires, nascida a '28 de abril
de 1901, no Districto Federal, funccionaria municipal,
solteira, com domicílio eleitoral no districto municipal
de S. Christovão. (Qualificação ex-officio, B. E . 71 —•
7* zona.)
ALZIRA CLARAZ DE SOUZA GUIMARÃES (996), filha de
José Floriano de Souza e de Ida Claraz de Souza, nascida a 30 de janeiro de 1883, no Distrieto Federal,
funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação
ex-officio, B. È . '74 — 7 zona.)
MARIA DAS DôRES CORRÊA (997), filha de Alexandre
Corrêa e de Romana M. da Conceição, nascida a 22 de
março de 1903, no Districto Federal, professora primaria, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de S. Christovão. (Qualificação
ex-officio,
B . E . 74 — 12* zona.)
DACIO GUTERRES DA SILVEIRA (998), filho de Arthur
Gomes da Silveira e de Maria Guterres da Silveira,
nascido a 24 de fevereiro de 1915, em Niçtheroy,'Estado do Rio de Janeiro, funecionario municipal, solteiro,
eom domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação ex-officio — 7 zona.)
MARIA DE LOURDES SANTOS FIGUEIREDO (999), filha
de José Francisco dos Santos e de Constança Oliveira
Santos, nascida a 9 de agosto de. 1890, no Districto F e deral, funccionaria municipal, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação ex-officio, B . E . 74 — 7 zona.)
ADA GUIMARÃES PIMENTEL (1.000), filha de Clementino
Fernandes Guimarães e de Angela de Moraes Jardim
Guimarães, .nascida a 15 dè setembro de 1898, no Districto Federal, professora municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão . (Qualificação ex-officio, B . E . 74.)
CELESTE CARDOSO BELLUCI GUIMARÃES (1.001), filha
de Franklin José Gonçalves Cardoso e de Ana Luiza
Guimarães Cardoso, nascida a 7 de junho de 1906, no''
Districto Federal, professora municipal, casada, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação
ex-officio.)
IRACEMA LOPES COUTINHO (1,002), filha de Barnabô
Moreira Lopes e de Guiihermina Miquelina Lopes, n a s cida a 4 de maio de 4902, no Districto Federal, funccionaria municipal, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação
ex-officio,
- B . E . 74.)
NILO SILVA (1.003), filho de João Inocencio da Silva e
de Marcelina Nascimento Silva; nascido a 15 de setemv hro de 1910, em Victoria, Estado do Espirito Santo,
unecionario publico, com domicilio eleitoral nó districto
"nunicipal de S. Christovão. (Qualificação
ex-officio,
B . E . 70.)
JAYME DE BARROS (1.004), filho de Horacio de Barros
e de Azenlinda Rino de Barros, nascido a 12 de outubro
de 1912, no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, B. E. 75.)
•OÃO DE SIQUEIRA CAMPOS (1.005), filho de José de
Siqueira Campos e de Phiiomena Leite Campos, nascido
a 25 de janeiro de 1906, em Barbalha, Estado do Ceará,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de S. Christovão. (Qualificação
ex-officio.)
AFFONSO DE OLIVEIRA BASTOS (1.006), filho de -Eduardo
de Oliveira Bastos e de Maria Carlota Bastos, nascido
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, no Districto Federai, residente á rua Sara n . 187, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida,
n . 1.296 — 7 zona.)
REMO ROLLA (1.007), filho de Humberto Rolla e de Clotilde Rolla, nascido a 23 de junho de 1913, na Capital,
Estado de S. Paulo, residente á rua Bomfim n. 158
(S. Christovão), commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida, n . 212 — 10 zona.)
FELIPE LOPES FERREIRA (1.008), filho de Felipe Lopes
Ferreira e de Maria Briggida Ferreira, nascido a 13
de novembro de 1888, em Atalaia, Estado de Alagoas,
residente á rua do Monte n. 21, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida, n. 1.647 — 7° zona.)
WALDYR GOMES PATRÍCIO (1.009), filho de Flosculo
Gomes Patrício e de Rachel Mattos de Souza, nascido a
8 de outubro de .1915, no Districto Federal, residente
á rua do Monte n. 36, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral'no districto municipal de S. Christovão.
(Qualificação requerida, n . 1.618 — 7 zona.)
HENRIQUETA FERNANDES BRAGA (1.010), filha de Remigio de Cerqueira Leite e de Rosa Edith de Cerqueira
Leite, nascida a 12 de março de 1883, na Capital do
Estado de S. Paulo, domestica, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, B . E . 81, n . 750 — 10 zona.)
MANOEL JOSE' FERNANDES GUIMARÃES FILHO (1.011),
filho de Maneei José Fernandes Guimarães e de Maria
da Gloria Fernandes, nascido a 4 de junho de 1910, no
Districto Federal, residente á rua Chaves Faria n. 107,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida,
n. 197 — 10 zona.)
• MARIA JOSE' DE OLIVEIRA (1.012), filha de José Joaquim de Oliveira e de Francisca de Castro Oliveira,
nascida a 28 de outubro de 1912, em Barra Mansa, E s tado do Rio de Janeiro, residente á rua S. Christovão
B. 121, domestica, casada, com domicilio eleitoral no
.districto municipal de S. Christovão. (Qualificação r e querida, B . E . 50, n. 6.919 — 5» zona.)
HENRIQUETA ROSA FERNANDES BRAGA (1.013), filha
de José Luiz Fernandes Braga Júnior e de Henriqueta
Fernandes Braga, nascida a 12 de março de 1909, no
Districto Federal, residente á rua S. Francisco Xavier
n. 889, estudante, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida,
n. 747 — 10 zona.)
ODETTE MONTEIRO DOS SANTOS (1.014), filha de Antônio José Monteiro dos Santos e de Maria Theodora de
Medeiros Santos, nascida a 14 de agosto de 1902, no
Districto Federal, residente á rua João Romariz n. 123
(Ramos), enfermeira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e querida, n. 1.544 — 10 zona.)
REGINALDO VIOT (1.015), filho de Aristides Viot Junio?
e de Anna Ferreira Viot, nascido a 5 dé março de-1399,
em Minas Geraes, residente á rua da Constituição n. 71.
alfaiate, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Novo. (Qualificação requerida n . 519 —
' 3" zona.)
JOÃO SENNA RIBEIRO (1.016), filho de Deamarante Senna
Ribeiro e de Idalina Senna Ribeiro, nascido a 27 de
dezembro de 1910, em S. João Mequier, Estado do E s pirito Santo, residente á rua Barão de Itapagipe n. 62,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida,
n . 968 — 8" zona.)
. MILTON ROBERTO FRAGOZO (1.017), filho de Francisco
Roberto Fragozo e de Elmorina Maria da Conceição,
nascido a 19 de julho de 1907, em Macahó, Estado do
Rio de Janeiro, residente á rua Maria Luiza n . .3 (B.
Bragança). (Qualificação requerida, n. 112 — 11 zona.)
ISOLINA FERREIRA DOS SANTOS (1.018), filha de Antônio Ferreira Santos e de Maria Lisboa dos Santos,
nascida a 5 de abril de 1913, no Districto Federal, residente á rua Bella n. 199 (S. Christovão), costureira,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de S. Christovão. (Qualificação requerida, n . 624 —
10" zona.)
ARCHIMEDES DOS SANTOS MENDONÇA (1.019). filho de
Manoel dos Santos M. Júnior e de Paulina Garcia A.
Mendonça, nascido a 25 de junho de 1904, no Districto
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Federal, residente á rua D r . Niemeyer n. 79, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de S. Christovão. (Qualificação requerida, n u mero 9.251 — 6 zona.)
*
CÍCERO AUGUSTO TERRA (1.020), filho de-Adelino Augusto
Terra e de Satyra d eSouza Terra, nascido a 12 de n o vembro de 1893, no Estado do Rio de Janeiro, residente
a rua Visconde de S. Leopolodo n. 70, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão (Qualificação ex-officio, B . E . 79 — 7 zona.)
ADRIANO NOBRE (1.021), filho de Maximino Nobre Almeida e de Anna Nobre, nascido a 8 de janeiro de 1883,
em Pacatuba, Estado do Ceará, residente á rua Leonardo
Alencar n. 17, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação
ex-officio, n. 79 — 7° zona.)
JÚLIO GIBARA (1.022), filho de Felippe Gibara e de Josephina Fernandes Carvalho .nascido a 10 de janeiro de
1899, no Estado do Rio de Janeiro, residente a rua Coronel Brandão n . 11, operário, solteiro, com domicilio e l e i - "
toral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação ex-officio. B . E . 79.)
AGNELLO SEVERINÒ DA SILVA (1.023), filho de Severinõ
José dos Santos e de Maria de Jesus dos Santos, nascido
a 15 de julho de 1902, em Iquaraseú (Estado de Pernambuco), residente á rua Esperança n. 12, São Christovão,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida,
n . 411 — 10 zona. )
CLAUDIONOR FERREIRA (1.024). filho de Antônio Carlos
Ferreir ae de Alzira de Souza Ferreira .nascido a 3 de
março de 1915, no Districto Federal, residente á rua Senador Alencar n . 100, c. 20, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida, n. 432.)
FRANCISCO MATHIAS DOS SANTOS (1.025), filho de José
Mathias dos Santos e de Josepha Mathias dos Santos, nascido a 4 de outubro de 1907, no Estado de Alagoas, residente á rua Figueira de Mello n. 466, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida, B . E . 70, r.. 143 —
10 zona.)
EWALDO FERREIRA REBELLO (1.026), filho de José Camello Ferreira Rebello e de Branca da Costa Rebeilo,
nascido a 24 de abril de 1913, na Capital Federal, residente á rua D. Marianna n. 223, engenheiro, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida, n. 216 — 10 zona.)
SYLVESTRE GONÇALVES DE AMORIM (1.027), filho de
Hermenegildo Gonçalves Amorim e de Phiiomena D i r í zans Gonçalves, nascido a 31 de dezembro de 1907, no E s tado do Rio de Janeiro, residente á rua Aristides Cairo
. n . 234, acadêmico de direito, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida, n. 10.467 — 7* zona.)
PERENINIO FERREIRA GUIMARÃES, filho de João Ferreira
- Guimarães e de Nair Brandão Guimarães, nascido a 24
de abril de 1910, no Districto Federal, residente á rua B a rão de Itapagipe n. 87, c. 3, commercio, solteiro, com d o micilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação requerida, n. 1.358 — 8 zona.)
HONORINA CÂNDIDO RIBEIRO (1.029),, filha de Innoeencíd
José Ribeiro e de Davina Cândida Ribeiro, nascida a 24 de
junho de 1909, em Campos (Estado do Rio de Janeiro),
residente á rua Carlos Seidl n. 95, commercio, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de _São
Christovão. (Qualificação requerida, n . 969.1
ALDA FERREIRA LOURENÇO (1.030), filha de Manoel F e r reira dos Santos e de Alda Rodrigues dos Santos, nascida
a 15 de junho de 1903, no Districto Federal, residente á
rua de S. Januário n . 108, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão..
(Qualificação requerida, n. 793, — 10 zona.)
SALIN DANIEL (1.031), filho de Daniel Auna e de Foride
Folch Daniel, nascido a 15 de novembro de 1890. em G.
Elcarstoure (Estado da Syria), residente á rua Paula Brito
n. 14, Andarahy, commerciante, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida, n . 1.201 — 8 zona.)
CLAUDIONOR DE OLIVEIRA NUNES (1.032), filho de E r nesto de Oliveira Nunes e de Maria Theretoa Gosozeb, n a s cido a 10 de abril de 1907, no Districto Federal, residente
á rua Porto Alegre n . 19, operário, casado, com domicilio
a
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Barra do Pirahy (Estado do Rio de Janeiro, residente á
eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Quarua Senador Alencar n . 195, chauffeur, solteiro; com dolificação ex-officio, B . E . 79, n . 18 — 7 zona.)
micilio eleitoral no distrieto municipal de*São Christovão.
JOÃO BAPTISTA ARNOLDI BÔSISIQ; (1.033), filho de José
(Qualificação requerida, n. 925 — 10 zona.)
Bosisie e de Marietta. Arnalde Bosisio, nascido a 5 de julho
.LUPERCINIO FAGUNDES (1.0,48), filho de Alfredo Fagunde 1887. no Districto Federal, residente á rua General
des, e. de Maria Gonçalves Fagundes, nascido a 5 de março
Argollo n . 200, commercio, casado, com domicilio eleide 1913; em Santos Dunsont (Estado de Minas Geraes),
toral no districto municipal de São Christovão (Qualificação ex-officio, n. 1.458 — I zona.)
. /
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
• municipal de São Ghristovão. (Qualificação requerida.)
ALDA CALÃZANS CORRÊA (1.034),.filha de Delphim Jorge
Calazans Rodrigues e de Rita Duque Estrada, de. Figuei-, . ALCIDES. MACHADO. (1.049), filho de Benjamin Machado e
de Géde Machado, nascido a 2o de dezembro de 1915, na
redo Rodrigues, nascida? a 23 de.abril de 1888, no DisCapital Federal, commercio, solteiro, com domiciüo eleitricto Federai, prendas domesticas, viuva, cora dimicilio
toral no districto municipal de São" Christovão. (Qualifieleitoral no districto mucinipal de Engenho Novo. (Quacação requerida.)
lificação requerida.)
JOSE' MAIWALD DE AZEVEDO SILVA (1.050),. filho de An' RAYMUNDO CORRÊA PETINDÉ' (1.035), filho.de João Notônio Miguel de Azevedo Silva e de Flora Olga Mawald
nato Petindé e de Balbina. Corrêa Petindé, nascida a 6
Silva, nascido a 15 de março de 1903, na Capitai Federal,
de outubro de- 1901, em Sapucaia (Eslado do Rio de J a neiro), commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no ^,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
• districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
-querida.)
. ;WALIÍIRIO DA COSTA MOREIRA (1.051), filho de Álvaro de
Souza Moreira Filho e de Olympia da Costa Moreira, nasMARIA ELISA ORTEGAL BARBOSA. (1.036), filha de Theocido a 29 de novembro de T908, na Capital Federal, comphilo Teixeira Barbosa e de Lyra Cordeiro de Castilho,
. . mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto munascida a 19 de maio de 1912, na Capital Federal, domesnicipal, de São Christovão. (Qualificação requerida.)
• tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
. JAYME SAMPAIO GUIMARÃES-^ 1.052), filho de Antônio
Sampaio Guimarães e de Geraldina Gonçalves dos SanERNESTO "DE OLIVEIRA REIS (1.033.),. filho de Antônio de, .
tos,.nascido a 7-de dezembro de. 1915, no Districto Federal,
Oliveira Reis e de Henriqueta Cacliuía Reis nascido a 8 de
'commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto^
janeiro de 1906, em Cravinhos (Estado' de São Paulo),
commercio,* solteiro, com domicilio" eleitoral no distrbto - • . municipal de São Christovão, (Qualificação requerida.)
WILLER DE OLIVEIRA (1.053), filho.de Oíhoniei Alves de
municipal de São Ghristovão. (Qualificação requerida.)
Oliveira e de Fernandina Sabarense de Oliveira, nasMARIA PEREIRA QUEIROGA (1.038), filha de Francisco Vaz
cido a 21 de janeiro de 1911,' em Sitio (Estado de Minas
Pereira e de Maria da Gloria Borges Vaz, nascida a 13 de
Geraes), commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
junho de 1889, no Districto Federal, domesticíi, casada, :
"districto municipal de São Christovão. (Qualificação r e com' domicilio eleitoral no districto municipal de São
querida.)
Christovão. (Qualificação, requerida.>
ANTÔNIO CARDOSO (1.054), filho de Joaquim Cardoso e.de
CLÁUDIO MENDES DE OLIVEIRA (1.039), filho de Felizardo
Rosaria Brites Cardoso, nascido a 5 de setembro de 1914,
Mendes de Oliveira e de Geralda, Mendes, nascido a 6 de
na Capital Federal, operário, solteiro, com domicilio eleimarço de 1904 (Estado do Rio de.Janeiro), motorista, catoral no districto municipal de São Christovão. .(Qualifisado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de v_
' cação requerida.)
Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
OCTAVIO HOMEM RAMOS. (1.055), filho de Renato de S i HORACIO ABILIO DE ANDRADE (1.040), filho de Joaquim
queira Ramos e de Alice Homem Ramos, nascido a 2'de
Antônio de Andrade e de Thereza de Jesus Lima, nascido
julho de 1916, no Districto Federal, estudante, solteiro,
a 23 de fevereiro de 1869, no Distrticto Federal, comiríercom domicilio .eleitoral no districto municipal de São
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto municiChristovão. (Oualificáção requerida.)
pal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
IAIR BAPTISTA (1.056), filho de Clemente Baptista e de
MANOEL MARTINS FERREIRA (1.041), filho de João Martins
Erdolia Zenofia Maria da Conceição, nascido a 2,0 de abril
' e de Anna de Jesus, nascido a. 2:9 de outubro de 1882, em
de 1906, em Campos, Estado do. Rio de Janeiro,-, pintor,
Portugal, residente á rua Belía n . 145, São Christovão, .
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
proprietário, casado, com'domicilio eleitoral no districto
de São Christovão. (Qualificação requerida.)
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida,
JULIETA DE ASSUMPÇÃO (1.057), filho de José Joaquim
n . 958 — 10 zona.)
de Assumpção e de Julia Valeria de Souza Assumpção,
(ALZIRA GUIMARÃES FONSECA (1.042), filha do Domingos
nascido a 2 de outubro de 1898, no' Districto Federal,
Amando- F . Guimarães e de Maria Rosa. F . Guimarães,
domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto
nascida a 23 de junho de 1893, no Distrticto Federal, r e municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)!
sidente á rua Dr. Sá Freire n. 25, domestica, casada, com
WALTER ARDILHA GARCIA (1.058), filho de Manoel Ardomicilio eleitoral no districto municipal de São Chrisdilha-,e de Pillar Garcia Mordeiro, nascido a 5-de julho
' tovão. (Qualificação requerida, n. 628 — 10 zona-..)
de 1913, na Capital. Federal; operário, solteiro, com doFRANCISCO ALVES DE ASSIS (1.043), filho de Custodio Almicilio eleitoral no districto municipal dé São Chrisves de Assis e de Eva Maria Francisca, nascido a 2 de
tovão. (Qualificação requerida.)
janeiro de 1893, em São José do Rio Claro' (Estado do
WALDEMAR ARiDIUHA GARCL4. (1.059), filho de Manoel
Rio de Janeiro), residente á rua Escobar n . 50, pintor,
Ardilha e de Pillar Garcia, nascido a 8 de fevereiro de
casdo, com domicilio eleitoral no districto municipal de
1915, no Districto Federal, operário, solteiro, com domiSão Christovão.
(Qualificação requerida n . 203 - *
• ' • ciliq eleitoral no districto municipal de São Christovão..
- . 10 zona.)
"
„ .
(Qualificação requeridav)
.•. .
MARIODO COUTO BRANDÃO (1.044), filho de Bernardino M.
CLAUDIONOR DE AZEVEDO (1.060)', filho de Izaura Maria
C. Brandão e de Angela Gonçalves Couto, nascido a 26 de
da Silva, nascido a 4 de maio de 1909, na Capital Federal,
março de 1915; na Capital Federal, residente â rua J u ,commercio solteiro, com domicilio eleitoral no districto
.rupary n . 29; commercio, solteiro, com domicilio eleito-'
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.);
ral no districto municipal de São Christovão.... (QualifiRAPHAEL ARLINDO DE SOUZA (1.061),' filho de Arlindo de
cação requerida, n . 1.086 — 10* zona.)
Souza, e de Benedicta Maria da Conceição, nascido a 4 de
ifcJN.NA ADELAIDE MARTINS FERREIRA (1.045), filha de Ma- \
outubro de 1896, em Barra do Pirahy, Estado do,Rio de
noet Ferreira e de Laura Ferreira, nascida a 2 de j u n h o
Janeiro, motorista, casado, com domicilio eleitoral, no
de 1914,' no Districto Federal, residente á rua Bomfim n „ ; ,
districto municipal de São'Ghristovão. (Qualificação r e !Ü35, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no d i s - ;
querida .)
•tricto municipal de São Ghrrstovão. (Qualificação requerida n. 961 — 10 zona.)
(• ZULMIRA CARREIRA (1.062), filha de Joaquim José Carreira
'Í ^ e dé Elvira Rosa de Arruda, nascida a 16 de .março de
&GTAYIQ GOMES DOS SANTOS- (1.046)',,, filho de Ocfavia.no
Gomes Santos e de Maria do Carmo. G. Santos; nascido ; f ' "f 1900, no Districto Federal, residente á rua São Chris;. tovão, 620, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
a 11 de abril de 1913, no Disttricto Federal,, residente á
' districto municipal de São Christovão. (Qualificação rer u a Pereira, Lopes n . 72,, operário solteiro, comi domicilio ;•
querida, n-, 647 — 10 zona;.)
.' '
eleitoral no districto municipal de São Gbristovão. (QuaARNALDO ANDRÉ DE' CASTRO (1.063), filho de João André
lificação requerida, n . 769 — 10 zona.)
de Castro e de Maria Eugenia de Castro, nascido a 29 de
AFFONSO DE PATROCÍNIO (1.047), filho de José Affonso do
agosto de 1908» no Districto Federal, residente d rua São
Patrocínio e de. Emilia Maria, da. Conceição, nascido na
a
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Luiz Gonzaga, 210, operário solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, n . 519 — 15 zona.)
FERNANDO RODRIGUES DE CARVALHO (1.064), filho de
Ceroacio Rodrigues de Carvalho e de Alice Rodrigues de
Carvalho, nascido a 22 de março de 1913, no Districto
Federai, residente á rua Borja dos Reis, 203, E. Dentro,
commercio. solteiro, com domicilio eleitoral np districto
municipa!. de Engenho Novo. (Qualificação requerida,
n . 562"— t i " zona.)
JOÃO MONTEIRO DE LIMA (1.065), filho de Manoel Gonçalves Lima e de Luiza do Carmo Monteiro, naseido a 11
de abril de 1907, em Pacatuba, Estado do Ceará, residente
á rua Maris e Barros, 15, contador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão.;
(Qualificação ex-officio. B . E. 70, n. 27.778.)
RAPHAEL CAVALCANTI DE ASSIS (1.066), filho de Francisco
C. de Assis e de Joanna Leite C. de Assis, nascido a 22 de
marco de 1907, no Estado do Pará, residente á rua Lúcio
de Mendonça, 29, c. 1, commercio, casado, com domicilio
eleitoral tio distrieto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida, n. 651 — 10° zona-.)
IRACEMA ARAÚJO DE ASSIS (1.067), filho de Possidonio
Porcina Araújo e de Beatriz Pereira de Araújo, nascido a
23 de junho de 1908, no Estado d e Pernambuco, residente
á rua Lúcio de Mendonça, 29, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão.
(Qualificação requerida, n. 644 — 10 zona.)
JOAQUIM GOULART (1.068), filho de Alzira Caetano Soares,
nascido a 3 de junho de 1908, no Districto Federal, residente á rua Teixeira Ribeiro, 79, operário, casado, com
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação requerida, n. 768 — 12 zona.)
SALUSTIANO JOSÉ DA SILVA (1.069), filho de José P a trício da Silva e de Izidra Mortinho da Silva, nascido a
6 d e novembro de 1892, em Missão da Saúde. Estado da
Bahia, servente de enfermeiro, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
ANTONI EGIZIO SPINELLI (1.070), filho de Antônio Spineili
e de Henriqueta Micelli, naseido a 23 de novembro de
. 1913, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
NiLO JOSÉ DE OLIVEIRA (1.071), filho de Joaquim José de
Oliveira e de Maria da Gloria Oliveira, nascido a 10.de
fevereiro de 1876, em São Vicente de Paula, Estado da
Rio de Janeiro, .operário, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de São Christovão. (Qualificação
ex-offieio. B. E . 79.)
UIONOR MONTENEGRO (1.072), filha de Emílio Montenegro
e de Felicia do Carmo Roméro Montenegro, nascida a 9
de afcri; de 1904, ao Districto Federal, funccionaria federal, casada,-com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
düBERTG LEAL SANCHES {-1.073), filho de Francisco Leal
Sanches e de Severina Montanha, nascido a 7 de junho
ce* 1896, no Districto Federal, commercio, casado, eom
domicilio eieitoral no districto municipal de São Ghristovão. (Qualificação requerida.)
ARTHUR DE OLIVEIRA BRAGA (1.074), filho de Yran de
Oliveira Braga e de Alzira de Oliveira Braga, nascido'a
19 de outubro de 1913, na Capital Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de São Christovão. (Qualificação requerida.)
JOSÉ BORGES PEREIRA (1.075), filho de Antônio Borges
Pereira e de Rita Rosa Pereira, nascido a 2 de dezembro
de 1905, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação requerida.)
JOSÉ SATURNINO DA SILVA (1.076), filho de Beraldo'Saturnino da Silva e de Maria José de Jesus, nascido a 2
de outubro de 1906, em São João Nepomueeno (Estado
de Minas Geraes), operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Ghristovão. (Qualificação requerida.)
NAIR MENDES (1.077). filha de Lopo Mendes e de Laura
da Gloria Ferreira Mendes, nascida a 17 de dezembro de
1907," na Capital Federal, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão.
(Qualificação requerida.)
HONORATO FAGUNDES DOS SANTOS (1.478), filho de
Raymundo Fagundes dos Santos e de Patricia Maria do
Espirito Santo, nascido a 16 de março de 1910, em Belém
(Estado do Pará), commercio, solteiro, com domicilio
a

a

a
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eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
EDUARDO DE SOUZA NUNES (1.079), filho de João de
Souza Nunes e de Anna Jacintho Nunes, nascido a 12
de setembro de 1866, no Districto Federal, operário c a sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Novo. (Qualificação requerida-.)
VESPASIANO DE CASTRO (1.080), filho de Antônio de
Castro e de Georgina de Castro, nascido a 2 de abril do
1907, em Patrocínio de Muriahé (Estado de Minas
Geraes), motorista, casado, com domicilio eleitoral no
distrieto municipal de São Christovão. (Qualificação r e querida.)
ANTÔNIO CONSENTINO (1.081), filho de Henrique Consentino e de Phiiomena Mercadante, nascido a 6 de ja«
neiro de 1905; em Campos (Estado do Rio de Janeiro},,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
muDicipal de São Christovão. (Qualificação requerida.í;
JOAQUIM CERQUEIRA MONTEBELLO (1.082), filho de
Eduardo Barreot Montebelío e de Anna Cerqueira Montebello, nascido a. 31 de dezembro de 1912, em Nitheroy
(Estado do Rio de Janeiro), estudante, solteiro, com d o micilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação requerida.)
ALTAMIRO ASSIS DE OLrVEIRA' (1.083), filho de Aristides
Assis de Oliveira e de Ercilia Marques Gomes de Oliveira, nascido a 16 de agosto de 1912, no Districto F e deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
IRINEU BENIGNO DOS SANTOS (1.084), filho de Manoel
Mathias dos Santos e de Helena Maria da Silva, nascido
a 28 de junho de 1911, em Valença (Estado de Bahia),
esculptor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
HÉLIO MONTEIRO (1.085), filho de Antônio "Machado Monteiro e de Ernestina de Azevedo Gonçalves, nascido a 18
da abril de 1905, no Districto Federal, funecionario do
Ministério da Guerra, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal d e ' São Christovão. (Qualificação
requerida.)
ZORAIDE ROSADO VIEIRA MACHADO (1.086), filha de Raul
Vieira Machado e de Zaira Rosado Vieira Machado, nascida a 13 de novembro de 1910, na Capital Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral ao districto
municipal de São Christcvão. (Qualificação requerida.)
JOÃO FERREIRA DA SILVA GRAVATA' (1.087), filho de Manoel Ferreira da Silva e- de Anna Thereza de Jes J S , nascido
a 1 de agosto de 1879, em Jaboatão (Estado de Pernambuco), commercio, casado, cem domicilio eleitoral DO
districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e querida.)
JORO CERQUEIRA MONTEBELLO (-1.088), filho de Eduardo
Barreto Montebelío e de Anna Cerqueira Montebelío, uascido a 2 de janeiro de 1914, em Nitheroy (EstitJo do Rio
. de Janeiro), estudante," solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Eogenho Novo. (Qualificação
requerida.)
ALCIDES DA SILVA PEREIRA (1.089), f i l h de Aristides
Fernandes Pereira e de Julieta da Silva Pereira, nascido
a 4 de agosto de 1916, na Capital Federal, comniercio,
;
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de São Christovão. (Qualificação requerida.)
JOEL QUINTANILLA (1.090), filho de Luiz Quintanilla e
de Doria Caldas Quintanilla, nascido a 10 de junüo de
1910, na Capital Federal, residente á rua Garnier n. 142,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida,
n . 730 — I zona.)
ANTÔNIO DE SOUZA QUEIROZ (1.091), filho de Antônio de
Souza Queiroz e de Eliza de Almeida Queiroz, nascido a
sefina Onida, nascida a 12 de junho de 1909 em Minas
Grosso), residente á rua São Christovão n . 521, p h a r maeia, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São Ghristovão. (Qualificação requerida, n u mero 5 3 8 — 10 zona.)
LAURA PRESTA (1.092),' filha de Gaetano Presta e de J o sefiha Quida, nascida a 12 de junho de 1909 em Minas
Geraes, residente á rua Bomsuccesso n . 146, domestica,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
Engenho Novo. (Qualificação requerida, n . 9.979 —
V zona.)
SRINIDAD LOPES LORCÂ (1.093), filha de Antônio Loròã"
e de Dolores Lopes, nascida a 16 de fevereiro de 1912,
no Districto Federal, residente á rua Bomsucesso n. 136,
0
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domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida
n. 9.731 — 7" zona.)
UONSTANÇA BERRETA (1.094), filha de Emilio Berreta e
de Maria da Graça Berreta, nascida a 1 de março de 1915,
no Districto Federal, residente Avenida*dos Democráticos.n. 770,. domestica, solteira, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Engenho Novo; (Qúalificaçãs >
requerida, n; 390 — 12" zona.)
SEBASTIÃO DAMIÃO TRINDADE (1.095), filho de Antenor
Antônio Trindade e de Luiza Monteiro Trindade, nascido a I d e julho de 1912, no Districto'Federal, residente
a rua Sá n. 299, Piedade, operário, solteiro, com domi- ,
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação requerida, n. 548 — 12* zona.)
JSiANOEL GARCIA DA SILVEIRA (1.096), filho de Manoel
Garcia da Silveira e de Palmyra Saldanha da-Silveira,
, nascido a 18 de julho de 1910, ná Capital Federai, residente á rua Bella ri. 226, operário solteiro, com domi».
cilio eleitoral nodistricto municipal de São Christovão.
(Qualificação requerida, n. 399 — 10 zona.)
JAàME RIBEIRO VENTURA (1.097), filho de João de Ca3~
• tro Ventura e de Luiza Ribeiro -Ventura, nascido a 2 2 .
de abril de 1915, .ha CapitaUFederal, commercio, com
' domicilio eleitoral nó districto municipal de São Chris- tovão. (Qualificação requerida.) .
«IÍLVIRA MOURA DA GAMA (1.098), filha de Arthur de Moura
• Campos e-de Benedicta Leopoldina Campos, nascido -no
.Districto Federal, .domestica, ' casada,' ccüm domicilio
eleitoral no districto municipal de São Christovão.
"(Qualificação requerida.)
GIUSEPPE Dl"PASCHOA (1.099);- filho de Ernesto Di P a s choa é de Assunta • Servano, nascido a 30 de .maio ds
1915, nd Districto Federal, operário, solteiro, eom do- .
micilio eleitoral no districto municipal de São'Christovão. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO DONATO (1.100), filho de Frederico Donato e de
Rosa Dalia, nascido a 28 de janeiro de 1910, no Distrieto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
no~ districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
.
.
.• '
FELIPPE BIONDI (1.101), filho de Francisco Biondi e de
Maria Mattoso, nascido a 1 de fevereiro de 1915, no
districto Federal, operário; solteiro, com domicilia
eleitoral no districto municipal, de São Christovão.
(Qualificarão requerida.)'
VICENTE GRÃVINO (1.102), filho de Salvador Gravino e
de Thereza Amatuzzo, nascido .a 4 de dezembro de" 1015,
no Districto Federal,"'operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal "de' São Christovão.
(Qualificação requerida.)
.
. .
AUGUSTO ALVES FERREIRA (1.103), filho de José Alves
Ferreira e de Antonia de Jesus, nascido a 2 de fevereir o , dc 1896, no Districto Federal, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho
Novo. (Qualificação requerida.)
JAYME PEREIRA DE SOUZA (1.104), filho, de Alexandre
Pereira Souza e de Àida Luiza de Souza, nascido a 27 de fevereiro de 1916, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de*Engenho Novo., Rua Adail 21. Bomsuccesso. (Qualificação requerida,' n." 395, 12* zona.)
• BENEDICTO DA CRUZ FONSECA (1.105), filho de Manoel.
Aurélio Fonseca e de Anna da Cruz Fonseca, nascido a
4 de abril de 1916, no Amazonas, Estado do Amazonas,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
de Engenho'Novo. Rua Adail 21. Bomsuccesso. (Qualificação requerida, n. 393, 12* zona.)
MILTO." SANTIAGO DE FARIAS (1.106), filho de Joaquim
Santiago Farias e de Elvina Henrique • Farias, nascido
em 10 de "março de 1901, em Camela, Estado do Pará, .
operário, casado, cofm domicilio eleitoral no districto
municipal, de São Christovão, rua Bella' 3 4 5 . . (Qualifi- .
.... cação «requerida. 10 zona.) • JOSE' AUGUSTO GARCIA DE SOUZA (1.107), filho de
Celso Florenlino Henrique de Souza, e de Emilia Garcia
Henrique, nascido a 11 de maio de 1886, em Campo
Grande, Estado da Parãhyba, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Novo, rua São; Clemente ri.- 168, casa XXX.
(Qualificação requerida, n . 510. 6 zona.)
L.tãS COUTINHO (1.108), filho do Dr. Francisco Eugênio,
Coutinho e de Adelia Caldas Coutinho, nascido a 19 de
maio de 1913, no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no., districto eleitoa

(
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ral de. São Christovão, rua Euclj des da Cunha ri. 112
(Qualificação requerida — B . E . 77, n . 317.) .'••
WLYSSES AUGUSTO DE MOURA LACERDA. (1.109); filho
de Luiz Augusto T. de-Lacerda e de Lavinia Ottilia de
- RI. Lacerda, nascido a 11 de outubro de 1911, no Dis- tricto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio nó -districto municipal d e Engenho Novo, rua
Victor Meirelles n . 196.
(Qualificação ex-officio —
' • B . E . 70.)
'•
" • ' . . '
LUIZA LEITE CARMELO (1.110), filho de Luiz Leite e do
Judith. de Oliveira Leite.- nascido a 20 de setembro de
1905, na estação de Mendes, Estado do Rio, funecionario
municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal-de São Christovão, . r u a S. Amélia ri. 21,
Mattoso. (Qualificação-ex-officio — B . E . 71.)
MARIA FONTOURA JURACY DE OLIVEIRA (1.111), filha
,de Francisco Manoel F . Oliveira e de Aida T o r r e s . F .
Oliveira, nascida a 20 de setembro de 1905, no Districto
Federal, professora publica, casada, com domicilio eleitarai no districto municipal de Engenho Novo, rua 24
: ' de Maio h . 615. (Qualificação•> ex-officio,— B . E . 74,
. n . 233, 7 zona.)
'
-;
EULINA- DE NAZARETH (1.112),-filha de Ernestino Julia
Nazareth e de Theodora A. Meirelles Nazareth, nascida a 23 de abril de 1887, no Districto Federal, funccionaria municipal,, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Ghristovão, travessa -Araujos n. 65,
• Mattoso. (Qualificação ex-officio'-—r B . E . 74. ri. 409.)
HILDA RIBEIRO DE LACERDA •" (1.113), "filho de Alfredo
Carlos .Ribeiro e de Servia Drumond de -M. Ribeiro,
. nascida á. 16 de agosto de 1897, nò Districto Federal,
funccionaria municipal, casada, com -domicilio eleitoral
no'.districto municipal dé Engenho Novo, rua Santos
Mello n . ' 5 3 .
(Qualificação ex-officio'—- B . E . 78,
7* zona.),
DORA NORDI LIMA (1.114), filho, de João Fiore Mordi"e de
Henriqueta Pinto Nordi, nascida a 11 do abril de 1900,
em Campinas, Estado de São Paulo, funccionaria m u n i cipal, viuva," com domicilio eleitoral ho districto m u n i cipal de São Christovão, rua Bomfim n.. 149. -(Qualifi'.cação ex-officio -— B . E . 74, 7 zona.)
CAROLINA PEREIRA BASTOS (1.115), filha de Victorino
da Silva Pereira Bastos e de Carolina Pereira Bastos,
nascida a 11 de outubro de 1903, no Districto Federal,
fuceionaria publica, casada, com domicilio eleitorálvnodistricto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação
ex-officio — B . E . - 7 8 . de 20-8-34.)
ISMAEL^ RIBEIRO DA SILVEIRA PINTO (1.116), filho de
José Francisco da Silvei?a Pinto e de. Bernardette Ribeiro Silva Porto, nascido a 19 de abril de. 1904, no
. -Districto Federal, militar, casado,, corri domicilio eleitoral no districto municipa! de São Christovão. (Qualificação requerida (transferencia), titulo n. 632. de
Rezzende, Estado do Rio.).
PLINIO BRILHANTE-DE ALBUQUERQUE (1.117),- filho ds
Emilio Brilhante Albuquerque e de Mari.a Lacerda B r i lhante, nascido a, 15 de novembro de 19Ô9, no Districto
Federal, militar, solteiro, com d o m i c i l i o .eleitoral nd
.. • districto municipal -de Engenho Novo. - (Qualificação
ex-officio — B . E . 70. de 1934, 1.0 zona.)
. ~
OSCAR MARIA DE GODOY (1.118), filho de Jacinto. Bruno
de Godoy "e de Carolina Moraes de Godoy, nascido a 26
de setembro de 1912,-em Mariana, Estado de - Minas
Minas Geraes. pharmaceutico, tsolteiro, com,- domicilio
'
eleitoral no districto. municipal
de - Engenho Novo.
(Qualificado•ex-officio — B . E . 78, d e ' 1934, da 10
zona.)
- •
• - \ / ••
MANOEL PECANHA QUINTANILHA (1.119), filho de Júlio
Pinto Peçanha e de Ottilia de Barcellos Qüintanilha,
nascido a 6 de junho de 1905,: em Campos, Estado do
Rio de Janeiro, pharmaceutico, solteiro, com. domicilio'
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação exrofficio — B . ' E . 78, de 1934. da IO*
• , zona.)
. •
, ••• •
.:.'-.'-•
EMILIA MARCELLINA GOSTA VALLE, (1.120), filho de
Fernando Gosta e de Laura Petronilhá Costa, nascida a
6 de abril de 1905. no Distrieto
Federal,-'funccionaria
pública, casada; com domicilio'eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Novo'. (Qualificação ex-officio —
B. E . 70, de 1934, da 7 zona.)INNOCENCIO JOSÉ' DA SILVA (1.121), filho de Innocencio
Antônio da Silva e de Isabel Costa da Silva, nascido a 15
' dè : junho de 1912, no Districto; Federal,
funecionario
publico, solteiro, com domicilio-) eleitoral rio -districto
;
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municipal de São Ghristovão. (Qualificação ex-of ficio
— B . E . 70, de 1934, da 7 zona.)
ANTÔNIO NEVES (1.122), filho de José dos Anjos Neves e
de Alexandrina Neves, nascido a 15 de janeiro de 1902,
em Ipamery, Estado de Goyaz, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão. (Qualificação ex-officio — B . E . 70,
de 1934/ da 7 zona.)
ANTÔNIO DE ARAÚJO LIMA (1.123), filho de Daniel de
Araújo Lima e de Minervina Maria da Conceição, nascido a 28 de setembro de^ 1902, em Petropolis, Estado do
Rio de Janeiro, operário, casado, com-domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação ex-officio — B.. E . 72, de 1933, sob n . 28.860
da I zona, antiga.)
a

a

a

ARMINDO ASSUMPQÃO (1.124), filho de Claudino Luiz de
Assumpção e de Emilia Pinto de Assumpção, nascido a
28 de maio de 1869, no Districto Federal, funecionario
publico, viuvo, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de. Engenho Novo. (Qualificação ex-Officio —
B . E . 75, de 1934, da I zona.)'
HÉLIO ODILON DE BRITTO (1.125), filho de Elpidio Britto e de Francisca Odilon Britto, nascido a 11 de outubro de 1913, no Districto Federal, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação ex-officio — B . E . 70, de 1934,
da I zona.)
JOSE BONIFÁCIO DA SILVA' (.1.126), filho de Antônio
Rodrigues da Silva e de Maria Vicencia da Silva, nascido a 5 de outubro de 1898, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São Christovão. (Qualificação ex-officio —
B . E . 70, de 1934, da I zona.)
WALDYR FRANCISCO BARBOZA
(1.127), filho de Oscar
Francisco Barbosa e de Adriana Oliveira Barbosa, nascido a 12 de janeiro de 1916, aprendiz, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação "ex-officio"), B . E . 70, de 1934,
da I ' zona).
JtTCE' VENINO DE SOUZA (1.128), filho de João Sabino de
Souza e de Jovina da Silva, nascido a 17 de dezembro
de 1912, em Laguna, Estado de Santa Catharina, operário, solteiro, com domicílio eleitoral no districto m u n i cipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-offficio", B .
E . 70, de 1934, da I zona).
ADRIANO DA SILVA JÚNIOR (1.129), filho de Adriano da
•Silva e de Maria da Silva, nascido a 21 de outubro de
1.885, no Districto Federal, militar, viuvo, com domicilio eleitorai no districto municipal de S. Cristóvão.
(Qualificação "cx-officio", B . E . 73, de 1934, da 7
zona).
WALDEMAR CASTRO DE CARVALHO
(1.130), filho de
Manoel da Vera Cruz Carvalho e de Rosalia Castro de
Carvalho, nascido a 19 de fevereiro de 1899, em Belém,
Estado do Pará, militar, solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipal de S. Ghristovão. (Qualificação B . E . 67, de 1934, da 7 zona).
HAYDEE' DA CONCEIÇÃO VELHO (1.131), filho de Antônio José Velho e de Elvira Coelho da Conceição Velho,
nascida a 4 de novembro de 1911, no Districto Federal,
F . publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida B . E . 81)..
MARCOS DA SILVA PEREIRA (1.132), filho de Miguel dos
Santos Pereira e de Maria Clotildcs da Conceição, nascido a 13 de maio de 1893, em São Salvador, Estado da
Bahia, sargento da Armada, viuvo,' com domicilio eleitoral no districto. municipal de S. Christovão. (Qualificação "ex-officio B . E . 7 5 ) .
AMAURY BAPTISTA NUNES (1.133), filho de Renato Baptista Nunes e de Guiihermina Lopes Nunes, nascido a
2 de maio de 1912, no Districto Federal, F . da Caixa
Econômica, solteiro, cem domicilio eleitoral no districto
Snunicipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-ofRicio B . E . 6 9 ) .
SARITA BLUGER (1.134), filho de Luiz Koatz e de
Joanita Bluger, nascido a 1 ás maio de 1914, Estado de
Pernambuco, F . da C. Econômica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação "ex-officio" B . E . 6 9 ) .
ZOPHESAMIM DA SILVA LIMA (1.135), filho de José Joaqur.n Lima e de Balbina Ribeiro da Silva Lima, naseido
a 12 de julho de 1904, em Maceió, Estado de Alagoas,
a

a

a

a
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jornalista, casado, com domicilio eleitorai no districto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
DARCY FAUSTO DE SOUZA (1.136), filho de Álvaro F a u s to de Souza e de Ceeilia Faria Fausto de Souza, nascido
a 3 de maio, de 1916, no Districto Federal, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
.AUGUSTO CALHEIROS (1.137), filho de Euclydes Calheiros e de Lourença Calheiros, nascido a 5 de agosto de
1891. em Maceió, Estado de Alagoas, actor, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Quadificação requerida.)
JESUS LIMA (1.138), filho de Antônio Augusto de Lima e
de Maria Padilha de Lima, nascido a 23 de julho de
1912, em Espera. Feliz, Estado dé Minas Geraes, ferroviário, solteiro, eom domicilio no districto de S. Christovão. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO DOS REIS SOARES (1.139), fiiho de Antônio dos
Reis Soares e de Maria Mathilde Soares, nascido a 23
de. fevereiro de 1897, no Districto -Federal, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio" B . E . 77,
. N. 1.117.)
FRA1NCISCO VEIGA (1.140)° filho de José Veiga e de Maria Rita da Conceição, nascido a 17 de junho de 1909,
no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipa! de Engenho Novo.
(Qualificação "ex-officio" B . E . 77, n . 1.255.)
EUCLYDES CARDOZO (1.141), filho de José Cardozo dos
Santos e de lzabel Cardozo, nascida a 20 de agosto de
•1915, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com do, micilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo.. (Qualificação "ex-officio" B . E . 77, n . 1.166.)
ABRÃO MALUCK (1.142), filho de Saüm Abrão Maluck e
de Saiomé Maluck, nascido a 11 de Setembro de 1911,
no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo..
(Qualificação requerida.)
ÁLVARO PINTO FIGUEIREDO
(1.143), filho de Abilio
Pinto Figueiredo e de Clotilde Figueiredo, nascido a 11
de dezembro de 1914, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação "ex-officio" B . E . 77 n . 1.243.)
HUMBERTO DE OLIVEIRA (1.144), filho de Francisco de
Oliveira e de Eletoina Vieira de Oliveira, nascido a 16
de -setembro de 1903, Estado de Minas Geraes, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio" .B. E . 77,
n . 1.108.)
ALBERTO NUNES DA SILVA (1.145), filho de João Antônio de Oliveira e Silva e de Maria de Oliveira e Silva,
nascido a 22 de março de 1882, Estado de Minas Geraes,
estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio"
B . E . 71.)
ANNIBAL BOURBON GRAHAND (1.146), filho de Antônio
Grahand e de Ambrosina Grahand,-nascido a 5 de maio
de 1870, no Districto Federal, operário, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Oualificáção "ex-officio" B . E . 78 n . 479.)
JOSE' MOUTINHO MAIA (1.147), filho de Manoel Moutinho Maia e de Judith de Almeida Maia, nascido a 15 do
maio de 1912, no Districto Federal, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
EVALDO BERGES (1.148), filho de Pedro Hergès e de. Maria da Silva Rodrigues, nascida a 28 de Setembro de 1893,
Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domi. cilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação requerida.)
ALICE MACHADO BEZERRA (1.149), filho de Henrique dos
Santos Bezerra e de Generosa Machado Bezerra, nascido
a 16 de abril de 1901, em Rio Bonito, Estado do Rio de
Janeiro, dactylographa, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida!)
BARTHO.N DE AVELLAR SUZANO (1.150), filho de Benjamim Marques Suzano e de Regina de Avellar Suzano,
nascido a 20 de setembro de 1909, .Estado do Rio de J a neiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e querida.)
MANOEL PEREIRA (1.151), filho de José Pereira Frade e
-
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de Amada Pereira de Jesus, nascido a 17.de agosto de
• lüOü. na Capital Federal, operário, solteiro, com domicilio
eleiloral no districto municipal de S. Christovão. .(Qualificação "ex-officio", B . E . 79.)
MANOEL TEIXEIRA MARTINS (1.152), filho de Antônio
José Martins e de Maria Teixeira Martins, inascido a 7
de abril de 1882-,, em Baltar, Portugal, medico, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
ADELINO DE SA' PEREIRA (1.T53), filho de Manoel Cândido de Sá Pereira e de Isolina de" Sá Pereira,. nascido
a 24 de dezembro de 19.10, no Districto Federal, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral nò districto municipai
de S. Christovão. (Qualificação requerida.)
. ârf.GELINA MARTINS NUNES (1.154), filho de Damas Nunes e de Maria Martins Nunes, nascido a 10 de março
de 1915, no Districto Federal, operaria', solteira, "com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação "ex-officio" B , E. 78 n . 476.)
• ANTÔNIO GONÇALVES (1.155), filho de Luiz Gonçalves e
de Encarnação Gonçalves, nascido a 24 de agostode 1911,
no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio
• eleitoral no districto .municipal de . Engenho Novo.
(Qualificação "ex-officio" B . E . 77. n. 1.905.)
GEORGETTE MOREIRA PACHECO (1.156), filho de José
Moreira Pacheco e de Cordolina Moreira, nascida a 11
de agosto de 1895, no Districto Federal, Hygienista Dentaria, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
fOSE" FERREIRA VIANNA FILHO (1.157), filho de. José"
Ferreira Vianna o de Dulce' L y r a ' F e r r e i r a Vianna, nascido a 20 de agosto de 1911, no Districto Federal* com-,
mercio, soRpiro, com domicilio eleitoral no districto municipai de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
ALFREDO PINTO SOARES (1.158),. filho' de Eduardo Pinto
Soares e de Maria Rosa Soares, nascido a 23 de outubro de 1889. nó Districto Federal, operário, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S. Chrisfovão. (Qualificarão requerida.)
ANTENOR MACEDO (1.159), filho de Elvira Alves Pinheiro, nascido a 7 de fevereiro de 19Q3. na Capital Federal,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no, districto
municipal de S: Christovão. ("Qualificação requerida.)
ATIJEMAR FERNANDES DE ALMEIDA
(1.160), filho de
Antônio Pinto de Almeida e de Eliza Fernandes de Almeida, nascido a 3 de setembro de 1914, Estado do Rio
de Janeiro, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral
no Districto municipal de- Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio" B. E. 77, n . 1.282.)
ANTÔNIO VILLARDO, (1.161), filho de Ângelo Villardo è de
Phiiomena Gantaho, nascido a 7 de fevereiro de 1893, em
Cosenza, Itália, operário, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de São. Christovão. (Qualificação
requerida).
EMILIA ALVES SUZANO (1.162), filha de João Antunes Alves e de Eugenia de Mello Alves,.nascida a 25 de outubro
de. 1883, no Districto Federal, modista, viuva,, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação requerida).
GUíLIi ERME PAUL© PEREIRA ,(1.163), filho de Antônio
Boaventura Pereira e de Deolinda dc Oliveira Pereira,
nascido a 20 de março de 1903, no Dislricto Federal, empregado municipal, casado, com domicilio "eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação r e querida! .'
CYRO SANARELLI (1.164), filho de Roque Sanarelli e de
Amélia Arcuri Sanarelli, nascido a 7 de maio de 1908, Eslado de São Paulo, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio" B . E. 77 — N. 1.082).
MANOEL FREIRE (1.165), filho-de Luiz Freire e de Rosa
Freire, nascido a 30 de julho de 1907, no Districto F e deral, lavrador, casado, com domicilio eleitoral nò districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação "exofficio" B. E . 77 — N. 1,227).
HOMERO BAPTISTA DOS SANTOS (1.166), -filho de João
Baptista dos Santos e de Henriqueta 'Feios dos Santos, nascido^a 1 de setembro de 1904, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação
"ex-ofl'ioio"
B . -E. 77 — N. 1.268)'. . „
. MANOEL BEZERRA CAVALCANTI (1.167).. filho de João
Bezerra Cavalcanti e- de Maria Francisca da Conceição,
1
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nascido a 24 de agosto de 1913, no Districto Federal, ope• ', rario, solteiro, com, domicilio eleitoral no districto m u n i cipal do Engenho Novo.' (Qualificação "ex-officio" B. E.
'
78 '— N. 484).
JOSÉ HERMES SAMPAIO (1.168), filho de Affonso Ramos
de Accioli e de Domingos .Sampaio, nascido a' 12 de j u .: lho de 1909, em Alagoinha, Estado da Bahia, alfaiate,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto de São
Christovão.. (Qualificação requerida).
BEATRIZ PEREIRA (1.169), filha de Manoel Francisco P e reira e de Eliza Barbosa Pereira, nascida a 29 de outubro de 1896, no Districto Federal, modista, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho,Novo. (Qualificação requerida).
'
MANOEL RAMOS ESTEVES FILHO (1.170), filho de Manoel Ramos Esteves e de Clara Ramos Silva Esteves, nascido a 10 de junho de 1914, em Sapucaia, Estado do Rio
de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação
requerida).
LUIZ FIGUEIREDO DE ARAÚJO (1.171), filho'de Bernardino de Araújo e de Christina Figueiredo de Araújo, nascido a 28 de março de 1913, no Districto Federal, commercio, soiteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São Christovão. (Qualificação requerida).
JORGE DE SOUZA E SILVA (1.172), filho dc Leopoldo Lopes da Silva e de Venancia de Souza e Silva, nascido a
14 de novembro de 1909, no Districto Federal, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio" B . E . 77
— N. 1.141).
ANTÔNIO .ARISTHEU PINTO BOTELHO (i'.*Í73), filho do
Ameliano Pinto Botelho e de Luiza de Moraes Botelho,
nascido a 3 de setembro de 1907, em Rosário Oeste, Estado d e Matto Grosso, militar, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio" -B. E . 78 — N. 6 ) .
BOLÍVAR. WANDERLEY NOBREGA (1.174), filho de José
Epaminondas da Nobrega e de Elvira -Wanderley da No... brega, nascido a 14 de abril de 1909, em"Patos, Estado da
Parãhyba do Norte, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officiò" B . E . 78 — . N . 9 ) .
HENRIQUE BERLANDE DE FREITAS (1.175), filho dc Antônio Gaspar Firme e dè Christina Bérnanda, nascido a
29 de outubro de 1881. no Districto Federal, com domicilio eleitoral no districto municipal de São, Ghristovão.
(Qualificação requerida).
*
,:»
RAYMUNDO GILLET DA SILVA (1.176), filho de Antônio
Gillet da Silva e de Iria Gillet.da Silva, nascido a 7 do
setembro d e 1914, na Capital Federal, commercio, solteiro, còm domicilio eleitoral no districto municipal dc São
Christovão. (Qualificação requerida).
HONORINA RODRIGUES DE MELLO MOURA (1.177), filha
de Dionysio Maria Rodrigues de Moura, e Glotilde F r a n cisca Ribeiro de Mello Moura, nascida a 24 de abril de
1914, em Recife, Estado de Pernambuco, contadora, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão. (Qualificação requerida) .
^
FRANCELINA GUIMARÃES VILLANO (1.178); "filha de Antônio Pereira Guimarães e de Florinda Guimarães, nascida á.6 de março de 1903, no Districto Federal, domes-"
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida).
MANOEL PINHEIRO SILVA (1.179), filho dc José Pedro P i , nheiro e de lzabel Gomes Pinheiro, nascido a 21 de abril
de 1892, em Quixeramobím, Estado do Ceará, commercio.
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de São Christovão. (Qualificação requerida).
JAIR DE CAMPOS MELLO (1.-180), filho de Manoel Aniceto
de Mello e de Maria de Campos Mello, nascido a '22 de
setembro de 1912, no.Estado de São Paulo, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio" B . E . 78 —•
N. 512).
" ' •
JOSÉ GONÇALVES (1.181), filho.de Emygdio Gonçalves e
de*Geralda Euphrasia de Jesus, nascido a 8 de janeiro dc
1907, no Estado do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal cie Engenho
Novo*. (Oualificáção requerida)
MANOEL ALVES PINTO (1.182), filho de Antônio™ Alves
Pinto e. de Maria das Fontes, nascido a 12 de setembro
;
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de 1894, em Aveiro, Portugal, negociante, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São- Christovão. (Qualificação requerida).
ARY FERREIRA LENBECK (1.183), filho de J.orge Ferreira
Lembeck e de Thomazia da Cunha Lembeck, nascido a
18 de julho- de 1912, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de São Christovão. (Qualificação requerida).
OSWALDO DOS SANTOS MAIA (1.184), filho de Luiz dos
Santos Maia e de Alice Adelaide Machado, nascido a 31
de julho de 1905; no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão. (Qualificação requerida).
FRANCISCO CORRÊA DA COSTA (1.185), filho de Valerio
Corrêa da Costa e de Juvenciu Carolina da Costa, nascido a 27 de junho de 1877, em Barra do Pirahy, Estado
do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal- de São Christovão. (Qualificação "ex-officio" B. E. 7 9 ) .
AMILCAR DE CAMPOS RIBEIRO (1.186), filho de Agostinho
de Campos Ribeiro e Anna Falcão de Campos Ribeiro,
nascido a 5 de fevereiro de 1895, no Districto Federal, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação "ex-officio" B . E . 97 — N. 1.191).
ARTHUR REICH (1.187), filho de Eugen Richard Reich e
Regina Reich, nascido a 6 de julho de 1913, na Bahia,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio"
B . E. 77).
ANTÔNIO VICENTE DA SILVA (1.188), filho de Vicente
Bispo da SjJva e de Ermezinda Ursulina de Oliveira, nascido a 19 de agosto-de 1911, em Maceió, Estado de Alagoas, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação "exofficio" B . E . 77 — N. 1.214).
4LTINA LARANJEIRA (1.189), filha de Baldino José da
Silva e Maria* José da Silva, nascida a 8 de outubro de
1904, no Estado de Minas Geraes, operaria, casada, com
domicilio eleitoral no districto de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio?' B. E . 78 — N. 473) .
ARAREM. NEVES DE SOUZA (1.190), filho de Arthur Cior
Neves de Sbuza e de Zulmira Etelvina Aleixo de Souza,
nascido a 28 de agosto de 1910, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Novo.
(Qualificação
"ex-officio"
B . E. 78 — N. 449).
. AUGUSTO VASQUES DA COSTA JÚNIOR (1.191), filho de
i- Augusto Vasques da Costa e de Clara da Silva Costa, nascido a 9 de abril de-1892. no Districto Federal, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
LUIZ OLINDO SOARES (1.192), filho de Antônio Eerreira
Soares e de Mercedes da Silva Soares;, nascido a 5 dè f e vereiro de 1898, em Pelotas. Estado dò Rio Grande do, Sul,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
PEDRO COSTA (1.193), filho q> Manoel Costa e de Carolma
Gosta, nascido a 29 e novembro de 1893, no Districto F e deral, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B . E. 77. n. 1.247.)
NAPOLEÃO FERNANDES ROMA (1.194), filho de Antônio
Fernandes Roma e de Rosalina da Silva Santos, nascido a
29 de outubro de 1914, no Districto Federal; lavrador,, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B . E . 77, n u mero 1.180.)
NATHANAEL ISIDORO NASCIMENTO (1.195), filho de Manoel Isidoro do-Nascimento e de Benedicta Maria do Nascimento, nascido a 8 de outubro de 1911, no Districto F e deral, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B . E. 77, n. 1.253.)
NILO DA SILVA (1.196, filho de Laura Rosa da Silva,, nascido
a 2 de outuro de 1915, no Districto Federal, lavrador, solteiro. (QauliIica'cão- ex-officio — B. E.. 77, n. 1.181. V
JiGUEL LOPES FERREIRA (1.197), filho de Bibiana Maria
da Conceição, nascido a 14 de maio de 1910, no Estado do
Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com domicilio' eleitoral
no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação
ex-officio — B . E . 77, n. 1.187.)
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MANOEL ALVES GIL (1.198), filho.de José Gil Alonso e de
Gàtharina Alves Leitão, nascido a 18 de maio de 1894, no
Estado do Rio de Janeiro, lavrador,, casado, com domicilio
eleitoral no districto-municipal do Engenho Novo. (Qualificação ex-officio —- B . E . 77, n. 1.248.)
MIGUEL. ROBERTO' (1.199), filho de Paschoal Roberto e de
Maria Lonibardo, nascido, a 18 de setembro de 1906, no E s tado de São Paulo, lavrador, casado,, com domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B. E . 77, n. 1.231.)
MANOEL JOAQUIM MOUTINHO' (1.200),,filho de Manoel Joaquim Moutinho e de Carmella Raphaela Maecei, nascido a
12' de setembro de 1915, no Districto Federal, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B . E . 77-, numero 1.184.)
MARIA HORTENCIA MATGRE NUNES (1.201), filha de- F e r nando Manoel Nunes e de Hortencia de Mattos Maigre
Nunes, nascido a 3 de abril de 1914, no Districto Federal,
operaria, solteira, com domicilio eleitorai no districto do
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio—
B . E. 78, numero 483.)
MARIO FONSECA (1.202); filho de Antônio Fonseca e de Maria
Isabel de Souza, nascido a 29 de maio de 1903, no Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral co
districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação cxofficio — B. E . 77. n . 1.129.)
MANOEL ANTUNES-BRAGA (d .203), filho de Manoel Antunes
e de Antonia Maria, nascido a 2 de março de. 1882, em
Portugal; lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B. E . 77,. n. 1.186.)
LUIZ PEREIRA DO NASCIMENTO (1.204), filho de Osório Antônio do Nascimento e de Etiridice Pereira Amparo, nascido a 16 de julho de 1912, no Estado do Rio de Janeiro,
lavrador, solteiro,, com domicilio eleitorai no districto
municipal do Engenho Novo, (Qualificação ex-officio —
B . E . 77i n. 1.133.)
LUIZ DA SILVA ESPÍNDOLA (1.205), filho de Manoel Espíndola e de Lucilia da Silva Espíndola, nascido a 25. de setembro de 1915, no Districto Federal, lavrador, solteiro,
com domicílio eleitoralno districto municipal do Engenho
Novo. (Qualificação ex-officio — B . E . 77, n. 1.251.)
JOSÉ LEONCIO DE MEDEIROS-JÚNIOR (1.206), filho de José
Leoncio Medeiros e de Leonor Borges de Medeiros, nascido
a 18 dé março de 1908, no Estado do Rio de Janeiro, estivador, solteiro, com. domicilio eleitoral no districto m u nicipal o Engenho. Novo. (Qualificação ex-officio — B .
E . 71.)
JOSUÉ VALENÇA (1.207), filho.de João Ribeiro Valença e de
Ceeilia Vallcnça,. nascido, a 21 de março de 1910, em Macahé,.Estado- do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho. Novo.
(Qualificação ex-offieio — B . E . 77, n. 1.278.)
JOVINO TEIXERA DE OLIVEIRA (1.208) .filho de Hyppoliío
Teixeira e de Julia. Teieira, nascido a-9 de agosto d e 1901,
no E.stado da- Bahia, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação ex-ofício — B. E.. 77, n. 1.211.)
JOSÉ RIBEIRO. DA FONSECA LIMA (1.209), filho de Joaquim
Ribeiro.. Lima e de Antonia, da Fonseca. Lima, nascido a 3
de março de 1906, no Estado do Rio de Janeiro, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B . E. 77, numero 1.139.)
JOSÉ SOARES DA ROCHA FILHO (1.210), filho de José Soares da- Rocha e de Adelaide- Praxedes Rocha, nascido a 4
de outubro de 1914, no Dislricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão". (.Qualificação requerida.)
MANOEL FRANCISCO GOMES. (1.211), filho de Leopoldino
Gomes de Souza e de Maria.-das Dores da Fonseca, nascido
a 31- de agosto de 1905, em Campos, Estado do Rio de J a neiro, operário, casado, com domicilio eleitoral'no dis-.
tricto municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
PEDRO-JOSÉ DE FREITAS (1.212), filho de Agostinho José
d e Freitas e de: Maria- Carlotta Vieira; nascido a 8. de dezembro de 1904-,. no; Districto- Federal; enfermeiro;, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Ghristovão.. (Qualificação requerida:.)'•
1
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AFFONSO •DONNIGI ''(-1.213), íilho de José Donnici e de P r i - ADAIR -GUILHERME PIRES '(1.229), filha d -Felicijno G u i lherme Pires e d e Maria do 'Carmo. 'Fernandes Pires, n a mitiva da Fonseca Donnici, nascido ra 2'1 de setemto de
scida a 2 -de agosto de 1912, no Districto 'Federal, ope•1913, -no ©istricto Federal, commercio, solteiro, com do, raria^ solteira, com domicilio eleitoral no districto m u micilio eleitoral no districto 'municipal de São 'Christovão.
nicipal do -Engenho Novo. (Qualificação ex-officio
—
(Qualificação requerida.)
B. E. 78, n. 454.-)
CONSTANTI.no DA. 'HORA .(1:214), filho de Manoel da Hora
e de Beatriz da Conceição, nascido a '.31 de .dezembro do ANTÔNIO PACHECO DIMZ (1.230), fiiho de Manoel Pacheco
©iniz e de Thereza ©elphina (Pacheco, nascido -a 28 de.
1912, no Districto. Federal, commercio, solteiro; .com dosetembro d e 1907, no Districto (Federal,' operário, solteiro,
micilio eleitoral no districto-municipal do 'Engenho iNovu.
com domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho
(Qualificação requerida.)
.
"
•
•'
Novo. (Qualificação •ex-officio•— ©. E. ',78, n. 448-;
ELZA 'VIEIRA (1.21o), filho de .Affonso Pedro Vieira ,e de
Adelaide Nunes Vieira, nascida a .28 .de Janeiro de ,1898, ALCIDES NEVES PEREIRA (1.231), filho d e Manoel Aato-. nio Pereira e dc 'Thereza Joaquina de Martins Pereira,
em São Salvador, "Estado da Bahia, .professora, solteira, com,
nascido a 26 de maio de 1902, no Estado do 'Rio de ..Jadomicilio eleitoral no districto municipal .de .São .Christoneiro, lavrador., -solteiro, .com domicilio eleitora! no .disvão. (Qualificação requerida.)
• tricto municipal do Engenho Novo. .(Qualificação <cxMANOEL .CLÁUDIO GOMES (.1.216), filho .de Olintbo .Ribeiro
vffdcio — 03. E. 77, .n. 1.089.) •
e de Bramen Gomes .dc Souza, 'nascido >a 1 de -setembro LUOIANA LOPES (.1.232), filha, de 'Guilherinj Frederico
de 1902, no Estado do ,Rio d e Janeiro, •coinmerci.o, -casado,
Lopes e de Maria Salomé Guimarães Lopes, nascida ,a 4
- com domicilio eleitoral no .istricto municipalde S. Ghristode setembro.de 190,9, no Districto Federal, -funccionaria
vão. (Qualificação \requeria.)
publica, casada, com domicilio eleitoral no districto muPEDRO PAULO DE -OLIVEIRA (d.217), filho de B.enedicto
nicipal do Engenho Novo. (Qualificação ex-officio
—
Hyppolito de Oliveira Júnior-e-de Julieta-Proença de OliJ3. E. 76, n. 100.)'
veira, nascido a .29 de -junho de 1904, mo Districto F e - OSWALDO ©E SOUZA MAIA (1.233), filho de José de Souza
deral,-commercio, com domicilio eleitoral no .districto m u Maia ie de -Zerlonira Fialho Maia, nascido á 12 de julho
nicipal do Egenho Novo. (Qualificação (requerida.)
dé 1905, no (Districto Federal, do commercio, ..casado, tcom
OSWALDO ..MORTUSCELLI (1..-2Í8), .fiiho de-Xuiz Mortuscelli
domicilio eleitoral no districto "municipal-de São Ghristovão . ('Qualificação requerida.)
e de,-Rachel'Calixto, inascido a d dc março de .1942, no O i s itricto Federal, commercio, solteiro, com domicílio «elei- AQÚELINO. FERNANDES .ROMA .(.1..'234), .íilho de Antônio
toral no districto municipal do Engenho Novo. .(QualifiFernandes (Roma e de 'Leonor'«Fernandes iRoma, nascido
a .26 de setembro.de '19,13, no ©istricto Federal, lavrador,
cação requerida.)'
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muriioip il
DOMINGOS JANUÁRIO BARBOSA (1.219), filho de Januário
-do 'Engenho 3s'ovo': '(Qualificação ex-officio — .B. JE. '77,
Barbosa e d e Domiciana Maria da -Conceição, .nascido a 20
n 1.286.)
de .dezembro de 1897, no Estado 'do Rio -de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i - 'ALVA-R.O DOS SANTOS (íl .235.), filho d e (Lucinda dos Santos,
nascido .a '8 de agoslb ,de .1913, ,-no Districto 'Federal, iope•cipal de -São 'Christovão. ' (•Qualificação 'requerida.)
rario, ssóltéiro, .com domicilio eleitoral no .distrieto -mu(EUGENIA'BEMARDOE-ZI '(=1.2.20), fitha.de floão Achllles Benicipal do .,Engenho Novo. (Qualificação ex-officio
—
mardozzi -e de Marciha Bemardozzi, ;riascida -a 27 de seB. É. 7-8, «.474-..)
tembro de 1905, no Distrieto Federal, domestica, solteira,"
com domicilio eleitoral no d-istricto.-mdnicipai do Engenho ,ALECTO CORDEIRO (1.230)., filho de ..José Cordeiro e de
Maria Tavares Cordeiro, nascido a 23 de janeiro .de .1913,
, Novo. (Qualificação requerida.)
no ©istricto tFederal, operário, solteiro, ..com domicilio
ANTÔNIO DOS -SANTOS 'SIMÕES '(iJZZl), fiiho d e Antônio
eleitoral .no districlo municipal d o Engenho "Novo. (Qua•da Soledade Simões e de Amélia .dos Santos 'Simões,
lificação .requerida.)
•nascido a .43 de janeiro de 1913, no 'Districto "Federal, la- NAZARETH MAGALHÃES .DE PINHO (l..'23'7), filho d e Dovrador, solteiro, com domicilio eleitoral ,no .districto .mumingos Passos de Pinho ,e dè Eliza Pereira de Magalhães,
nicipal do 'Engenho Novo. (•Qualificação ex-offic.o
—
nascido a ,26 de .'julho de 1906, no Districto Federal,
.'B. "E. "77. u . '1.098.')
.professor particular, solteiro, com domicilio ál oi toral no
ANNI-BAL ALVES 'RIBEIRO '(1.''222), filho de José Alves Ridistricto municipal do Engenho Novo. .(Qualificação ,rebeiro e de •Benedicto 'Ribeiro da Motta, nascido a 7 de
-ouerida..')
janeiro dc .1914, no Districto Federal, .lavrador, solteiro, AI.AYDE VASCONCELLOS SEIXA ,"(1.238), filha -.de Irineu
•com domicilio eleitoral no districto municipal do E n g e Tioflrigues de Vasconcellos-e'de .'Jacintha Torres de Vasndro Novo. (Qualificação-ex-wfficio — B. E. 77, n. 1.-283.)
concellos, nascida a 17 de janeiro de 1922, no Rio'Grande
'ANTÔNIO 'BOBADA -FILHO '(l. 223), filho de Antônio "Hodo .Sul -domestica, casada,_ com domicilio .eleitoral no
-bada e d e .Marilha -Solape, nascido a 2 de outubro dc'1913,
.districto municipal d o 'Engenho .Novo. ((Qualificação r e no Estado de São Paulo, lavrador, solteiro-, com domicilio
querida.:)
eleitoral no districto -municipal -do Engenho Novo. '(Qua- ALICE PEREIRA ©A 'COSTA LIMA ;(1.239), filha de Pedro
• lificação -ex-officio — 'B. >E. 77. n. 1.246.'•)
P e r e i r a da 'Costa Lima e de Alexandrina Ferreira da
'ADELINO'PEREIRA FILHO (1.22.4), filho de Aderino Pereira
-Costa Lima,.nascida",a .19-do.outubro-de 1884, no Districto
e de Joaquina dos Santos Pereira, nascjdo 'a "25 de janeiro
Federal, ..domestica, solteira, com domicilio /eleitoral no
'de 1915, 'no' Districto Federal,. lavrador, -solteiro, com
distrieto municipal do Engenho Novo. '(.Qualificação r e • domicilio -eleitoral no districto municipal -do Engenho
querida .;)
Novo., (Qualificação ex-o.fficio — B. E.'77, r, 1.28'4..)
ANTENOR LUIZ FERNANDES ("í -240)., filho de Marimbo 'Luiz
'ANTÔNIO DOS SANTOS (-1.225), filho de Seraphim dos 'San.Fernandes e de 'Ceciliana Fernandes, nascido :a 1.0 de
tos e de (Belezarda Augusta Santos, -nascido a 25 de maio
seteiribro de 1899, u o Districto -Federal, lavrador, 'casado,
Je 11908, no Districto Federal, lavrador, solteiro, -com doconi domicilio eleitoral no distiitíto municipal rio -Engenho
micilio-eleitoral-no districto municipal d o e n g e n h o ' N o v o .
Novo,. '('Qualificação ^x-offiiio
— B . E . 77, n. ,1.1.23.;)
(•Qualificação .ex-officio — *B. E. 77. n. 1.120.')
WALTER ANTUNES ''DA 'SH-VA '(1 .'241),-filho de 'Frederico
ARMANDO DE JESUS ,(1.206.), filho-de Manoel Bornarcles de
Jesuino da Silva ,e de Olivia .Antunes da -Silva, inascido ,a
Jesus e -de Albertina de .Assumpção de Jesus, nascido a
21 de março .de T909, ,no Estado do Rio de .Janeiro, "lavrador, solteiro, ;com domicilio eleitoral .no •districto muni'8 de julho de 1907, no. ©istricto Federal, lavrador, ca.cipal do Engenho 'Novo. (Qualificação xx-.officio — B.
sado, com -domicilio (eleitoral no districto .municipal do
E. 77. -n. '1.T0'4.') '
' ~-Engenho Novo. (-Qualificação' ex-officio — í B . iE. 77, n u VICTOR VEDOVJ ,(1,242)., filho de Màrcilio Vedovi e de Amémero 1.212. ')
lia Abreu Vedovi, nascido a 46 'de 'setembro de 1907, --DO
'ANGENOR-NOGUEIRA MACHADO '(2."2-27), filho.de José Joa"Estado do JAio dc .Janeiro, lavrador, -solteiro, coro domicilio
.. quim Alves Machado e-de Julia "Nogueira Machado, nascido
eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. '('Quaa '20 de setembro <de 4905, 'no Districto Federal, operário,
lificação ex-officio — <B. -E. '77. n. l . l T i . )
•'•stíli-elro, 'com domicilio «eleitoral no idtótritíto 'municipal
-tio Engenho Novo. .'('Qualificação -ex-officio — B. 'E. 78, JANDYRA FERRAZ DE ALENCAR ARARIPE '(l-'2'43), filha
de Antônio Jayme de Alencar Araripe Filho ;e de iUrsula
n. -477.)
AritunesiFerraz.de Alencar, nascida a i8 d e março de 1902,
ARMÊNIA -'SAMPAIO DUARTE .(il .722-8), .filha .-de Qyprlano
-no ©istricto Federal, domestica, 'solteira, «com domicilie
.'Sampaio e d e Adelina íSampaio, .nascida ra-2'0 de :março
eleitoral'no districto municipal do iEngenho Novo. ''^Quade .11901,. -em .Alagoas, operaria, -casada, rcora domicilio
lificação requerida.).. •
•eleitoral no districtp municipal do Engenho'Novo. ((Qualificação •ex-officio — íB. E 78, n, '451.1)
e
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LOURDES LEITE CERQUEIRA (1.214), filha de José Cerqueira e de Deolinda Leite Cerqueira, nascida a 12 de
março de 191».». no Districto Federal, professara de piano,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Engenho Novo, (Qualificação requerida.)
LEOPOLDINA LINHARES DE SOUZA (1.245), filha de José
Machado Linhares e de Maria Alexandrina Borges, nascida no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo,
(Qualificação requerida.)
SEBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA (1.246), filho de Alberto Marques de Oliveira e de Hermengarda Marques
de Oliveira, nascido a 11 de dezembro de 1914, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação
ex-officio — B. E. 78, n. 492.)
ROMEU ALVES GARCIA (1.247), filho de Manoel Alvts Garcia e de Olivia Alves Garcia, nascido a 20 de março dc
1899, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo,
(Qualificação ex-officio — B E . 78. n. 495.)
dOSA DE BARROS ARAÚJO (1.248), filha de Augusto de
Barros Rangel e de Anidia da Costa. Rangej, nascida a
11 de outubro de 1909, no Districto Federal, operaria,
casada, "com domicilio eleitoral no districto municipal do
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio
— B. E. 78,
n. 497.)
ÍOÃO MARIA ÁVILA FILHO (1.249), filho dc João Maria
Ávila e de Laura Brasil Ávila, nascido a 14 de março
de 1915, no Districto Federal, do commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida.)
ALBERTO DA COSTA NUNES (1.250), filho de Francisco
da Costa Nunes e de Euridice Lemos de Menezes, nascido
a 3 de maio de 1907, na Caçilal Federal, funecionario pu-"
blico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Ghristovão. (Qualificação requerida.)
ÁUREO GONÇALVES DE FARIAS (1.251,), filho dc Antônio
Bento de Farias e de Dometilia Leopoldina de Moura, nascido a 4 de março de 1907, em Barreiros, Estado de Pernambuco, artista, casado, com domicilio eleitoral no dis ir icto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida).
AMADEU DE CARVALHO (1.252), filho de Joaquim Maria Nogueira de Carvalho e de Maria da Conceição Marques de
Carvalho, nascido a 10 de janeiro de 1902, no Estado do
Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal, de Engenho Novo. (Qualificação r e querida) .
ANTÔNIO DE ALMEIDA (1.253), filho de Manoel Pacheco de
Almeida e de Amélia Cândida de Almeida, nascido a 24 do
dezembro dc 1892, no Estado do Rio de Janeiro, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai ae
Engenho Novo. (Oualificáção requerida).
JOSE' LOUREIRO (1.254), filho de Manoel Loureiro Barroca e
de Ricarda Maria de Campos, nascido a 15 de abril de 1905,
no Districto Federa], pintor, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação
requeridal.
ANTÔNIO AFFONSO RODRIGUES (1.255), filho de Manoel Affonso Rodrigues e de Jesuina do Carmo Rodrigues, nascido
a 30 de janeiro de 1894, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de S.
Christovão. (Qualificação requerida).
HORACIO ROSA (1.256). filho de Manoel José da Rosa e do
Emilia de Oliveira Rosa, nascido a 4 de abril de 1897, em
Santos, Estado d'e São Paulo, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida).
MARIA DE LOURDES PINTO DIAS (1.257), filho de João Rodrigues Dias e de Maria Paula Pinto Dias, nascido a 9. de
março de 1912, no Districto Federal, domestica, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Oualificáção renuerida).
LELTO BRAGA CALDEIRA (1.258), filho de Fausto Leite Caldeira e de Adelina Braga Caldeira, nascido a 10 de junho
de 1013, no Districto Federal, jornalista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação requerida).
MARIA EMILIA BASTOS DA SILVA (1.259), filha de Carlos
Arthur da Costa Bastos e de Maria, da Assumpção de Car-,
valho Bastos, nascida a 24 de abril de 1895, no Districto
Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida) .
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MARIA AUXILIADORA DIAS CAMPOS (1.260), filha de João
Rodrigues Dias e de Maria Paula Pinto Dias nascida a 8
de junho de 1910, no Districto Federal, domestica, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Eugemio
Novo. (Qualificação reqeurida).
HEMETERIO CUSTODIO DE AZEVEDO (1.201), fiiho de José
Custoaio de Azevedo e de Parcivià Cândida de Azevedo,
nascido a 3 de março de 1892, no Estado de Minas Geraes,
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de S. Christovão. (Qualificação requerida;.
THEOTONIO JOSE' DOS REIS (1.262), filho de José Antônio
dos Reis e de Maria Joanna Reis, nascido a 8 de dezembro
de 1875. em Portugal, proprietário, casado, com domieiiio
eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida).
OSCAR DE SOUZA COELHO (1.263). filho de Adão de Souza
Coelho e de Guiihermina de Souza, nascido a 18 de maio
de 1902, no Districto Federal, commercio, solteiro, com do,
micilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida).
NEWTON GIRÃO LINS WANDERLEY (1.204), filho de F r a n cisco Mamede Lins Wanderley e do Sabina Girão Waiidt.-!-ley, nascido a 28 de agosto de 1913,'na Capital Federa .,,
contador, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de S. Ghristovão. (Qualificação requerida) .
EROTUIDES DA SILVEIRA (1.265). filho de Carolina Marins,
nascido a 6. de outubro de 1901, em Macahé, Estado do Rio
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida) .
• JOSE' PEREIRA DE SOUZA (1.266), filho de Manoel Gomes
de Souza e de Honorina Maria d'e Souza, nascido a 2\ de
junho de 1905, no Estado do Ceará, operário, casado, cota
domicilio eleitoral no districto municipal dc S. Clu-iõiovão. (Qualificação requerida).
IRENE LUIZA DE FRANÇA (1.267), filha de Manoel Luiza
de França e de Belmira da Costa França, nascida a 15 de
maio de 1912, no Districto Federal, domestica, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Engeu.io
Novo. (Qualificação requerida) .
JOÃO ALEXANDRE PEREIRA (1.268), filho de José Alexandre
Pereira e de Maria Thereza Pereira, nascido a 23 de dezembro de 1899, no Districto Federal, commercio, Solteiro,
eom domicilio eleitoral no districto municipal de Engenao
Novo. (Qualificação requerida).
ÂNGELO AGOSTINHO SALLES (1.269), filho de Francisco Salles c tfe Maria Armoquina, nascido a 5 de janeiro de 1890,
em^taporanga, Estado de Sergipe, operário, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida).
PEDRO DIZ RIOS JÚNIOR (1.294), filho de Pedro Diz Rios o
de Stella de Souza, nascido a 19 de dezembro de 1914, no
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de E . Novo. (Qualificação r e querida B . E. n. 745, 11" zona).
JOB FERNANDES DE MOURA (1.295). filho de Antônio Fernandes de Moura e de Amélia Henriqueta P . dc Moura, nascido a 24 de outubro de 1912, no Districto Federal, residente á rua Souto Carvalho n. 48, funecionario da C. de
Compras, solteiro, cpm domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida B. E.
n. 749, 10 zona).
MANOEL FONSECA GARCIA (1.296), filho de Albino P . Fontes Garcia e de Cândida Fonseca Garcia, nascido a 29 de
fevereiro de 1911, no Districto Federal, residente a rua S.
Pedro n. 238, estudante, solteiro, com domicilio eleitora'
no districlo municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e querida B. E . n. 209, 3 ' zofla).
MIGUEL DA CONCEIÇÃO LOUREIRO (1.297), filho de Antônio
João L. Filho e de Deolinda Conceição Loureiro, nascido a
5 de agosto de 1893, em Mendes, Estado do Rio de Janeiro,
residente á rua S. Januário n. 285, guarda-livros, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida B. E. n. 237. 10 zona).
JOSE' SIDYNEI NUNES (1.298), filho de Erminda dos Santos,
nascido a 13 de outubro de 1904, no Districto Federal, r e sidente á rua Saldanha da Gama n. 34, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação requerida B. E . n. 557, 12» zona).
HENRIQUE ALFREDO BAILLY (1.299), filho de Evaristo Baiily e de Claire Brigest, nascido a 13 de setembro de 1900,
no Districto Federal,'presidente á rua Chiehorro. n. 25,
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal d'e Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio" B . E.
77 n.
1 . 2 6 5 ) . . .
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JOSE' GONÇALVES FUNDAGEM (1.300), filho de José G.
Fundagem e de Francelino A. de Souza., nascido a 21 de
novembro de 173, no Estado do Rio, residente á estrada do
.Rio da Prata s/n, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qualificarão "ex-officio" B . E . 77 n .1.140, 14* zona) .
' . ,
LUIZ GONZAGA LEITE (1.30.4), filho de José R. Leite, e de
Julia Esberard' Leite, nascido a 19 de setembro de 1888, em
Campos, Estado do Rio, commercio, casado, com domicilio .
eleitoral no districto municipal de S. Ghristovão. (Qualificação requerida B . E , n . 2.022, 8° zona).
SÔNIA TUNNIGANZER (1.307), filha de.Mauricio Milarmadt e
de Esther Milarmadt, nascida a 1 de.março de 1907, na Rumania, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida B . E . n . 945, 3" zona').
EDMUNDO DE OLIVEIRA (1.308), filho de Domingos Joaquim
. de Oliveira e de Anna de Oliveira, nascido a 7 de abril cie
1897, na Capital Federal, residente á rua .Anna Nery n . ' 154,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida B . E.
n . 189. 10? zona).
WALDEMAR ESPÍNDOLA DE MAGALHÃES '(1.309), fi.lho.de
Jorge M. dos Santos o de Carlota E . de Magalhães, nascido
a 27 de fevereiro de 1912, ná Capital Federal, residente á
rua Bella n. 164, commercio, solteiro, com domicilio elei. toral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida B . E . n . 1.116, 10" zona).
JOSE* ARÜHANJO DA SILVA (1.310), filho de Archanjo José
dos Santos e de Mario P . da Conceição, nascido a 26 de-junho de 1902,- em Cararipé, Estado de-Alagoas, residente á
rua S. Januário n . 173, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal d e S . Christovão. (Qualificarão requerida B . E . n. 560. 10" zona) .
ARISTIDES PAES BRASIL FILHO (1.311), filho de Aristides
Paes Brasil e de Zilinda Paes S. Brasil, nascido a 25 de
. abril de 1908, no Districto Federal, residente á rua Bernardo de Vasconcellos n. 101, medico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão.
(Qualificação requerida B . E . n . 1.538, 10" zona) .
WALDEMAR BAPTISTA (1.312), filho de Manoel B . Mourão. e
de Laura P . Nunes, nascido a 27 de dezembro de 1913, na
„Capital Federal, residente- á praça da Igrejinha, n. 4, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de S. Christovão. (Qualificação, requerida B . E .
n. 1.08o.. 10" zona) .
ARISTÓTELES DA CUNHA GUIMARÃES (1.313), filho de Gasião C. Guimarães e de Umbelina Guimarães, nascido a 1
de fevereiro de -1915, na Capitai, Federal,, residente á, avenida Gomes Freire n. 126, estudante, solteiro, com domi, cilio eleitoral no distrieto municipal de S. Christovão.
(Oualificáção requerida B.. E . n . 1.164, 10* zona) .
D A R I Ü MARQUES DE OLIVEIRA (1.314), filho de Horacio O.
de Oliveira e de Anna C. Marques de Oliveira, nascido a
, 20 de agosto de í 895, no Estado de- S. J>aulo, residente á
rua Alegrete n . 26, commercio, casado, com domicilio eleitoral uo districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida B-. E. n . 449, 10" zona).
MAURÍCIO PATRONE (1.315), filho de Elias Patrone e d e Maria A. Patrone, nascido a 22 de setembro de 1907, na Capital Federal, residente á rua Escobar n . 29, commercio,
ca.saob, com domicilio eleitoral no districto municipai de.
S. Christovão. (Qualificação requerida B . E . n. 450, 10*
•/.uua) .
JOÃO MiUY DA COSTA (1.310). filho de Albertino Nery da
Costa e de Julieta dos Santos Costa, nascido a 30 de julho de
1913, na Capital Federal, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal d e ' S . Christovão. (Qualificação requerida B . E . n . 745).
CELSO AUGUSTO DE AZEVEDO CORRÊA (1.317)., filho de
Antônio da Silva Corrêa e de Lydia de Azevedo Corrêa,
nascido-a 27 de outubro de 1)9-04,, em Campos, Estado do Rio
de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida B . E . n . 363).
JOÃO PADILHA (1.318). filho ffe Rosa Preciosa da-Conceição,
* nascido a 28 de dezembro de 1900, na Capital Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida B . E .
n.697).
.
ORLANDO ROSA MACHADO (1.319), filho de Domingos da Rosa Machado e de Maria Basilia Machado, nascido a 27 de
maio de 1914, no Districto Federal, commercio, solteiro,
-

;
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com domicilio eleitoral no districto municipal de-S. Ghris• tovão. (Qualificação requerida B . E . n.- 242).
FRANCISCO BONELLI (1.320), filho de Agostinho Bonelli e de
Dominga Dorsetti, nascido a 15 de abril de 1915, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipalde S. Christovão. (Qualificação requerida B . E . n. 1.506)
SYLVIO CECOTTO (1.325), filho de Cecotto Vitale e de-Maria
Rosaria Montoano Cecotto, nascido a 29 de novembro de
1901, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão, (Qualificação requerida B . E . n . 445).
<
MARTINHA GOMES COSTA (1.321), filha de Rosalina Benta
dos Santos, nascida a 18 de setembro de 1888, no Districto
Federal, residente á r u a Figueira a, 26, doméstica, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. ^Qualificação requerida B . E . n. 686, 10" zona) '
VIRIATO LÚCIO (1.322), filho de Herminio A. Lúcio e de Maria A. Pereira Lúcio, nascido a 17 de agosto d e 1915, no
Districto Federal, residente â rua S. „ Januário n . 256,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
-municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida B . E . n . 1; 153. 10" zona).
ADELINO LOPES' (l."323), filho de Manoel Lopes e de Maria
Rosa Lopes, nascido a 16 de fevereiro de 1915, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida B . E . n. 1.148, 10* zona).
DAGMAR GOMES COSTA (1.324).,-filha de Nourival G. Costa
e de Martiuha. G. Costa, nascida a 4 de abril de 1915, no
Districto Federal, residente á rua Figueira n . 26, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão.. (Qualificação requerida B . E . n u mero i. 152, 10" zona).
.' .
'
,
HOMERO HENRIQUE PEREIRA (1.326). filho de Faustino H.
Pereira e de Anna A. Vigier, nascido a 19 de junho de 1895,
no Districto JFederal, residente á rua G. Figueiredo n. 27,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de S. Ghristovão. (Qualificação requerida B . E .
'
n. 1.950, 10" zona). .
,
'
JOSE' OBERLA.E N DER (1.327), filho dePedro F. Oberlaender e
de Maria da Silva Oberlaender, nascido a 28 de junho de
- 1.913, no Districto Federal, residente á rua Ribeiro Guimarães n. 53, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida B . E . n. 466. 8" zona) .
' .
FRANCISCO TLELEMENT SCHNEIDER (1.328),.filho de Frederico A . Sc-hneider e de Ágr.-es Haje, nascido a 25 de" junho
de 1894, em Santa Catharina, residente á rua do Cattete n u mero 344, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida B . E . n. 8.030. 2 zona) .
ANDRÉ' ARRAES (1.329), filho de Mario dje Mendonça Arraes .
e de Ottilia Azambuja Mendonça Arraes, nascido a 30 de
v novembro de 1905, no Districto Federal, commercio, solteiro, tom domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Novo.. (Qualificação requerida B . E . n . 1.356).
JOSE' ALVARENGA (1.330), filho de Martinho Alvarenga e de
Thereza Maria Alvarenga, nascido a 18 de março de 1910,
no Districto Federal,'lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio" B . E . n . 1.244).
JU.RANDYR DE CASTRO PORTItHO (1.331): filho de Fulgencio Portilho e de Venfina- de Castro Portilho, nascido a 7
de outubro de 1912, em Villa de Pombos, Estado de Minas
!
Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis• .tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida B . E . 73 n. 644) .
. . '
FRANCISCO PINTO DA CUNHA (1.332), filho de Francisco Óo
Carmo Pinto Pereira e dc Rosa da Cunha Pinto, nascido a
31 de janeiro de 1870, em Aracaty, Estado d o Ceará, sacerdote cathblico. solteiro, com domicilio eleitoral,no districto
'•'
municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida B7E.
70 n. 283).
PERCINO DE VASCONCELLOS PITTA (1.333), filho de P r a xedes Pereira Pitta e de Dcoclidia Vasconcellos Pitta. n a s '
cido a 7 de fevereiro de 1909, em Alagoas, lavrador, solteiro, com domicilio lecitoral no .districto "municipal de E n genho Novo. (Qualificação "ex-officio" B . E . 77 n.' 1.078).
NORIVAL PINTO DA SILVA (1.334). filho de'Affonso Pinto
da Silva e dé Aurora Soares da Silva, nascido a 13 de j u lho de -1912, na Capital Federal, commercio, solteiro-, com
i
domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão.
(Qualificação requerida B , E . u. 7 5 9 ) .
;

-

a

3042 Sexta-feira 31

BOLETIM ELEITORAL

Agosto de V)V,

DE
AZEVEDO (i .335.;, filho de -Hcmoterio de
domicilo eleitoral no districto
municipal de Kngenho
Azeveiío e de Maria cie Mattos, nascido a 23 de setembro d-3
Novo. (Qualificação ex-officio, B . E . n. 77, n. 1 . 2 2 3 ' .
1013, na Capital Federal, operário, solteiro, com domicilio
PEDRO ALEXANDRE PEREIRA (1.350), filho de José Aleeleitora! no districto municipal de S. Christovão. (Qualifixandre Pereira e de Maria Thereza Pereira, nascido a
cação requerida B . E . s . 1.581).
15 de-dezembro de' 1914, no Districto Federai, comincrJOÃO LOPES DA COSTA (1.336), filho de Antônio L. da Costa
eio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto munie. dc Maria das Dores Costa, nascido a 11 de fevereiro de
cipal d e Engenho Novo. \Quaiiíica;ão 'requerida, ' n u 1918, no Distrieto F f l r r a l , residente a :-ua do RJaetrcelo
mero 1.-239).
ri. 371, estudante, solteiro, cem domicilio ciei:cral no d.s- . M J 3 E U GOMES DE OLIVEIRA (1.351), filho èe Porpairia
ÍTieto municipal dte S. Christovão. (Qualificação r e q u s Gomes de OLveLa e de Jovelina Gomes rie Olheira, nasrida B . E . n . 741. 10 zona) .
cido a 2 de julho de 1905. no Districlo Federal, lavraROSA HAAS (1.337), filha de Daniel Haas e de Innocencia Haas,
dor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu;unascida a 16 de janeiro de 1889, no Estado do P.io Grande
cipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-offiev,
B. E.
do Sul, residente á rua Bella Vista n. 55, operário, solteiro,
n. 77, n . 1.205)-.
com domicílio eleitora! no districto municipal de Engenho - DONATO MARÇANO (1.352), filho de Luiz Marçano o de
Novo. (Qualificação "ex-officio" B . E . 78 n. 489, 10" zona).
Castorina Benjaiiiin da Silva, nascido a 24 de jaiieLv «io
-1905, DO Disiricto Federal, motorista, casado, com domiNELSON OSÓRIO (1.338), filho de Leandro Osório, e de E s cilio eleitora! no districto municipal de Engenho Nj->».
tephania Ramos Osório, nascido a 6 de fevereiro de 1893,
(Qualificação requerida, n . 1.291).
em Aracaty, Estado do Ceará, residente á rua da Passagem
VICENTE JESUALD1 (1,353), filho de Francisco Jesuakli o
a. 163, casa 12, commercio, casado, com domicilio eleitoral
de Egydiá Barlholomeu, nascido a 26 de junho de 191-',
IO districto municipal de Engenho. Novo. (Qualificação reno Districto Federal, commercio, solteiro, com -domiquerida B . E . n . 1.479. 6" zona).
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
LEYAY DE OLIVEIRA CERQUEIRA (1.339), filho de Arthur
(Qualificação requerida, n . 1.262).
• • B . Cerqueira e de Maria F . Cerqueira, nascido a 29 de j u ANTÔNIO DOS SANTOS OLIVEIRA (1.354), filho de Manho de 1915, no Districto Federal, residente á ruá Dr. J o noel dos Santos Oliveira Júnior e de Virgínia do Almeida
bin n. 66, commercio, solteiro, com domicilio eleitora] no
e Oliveira, nascido a 10 de fevereiro de 1906, no Distridistricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requecto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
rida B . E . n.'706, 10" zona).
no districto municipal de Engenhe Novo. (Qualificação
ANTÔNIO DE OLIVEIRA (1.340), filho de Izaltino de Oliveira
requerida, n . 1.286).
e de Eugenia de Oliveira, nascido a 13 de junho de 1908,
BEATRIZ GUIMARÃES FONSECA (1.355), filho de Dominno Districto Federal, residente á rua Camillo de Aguiar n u gos Amancio Ferreira Guimarães e de Maria
Ferreira
mero 515, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
Guimarães, nascida a 26 de novembro de 1896, no Disdistriclírmunicipa! de Engenho Novo. (Qualificação .requetricto Federal,' domestica, casada, com domicilio eleitorida B . E . n . 1.572. i l zona).
ral no distriecto municipal de S. Christovão. (QualifiRUTH AFFONSO FERREIRA (1.341), filha de Francisco A.
cação requerida n. 627) .Ferreira e da Ruth Pires Affonso, nascida a 11 de maio de
AR\ FERREIRA DE S.-V (1.356), filho de Braz Ferreira de
eleitoral no districto municipal de S. Christovão.defilho
Sá e de Adelaide Siqueira de Carvalho, nascido a ii de
1908. no Districto Federal, residente á rua Visconde do Rio
junho de 1914, na Capital Federal, operário, solteiro,
Branco n . 26, modista, viuva, cora domicilio eleitoral no
com domicilio eleitoral no districto municipa' de São
districto municipal df; S. Christovão. (Qualificação requeChristovão. (Qualificação requerida, n . 1 . 0 6 9 ) .
rida B . E . n . 1.154, 10" zona).
ROSALINA BRANDIM (.1.357), filha de Engracia Brandim,.
ANTÔNIO M ASA RINS de Souza Júnior-(1.342), filho de Antônascida a 5 de setembro de 1906, no Districto Federal,
nio M'. de Souza e de Eduarda da Luz, nascido a 11 de feresidente á rua Cesaria n. 24, Engenho rie Dentro,
vereiro de-1901, no Districto Federal, residente á rua Ge«operaria, solteira, com domicilo eleitoral no districto m u neral Severiano b . 102, commercio, solteiro, com domicilio
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio B. E.
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualin . 78, n / 498), i0' zona.
ficação requerida B . E . n . 1.098. 6" zona).
CAROLINA SILVA (1.358), filha de José Mario Monteiro e
EUCLYDES DUTRA GOULART
(1.343), filho de Álvaro
de Maria Medeiros, nascida a 15 de junho de 1907, no
Dutra Goulart e do Floriana Rebello Goulart, nascido a
no Districto Federal, residente á rua Sá n. 319. opera29 de novembro de 1894, no Estado do Rio de Janeiro,
ria, casada, com domicilio eleitoral no districlo municif. alfaiate casado, -com domicilio eleitoral no districto m u pal de Engenho Novo. (Qualificação .ex-officio
B. E.
nicipal de Engenho Novo.
(Qaulificação
requerida,
ÍI, 78, n . 455), 10*- zona.
n . 520) .'
*
DEOLINDA OLIVEIRA DA CUNHA (1.359), filha de JeròJOAQUIM DE ALMEIDA CABRAL (1.344), filho de Cyrillo
nymo J . de Oliveira e de Antonia da Silva Oliveira, nasAlmeida Cabral e de Maria da Gloria Cabral, nascido a
cida a 25 de novembro de 1903, no Districto Federal,
7 de março de 1924, no Districto Federal, estudante, solresidente á rua Belmira n. 27, Piedade, operaria, viuva,
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
com domicilio eleitoral no districto municipa] de EnS. Christovão. (Qualificação requerida, n. 767).
genho Novo. (Qualificação ex-officio B. E . 78, n. 462),
JOÃO JOSE' CYRIACO (1.345), filho de José Cyiiaco Jumor
li) zona.
e de Joanna Bello de Lima, nascido a 8 de junho de 1912,
JOSE' TENENGANZER (1.360) filho de David Tenengaiizer
em Macahé, Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro,
e de Rosa. Tenenganzer, nascido a 28 de julho de 1901,
com domieiiio eleitoral no districto municipa! de São
em Rumania, residente á -avenida Thomé de Souza nuChristovão. ' (Qualificação requerida, n . 696).
mero . 141, commercio, casado, com domicilio eleitora!
ANNEBAL GONÇALVES PAULINO (1.346), filha de Manoel
no districto municipal de S . Christovão. (Qualificação
Gonçalves Paulino e de Consuelo Leivoch Pauüno, nas• requerida, n . 944), 3" zona.
cido a 18 de setembro de 1915, no Districto Federal, comARTHUR BARBOSA DOS SANTOS (1.361), filho de Flomercio, solteiro,* com domicilio eleitoral no districto
duardo B . dos Santos e de Aurora Pereira Ramos, nasmunicipal de S. Christovão.
(Qualificação requerida,
cido a 22 de abri! de 1916, no Districto Federal, resin . 737).
dente á rua Tavares Ferreira n. 20. coinmercii, solteiro,
com domicílio eleitoral no districto municipal de E n AMARO EMYGDIO DE AZEVEDO (1.347), filho de Júlio
genho Novo. (Qualificação requerida, ri. -1.282), 10*
Francisco de Azevedo e de Maximina de Castro Azevedo,
•zona.
nascido a 22 de março de 1896, ern Olinda, Estado de
JUST1NO JOSE' DOS' SANTOS (1.362), filho- de Theophilo
Pernambuco, .operário, casado, com domicilio eíeltoral no
José dos Santos e de Francisca de Assis Moraes, nascido
districto municipal de S. Christovão. (Qualificação rea 28 de setembro de 1903. no Districto Federal, residente
querida, n . 437) .
á Estrada do Cafundó sem numero, lavrador. solfc.'.ro,
HERMENEGILDO GOMES DA SILVA (1.348), filho de Macom domicilio eleitoral no districto municipal de E n noel Gomes da Silva e de Antonia Evangelista, nascido
genho Novo. (Qualificação ex-officio,
B . E . 77)! 14"
a 13 de abri! de 1908. em Catende, Estado de Pernamzona.
buco, commercio, casado, com domicilio eleitoral
no
AGENOR ELIAS (1.363), filho de José Elias e de Anna
ditricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação reElias, nascido a 15 de setembro de 1915. oo D sí.ricto F e querida, n . 294).
deral, residente á avenida dos Democráticos n. 758,
DELORME JOSE DE OLIVEIRA (1.349), filho de Euclydes
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
de Oliveira e de America de Oliveira, nascido a 9 de j u municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida,
lho de 1913. em Pernambuco, lavrador, solteiro, com
n . 408),.. 12° zona.
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PAULO MARTINS GOMES (1.364),-filho de Sylvcstre Martins Gomes e da Eliza Ferreira Gomes, nsciJu a 23 d9
junho de 1912,^no Districto Federal, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no. districto naiinicípaí cie E n • genho Novo. (Qualificação requerida, n, 892).
•OSWALDO SOARES COUTO ( i . 3 5 5 ) , filho de Arnaldo Alves
Couto e de Guiihermina Soares Couto, nascido a 14 do
janeiro de 1914, no Districto Federal, commercio, solteiro,- com domicílio leitoral no districto municipal da
S. Christovão. (Qualificação requerida, B . Ei n." 81,
n . 987).
-• .
FRANCISCO DA SILVA (1.366), filho de José da Silva e de
Felicia Maria da .Conceição, nascido a 20 de dezembro
de 1902, no Dislricto Federal, operário, casado, com d o micilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação requerida, n . 10.274).ANTONTO RIBEIRO DOS REIS (1.367), filho de Antônio Geraldo dos,Reis e de Maria Thereza Prado Ribeiro, nas-,
cido a 10 de maio de 1882, em-Alcântara, Estado do Ma. ranhão, capitão de longo curso, casado, com domicilio
-eleitoral no districto municipal de S . Christovão: (Qualificação requerida, n. 836). ~ . •
ANTÔNIO RODRIGUES PINTO (1.368), filho de Custodio
Rodrigues Pinto e' de Sylvina Marques Pinto, nascido- a
9 de fevereiro de 1905.. em'Cantagaílo, Estado do Rio de
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
distrieto municipal de S . ' Christovão. (Qualificação re-?
querida, n . 592).
ANTÔNIO DA FONSECA LOBO (1.369), filho de Francisco
dé Paula Lobo e de Carlota da Fonseca Lobo, nascido a
12 de novembro, de 1871, na Capital. Federal, funecionario publico aposentado, viuvo, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S. Christovão. (Qualificação r e querida, n . 943). :
ÁLVARO- VIEIRA -1.1.3701, filho
de Francisco Victorio
Vieira è de Francisca Vieira, nascido a 20 de setembro
de 1914, no Districto Federal,'commercso, spiteu-o, com
domicilio leitoral. no districto municipal de S.. Ghristovão. (Qualificação requerida, n. '743}.
ERNESTO ALVES GAMARA (1.371), filho de Manoel Alves
Gamara e de Angelina Alves Câmara, nascido a 4 d e
-junho de 1908, no Districto Federal, operário,-• casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação requerida, n . 405).
'UMBELINA CARVALHO (1.372). filha de• Antônio Carvalho e de,Isabel Jalles Carvalho, nascida a 11 de marco
de '1905, no D:stri"cto Federal, domestica, solteira, com
domicilio eieitorol no distrieto municipal de S. 'Ghristovão. (Qualificação requerida, n. 790),
.OCTAVIO PEREIRA ANDRADE (1.373). filho de "Heitor P e reira de Neves e de Maria das Dores Andrade, nascido a
24 de abril de 1906, em Socego, Estado'de Minas Geraes,
commercio. solteiro, com domicilio eleitorai no' districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida, n. 442)-.
•
ARNALDO FREITAS SOARES. (1.370), filho de.Alfredo Pinto
Soares e de Anna Freitas Soares, nascido a 3 de janeiro
de 1.911.,na Capital Federal, operário, casado, com domicilio eleitora! no districto muicipal dç S. Ghristovão.
[Qualificação requerida, n. 1.582).
ANTÔNIO DOS SANTOS SILVA FILHO (i.375), filho de Antônio dos Santos Toceiro e de Joanna Tupinarabá. nascido -ã 24 de dezembro de 1913, no Districto Federa',.ope... rario, casado, com domicilio eleitoral no dislricto nriu-,
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, n u . mero 409) . '
•*
"
csATÜR.MNO FRNANDES P1MENES (1:376). filho de João
Er.nande*. Ribeiro! e de Maria' Pimencs-Ernandes. nascida a 8 "de novembro de 1899. em S. Joãf>- da Barra, Estado do--Rio-de Janeiro, commercio, casado, eom domicilio eleitoral no districto ...municipal de S. Christovão.
.'(Oiihlltirarão requerida, n. 1.127).
MARIO A VILLA DÃ SILVA (1,377), filho de José Avilla da
Silva e de Maria'Avilta da Silva, nascido a -23 de fevereiro cie 1905. nõ Districto Federal,- lavrador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto ••mvmicH:ai de- E n genhn Novo. (Qualificação ex-officio,
B . E. n . 77,
n. -1.132''.
HEITOR VIGGIANI (1.37S), filho de Nicolau Viggiani e do
Maria Augusta Yiggiani, nascido a 6 de junho de 19!4,
no Districto Federal, rua Isolina n . 2-9-A-. lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no-districto municipal de
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio,.B.
E . , 77, n u mero 1.269. 1" zona.)
*'
MYRTHES FERREIRA DE OLIVEIRA (1.379) filha de F r a n cisco A. de Oliveira e de Leopoldina P . de Oliveira, nas-
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cido a 11 de julho de" 1915, no Districto Federal, rua Marechal Aguiar n . 33, commercio, solteiro, com domicilio
'eleitoral no districto municipal
de Engenho
Novo.'
(Qualificação requerida n. 853, 10 zona,)
JOSÉ LOURENÇO AVELLAR (1.386), filho de José Lcurenco
Ave 11 ar e de Maria Luiza Gouvêa, nascido a S) de março
de 1914, na Capital Federal, rua Senador Alencar n u m e ro 17.0; estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Ghristovão. (Qualificação
re~
•' ' querida n, 11.111, 10* zona.)
MARASINO BAPTISTA DA ROSA (1.381). filho de João B a ptista da Rosa e de Aludia Rosa do Nascimento, nascido a
16 de dezembro de 1911,. no'Districto Federal, rua Cantilda Maciel n. 3, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral, no districto'municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida n . 534, 11* zona.)
AGENOR DO AMARAL (1.382), filho de Praxedes G. do Amaral e de Maria L. Gomes do Amaral? nascido a 22 de
• março de 1902, no Districto Federal, rua Anna Leonidio
. n . 287, operário, solteiro, eom'domicilio'eleitoral no districto municipal , de Engenho'Novo. (Qualificação r e • • querida n. 551, 11* zona.)
l
"
GERALDO SABINO DOS SANTOS (1.383), filho de F r a n cisco S. dos Santos e de Jacintha, M. dos Santos,'nascido
a.23 de janeiro de 1911, no Estado de Minas Geraes, estrada da Pedra sem.numero, lavrador, solteiro, com do- - micilio "'eleitoral no • districto-municipal
de. Engenho
Novo. (Qualificação ex-officio, B . E . , 77,_ni 1.102.)
14 zona.)
. ..- ,
JOÃO SOARES DE LIMA (1.384), filho de Pedro Soares d e '
Lima e de Maria Amaral de Lima,- nascido a 24 de julho
- ' de 1915,' no Districto Federal, estrada da Pedra sem n u mero, lavrador, solteiro., com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio. B . E . . - 7 7 , n . 1.279,. 14\ zona.)
RAYMUNDO MENDES FRAZÃO .(1.385), filho dc Francellino
Mendes. Frazão e de Maria Thereza da Conceição, nascido
a 28 de agosto de 1901, no Estado do Piauby, motorista,
casado, com domicilio eleitoral'no. districto municipal de
.- S. Ghristovão. (Qualificação requerida,, B . E . , 81, numero 652.)
•.
V.
, - ...
.
MARCIANO DE AGUIAR MOREIRA (1.386), filho de Antônio-Joaquim Moreira e de Carlota Leopoldina de Aguiar
Moreira, nascido a .5 de junho/de 1856, no Districlo F e deral, engenheiro-ciyíl. Dir, após-, da E . F . C. B , ,
viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de'
Engenho Novo. (Qualificação requerida, B . E . , 68. n u mero 2 9 2 /
"'
.' .
ANTÔNIO FIORAVÀKTE FRAGA {1.387}, filho de Ângelo Fra-,
. . ga e de,Thereza Fraga, nascido a 9 do maio de 1914, no
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no distrieto municipal de Engenho Novo.'(Qua\ lificação requerida n. 1/296.)
PEDRO JOAQUIM PORTELLA (1.388), filho de Manoel Joaquim Portella e de Alzi-ra Maria Portella, nascido a 1 de
junho de 1914, no Districto Federal,-do commercio, .sol• teiro. com domicilio eleitoral no districto municipal de
S. Christovão. (Qualificação requerida n . 231 i)
HAROLDO FERREIRA DA SILVA,(1.389), filho de José "Ferreira da Silva e de Jandira de Barros Ferreira d a Silva,
nascido a 22<de,noaio de 1912, em Niçtheroy,.Estado do Rio
": de Janeiro, contador, solteiro, com"domicilio'eleitoral aa
distrieto municipal de S. Ghristovão* (Qualificação r e querida n, 246.) '' •
'
NELSON BAPTTSTA DE ARAÚJO (1.390), filho de Çasémiro
Araújo e de Maria Joanna. nascido-a 10 de outubro dc
> 1913, em Lagarto, Estado de Sergipe, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal d e . São
Ghrist.ovãn. "(Qualificação ex-officio, B . E . . 79.)
>
AllINDO MACHADO BEZERRA (1.391), filho de Henrique
dos Santos Bezerra e de Generosa Machado Bezerra, n a s cia oã-18 de maio dc 1906, era Rio Bonito, Estado do Rio
.
de Janeiro, eomniercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de. S.-Christovão.
;(Qualificação
• requerida h.- 1.252.)
•
. •: -'• - EUCLYDES DE CARVALHO LEITE (1.392), filho de Euclyèes Ferreira/Peixeira Leito e de Noemia Carvalho Leito,
•nascido a 3 de março d e 1912, no Eslado do Rio de Janeiro, -commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis* tricto municipal' de Engenho Novo. (Qualificação
re. -querida n. 1.237.) •• -< •?/
' -.
ANTÔNIO FERREIRA DE CARVALHO (1.393), filho de An- tonto .Ferreira de Carvalho e dè* Virgínia' Soares de Car'
valho, nascido a'i 'cie abril dc. 1915,-DO Districto Federal.5
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, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação
requerida
n . 1.278.)
PAULO JOSÉ DA SILVA COELHO (1.394), filho de José da
Silva Coelho e de Eudoxia Barbosa, nascido a 24 de setembro de 1911, em Campos, Estado do Rio de Janeiro,
commercio, solteiro, com domicilio eleitorai no districto
municipal de S. Christovão. (Qualificação
requerida
n . 1.320.)
JOSÉ-MARTINS (1.395), filho de Manoel Augusto Martins e
de Luzia Martins, nascido a 10 de maio de 1913, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação
ex-officio, B . E . , 79.)
MARIZA DE MOURA BRITO PIRAGIBE ( 1 . 3 9 o ) , filha de
Mario Piragibe e de Luiza de Moura Brito Piragibe, nascida a 21 de outubro de 1913, no Districto Federal, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida numero .1.550.)
RAMIRO MAIA (1.397), filho de José Marcellino Maia e de
Maria Cândida de Jesus, nascido a 13 de novembro • de
1894, em. Barbacena, Estado de Minas Geraes, commercio, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida numero 1.187.)
~
\RTHUR DE ALMEIDA (1.398), filho de ArthuFcle Almeida
e de Esmeralda Isabel do Amaral, nascido a 21 de setembro de 1915, no Districto Federal, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida n . 9 0 . ) HYPOLITO ZANELLI (1.399). filho de César Zanelli e de
Julieta Zanelli, nascido a 19 de dezembro de 1911, no
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral nodistricto,municipal de-S. Christovão. (Qualificação requerida n. 536.)
ÍPIPHANIO MODESTO PIRES (1.400), filho de Modesto
Pres e de Caridade Constança Pires, nascido a 7 de abril
de 1902. no Espirito Santo, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação requerida n. 759.)
BENTO DE SOUZA LIMA (1.401), filho de Amazilio de Souza
Lima e de Maria Guiomar Ferreira da Cruz. nascido a 26
de fevereiro de 1909, em Goyaz, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação ex-officio, B . E. 78.)
LINA WEBER (1.402). filha de Max Alfred Weber e de Cândida Telles Weber, nascida a 25 de outubro de 1905, no
Districto Federal, estudante, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal d e . S . Christovão. (Qualificação requerida n. 693.)
LAUREANO LOPES MOREIRA (1.403), filho de Francisco
Lopes Moreira e de Maria Rosa da Conceição, nascido a
20 de dezembro de 1900, no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de S. Christovão. (Qualificação requerida n. 829.)
LOURIVAL BARRIGA GUIMARÃES (1.404), filho de Manoel
Guimarães Júnior e de Marcionilla. Barriga Guimarães,
nascido a 11 de maio de 1909, em Vigia, Estado do Pará,
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação
ex-officio,
B . E . , 78.)
ÍRINEU LUIZ DE FRANCA (1.405), filho de Manoel Luiz de
França e de Belmira da Costa França, nascido a 16 dé
abril de 1.913, no Districto Federal, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida n. 1.295.)
ANTÔNIO TEIXETRA (1.406), filho de José Augusto Teixeira
e de Maria da Gloria Bittencourt, nascido a 14 de junho
de 1902, no Districto Federal, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação requerida n. 1.279.)
' NELSON PIRES DE MORAES (1.407), filho de Jacintho Pires
de Moraes e de Josepha Luiza de Moraes, nascido à 28 de
outubro de 1914, na Capital Federal, contador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida n . 419))
EWALDINA DE JESUS MARTINS (1.408), filha de Antônio
José Thomaz e de Alzira de Jesus Thomaz, nascida a 2 5
de junho, de 1910, no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral'no districto municipal de E n genho Novo. (Qualificação requerida n. 1.557.)
; AUGUSTO TEIXEIRA DA SILVA (1.409), filho de José Teixeira da Silva e de Anna Luiza, nascido a 10 de agosto
de 1879, em Portugal, empregado do commercio, viuvo.
/
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, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida n. 1.057.)
HUMBERTO CARUZO (1.410), filho de Caetano Caruzo e de
Maria Rosa Sabbado, nascido a 25 de maio de 1895, no
Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal - de Engenho Novo. (Qualificação requerida n. 419.)
CID LEAL FACCHINETTI (1.411), filho de Luiz Ciriaco
Facchinetti e de> Alice Leal Facchinetti. nascido a 21 de
janeiro de 1904, na Bahia, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação requerida n. 556.)
ZULMIRA DE AZEVEDO COUTINHO (1.412). filha de Florentino Garcia de Azevedo Coutinho e de Marietta Isaura
de Azevedo Coutinho, nascida a 10 de outubro de 1905,
no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida n. 6.831.)
GERALDO JOSÉ DE MATTOS (1.413), filho de José Catharino de Mattos e de Maria Joanna do Espirito Santo, nascido a 5 de dezembro de 1903. em S. Salvador, Estado da
Bahia, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão.
(Qualificação r e querida n. ,966.)
FLAVIO FERNANDES PEREIRA (1.414), filho de Alfredo
Fernandes Pereira e de Salvina Fernandes Nascimento,
nascido a 7 de dezembro de 1912, no Estado do Rio de J a neiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e querida n. 514.)
HERCILIO PEREIRA DA SILVA (1.415), filho de Alipio Pereira da Silva e de Maria Luiza da Silva, nascido a 21 de
abril de 1906, no Districto Federal, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de, Engenho Novo. (Qualificação requerida. B . E . . 76. n. 755.)
AVELINO SERPA PINTO JÚNIOR (1.416), filho de Avelino
Serpa Pinto e de Alzira Carreira Pinto, nascido a 18 de
junho de 1911, na Capital Federal, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida n. 1 . 2 4 7 . ) .
CHRISTINA FERNANDES BRAGA (1.417). filha de José Luiz
Fernandes Braga e de Henriqueta Fernandes Braga, nas•cida a 9 de novembro de 19,14, no Districto Federal, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação
requerida,
B . E . . 84.)
FLAVIO MAIS (1.418), filho de Henrique Mais e de Emilia ,
Breilen, nascido a 21 de maio de 1892, no Districto F e deral, bancário,- casado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida
B . E . . 81. n. 1.066.)
NOEMIA ROCHA DE SOUZA (1.419), filha de José da Rocha
Homem e de Francisca Moraes Rocha, nascida a 29 de
outubro de 1889, no Districto Federal, domestica, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida n. 559.)
OLGA GUIMARÃES DE FREITAS (1.420), filha de Manoel .
Antônio Alves de Freitas e de Arlinda Guimarães
de
Freitas, nascida a 23 de março de 1901, no Districto F e deral, dactylographa, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S. Christovão. (Qualificação r e querida n. 1.171.)
CATHARINA DE OLIVEIRA GONÇALVES ,(1.421), filha de
Accacio de Oliveira Gonçalves e de Isaltina de Oliveira
Gonçalves, nascida a 9 de agosto de 1901, no Districto
Federal, commercio. solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e querida n. 702.)
DURVALINA PHILIGRET DA CUNHA BARROSO (1.422). fil h a de Joaquim Alves da Cunha e de -ílvira Phiiigret da
Cunha, nascida a 6 de novembro de 1910, no Districto
Federal, proprietária, casada,' com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e querida n. 1.162. )
ARY KONER SILVA (1.423), filho de Alfredo Francisco da
Silva e de Carmem da Cunha, nascido a 8 de dezembro,
de 1914, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com do- micilio eleitoralno districto municipal de ngenho Novo..
(Qualificação ex-of feio, B . E . , 77, n. 1.093.)
FRANCISCO XAVIER RODRIGUES (1.424), filho de João Rodrigues Dias e de Maria Paula Pinto Dias, nascido a 10
de novembro de 1913, em Minas Geraes, empregado pu_- blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida n u m e ro 718.)
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OSWALDO JOSÉ DA SILVA (1.425), filho de Luiz José da
Silva e de Augusta da Costa Silva, naseido a 2 de janeiro
de 1909, no Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação ex-officio, BY. E . , 77, n . 1.109.)
-AULO DA SILVA MOREIRA (1.426), filho de Affonso da Silva Moreira e de Horteneia Gonçalves Moreira, nascido a
27 de março de 1901, no Districto Federal, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Novo. (Qualificação requerida n. 1.276.)
MA.NOEL DA SILVA PIRES (1.427), filho de Américo da .Silva Pires e de Iria Beatriz de Melo, nascido a 22 de maio
de 1912,- no Districto Federal rua Bomsucesso n.- 131,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho-Novo. (Qualificação
requerida
n. 394.)
MUNIAS DA SILVA (1.428), filho de Camillo F . da Silva e
de Luiza N. da Silva, nascido a 20 de janeiro de 1906. no
Estado de Minas Geraes, rua de Mendanha sem numero,
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Novo^. (Qualificação
ex-officio,
B . E . . 77.)
.
'
ARTÍiüR PEDRO GOUVÊA (1.429), filho de Arthur P . Gouvêa e de Luzia J . Gouvêa, nascido a 24 de janeiro de
1812, no Districto Federal, barra de Guaratiba. lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral nb districto municipal de
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, B . E . , 77,
n. 1.122.)
.
> •
ERICO MANOEL BARRETO (1.430), filho de Manoel José
Barreto e de Luiza França Monteiro, nascido a 2 de novembro de 1912. no Districto Federal, rua Teixeira Ribeiro n. 37, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral
no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qualificação
cx-officio, B . - E . , 77.- n. 1.114.)
FURVAL PERCILIANO PEREIRA (1-431). filho de Manoel I .
Pereira e de Maria A. Moraes Pereira, nascido a 11 de
janeiro de 1896, na capital da Bahia, estrada de Inhaúma
n. 218, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação exofficio. B. E . 77. n. 1.225.) ,
JOSÉ. FRANCISCO DE OLIVEIRA (1.432), filho de Paulino
F . Oliveira e de Maria F . de Oliveira, nascido a 28 de
março de 1900, no Districto Federal, rua Cardoso de Moraes n . 115," lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no.
districto municipai de Engenho Novo. (Qualificação exofficio. B . E . , 77. n. 1.125.)
AGENOR NUNES DE SOUZA (1.433), filho de.Joaquim Pin- to Souza e de Maria N. da- Conceição, nascido a 11 de
-amio de 1907, no Estado do Rio, estrada de Guaratiba
sem numero, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipa! de Engenho Novo. (Qualificação
ex-officio. B . E . , 77. n.- 1.148,. 14 zona.)
NICÍAS GERALDO AVELAR (1.434).""filho de Vergilio Avelar e de Anna de G. Avelar, nascido a 14 de abril de
191.0, no Districto Federal, rua César Zama n. 24, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida numero T .560. 11" zona.)
PiVULO DA. SILVA (1.435); filho de Jesuino da Silva e de"
Nathalia da Silva, nascido a 14 de março de 1914, em São
Paulo, rua Cardoso de Moraes n. 237, lavrador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Enge-•
nho Novo. (Qualificação ex-officio, B. E . , 77,' nume•ro 1.105.)
ODETTE CASTELLO BRANCO (1.436), filha de Pedro A.
Castello Branco e de Emorenciana Angela Branco, nascida a 26 de maio de 1894, em Minas Geraes, rua Sá Vianna
n ' 41, operaria, solteira, com domicilio eleitoral-no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação ex"officio, B . E.," 78, n. 466.)
MANOEL FERREIRA DA COSTA FILHO (1.437). filho de
Manoel F . dà Costa e de Maria Rosa da Conceição, nascido
a. 15 de julho de 1908, em Maneré, Estado do Rio de J a neiro, rua Januzi n. 3, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação recmerida n. 410. 10* zona.)
IOSÉ MARTTNIÂNO DE ALBUQUERQUE ' (1. 438), filho de
Manoel José de Albuquerque è de Maria B . de Albuquerque, nascido a 12 de novembro de 1898, em Pernambuco,
rua Franco Telles n. S.^casa 3.. operário, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida n . 1.354. 10 zona.)
ALBERTO DE SÁ PINTO (1.439). filho de Seraphim de Sá
Pinto e de Cândida de C. Maia, nr.sciclo a 18 de junho
a

N

a

de 1910, no Districto Federal, praia de S. Christovão
n. 360, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S . , Christovão." (Qualificação r e querida n. 1.355, 10* zona.)
JOAQUIM FERNANDES (1.440), filho de João F . Rodrigues
. e de Julia M. de Freitas,.nascido a 31 de maio de 1912,
ho Districto Federal, rua Conde Leopoldina"n. 89. açougueiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto" m u nicipal de S. Christovão. (Qualificação requerida n u mero 964, 10 zona.)
GENESIA FIGUEIRA DE ASSIS ROCHA (1.441), fillio de
Edmundo Assis Rocha e de Alice F . de Assis Rocha, nascido a 22 de maio de 1913, em Recife, Estado de Pernambuco, praia Bella n. 40, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão.
(Qualificação requerida n . 1.117, 10 zona.)
SAULO DO VAL ESTEVES DE ALMEIDA (1.442), filho de
Manoel Esteves A. Júnior e de Alzira do Vai Esteves do
Oliveira, nascido a 6 de agosto de 1907, em Santa Thereza, Estado do .Rio de Janeiro, Octavio Corrêa n. 73, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de S. Christovão. (Qualificação requerida n u mero 934, 6 zona.)
LUIZ MOREIRA BAPTISTA (1.443), filho de Antônio Moreira Baptista e de Deülinda F . Baptista, nascido a 26 de
setembro de 1906,- na Capital Federal, rua S. Christo\ v ã o n . 623, casa 2, commercio, casado, com domicilio eleitoral no' districto municipal de S. Christovão. . (Qualificação requerida n. 6.227, 5 zona.)
EUCLYDES DA SILVA CABRAL (1Í444), filho de José V .
Cabral e de Alice da Siiva Cabral, nascido a 25 de setembro de 1909, na Capital Federal, rua Senador Furtado
n. 35, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto .municipal de S. Christovão. (Qualificação r e querida n. 456, 9 zona.)
LEON IDAS HERMES DA FONSECA FILHO (1.445), filho de
Leonidas . Hermes da Fonseca e de Adelia Albuquerque
Fonseca, nascido a 26 de setembro de 1913, no Districto
Federal, rua Alegre n. 38, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal.de S. "Christovão.
(Qualificação requerda n. 1.302, 8 zona.)
JOSÉ PINHEIRO LESBÃO (1.446), filho de Laurindo M. Lesbão- e de Dulcina de O. Lesbão, nascido a 27 de junho
de ,1913,- em Laraujeira, Estado.de Sergipe, rua Capitão
'Felix n. 14, estudante, solteiro, com domicílio eleitoral
no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação
requerida.n. 770, 10 zona.) •
JOÃO LOPES RIBEIRO (1.447), filho de Pedro Lopes Ribeiro
e de Amélia Machado, nascido a 1 de maio de 1914. na
Capital Federal, rua Fonseca Telles n. 24, estudante, solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipal de
S. Christovão. (Qualificação requerida n. 735, 10 zona.)
EDUARDO CHAMARELLI .(1.448), filho de Antônio Chamarelli e d e lzabel Bianco, nascido a 24 de setembro de
1915, no-Districto Federal, residente & rua S. Januário
n, 285, operário, solteiro, com domicilio eleitoral de
São Chistovão. (Qualificação requerida — n . 1.149 —
10 zona.)
. •
PURA FERNANDES (1.449), filha de Salvador Fernandes e"
de Sophia Caetano, nascida a 14 de junho de 1914, no
Districto Federal, residente, á rua Cândido Benicio n u mero 614, domestica*, solteira, com domicilio eleitora! no
districto. municipal de S. Christovão. (Qualificação r e querida — n. 1.156 — 10 zona.)
• • ••
DEMETRIO RIBEIRO LAURES. (1.450), filho de Antônio M.
Laures e de Maria Ribeiro .Lauresí nascido a 18 de setembro de 189*4, em Pran, Estado de Minas Geraes, r e sidente á avenida Rio Branco n. 61, 2 andar, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão.,
(Qualificação requerida —• n? 347 — 10 zona.)
EDMUNDO VIEIRA (1.451), filho de Francisco Salles Vieira
de Francisca V.. Vieira,, nascido a 19 de janeiro de
1910, em Manáos, Estado do. Amazonas, residente á rua
Santa Luiza n. 52, empregado publico, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S.. Christovão. (Qualificação B . E. 78 — 10 zona.)
.GRACÍANO ALVES CATANHEDA (1.452), filho de Antônio
Alves Pinto e de Thereza C. . Silleiro, nascido a 10 de
março de. 1904, no Districto Federal, residente, á rua GeSanta Luiza, n . 52, empregado publico, solteiro, com
. domicilio eleitoral no districto municipal de S; 'Christovão. (Qualificação ex-officio — B . E . 78 ri. 6 —
,4 zona,.) i
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municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida —
ARISTARCO SnLITURI (1.452), filho de Abrahão Salituri e
n. 3 Í5 — 10 zona.)
de Ledonor Salituri, nascido a 13 de janeiro de 1913, no
Districto Federal, residente á rua General Bruce n . 267, ORMJLIO CARNEIRO DA SILVA (1.467), filho de Honorato
' C. da Silva e de Maria Monteiro da Silva, nascido a 5 de
teclmico de radio, solteiro, com domicilio eleitoral no
julho de 1910, em AUiança, Estado de Pernambuco, residistricto municipal de S , Christovão. (Qualificação r e dente á rua do Mattoso n . 86, militar, solteiro, com d o querida — n . 989 — 10 zona.)
micilio eleitoral no districto municipal dc S. Christovão.
OLYMPIO ROCHA (1.454), filho de Jocelino Rocha e de Maria
(Qualificacção ex-officio — B . E, 77 — 9 zona.)
José da Rocha, nascido a 5 de fevereiro de 1912, no Districto Federal, residente á rua Porto Alegre n . 27, fune- YRA/È PAES BRASIL (1.46S), filho d e Aristides Paes S.
Brasil e de Zulnrira Paes Brasil, nascido a 5 de março
cionario publico, casado, com domicilio eleitoral no disde 1912, no Dislricto Federal, residente á rua Bernardo
tricto municipal do Engenho Novo. (Qualificação B . E .
Vasconcellos n . 101, militar, solteiro, com domicilio
79 — 10 zona.)
eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (QuaARNALDO VIEIRA (1.456), filho de .José A. Vieira e de
lificação ex-officio — B . E . 75, n . 45 — 7 zona.)
Emilia Souza Vieira, nascido a 15 de março de 1899, no
Districto Federal, residente á rua Francisco Eugênio FREDERICO SOLON SAMPAIO RIBEIRO NETTO ( 1.469),
filho de Albino Solon Ribeiro e de Lavinia Ortiz Solon
n. 311, operário, solteiro, com domicilio eleitorai no
Ribeiro, nascido a 24 de dezembro de 1895, no Districto
districto municipal de S. Christovão, (Qualificação r e Federal, residente á travessa Luiz Soares n . 4, militar,
querida — n . 602 — 10 zona.)
casado, com domicilio eleiloral no districto municipal
ANNA GONÇALVES FERNANDES (1.457), filha de Miguel
do Engenho Novo. (Qualificação cx-officio — B . E . 75,
Gonçalves e de Maria Amélia da Silva, nascida a 11 de
n. 3 — 7 zona.)
julho de 1880, no Districto Federal residente'á rua F i l gueira Lima n . 93, domestica, viuva, com domicilio elei- EULINA VIEIRA NUNES RIBEIRO (1.477), filha de Horacio
José Veiera e de Orminda de Azevedo Vieira, nascida a
toral no districto municipal do "Engenho Novo. (Quali20 de novembro de 1882, no Districto Federal, funccioficação requerida — n . 531 — 10 zona.)
naria municipal, casada, com domicilio eleitoral no disROMUALDO MATHEUS (1.458), filho de Matheus Antônio e
tricto municpal do Engenho Novo. (Qualificação ex. de Rsaria Mariana da Conceição, nascido a 6 de junho deoffcio — B . E . 78.)
1904, no Estado do Rio, residente á rua Leonor Masearenhas n . 49 A, operário, casado, com domieiiio eleitoral LA Dl SLA U KOTSHM1KI (1.478), filho de Ignacio Kotsb.miki
e de Catharina Kotshmiki, nascido a 31 de dezembro de
no distrieto municipal do Engenho Novo. (Qualificação
1909. em S. Luiz dc Gonzaga, Estado do Rio Grande do
requerida — n . 10.224 — 7 zona.)
Sul, militar, solteiro, ccom domicilio eleitoral no districto
VVALTRUDES DUTRA (1.459), filho de João S. Dutra e de
municipal do Engenho Novo. (Qualficação ex-officio —
Elvira Diniz Dutra, nascido a 4 de maio de 1916, em
B. E . 78.)
Minas Geraes, residente á Estrada do Rio da Pedra n u mero 97, lavrador, solteiro, com domicilio eleitorai no JOSi? THOMAZ DE CANTUARIA (1.479), filho de Firmino
de Cantuaria e de Cantilda.de Cantuaria. nascido a 21 de
districteo municipal do Engenho Novo. (Qualificação
fevereiro de 1916. na Capita) Federal, commercio, casado,
ex-officio — B . E . 77. n . 1.195 — 14 zona.)
com domicilio eleitoral no districto de S. Christovão.
SEBASTIÃO DE AZEVEDO MARINHO (1.460), filho de An(Qualificação requerido.)
tônio Azevedo Marinho e de Felicidade A. de Marinho,
nascido a 9 de dezembro de 1914, no Districto Federal, WILSON DE OLIVEIRA CASTELLAR (1.480), filho de Manoel Soares Casleilar e de Josepha de 'Oliveira Caslellar,
residente á rua Dr. Amaro Valadares n . 45, operário,
nascido a 10 de fevereiro de 1915, em S. José — Recife,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai
Estado de Pernambuco, commercio, solteiro, com domi-^
do Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B . E . 77,
cilio eleitoral no districto municipal do Engenho N o v o . '
— 10 zona.)
(Qualificação requerida.)
BRAULIO CAMARGO (1.461), filho de João Climaco Camargo
e de Emerenciana Camargo, nascido a 8 de outubro de ENGKNIO MOTTA (1.48*1), filho dc Juarcz Motta e de Laura
Krauss Motta, nascido a 19 de abri) de 1908, em Lain1906, em Alagoas, residente á Estrada do Mendanha s/n,
bary. Estado de Minas Geraes. militar, solteiro, com dolavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto m u micilio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo.
nicipal do Engenho N o v o . (Qualificação
ex-officio.—
(Qualificação -ex-officio — B . E . 78.)
B . E . 77, n . 1.238 — 14 zona.)
SÉRGIO AFFONSO DE SOUZA NEVES (1.462), filho de Ál- JOSK TAVARES DOS SANTOS (1.482), filho de Amaro José
Tavares dos Santos e de Laura Olindina dos Santos, nasvaro S. Neves e de Ceeilia de Souza Neves, nascido a. 17
cido a 17 de março de 1910, em Maceió. Estado de-Alade fevereiro de 1910, na Capital Federal, residente á rua.
goas, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no disFábio Luz n . 53, diarista dos Telégrafos, solteiro, eom
tricto municipal de S. Christovão. (Qualficação cx-offidomicilio eleitoral no districto municipal do Engenho
cio — B . E. 66.)
Novo. (Qualificação ex-officio — B . E . 76, n. 184 —
I zona.)
ÁLVARO DE ALMEIDA (1.483). filho.de Bernardo de Almeida Sabino c de Amélia da Costa, nascido a 27 de abril
AUGUSTO DA SILVA BARBOSA (1.463), filho de José Barde 1912, no Districto Federal, commercio. solteiro, com
bosa e de Margarida da Silva Barbosa, nascido a l í de
domicilio, eleitoral no distriecto municipal do Engenho
novembro de 1913, no Districto Federal, residente á rua
Novo. (Qualificação requerida.)
João Torquato n . 254, lavrador, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Qua- NARCISO RAMOS (1.484), filho dc Benjamin Vieira dos Sanlificação ex-officio — B . E . 77, n . 1.110 — H* zona.)
tos e de Belmira Amélia do Jesus, nascido a 25 de dezemCUSTODIO VICENTE FERREIRA (1.464), filho de Raymundo
bro de 1906, uo Estado de Sérgio í, lavrador, casado, com
V. Ferreira c de Estella da Conceição, nascido a 17 de
domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho
abril de 1904, em Minas Geraes, residente á rua General
Novo. (Qualificação cx-officio — B . E . 77.)
Polydoro n . 157, motorista, solteiro, com domicilio elei- - LEONTDIO PEREIRA DE CARVALHO (1.485), filho de Osório
toral no districto municipal do Engenho Novo. (QualiPereira de Carvalho e de Algcmira Gonçalves de Carficação requerida — n . 508_ —• 6 zona.)
valho, nascido a 1 de maio dc 1912; cm Niçtheroy, Estado
do Rio de Janeiro, operário, solteiro com domicilio eleiALICE CHRISTINA' ALVES RODRIGUES (1.465), filha de
toral no districto municipal de S. Christovão. (QualifiJoaquim A. Rodrigues e de Maria Ignez da S. Rodrigues,
cação ex-officio — B . E . 79.)
nascida a 0 de junho de 1873, no Districto Federal, residente á rua D. Romana, n . 29, domestieca, solteira, eom AMÉRICO ALBERTO MONTEIRO (1.486), filho de Frederico
domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho
Alberto Pereira Monteiro e de Hcrnoiuia Monteiro, nasNovo'. (Qualificação requerida •— n . 6.898 — 6 zona.)
cido a 9 de dezembro de 1905, no Districto Federai, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u PEDRO AVALIERI DOIO (1.466), filho de Leão Cavaliere
nicipal de S. Christovão. (Qualificação requerida.)
Doio e de Josephina Sangiorge C. Doio, nascido a 9 dc
agosto de 1911, em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, CARLOS BRUNO SCIIUARTZ (1.487), filho do José Schuartz
residente'í Praça Marechal Deodoro n . 26, funecionario
e de Amalia Schuartz, nascido a 1 de janeiro de 1899,
bancário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
em Caxias, Estado do Rio Grande db Sul, militar, solteiro,
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cista, casado, com domicilio eleitora! no districto m u n i com domicilio eleitoral no districto municipal doEngenho
cipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
Novo. (Qualificação ex-officio — B . E . 78.)
LEANDRO OLIVEIRA BARROS FILHO (1.388), fillio de Le- MANOEL EDWIGES DA GOSTA (1.503), filho de Amy P e reira da Gosta e de. Deocleciana Pereira da Gosta, nasandro de Oliveira Barros e de Ganuta de Oliveira Barros,
cido a 19 de outubro de. 1915, em Petropolis, Estado des
nascido a 27 de fevereiro de 1908, em Parãhyba do Sul,
Rio, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no disEstado do Rio, militar, solteiro, com domicilio eleitoral
lricto municipal de S. Christovão. (Qualificação requeno districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação
rida .)
,
\
ex-of ficio—B.-E..78.)
MARIA NAVARRO (1.489), filha de José Domingos e da Joa- GERALDO PINTO DE OLIVEIRA (1.504), filho de Ernesto
Pinto de Oliveira e de Sebastiana Mendes de Oliveira,
quina Góes, nascida a 20 de março de 1908, DO Districto
nascido a 11 de fevereiro de 1913, em Minas Geraes, laFederal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no
vrador, solteiro, ccom - domicilio eleitoral no distriecto
districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação r e municipal «do Engenho Novo. (Qualificação ex-officio —
. querida.)
B . E . 77.)
d.AUL FERNANDES MONTEIRO (1.490), filho de Victorino
José Monteiro e de Florinda Fernandes, nascido a 14 de JOSÉ. JOAQUIM PEIXOTO (1.505), filho de Eduardo Augusto
Peixoto e de Balbina do Nascimento Peixoto, - nascido a*
dezembro de 1895, no Districto Federal, operaTio, casado,
20 de agosto de 1896, em Portugal, (naturalizado), lacom domicilio eleitoral no districto municipal do E n vrador, casado, com domicilio eleitoral, no districto m u genho Novo. (Qualificação requerida".)
nicipal do Engenho Novo. (Qualificação ex-officio
—
HAMILTON RIBEIRO DE SOUZA (1.491), filho de.Sebastião
B. E . 77.)
'
Augusto Ribeiro de Souza e de Thereza Pacheco de Souza, JOÃO DOMINGOS (1.506), filho de Seraphim Domingos e
nascido a 5 de janeiro d e 1895, no Districto Federal, lade Maria Domngos, nascido a 5 de outubro de 1907, no
vrador, casado, com domicilio eleitoral no districto muDistricto Federal, lavrador, solteiro, eom domicilio eleinicipal do Engenho Novo. (Qualificação ex-officio —toral no districto municipal do Engenho Novo. (QualifiB. E. 77.)
cação ex-offieio — B. E . 77.)
GABRIEL DA SILVA MACHADO (1.492), filho de Adolpho.
Henrique Vieira e de Amélia Henrique Vieira, nascido, JOSÉ DE SOUZA MORAES (1.507), filho de João Fernandes
Moraes e de Guiihermina Souza Moraes, nascido a 2 de
a 4 de maio de 1912, no Districto Federal, lavrador, soljaneiro de 1914, no Districto Federal, lavrador, solteiro,
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dò
. com domicilio eleitoral no distriecto municipal, do E n Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B . E. 77.)
genho Novo. (Qualificação ex-officio — B . E . 77.)
JOSÉ DO NASCIMENTO FAGUNDES (1.493), filho de João
Gualberto do Nascimento Fagundes e de Carlinda Fagun- JOAQUIM MARTINS VIANNA (1.508), filho de José Gregorio
Vianna e de Delphina Martins Vianna, nascido a S de
des, nascido a 15 de fevereiro de 1909, no Districto Fe^
setembro de 1912, em Minas Geraes, estivador, solteiro,
deral, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no discom domicilio eleitoral no districto municipal do E n tricto municipal do Engenho Novo. (Qualificação ex-of figenho Novo. (Qualificação ex-officio — B . E. 71.)
cio — B. E . 77.)
J O Ã O PIRES TEIXEIRA (.1.494), filho de Luiz Alves Teixeira GERALDO SILVA (1.509), filho de Antônio Silva e de Maria
Olympia da Silva, nascido a* 15 de maio de 1912, em
e de Basilia de Medeiros Pires Teixeira, nascido a 25 de
São João d'El Rey, Estado de Mnas Geraes, commercio,
junho de 1911, no Districto Federal, cirurgião dentista,
solteiro, com domicilio eleitoral rio districto municipal
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de S. Christovão. (Qualificação requerida.)
do Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
ARY BASTOS (1.495), filho' de Lincoln Bastos e de Maria FRANCISCO DOS REIS BALNINSE (1.510), * filho de José
Coscme Balniènse e de Estephaniã de Souza Balmense,
Neves Bastos, nascido a 4 de janeiro de 1915, no Disnascido a 6 de janeiro de 1913, em S. Salvador, Estado
tricto Federai, operário, .solteiro, com domicilio eleitoral
da Bahia, commercio,- solteiro, com domicilio eleitora! -no
no districto municipal *do Engenho Novo. . (Qualificação
districto municipal de S. Christovão. (Qualificação r e ex-officio — B ; E. 78.)
querida.)
ARY ROSA (1.496), filho de Joaquim Norberto da Rosa e de
Idalina Nunes da Rosa, nascido a 7 de junho de 1911, no FREDERICO MENDES (1.511), filho de Paulo Mendes e de
Margarida Lanãri de' Mendes, nascido à 31 de ;julho de
Dislricto Federal, estudante, solteiro, com domicilio elei1903, no Districto Federal, commercio, solteiro, com dotoral no districto municipal do Engenho Novo. (Qualifimicilio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo.
cação requerida.)
(Qualificação requerida.)
ANALIA PAIVA GOMES (1.497), filha de José Lisboa Paiva
e de Maria Augusta Oliveira Paiva, nascida'a 3 de ja- JOÃO DE SOUZA PENIDO (1.512), filho de João' Antônio
Penido e de Sabina Posa de Souza, nascido a 16 de outuneiro de 1905, em Varginha, Estado de Minas Geraes,
bro de 1830, no Districto Federal.»operário, solteiro, com
domestica,' casada", com domicilio eleito"ral no distroto m u domicilio eleitoral no districto municipal, de S. Chrisnicipal de S. Ghristovão. (Qualificação requerida.)
tovão. (Qualificação requerida.)
ALBERTO ROSA SPOSTLTSCH (1.498), filho de Irom. Spostiísch e de Joaquina Rosa Spostitsch, nascido a 18 de JOAB SAMPAIO (1.513), filho de Cypriano Sampaio e - d e
Adelina Sampaio, nascido a 26 de outubro de 1911, em
~
julho de 1913, no Districto Federal, despachante da Light,
Alagoas, lavrados, solteiro, com domicilio eleitoral no
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação exde S. Christovão. (Qualificação requerida.)
officio — B. E . 77.)
' .WALTER ESTEVES CARDOSO (1.499), filho de Luiz Esteves.
Cardoso e dé E m a da Silva Cardoso, nascido a 20 de ORLANDI-NA. AQUILEA JEMALDI .(1.514), filha de Agostinho Jemaldi e de Domingas Marçano, nascida a 13 de
junho de 1916, nd Distrieto Federal, commercio, solteiro,
maio de 1916, no Districco Federal, estudante, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal do Engecom domicilio eleitoral no districto municipal do E n nho Novo. (Qualificação recuerida.)
genho Novo. (Qualificação requerido.)
MARIO SEBASTIÃO DA COSTA MONTEIRO (1.500), filho de
Manoel Pantaleão da Costa Monteiro e de Beatriz Car- WENCESLAU CARVALHO DA COSTA (1.515), filho de João
valho da Costa Monteiro, nascido a 20 de janeiro de 1894,
Carvalho da Costa e de Maria Joaquina da. -Silva, nascido
em Recife, Estado de Pernambuco, commercio, casado,
a 28 de setembro de 1-913, no Districto Federal, operário,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
Christovão. (Qualificação requerida.)
de S. Christovão. (Qualificação requerida.)
.WASHINGTON MACEDO DE SOUZA (1.501), fliho de Botâ- ANTÔNIO DA SILVA (1.516), filho de Mario Francisco da
Silva e de Militana Medeiros da Silva, nascido a 30 de
nico Macedo de Souza-e de Maria Balbina de Souza, nasmarço de 1905, no Estado do Rio, operário, casado,, com
cido a 28 de março del904, no Districto Federal, operário,
domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Novo. (Qualificarão requerida.)
S. Christovão. (Qualificação requerida.)
CÂNDIDO ANACLETO DA SILVA (1.502), filho de Manoel ARACY DE OLIVEIRA SCHUMER (1.417), filha de Álvaro
' 'Moreira de Oliveira e de Orminda da Rocha lireitas, n a s Anacleto da Silva e de Perci liana Anacléto da Silva, nascido, a 11 de novembro de 1915, no Disrtiçto Federal, ào-.
cido a 28 de agosto de 1898, no Districto Federal, e l e t r i ;
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mestiça, casada, com domicilio eleitoral no distrieto m u nicipal de S. Christovão. (Qualificação requerida.)
ATT1LA DE SAMPAIO METKE (1.518), filho de Augusto
Mctke e de Estes de Sampaio Metke, nascido a 21 de
junho de 1913, no Districto Federal, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal do ' E n genho Novo. (Qualificação requerida.)
JAIRO DE SOUZA MORAES (1.519), filho de João Fernandes Moraes e de Guiihermina de Souza, nascido a 9 de
janeiro de 1915, no Districto Federal, lavrador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho
Novo. (Qualificação ex-officio—B.E.
77.) KISTO RODRIGUES DA SILVA (1.520), filho-de Carmelita
Maria da Silva, nascido a 29 de novembro de 1908, no
Estado do Rio, operário, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal do Engenho Novo. (Qaulificação
requerida.)
ANNA FIGUEIREDO CRUZ (1.521), filha de Luiz de Almeida Figueiredo e de Maria da Gloria Carvalho Figueiredo, nascida a 24 de agosto de 1910, no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação r e querida.)
DURVAL DE SOUZA NETTO (1.522), filho de Porfirio Tavares Netto e de Bernardina Maria da Conceição, nascido a 20 de outubro de 1913, no Estado do Rio, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal do Engenho Novo. (Qualificação ex-oficio —
•R. E . 77.)
HAROLDO VELLOSO DA VEIGA (1.523), filho de I.isó Ribeiro da Veiga e de Francelina Velloso da Veiga, nascido
a 3 de maio de 1903, no Estado do Rio, estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B. E. 71.)
A.LIPIO FILGUEIRAS (1.524), filho de Alipio da'Cunha Fiigueiras e de Ignacia Nunes Fiigueiras, nascido ã 12 de
maio de 1907, no Estado do Rio, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida.)
GENEROSA GENNY ARANTES SILVA (1.525), filha de Romão Nunes da Silva e de Generosa Rufino de Arantes,
nascida a 2i de outubro de 1'9 09, em Resende, Estado do
Rio, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida.)
MARIA DE LOURDES FRANCO ALVES (1.526), filha de Diogo
Manoel Alves e de Hilda Franco Alves, nascida a 29 de outubro cie 1911, no Districto Federal, domestica, solteira,
com domicilio eleitoral no districto de São Christovão.
(Qualificação requerida.)
ANTÔNIO MIGUEL HELENIAZ (1.527), filho de Helias Miguel Heleniaz e de Alice de Oliveira, nascido a 7 de dezembro de 1913, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de. Engenho
Novo. Qualificação ex-offieio, B . E . 77.)
CARLOS LARANGEIRA (1.528), filho de Manoel Larangeira e
de Alipia Larangeira, nascido a 17 de outubro de 1903,
no Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, B . E . 77.)
FRANCISCO GONÇALVES MARTINS (1.529), filho d Joaquim Gonçalves Martins e de Maria José Martins, nascido
a 10 de outubro de 1905, no Districto Federal, lavrador,
•solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, B . E . 77.)
MARIA AMALIA DE MELLO RISCADO (1.530), filha de José
da Silva Riscado e de Silvina de Mello Riscado, nascida a
21 cie maio de 1914, no Districto Federal, domestica, solteira, com- domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO NUNES (1.531); filho de José Augusto Nunes o de
Maria Piedade Costa, nascido a 13 de maio de 1908, em
Portugal, negociante, casado, com domilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão.
(Qualificação requerida.)
EULALIA MARQUES MUNIZ (1.532), filha de Valentinr Marques Lima e de Balbina U m a , nascida a 10 de dezembro
de 1890, no Districto Federal, operaria, viuva, cpm domicilio eleitoral no districto municipal de S. Gliristovão.
(Qualificação requerida.)
7
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PORFIRIO TAVARES DOS SANTOS (1.533), filho de João
José Tavares e de Adolpha Maria de Jesus, nascido a 26
de fevereiro de 1902, em Capella, Estado de Sergipe,
guarda sanitário, casado, com domicilio eleitoral no dis' tricto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerido.)
HORACIO SEBASTIÃO GONÇALVES (1.534), filho de Emygdio
Gonçalves e de Geralda Euphrasia de Jesus, nascido a 10
de maio de 1896, no E.stado do Rio, lavrador, casado, com
domicilio eleitoral no districto federal de Engenho Novo.
(Qualificação ex-officio, B. E. 77.)
NAIR PEREIRA Duarte (1.535), filha de José Pereira Duarte e de liaydée Belém do Carmo, nascida a 14 de julho de
.1912, no Districto Federal, estudante, solteira, eom domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão.
(Qualificação requerida.)
ENRYDICE MACHADO THEBE, filha de Bcnjamin Machado
e de Maria Leal Machado, nascida a 3 de outubro de 1913.
. no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida.)
ROSA BELLUCHI (1.537), filha de Belluchi Archangelo e de
Maria José Marçano, nascida a 26 de maio de 1899, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Engenho .NOvo. (Qualificação
requerida.)
JOSIANO DA ROCHA (1.538), filho de Vertuliano Ignacio da
Rocha e de Mathilde Angélica da Rocha, nascido a 24 de
dezembro de 1904, no Districto Federal, motorneiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida.)
POLIDORO ERNANI DE SÃO THIAGO (1.539), filho de Arnaldo Claro de São Thiago e de Maria Oliveira de São
Thiago, nascido a 22 do junho de 1909, em S. Francisco
do Sul,-Estado de Santa Catharina, estudante, casado, cem
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação requerida) .
OSCAR FERNANDES PEREIRA (1.540), filho de Alfredo F .
Pereira e de Sabinà N. Fernandes, nascido a 22 de dezembro de 1915, no Districto Federal, commercio, solteiro, re• sidente á rua Borges Monteiro n. 58, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida n. 517, da 10 zona.)
CARLOS PEREIRA DOS SANTOS (1.541), filho de José I .
dos Santas e de Maria P . dos Santos, nascido a 28 de
outubro de 1903, em Minai»Geraes. residente á Estrada
do Páo Ferro sem -numero, com domicilio eleitoral ru
dislricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e querida, n. 1.273. da 2 zona.)
BELMIRO GONÇALVES ANJO (1.542), filho de João G. Anjo
e de Rosa Lopes Anjo, nascido a 21 de fevereiro de 1897,
em Lavrinha, Estado de S. Paulo, operário, casado, residente á rua Pedro'Américo n. 106, casa 3, com domic.üo
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida n. 6.235, da 2 zona.)
AMERICA LACERDA (1.543), nascida a 2 de outubro de 1879,
em Minas Geraes, domestica, casada, residente á rua Victor Meirelles n. 232, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida numero 513, da 10" zona.)
ALBERTO ROCHA (1.544), filho de José S. da Rocha
de
Adelaide P . Barbara Rocha, nascido a 16 de julho dc 1916.
no Districto Federal, commercio, solteiro, residente á rua
Lima Barros n. 22, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida numero 368, da 10 zona.)
ONOFRE JOSE' DA SILVA (1.545), filho de Manoel José da
Silva-e de Maria G. da Paixão, nascido a 9 de março de
1900, no Districto Federal, operário, solteiro, residente á
rua dos Diamantes n. 405, com domicilio eleitoral no
districto municipai de Engenho Novo. (Qualificação r e querida n. 507, da 10 zona.)
MANOEL FERNANDES OLIVEIRA (1.546), filho de Feiiciano
Fernandes e de Violeta de Oliveira, nascido a 10 de maio
de 1914, em Victoria, Estado do Espirito Santo, operário,
solteiro, residente á ladeira Mascarenhas n. 15, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação requerida n. 414, da 12 zona.)'
ARY RAYMUNDO DE BRITO (1.547), filho de Joaquim P . de
Brito e de. Ceeilia de Brito, nascido a 27- de setembro de
1904, operário, casado, residente á rua Irene n. 11, com
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Engenho
TVm;r->
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NGRBERTO BAPTISTA FILGUEIRAS (1.548), íilho de José
B. -Fiigueiras e de Antonia G. Azevedo Filgueira, nascido
a 7 de dezembro de 1915, no Districto Federal, estudante,
solteiro, residente á rua José Bonifácio n . 90, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão.:
(Qualificação requerida ff. 1.186, da 10 zona.)
NELSON CARAVELLO (1.549), "filho de Nicolau Caravello e
de Cândida T , Caravello, nascido a 3 de março de 1908,
'no Districto Federal, commercio, casado, residente á rua
Alves Figueiredo n . 31, com domicilio eleitoral no districto' municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida n. 841, da 10* zona.)
4CHILLES JUNQUEIRA (1.550), filho de Jayme J . Junqueira"
e de Mariana G, Junqueira, nascido a 2á de agosto de
1893, em Aracaju, Estado de Sergipe, constructor, casado,
. residente á rua Curuzú n . 16, casa 10, eom domicilio eleitoral no dislricto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida n . 5.129, da 5 zona.)
ÍJRAZ MARÇANO (1.551), filho de Luiz Març.ano-e de Castorina Busco Júnior, nascido a 1 de,fevereiro de 1907, no
Districto Federal, operário, solteiro,* residente á rua 'Marechal Bittencourt n . 120, com domicilio eleitoral no. districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e q u e rida n. 1.461, da 10" zona.)
THEREZA MARIA NE (1.552), filha de José Mariana e de
Edvige Marcellína Orlandina, mascida. a 24 de setembro
de -1909, em Piau — Rio Novo, Estado de Minas Geraes,
'-. commercio, viuva, com domicilio eleitoral no districto m u ^ nicipal de S. Christovão. (Qualificação requerida.)
NAIR MA1.VM HOM (1.553), filha de José Maiani e de Marcellína Orlandina. Maiani, nascida a 22 de outubro de 1913,
em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, domestica, Casada, com domicilio eleitoral no districto municipal ds
São Christovão. (Qualificação.requerida.)
FRANCISCO FREIRE DE SOUZA FONTES (1.554), filho de
Francisco Ribeiro d e Souza Pontes, e de Amadia Vieira
Souza Fontes, nascido a 14 de.março de 1890, no Districto .
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
distrieto municipal de São Christovão. (Qualificação r e querida.)
ZIFEIKA MONTEIRO DE.OLIVEIRA (1.556), filha de A d i n do Alves Monteiro e de Laura Monteiro Barreto, nascido
a 31 de janeiro de 1913,. no Districto Federal, domestica,
casada, corii domicilio eleitoral no districto-municipal dé
. São Christovão, (Qualificação requerida.)
GILBERTO CARLOS DOS SANTOS (1.555), filho d Miguel
Silvestre e de Maria Emilia dos Reis, nascida a 6 de março
de 1906 no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i c i p a l d e São Christovão,. ,
(Qualificação requerida.)
FRANCISCO BARROSO MAGNO FILHO (1.557),.filho de F r a n cisco Barroso Magno e de Joannita Thomé Barroso Magno,
nascido a 7 de abril de 1915, no Districto Federal, comamereio, solteiro, com domicilio eleitoral no"distrieto m u nicipal de Engenho N O T O . (Qualificação requerida.) .
FDMÉA NUNES DE MORAES (1-.55S), filha de Antônio José
de Moraes e cie Maria Joaquina Nunes de Moraes, nascida
-a S de outubro de 1911, no Districto Federal, domestica,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Novo. (Qualificação requerida.) ANTÔNIO ' HENRIQUES DE OLIVEIRA (1.559), filho dé
Odonco Gonçalves de Oliveira e de Gertrudes da Trindade
Henriques de Oliveira, nascido a 3 de julho de 1905 na
Parãhyba. Estado da Parãhyba, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São Ghristovão. (Qualificação requerida.) •
MIGUEL DE OLIVEIRA LOPES (1.560), filho de Ângelo Oliveira Lopes e de Adelaide Oliveira Lopes, nascido á 8 de
maio de 1878, em Japaratuba, Estado de Sergipe, funecionario publico, viuvo, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Christovão. ^Qualificação r e q u e r i d a . ) . _
ADELAIDE MARIA MAGDÁLENA GEMALDI (1.561), filha
de Agostinho Gemaldi e de Domenica Marçáno, nascida a
30 de dezembro de 1.902, no Districto Federal, domestica,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Novo! (Qualificação requerida.)
. _ ' ..
CLARINDO GOMES (1.562), filho de Maria Rita, nascido a
13 de junho de 1903. no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio' eleitoral no districto municipal de
Engenho Novo. ÍQualificação ex-of ficio,B.
E . 77.)
'
FERNANDES DE CARVALHO ' (1.563), filho
de Pedro Fernandes de Carvalho e de Augusta Mar a de
' "Lucena, nascido a 1 de abril de 1899, em Bom Jardim,
a

a
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Estado dc Rio de Janeiro, funecionario público, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida.)
DOLORES GOMES DOS SANTOS (1.564), filha de Francisco
Gomes dos. Santos e de Thereza Maria.de Gomes, nascida
a 6 de julho de 1906, em Macahé, Estado do Rio de J a neiro,' domestica, solteira, com domicilio eleitirai no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação r e q u e rida.)
.
'
•
CELESTE SCHMOOR (1.565), filha de Seice Moreira, nascida
a 18 d e janeiro de 1912, no Districto Federal, proprietária,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Ghristovão. (Qualificação requerida.)
ROBERTO DENIZANS DE AMORIM (1.566), filho de Hermenegildo Gonçalves do Amorim e de Phiiomena Denizans
Gonçalves, nascido a 10 de novembro de 1908, em Angra
V • dos Reis, Estado do Rio, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
ANNA DE. JESUS MARTINS ,(1.567), filha de José Martins ê
de Maria do Céo, hascidq a 3 de janeiro de 1915, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral
no districto municipal de São Christovão.* (Qualificação
requerida.)
• '
"
CA MIN" MALÍCIA (1.568), filha de Unnle Malícia e de Maria Pelligrino, nascido a 26 de fevereiro de 1915, no Districto Federal, commercio, solteiro, com. domicilio eleitoral
no districto municipal de São Ghristovão. (Qualificação
requerida.)
.
JAYME BORGES DE ARAÚJO (1.569), filho de José Borges
de Araújo e de Maria Ribeiro Rodrigues, nascido a 14 de
. janeiro de 1903, no Districto Federal, commercio, solteiro,
.. com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Ghristovão. (Qualificação' requerida.)
THIERS BARCELLOS COUTINHO (1.570), filho de David
Barcellos Coutinho e de Arlinda Carvalho Coutinho, nascido a 13 de abril de 1906, em Itaocara, Estado do Rio de
Janeiro, negociante, solteiro, com domicilio eleitoral no
. districto municipal de São Christovão. (Qualificação r e querida.)
• •
• . • ' . •
BALTAZAR BARROSO BASTOS (1.571), filho de Baltazar
Luiz Bastos e de Maria Barroso Bastos, nascido a 9 ide
julho de 1907, no Districto Federal, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida.)
JORGE PEREIRA DE SOUZA (li572), filho-de Januário P e reira de Souza e de Delminda Becker de Souza, nascido a
12 de junho de 1905, no Districto Federal, negociante, casado, com domicilio eleitorai no districto municipal, de
São Christovão. (Qualificação ex-officio,.B.
E . 71.)
AGENOR RIBEIRO DUARTE (1.573), filho de Octavio Ribeiro
Duarte e de Vicencía Lucíana Duarte, nascido a 24 de j u nho de 1906, no Districlo Federal, commercio. solteiro,
com' domicilio eleitoral no district» municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida.) •
MARCELLO ALVES DOS SANTOS (1.574)', fillio-de José João
dos Santos e de Eva dos Santos, nascido a 4 de março de
1887, em Aldeia de S.. Pedro, Estado do^Rio ,de Janeiro,
. operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u cipila de São Christovão. (Qualificação requerida.)
LUIZ FERREIRA DA ROCHA (1.575), filho de ManoelPinto
da Rocha nascido a 13 d e m a r c o de 1894, no Districto F e deral, marmorista,.casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Ghristovão.
(Qualificação d e querida.)
AGOSTINHO MARAVILHA (1.576), filho de José Pereira
Pinho Guimarães Maravilha e de Arcelina Maravilha, n a s cido a 20 de outubro de 1914, nvj Districto Federal, commercio, solteiro, com domieiiio eleitoral no districto m u nicipal dc São Christovão. (Qualificação requerida.)
LYDIA 'CAMPOS (1.577), filho de Miguel Campos e de E m i lia' da Silva Campos, nascida a 22 de agosto de 1915, no
Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação reauerida. 1
* JUDITH CAMPOS (1.578), filha de Miguel Campos e de E m i lia da Silva Campos, nascida a ?4 de junho de 1914, no
Districto -Federal, estudante, sorteado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
*
BENEDICTO BARBOSA DE OLIVEIRA (1.579), filho de Manoel José de Oliveira e de Isabel Barbosa de Oliveira, nascido a 6 de março de 1904, em Maceió, Estado de A l a g o a s ,
>
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pintor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
JOSE' NOBRE DE FREITAS (1.580), filho de José Nobre de
Freitas e de Maria Luiz de Freitas, nascido a 15 de março
de 1913, em São Luiz, Estado do Maranhão, operário, sol- teiro, eom domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO ANTÔNIO AFFONSO (1.581), filho de Antônio
Affonso e de Secunda da Conceição, nascido a 5 de fevereiro de 1906, no Districto Federal,'operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
AMÉLIA LOPES VILHENA (1,582), filha de' Jayme Lopes
Viihena e de Idalma Lopes Viihena, nascida a 5 de março
de 1915, no Districto Federal, dactilographa, solteira, com
domicilio. eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação requerida.)
YICTOR CEZARIO (1.583), íilho de Antônio Cezario e de Maria Rosa, nascido a 28' de fevereiro de 1912, em Barra
Mansa, Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
GERALDO BARBOSA COSTA (1.584), filho de João Delfim
da Costa e de Maria Barbosa de Jesus, nascido a 23 de
agosto de 1910, no Districto Federal, operário, solteiro,
com domocilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida.)
CONSUELO ROSSI MAGALHÃES (1.585), filha da Eduardo Magalhães e de- Italina Rossi Magalhães, nascida a 17
de novembro dc 1899, no Districto Federal, professora,-casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão. (Qualificação ex-officio, B . E . 78.)
DYDÉA CUNHA (1.586), filha de Pedro Sérgio da Cunha e de
Henrique Cocelha da Cunha, nascida a 17 de novembro
de 1899, no Districto Federal, professora, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão.
(Qualificação cx-officio, B! E . 78.) ~
ISAURA GONÇALVES DA FONSECA (1.587),. filha de Izequiel
Gonçalves e de Maria Emilia Gonçalves, nascida a 4 de
agosto de 1887, no Estado do Rio, funccionaria municipal,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
,
Engenho Novo. (Qualificara ex-officio B . E . 78.)
TERTULIANO TENOR10 CAVALCANTI (1.588), filho de Polycarpo Tenorio Cavalcanti e de Julia Cavalcante de Albuquerque, nascido a 25 de abril de 1909, em Victoria,
Estado de Alagoas, operariofsolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai de S. Christovão. (Qualificação
requerida.)
JURACY ALMEIDA (1.589), filha de Adriâo Almeida e de
Evangelina Almeida, nascida a 10 de agosto de 1906, em
Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, funecionario m u nicipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Novo. (Qualificação
ex-officio,
B . E . 78.)
„
NELLY DE BARROS E VASCONCELLOS (1.590), filho de
Manoel de Barro e Vasconcellos e de Maria Medeiros de
Barros e Vasconcellos, nascido a 14 de abril de 1913, no
Districto Federal, funecionario municipal, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão.
(Qualificação ex-officio, B. E . 78.)
AMADOR CARNEIRO (1.581), filho de Joaquim Aurelino
Dias Carneiro e de Julia Pereira Carneiro, nascida a 20 de
maio de 1889, no Districto Federal, funccionaria municipal, solteira com domicilio eleitoral no dislricto municipal de São Christovão.
(Qualificação
ex-officio,
' B. E. 78.)
ODETTE PEREIRA BEZERRA (1.592), filha de Anthenor Bezerra e de Isabel Pereira Bezerra, nascida a 26 de julho de
1914, em Belém, Estado do Pará, funccionaria municipal,solteira, com domicilio, eleitoral no districto municipal de
São Christovãvj. (Qualificação ex-officio, B. E . 73.)
JACYR MAIA (1.593), filho de. Antônio Fernandes Maia F i lho e de Corina Serqueira Maia, nascido a 18 de abril de
1914, no Districto Federal, funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral, no districto municipal de
São'Ghristovão: (Qualificação ex-of ficio, B. E. 79.)
'MARINA CUNHA (1.594), filha de Oscar Joaquim da Cunha e
de Adalgiza Lopes da Cunha, nascida a 18 de janeiro de
1907, no Districto Federal, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal deEngenho Novo. (Qualificação ex-officio, B\ E. 78.)
NAIR ORTIZ MEROLA (1.595), filha de Satyro Oríiz e de Leonor Bravo Ortiz, nascida a 27 de dezembro de 1895, no
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Estado do Rio, professora, casada, com domicilio eleitoral
no dislricto municipal de São Christovão. (Qualificação
.ex-officio. B. E . 9.)
ALDA MESQUITA FLORENCE (1.596), filha de Eduardo
dos Santos Mesquita e de, Cândida Rocha Mesquita, nascida a 2 de abril de 1890,"ho Distrito Federal, casada, com
domicilio eleitoral no districo municipal de Eng. Novo.
(Qualificação ex-officio — B . E . 7-9.)
ELVIRA CONCETTA NESI FREITAS LIMA (1.597), filha de
Antônio Nesi e de Luiza Vaiso Nesi, nascida a 27 de agosto
. de 1898, no Districto Federal,-, domestica, casada, c o m .
domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
ALYSTHES FREITAS. (1598), filha, de Álvaro Soares de
Freitas e de Umbelina Goulart de Freitas, nascida a 5
de janeiro de 1914, no Districto Federal, funccionaria
municipal, solteira, com domicilio eleitoral no disticto
municipal de. São Christovão. . (Qualificação
ex-officio
— B..E-. 78.)
JULIETA SOUZA VIEIRA (1.599), filha de Joaquim de Souza
e de Julia de Souza, nascida a 19 de fevereiro de 1893,
em Porto Novo do Cunha, Estado de Minas Geraes, funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral .no
districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação exofficio — B . E . 40.)
ANTONIETTA GEMÀLDI (1.600), filha de Agostinho Ge- maldi e de Domingas Mareano Gemaldi, nascida a 2- do
outubro de 1912, no Distrito Federal, funccionaria m u nicipal, solteira, com domicilio eleiloral no districto m u nicipal do Engenho Novo. (Qualificação ex-officio
—
B . E . 78.)
ELEONORA LINS GÍJMACK POSSOLLO (1.601), fillía de
Adolpho Lins è de Adelaide Pinheiro Guimarães Lins,
nascida a 8 de março de 1896, no Distrito Federal, funccionaria municipal, casada, ocm domicilio eleitoral no
districto de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio' —
B . E. 78.)
ARTERBELLA FREDERICO (1.602), filha de Raphael. F r e derico e de Antonia -Ribeiro Frederico, nascida a 29 de
janeiro de 1891, no Districto Federal, funccionaria m u ' nicipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação ex-officio —
B . E. 74.)
A LA IR DA MOTTA VILLA CA (1.603), filha de Raul de Siqueira Villaça e de Edelvira dã Motta Villaça, nascida a
20 de dezembro de 1912, no Estado do Rio, funcionaria
municipal, solteira, com domicilio eleitoral'no districto
municipal de São Chri-slovâo. (qualificação ex-officio —
B . E. 78.)
•
,
CARMEN NEPOMUCENO DOS REIS (1.604), filha de João
Nepomnceno Reis e de Maria Ferreira dos Reis. nascida
a 20 de julho de 1908, no Distrito Federal, professora,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão. (Qualificarão ex-officio — B. E . 78.)
AISSA GOMES DE BRITO (1.605), filha de Agostinho da
Silva'Gomes e de Rita da Silva Gomes, nascida a 9 de
ifiarço de 1881, em Minas Geraes. funccionaria municipal, viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-of fficio — B . E .
78.)
.
ALYRIO MOREIRA BORGES (1006), filho de Nestor de O.
• Borges e de Francisca A. Moreira, nascido a 23 de j a neiro de 1907. no Estado de São Paulo, residente á rua
Marechal Aguiar n. 16, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Ghristovão.
(Qualificação requerida n. 990-, 10 zona.)
ANTÔNIO DE OLIVEIRA CAMPOS (1.607), filho de Antônio
O. Campos e de Júlio O. Campos, nascido a 3 de julho
de 1912, no Districto Federal, residente á rua Dr..
Ferrari n. 57. commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida n. 537, 11 zona.
ARY KOUNE AUSTENTO PINTO (1.608), filho de João A.
Pinto Júnior e de Leticia G. Pinto, nascido a 10 de j a neiro de 1903, no Districto Federal, residente á rua Bento
Gonçalves n. 202, operário, rasado, com domicilio eleitoral no distrirto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida n. 737. 11 zona.)
-TOSlí GOMES'MOREIRA FILHO (1.609), filho de José Gomes
Moreira"e de Anna 'Moreira nascido a 29 de agosto de
1908, no Distrito Federai, residente. A rua Miguel. Cardoso n; 42,. operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação,' re. quer ida n". 9.559, 7 zona.)
r
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micilio eleitoral no districto municipal de Engenho Noyó.
ALEXANDRE-CLEMENTE. (1.610), filho de Clemente Saez e
(Qualificação ex-officio — B . E : 78 n. 487, 10* zona.)
de Maria Monteiro, nascido a 18 de agosto de 1S99, no
Estado do Rio, residente a rua Bomsuccesso n. 113, ope- • 'JULIETA CARDOSO DE VASCONCELLOS (1.625), filho-de
Symphronio Cardoso e de Ricardino P . Cardoso, nascido
rario, casado,-com domicilio eleitoral no 'districto.munia 17 d é maio de 1884, no Estado de Minas- Geraes,'
cipal de Engenho Novo. (Qualificação'requerida u. 421,
residente a rua São Braz n. 31, operário, sacado, ocm
12* zona;) ' '? .•
domicilio eleitoral no "districto municipal de Engenho
AMADOR MOTA (1.611), jfilho de Hildebrando Mota c de E r Novo. (Qualificação ex-officio — B . E'.. 78, n..-.513," 11'* ,
n e s t i n a Mota,, naseido a 12 de dezembro de 1913, no Diszona'.)
•< .
.• ,
„'
•
tricto Federal, residente á rua Almeida Nogueira n. 112,
doméstico, casado, eom domicilio eleitoral no districto- .. BERNARDO DOMINGOS DA COSTA JÚNIOR (1.626), filho
' de Bernardo D. da Costa e de Guiihermina D. da Costa,
municipal de Engenho Novo. "(Qualificação requerida '
nascido a 16 de janeiro de 1908, no Distrito Federal, lan . 553, 12* zona.)
., vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u MANOEL SOARES (1.6-12)-, • filho de Angélica Soares;
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B ,
nascido a 8 de outubro de' 1905, no'SEstãdo dé Sergipe,
E . 77 n . 1,115), 14* zona.) ' - • ' . .
'
residente a rua Ferreira n . 81, operário, solteiro, com '
domicilio no districto municipal de Engenho Novo. (QuaISAURA MACEDO DE ALMEIDA (1.627); filha de José C.
lificação requerida n. 555, 12" zona.)
dos Passos Macedo e de Leopoldina de P\ Macedo, nasOCTAVIO VIDAL (1.613), filho de Augusto R. Vidal .e de
cida a-19 dé outubro de 1892, no Distrito Federal, operáNazaria dos Santos Vidal, nascido a 28 dé outubro " d e " .'
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto munici1914, no Distrito Federal, residente'á Av. Paris n. 213, ,
pal de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio —- B: E.
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto
78, n: 506, 11' zona.)
• :'
.*
"municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida
EMA TALLÍGRI DE WALSK (1.628), filha de Ângelo Tallin . 389. 12" zona.)
•' V" *•''.•' "
gri e de. Maria., Bragno, nascida na Itália, domestica, caHEITOR PEIXOTO DA FONSECA (16.121), filho de Luiz-P.
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
da-Fonseca e de Maria M. da Fonseca, nascido a 26 de
Engenho Novo.
(Qualificação ^requerida n . 6.889) 6
' marco de 1909, no Estado, de Minas Geraes, -residente á
zona.)
'
,
Estrada do Norte n. 78, casa 9, "commercio, solteiro, com
FERREIRA VIANNA (1.629), filho.de Francisco José
domicílio eleitoral no . distrieto municipal de E n g e n h o , , JOSÉFerreira
e dè Maria O. de Carvalho, nascido a 14 de j a Novo. (Qualificação requerida n. 382, 12* .'zona.)'
neiro de 1881, no Districto Federal, com domicilio eleiEURYDICO CORTEZ (1.615), filho de Etelvino Cortez e de
toral no districto municipal de. Engenho Novo. (QualiMaria Isabel P ; Cortez,-nassido-a 16 de junho dc 1909, .
ficação requerida n, 418, 9* zona.)
no Distrito .Federal, residente á rua Joaquim Tavora n u - . GUMERCINDO
"GONÇALVES BASTOS (1.630), filho de Anmero 21, F . particular, solteiro,-com domicilio eleitoral •
gelina G. Coelho, .nascido a 16 -do junho de 1907, no D i s no Distrito municipal de Engenho Novo.. (Qualificação
tricto Federal, motorista, casado, com domieiiio eleitoral
requerida n . , 855, 10* zona.)
*
. no districto. municipal de Engenho Novo. (Qualificação
JOSfi NUNES GOMES DUARTE (1.616), filho-de João Nunes
.-requerida, n . 908, 13* zona.) •
G. Duarte e de Maria Amélia Nunes, nascido-a 1 de ouFRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA (1.631), filho ' de
tubro de 1908, no Distrito Federal, residente, á Estrada
- Francisco F . de Oliveira e de Isolina B . de Oliveira,
Rid-São Paulo Sem numero, lavrador, solteiro,-com "donascido a 14.de junho de 1898, no Distrito Federal, lamicilio eleitoral no districto municipal de Engenho-Novo.
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral, no districto m u (Qualificação ex-officio — B. E . 77 n. 1.389.)
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B„
ALMERINDA DE SOUZA (1.617), filha de José P . de Souza
E>. 77, n. 1.101, 14 zona.)
e de Leònidia-G. de Souza, nascida a 19 de agosto de
GERALDO JOSÉ FERREIRA (1.632), filho de Antenor José
1911, no Distrito Federal, residente á rua Fagundes VaFereira e de Arminda de Jesus Ferreira, nascido a 3 de rella n. 15, modista, solteira, com domicilio eleitoral no
junho de 1914, no Districto Federal, lavrador, solteiro,
districto municipal de-Engenho Novo. (Qualificação r e - ;
com domicilio eleitoral no districto municipal de Enge. querida n. 547. 12*'zona.)
nho Novo. ' '(Qualificação ex-officio — B . E . " 7 7 , n u JOSÉ LIMA TORRENTES (1.618), filho de Seraphim L. Tormero 1.276; 14 zona.
rentes e de Antônio P . Torrentes, nascido a 30 d e o u t u JOSÉ RODRIGUES'DE PINHO (1.633), filho de-Abel. R. P i ' bro de 1914,. no Estado do Rio .residente á . r u a Benedictò
nho e dê Firmino B . de Pinho, nascido a 19 de novembro
Hypolito. n. 228, lavrador, solteiro, com domicilio eleide 1899, no Estado do Piauhy, operário, casado, com dotoral rio districto municipal de Engenho Novo. (Qualifimicilio^ eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
cação ex-officio — B . E . 7 7 , ' n . 1.176, 14» zona.)
(Qualificação ex-officio — B . E . 78, n. 510, 11" zona.)
INDAYA' D'ALMEIDA MACEDO COSTA (1.619), filho de João
JAYME FERREIRA VIANNA (1.634), filho de José F . ViM. Costa e de Delfina d'Aímeida M. Costa, nascido .a 27
• anna e de Dulce L. Ferreira Vianna, nascido a 12 de n o de junho de 1908, no Districto Federal, residente á rua '
vembro de 1916, no Districto Federal, lavrador solteiro,
Paim Pamplona n. 60, -domestica, solteira, com-domicicom domicilio eleitoral-nò districto municipal .-de Engelio eleitoral'.no districto municipal de Engenho Novo.
nho Novo. .(Qualificação ex-officio — B . E . 77, ri. 1.137,
(Qualificação requerida n. ,66, 6* zona.)
14 zona.)
. , """
-•
'
ROMEU LUPANELLI (1.620), filho de Feiiciano Lupanelli e
JOSÉ'REBELLO (1.635), filho de Álvaro G. -Rebello e de
de Aleandrina Lupanelli nascido a 27 de janeiro de 191.4,
Phiiomena dos Santos' Rebello, nascido a 17 de março de
no Districto Federal, residente á rua Villela Lavadeira
1908, no Jatado do Maranhão," lavrador, solteiro, com don. 292, casa 2, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
micilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
no districto .municipal de Engenho Novo.: {Qualificação
(Qualificação ex-officio — B . E . 77, n. 1:159, 14» zona.)
— B. E. 78 n. 496, 10" zona.)
EGYDIO BRITTES (1.636), filho de Manoel J. Brittes e de
RUBENS AUGUSTO DE OLIVEIRA (1.621), filho de Carlos
-Amélia F . .Brittes, nascido a i dé setembro de 1911, ü o
A. Oliveira e de Livarda de Oliveira, nascido a 4 de
Districto Federal, com domicilio eleitoral no districto
março de 1912, no Distrito Federal, residente á Barra de
-.municipal de Engenho Novo. (Qualificação cx-officio —
Guaratyba sem numero, lavrador, solteiro, com domicilio
n. 1,167, 14" zona.
eleitoral no districto municipal-de Engenho Novo.- (Qua- > ERNESTO RAMOS (1.637), filho de Ercolino Ramos e de
lificação ex-officio — B . E..-77, n. '1.224,- 14* zona.), ; Amezina Geoso, nascido a 29 de fevereiro de 1912, no
MARIO W.ERNECK (1.622), filho de Anatolio Werneek e de
Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleiGera Ida Werneek, nascido a 27 de fevereiro de 1915, no
toral, no districto municipai de Engenho Novo". (Qualifi-.
Distrito Federal, lavrador,'solteiro, com domicilio elei-,
cação ex-officio — B. E . 72, n . 1.-107, 14* zona.)
tòral. no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B . E . 77, n . 1 .i24f 14* zona.)
HOBERTO PEREIRA SANTOS (1.638), filho de José IgnaOCTACILIO JOSÉ MONTEIRO' (1.623), filho de Eduardo
cio.dos Santos e de Maria Pereira dòs Santos, nascido a
José Monteiro e de Andrelina G. Monteiro, nascido a 26
15 de abril de 1914. do Estado de Minas Geraes, íavr;id e .setembro de 1906, no Districto Federal,-lavrador, sol- .
.-'dor, solteiro, com domicilio eleitoral iio districto m u n i teiro, com domicilio eleitoral no, districto.municipal de
- cipal de Engenho Novo. "(Qualificação ' ex-officio-' Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B . E . 77,
B. E. 77, n. 1.267.)
n . 1.257, 10" zona.)
JOSE' DO NASCIMENTO (1.639), filho de Francisco do Nr*ORAND1NO PRADO FILHO '(1.624), filho de Qrandino F .
cimento e de Francisca do Nascimento, nascido a «19.
Prado e, de Euphusina C Prado, nascido a 16 de agosto
de setembro de 1896, no Estado.de Minas Geraes, la•de 1913, no Dislricto Federal, operário, solteiro, com do•
vrador, viuvo, com domicilio eleitoral no districto m u :
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OCTAVIO JOSE' DA SILVA (1.654), filho de Affonso JosèT^
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio —
da Silva e de Maria Magalhães da Silva, nascido a 15 de
B . E . 77, n . 1.113.)
março de 1911, no Estado de Pernambuco, operário, solRUTH DA SILVA MENDES (1.640), filha de Frederico Rateiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
mos Mendes e de Ilisoleta da Silva Mendes, nascida a 20
São Christovão. (Qualificação ex-officio — B . - E . 79.),
de março de 1914, no Districto Federal, operaria, solteiMARIA. AMÉLIA MARTINS PINTO (1.655), filho de Ângelo
ra, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Martins Ribas e de Patrocinia Barcellar do Valle, nascida
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B . B . 78,
a 26 de outubro de 1903 no Districto Federal, domestica,
numero 300.)
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de,
OSWALDO COCA RIBEIRO (1.641), filho de Manoel TiburSão Christovão. (Qualificação requerida.)
cio dos Santos e de Leonor Thereza da Silva Ribeiro,
JORGE DE ARAÚJO WANDRffl ,(1.656), filho de Augusta
nascido a 13 de dezembro de 1913, no Districto Federal,
Wandry, nascido a 8 de agosto de 1900, no Distrito F e lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
deral, operário, com domicilio eleitoral no districto m u de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio—B. E . 77,
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.).
nulmero 1.100.)
LAFAYETTE. MARTINS FERREIRA (1.657), filho de LiníIEITOR DE OLIVEIRA (1.642), filho de Abrahão Elias a
dolpho Martins Ferreira e de Rita Andrade Martins F e r de Elisa de Oliveira Elias, nascido a 26 de julho de
reira, nascido a 11 de outubro de 1889, em Leopoldina,
•1909, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domiEstado de Minas Geraes, industrial, casado, com domiew
cilio'eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
lio eleioral no districto municipal de Engenho Novo..
(Qualificação ex-officio — B . E . 77, n . 1.241.)
(Qualificação requerida.)
TOGO DE LIMA SOARES (1.643), filho de JaCques de Lima
•£"âANCISCO MARTINS DOS SANTOS (1.658), filho de Fran-.
Soares e de Sebastiana Rodrigues do Nascimento, nascisco Martins dos Santos e de Helena Ramos Estrella, nascido a 8 de maio de 1906, no Estado do Espirito Santo,
cido a 7 de setembro de 1910, no Districto Federai, opecommercio, solteiro, com domicilio, eleitoral no districto
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida,
cipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
numero 10.161.)
JUAREZ NUNES VERAN _ (1.659), filho de Antônio Veran
EDUARDO DOS SANTOS MELLO (1.644), filho de Alcino
Cascaes e de Sorena Nunes Veran, nascido a 1 de julho
Corrêa de Mello e de Emilia dos Santos Mello, nascido
de 1910, em Tubarão, Estado de Santa Catharina, militar,
a 3 de junho de 1913, no Districto Federal, estudante,
sorteado, com domicilio eleitoral no districto municipal
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B . E . 78.),
de Engenho Novo.
(Qualificação requerida, numero
MARIA DE BARROS ALVES MARTINS (1.660), filha de A r 854.)
thur de Barros Falcão de Lacerda e de Amélia Rosa da
HERM1NIO RODRIGUES (1.645), filho de Delphim Rodrigues
Silva Barros, nascida a 23 de marçü de 1891, no Estado
e -de Olinda de Jesus, nascido a 23 de março de 1913,
de Pernambuco, domestica, viuva, com domicilio eleitoral
no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio
no districto municipal de São Christovão. (Qualificação
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
requerida.)
(Qualificação requerida, n . 522, 10 zona.)
FERNANDO
TAVEIRA (1.661), filho de Albino Antônio T a ALBERTINA DA SILVA MESQUITA (1.646), filha de Luiz
veira e de Maria Rodrigues Bragança Taveira, nascido a
Fernandes da Silva e de Francisca Fernandes da Silva,
31 de outubro de 1915, no Districto Federal, funecionario
nascida a 5 de março de 1875, em Mar de Hespanha,
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u E. de Minas Geraes, domestica, viuva, com domicilio
nicipal de S. Christovão. (Qualificação ex-officio — B .
eleitoral do districto municipal de Engenho Novo.
E . 78.)
(Qualificação requerida, n . 6.171, 6 zona, antiga.)
OLGA ÁLVARES DE PINHO (1.662), filha de Zeferino Gomes
STELLA "GAMA ENNES (1.647), filha de Cornelio Cândido
de Pinho e de Antonia Alvares de Pinho, nascida a 15 de
de Andrade Gama e de Esmeralda Gama, nascida a 22
maio de 1915, no Districto Federal, professora de corte,
de abril de 1900, no Estado de Minas Geraes, operaria,,
solteira, cõm domicilio eleitoral no districto municipal. solteira, com domicilo eleitoral no districto municipal de
de Engenho Novo. (Qualificação ex-ófficio — B . E . 78,
S. Christovão. (Qualificação requerida.)
nulmero 503 10* zona.)
ARY DUARTE (1.663), filho de Pedro Duarte e de LeoeaVIRGÍNIA AUGUSTA COELHO LEITE
(1.648). filha de
dia Ferreira Baptista de Lima, nascido a 23 de novembro
Manoel Ignacio Coelho e de Paulina Rosa Coelho, nasde 1914, no Districto Federal, operário, solteiro, com docida a 16 de abril de 1880, nò Districto Federal, profesmicilio eleitoral no districto municipal do ngenho Novo.
sora publica, casada, com domicilio eleitoral no dis(Qualificação requerida.)
tricto municipal de Engenho T\ovo. (Qualificação r e LUIZ ROSA (1.664), filho de Manoel José da Rosa e de Maria
querida, n. 6.875, 6 zona, antiga.)
Augusta Leal. nascido a 25 de julho de 1899, no DisAjMLETO MASSARIOL (1.649), filho de José Massariol'e de
tricto Federai, lavrador, casado, com domicilio eleitoral
Adelia Seabra Massariol, nascito a 17 de março de 1896,
no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação
no E. de São Paulo, comlmercio, casado, com domicilio
ex-offocio — B . E . 77.)
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
JACINTHO CUZATIS (1.065), fillio de Antônio Cuzatis e de
(Qualificação requerida, n . 545, 11 zona.)
Cândida Crizostimo, nascido a 25 de outubro de 1909, em
JURANDíílR DE ASSUMPÇÃO GOUVÊA (1.650), filha de
Minas Geraes, estivador, solteiro, com domicilio eleiloral
Manoel Marques de Castro Gouvêa e de Virgínia F e r no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação
reira de Assumpção Gouvêa, nascida a 15 de outubro
ex-officio — B . E . 71.)
de 1914, no Districto Federal, operário, solteiro, com
ROBERTO MARQUES PAES (1.606), filho do Antônio Mardomicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo.
(Qualificação ex-officio — B . E . 78, numero
ques Paes e de Rosa Paes, nascido a 4 de setembro de
508. 10 zona.)
1914, no Districto Federal, empregado no commercio:
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
ARTHUR ALVARES DE SOUZA FILHO. (1.651), filho de Art h u r Alvares de Souza e de Leolindà Braga de Souza,
de S. Christovão. (Qualificação requerida. )
nascido a 11 de abril de 1913, no Districto Federal, estuFRANCISCO NAZARETH DE MORAES (1.667), filho de V i dante, solteiro, com domicilio eleitorai no districto m u giano Ismael de Moraes e de Damiana Nazareth, nascido a
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida nu1 dc abril de 1916, no Districto Federal, empregado no
mero 1.341.)
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida.}'
.ORLANDO AUGUSTO BORGES DE MENEZES (1.652), filho
•TOÃO PEDRO DE CARVALHO TAVARES (1.668), filho do
de Antônio Augusto Borges de Menezes e de Christina
Joaquim Paes da Silva Tavares e de Rosa Carolina CarAugusta de Menezes, nascido a 2 de setembro de 1915, em
Districto Federal, lavrador, -solteiro, com domicilio eleivalho Tavares, nascido o 19 de outubro de 1899, em?
toral no districto municipal de Engenho Novo. (QualiMinas Geraes, empregado da Light, casado, com domificação requerida n . 1.256.)
cilio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo.
ERNANI DIAS DA SILVA LIMA (1.63), filho de Joaquim
(Qualificação requerida.)
Mfcitrins da Silva Lima e de Maria Dias da Silva Lima,
GENTIL MAGALHÃES DE PINHO (1.009), filho de Domingos.
nascido a 6 de abril de 1895, no Districto Federal, funePassos de Pinho e de Elisa Pereira de Magalhães, nascido
cionario estadual, casado, com domicilio eleitoral no disa 10 de novembro de 1909 no Districto Federal, domestricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requetica, solteira, com domicilio eleitoral no districto munirida n . 523.)
cipal'do Engenho Novo. (Qualificação requerida.).
a
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casado, com domicilio eleitora) no districto municipal da
USiCPEDITO LOPES (1.670), .filho de Raymundo Lopes F e r Engenho Novo. (Qualificação -ex-offieio — . B . E . 77.)
reira e de Maria Lopes Maciel, nascido a 21 de. novembro >
ALZIRA DE AGUIAR VIANNA (1.0S0), filha de Joaquim.
de 1912, no Estado do Ceará,, empregado'no commercio,
' ' '••Theòçioro de Aguiar e de Florinda de Assúmpç.ãc, nassolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipa) do
cido a 13 de'setembro dc 1905, no Districto Federal, .doEngenho Novo. (Qualificação requerida. )
mestica, casada, com domicilio eleitoral no distrieto m u NELLY NEITH DE GUARANÁ GUIA (1.071), filha de ..Hugo
nicipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
Guaraná Guia e de Maria de Guaraná Guia, nascida a .15.
JOAQUIM RIBEIRO DE CAMPOS (1.687), filho de Ernahi
de jdlho de 1913; no Estado' de S. Paulo,' estudante, solRibeiro dc Campos e de Rosalina da Silva Campos, n a s - '
teira, com domicilio eleitoral no clistricta mnicipal.de
cido a 10 de julho de 1907, no Districto Federal, operário,
S. Christovão. '(Qualificação requerida.)
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
ÂNGELO EGYDIO CONSTANCIOd.672),filho de Pedro ConsS. Christovão. (Qualificação requerida.)
t a n d o ê de Maria Josephina Conslaiicio, nascido a 1 de
ALBERTO OCTAVIO DE VASCONCELLOS (1.688), filho de
agosto dc 1909, no Districto Federal, empregado no comAlberto Júlio de Carvalho Vasconcellos e de Etelvina da
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muConceição Canário Vasconcellos, nascido a 10 de abril d e
nicipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
1910, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domiDEMOCR1TO PINTO GAMA (1.673), filho' de
Demuci.Po
cilio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo..
Pinto' Gariia' e de Honorina .da Silva Gama, naseido a 5
Qualificação :ex-officio — B . E . 77.)
de janeiro de 1910, no Districto Federal, lavrador, sol'EDUARDO'DÒS SANTOS (1.-689), filho de Henriqueta Maria
teiro, com -domicilio eleitoral no districto municipal do
dos Santos, nascido a 14 de novembro de .1900, em São
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B . E . -77.)
Paulo, operário, casado, cont .domicilio eleitoral uo dis-ISABEL ALVES MONTEIRO (1.674), filha.'de Thomaz Alves.
tricto municipal de S. Christovão. (Qualificação requeFerreira e de Honorata- Alves Silva, nascida a-12 de
rida.)
agosto de 1901, em Niçtheroy, Estado do Rio, domestica,
ALZIRA MELCHIADES (1.690), filha de Melchiades João e
casada, com domicilio eleitoral no districto muicipal do
de Nagiba Alafudo, nascida a 16 de fevereiro de 1916, no
Engenho Novo.' (Qualificação, requerida.)
Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleiVERA SCHLTTíNI PINTO (1.675), filha de Lindolpho Pinto,
toral- no dictricto municipal do Engenho Novo. (Qualie de Ruth Schittini Pinto, nascida a 6 de março de 1915,
ficação r e q u e r i d a . ) .
,no Districto , Federal, domestica, solteira," com domicilio' :ANTÔNIO GOUVÊA (1.691), filho de Manoel de Gouvêa e.de
eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. ÍQuaMaria Theresa, nascido a 28 de novembro de 1888, em
. lificação requerida.)
- **
Portugal, cônstructoiy casado, com domicilio eleitoral no
FRANCISCO THELMO. FERREIRA (1.676) ( filho de Florinda
districto municipal de S. Christovão. (Qualificação r e do Espirito Santo, nascido a 28 de julho de~1910, no Disquerida.)
tricto Federal, operário, solteiro, coni domicilio eleitorai
ANTÔNIO ALVES FRANCO (1.692), filho de Francisco Alves
no districlo-municipal do'Engenho. Novo, (Qualificação
Franco e de Maria de Andrade Franco, nascido a'26 de
requerida.)
julho de 1903, no Districto Federal, lavrador,' ca.-5J.do,
(VRISTIDES NEWTON DE. GUARANÁ'. GUIA (1.677f. filho, de .
com domicilio eleitoral no districto municipal do E n Hugo de Garaná Guia e de Maria de Guaraná Gula, nasgenho Novo. (Qualificação ex-officio — B . E . 77.)
cido a. 18 de outubro de 1909, no Estado de S. Paulo! emGUILHERME VALERIO DOS SANTOS (1.693), filho de João
pregado no commercio,, solteiro,"com domicilio eleitoral
Valerio dos Santos e de Maria Modesta da Conceição, nasno districto municipal dc S. Ghristovão. (Qualificação
cido a 21 de novembro de 1893, no Districto Federal,
requerida.),
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto muAMARINA CHRISTOVÃO DA SILVA (1.678), filha de João
nicipal do Engenho "Novo. (Qualificação requerida.)
• Christovão da Silva e 'de Arnanda Christovão da Silva,
JOSE' MENDES DE OLIVEIRA (1.694), filho de Manoel .José
nascida a 15 de janeiro de 1908, em Recife, Estado d e
• de Oliveira e de Albertina Mendes de Oliveira, nascido
Pernambuco, empregada no -commercio, solteira,
oom
a 28 de ahril de 1912, no Districto Federal, commercio.
domicilio eleitoral no distrieto municipal de S. Chrissolteiro, com domicilio eleitoral no.districto municipal
tovão. (Qualificação requerida. ) .
do Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
ÍOSE' FRANCISCO DE AGUIAR FILHO (1.679), filho de José
ANGELINA NEVES (1.695), filha de José Justino Vieira e de
Francisco de Aguiar e de Cândida Barbosa de Aguiar,
Anna Maria Bullé, nascida a 5 de agosto de 1909, no Disnaseido a 6 de fevereiro de 1916, no Estado do Rio, opetricto Federal, lavradora, solteira, com domicilio eleitorário, casado, com domicilio eleitoral no districto muniral no districto municipal do Engenho Novo: (Qualificipal d o Engenho Novo; (Qualificação requerida.)
cação ex-officio — - B . E . 77.)
BERNARDINO CONTI LOFFREDO (1.680), filho de Miguel
JOSE' EVARISTO DA SILVA (1.696), filh0.de João Paulino
da Silva e de Maria Libania da Silva, nascido a 17 de deConti Loffredo e de Laura Conti Lofíredo, na.sejrJo a 20
de maio de 1913, nd Districto rederal, operário, solteiro,
eom 'domicilio eleitoral no districto municipal de São
GERALDO DO NASCIMENTO FERRAZ (1.681), fiiho -de
querida.j
Oscar Pinto Ferraz e de Odctte Nascimento Ferraz, nas?
JOÃO VIEIRA (1.697), filho de Carlos José Vieira e tíe Zulcido a 13 de novembro de 1915, no Districto Federa;, funmira Rosa Vieira, nascido a 16 de maio .de 1904, no Discionário publico, casaaTo, com. domicilio eleitoral no districto Federal, operário, casado, com domicilio-eleitoral
tricto municipal de S. Christovão. (Qualificação requeno- districlo municipal de São Christovão. (Qualificação
rida.)
requerida.)
'
AZAIAS PATRÍCIO PINTO DA SILVA (1.682), filho rie GuiMANiQtEL LUIZ URI.AS DOS SANTOS (1.698), filho de José
ihermina Maria da Silva, nascido ,a 12 de novembro de
Urias'dos Santos e de Maria Joanna, nascido; a 3 de no1915, no" Dislricto Federal, empregado no commercio,
vembro de 1900, eih São Sebastião da "Estrella, Estado
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Minas Geraes, operário, solteiro, com domicilio eleido Engenho Novo". (Qualificação requerida. )
toral" no districto municipal de. São Christovão. (QuaORMINDA PENQUE CLEMENTS (1.683.), filho de José P e lificação requerida.)
;
.•
reira Penque e de Francisca de Paula Penque. nascida a
GERALDA
NAZARETH
DE
MORAES
(1.699),
filha
de
Vigiano
4 de fevereiro de 1894, em Reaende, Estado do "Rio, doSamuel de Moraes e de Damas ia Nazareth, nascida a 3 de
. mestiça, casada, com domicilio eleitoral no districto m u outubro de 1907, no' Districto- Federal, commercio, solnicipal de S. Christovão, (Qualificação requerida.)
teira, eom domicilio eleitoraP no distrieto municipal de
S. Christovão. (Qualificação requerida.)
•&DGARD CÂNDIDO NAVARRO (1.684), filho de Manoel MaLUIZA DE MOURA BRITO PIRAGIBE (1.700), filha de Machado e de Julieta Navarro Machado, nascido a 19 dc
rio Piragibe e-de Luiza de Moura Brito Piragibe, nascida
agosto de 1901, no D,istricto Federal, empregado no coma 8 de novembro de 1915, em Minas Geraes, estudante, solmercio, casado, com domici]io eleitoral.no districto m u teira, com domicilio eleitoral no districto municipal do
nicipal do Engenho Novo. "(Qualificação" requerida.)
Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
MANOEL FERNANDES GARCIA (-1.605), filho de Cesario
-SESTOR MAGALHÃES 1,1.7Oi;, filho de José Magalhães e de
Fernandes Alvarenga e de Liberata Alazzana Garcia, nas- Celina Magalhães, nascido a 25 de agosto de 1914, no
cido a 15 de novembro de 1903. em S. Paulo, lavrador,
1

;
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WALDEMAR DA SILVA OLIVEIRA (1.717), filho dc M a n a Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleida Silva e de Amélia César d e Oliveira, nascido a 25 de
toral no districlo municipal do Engenho Novo. (Qualioutubro de 1913, no Districto Federal, lavrador, solteiro,
-ficação ex-officio — B . E . 77.)
com domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho
ORLANDO FERNANDO PRADO (1.702), filho de Evandino
Novo. (Qualificação ex-officio — B. E. 77.)
Fernandes Prado e de Euphemia da Costa Prado, nascido
1 11 de outubro dc 1914, no Distrieto Federal, operário,
HUMBERTO LOMBA (1.718), filho de Francisco da Silva
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Lomba e de Regina Cândida da Silva Lomba, nascido a
Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
25 de novembro de 1908, em Minas Geraes, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
OLDEMAR LfVIO DE SIQUEIRA (1.703), filho de Álvaro
do Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
Livio de Siqueira e de Juvenilla Lopes de Siqueira, nascido a 30 de maio de 1912, no Districto Federal, estuVACTOR ANTÔNIO NUNES DA SILVA (1.719), filho de Abel
dante, solteiro, com domicilio eleitoial no districto m u Nunes da Silva e de Maria da Conceição Silva, nascido a
nicipal do Engenho Ncvo. (Qualificação requerida.)
12 de abril de 1896, no DisLricto Federal, commercio. casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
PEDRO DAMIÃO DE OLIVEIRA (1.704), filho de Alberto
São Christovão. (Qualificação requerida.)
Ambrosio de Oliveira e de Barbara Innocencia de Oliveira, nascido a 8 de fevereiro de 1906, em Minas Geraes,
CÍCERO WALTRUDES DOS 'SANTOS (1.720), filho de Jnão
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
Waltrudes dos Santos e de Laurinda E . Santos, nascido
municipal do Engenho Novo. (Qualificação
ex-officio
a 8 de setembro de 1893, no Districto Federal, commer— B E 77 )
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificarão requerida.)
GUSTAVO mÍGON (1.705), filho de Ludovico Fernandes Migon e de Romilda Caheiros Migon, nascido a 10 de julho
JOAQUIM COSTA (1.721), filho de José Pedro da Costa e de
ie 1914, no Districto Federal, commercio, solteiro, com
Rosa Torres, nascido a l i de outubro de 1889, no Disdomicilio eleitoral no districto municipal do Engerho
tricto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral
Novo. (Qualificação requerida.)
r o districlo municipai do Engenho Novo. (Qualificarão
ex-officio — B . E . 77.)
JOSE' HOMEM DE ALBUQUERQUE (1.706), filho de Miguel
Homem de Albuquerque e de Francisca Medeiros de AlJOSE' DA SILVA ALMEIDA (1.722), filho de Manoel da S i P a
buquerque, nascido a 5 de junho de 189S, no Distrirto
Almeida e de Maria Rosa Augusta, nascido a 1 de junho de •
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
1894, no Districto Federal, operário, casado, com domicidistricto municipal de São Christovão. (Qualificação re-'
lio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo.
querida.)
(Qualificação requerida.)
JOSE' VALOIS DE CARVALHO (1.723). filho de Francisco
JOSE' PEREIRA DE SOUZA (1.707). filho de Francisco PeVidal de Carvalho e de Raymunda Francisca dc Salles.
reira de Souza e de Bra.silina Pereira Bensotte, nascido
nascido a 20 de novembro de 1905, no Districto Federal,
a 5 de janeiro de 1902, em Januaria, Estado de Minas
lavrador, casado, com domicilio eleitora! no districlo
Geraes, commercio, casado, com domicilio eleitoral no .
municipal do Engenho Novo. (Qualificarão ex-officio —
districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação r e B. E . 77.)
querida.)
JOÃO JORDÃO (1.724). filho de Henrique de Souza Jordão
PAULO LUIZ DE ARAÚJO (1.708), filho de Antônio Luiz de
e de Elisa Ribeiro Jordão, nascido a 23 de junho de 1914,
Araújo e de Clotilde Monteiro de Araújo, nascido a 6 de
no Districto Federal, operário, solteiro, com domieiiio
novembro de 1915, no Districto Federal, lavrador, soleleitoral no districto municipal de São Christovão. (Quateiro, com domicilio eleitoral no districto municipai do
lificarão requerida.)
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B. E . 77.)
GUAITER DOMADO (1.725), filho de Nestor Domado e de
RAUL LIMA (1.709), filho de Francisco Gonçalves Lima e
Amphiloquia Domado, nascido a 13 de janeiro de 1913. no
de Josepha Gonçalves Lima, nascido a 20 de novembro de
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
1900, em Parãhyba, lavrador, solteiro, com domiciho
eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Quaeleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
lificação ex-officio ^ - B. E . 77.)
CARLOS ALBERTO RIZZO (1.726).. filho de Alfredo Rizzo e
SYLVIO VIEIRA NUNES (1.710) filho de Luiz Vieira Nunes
de Laura Silvano Rizzo. nascido a 5 de maio de 1908. no
e de Felma de Aguiar Nunes, nascido a 30 dc março dc
Districto Federal, commercio. soileiro. com domicilio
1904, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domieleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Quacilio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo.
lificação reouerida.)
- (Qualificação ex-officio — B . E . 77.)
CLAUDTONOR FREITAS (1.727). filho de Antônio Joaquim
ALICE LESSA DE BARROS (1.711), filha de José Albino de
de Freitas e de Zulmira Fialho de Freitas, nascido a 17
Barros e de Maria Lessa de Barros, nascido a 4 de dede outubro de 1908. no Districto Federal, commerei",
zembro de 1892, em Caravellas, Eslado da Bahia, enfersolteiro com domicilio eleitoral no districto municipal do
meira, solteira, com domicilio eleitoral no districto muEngenho Novn. (Qualifcação requerida.)
nicipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
JOCELYN MAROUES RIBEIRO M.728V filho d^ Antônio
EDGARD PEREIRA DOS PASSOS (1.712), filho de Quendo
Marques Ribeiro e de Rosalina Marques Ribeiro, nasPereira Passos Filho, nascido a 25 de abril de 1890, em
cido a 30 de julho de 1916, no Districto Federal, laVassouras, Estado do Rio, of licial do Exercito, casado, ' om
vrador, solíeiro. com domicilio eleitoral no districto m u domicilio eleitoral no districto municipal de São Chrisnicinal do Engenho Novo. (Qualificação ex-officio
—
tovão. (Qualificação requerida.)
B . E . 77.)
JOSE' MACHADO (1.713), filho de Alberto Machado e de Maria
JOÃO DE CARVALHO ALVES í 1.729.), filho do Manoel Jo«é
Magdálena, nascido a 22 de agosto de 1912, no Districto
Alves e de Adelina de Carvalho Alves, nascido a 11 de jaFederal, bancário, solteiro, com domicilio eleitoral no
neiro de 1909. na Bahia, lavrador, rasado, com domicílio
districto municipal de São Christovão. (Qualificação r e eleitoral no districto'municinal de Engenho Novo. (Quaquerida.)
lificação ex-officio, B . E. 77.)
MARIONET-TE DE CASTRO PIRES (1.714), filha de João de
Oliveira Pires e de Anisia de Castro Pires, nascida a 10
LAURA LOPES DE BARROS (1.730). filha de Maria José da
de setembro de 1910, em Buquim, Estado de Sergiçe,
Conceição, nascida a 14 de março de 1915, no Districto
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
Federal, estudante, solteira, com domicílio eleitoral no
municipal de São Ghristovão. (Qualificação requerida.)
districto municipal de São Christovão. (Qualificação r e querida.)
URBANO DIONCSIO DA SILVA (1.715) filho de Braz DioJONAS MARTINS (1.731), filho de Antônio Martins e de Annysio da Silva e de Tertuliana da Silva, nascido a 25 de
gélica Pires Martins, naseido a 15 de feveeriro de 191%, •
maio de 1907, no Districto Federal, lavrador, casado, com
em Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleidomicilio eleitoral no districto municipal do Engenho
^
toral no districto municipal de Engenho Novo. (QualifiNovo. (Qualificação ex-officio — B . E . 77.)
cação requerida.)
VAL TER HERMOGENES DE ALCÂNTARA (1.716), filho de
ELYTA PINTO SEIDL (1.732), filha de Francisco Pinto Seidl
Victor Francisco Manuello Alcântara e de Esmeria Maria
e de Ottilia da Cunha Pinto Seidl, nascida a 13 de dezemde Jesus, nascido a 19 de abril de 1903, no Districto F e bro de 1914, no Districto Federal, estudante, solteira, corn^
deral, lavrador, casado, com domicilio "eleitoral no disdomicilio eleitoral no districto municipal de São Ghristo-tricto municipal do Engenho Novo. ÍQualificação ex-ofvão. (Qualificação requerida.)
fieio — B . E . 77.)
A
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Marques de Oliveira e de Hermengarda Marques de Oliveira, nascida a õ de setembro de 1915, no.Districto F e deral, operaria, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
GDJLA DE ALMEIDA (1.734), filha de Mario Torres de Almeida e de Alfenia de Azevedo Almeida, nascida a 2 de
janeiro de 1916, no Districto Federal, estudante, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação r e q u e r i d a . ) .
JOÃO FERREIRA (1.735), filho de João Ferreira e de Marianna Ferreira, nascido a 5 de maio de 1896, em Campi. nas, Estado de São Paulo, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão.
vQualilicação requerida.)
jQSE' RODRIGUES FERNANDES (1.736), filho, de Manoel
Rodrigues Fernandes e de Mana José Machado, nascido a
18 de janeiro de 1905, no Districto Federal, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão. (Qualificação requerida.)
L>ARIO SANTOS (1.737), filho de Christiano . Gonçalves dos
Santos e de Ernestina Barcante dos Santos, nascido a 25
de novembro de 1903, em Minas Geraes, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de •
Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
C-iRLOS NELSON DA COSTA (1.738), filho de Carlos Nelson
da Costa e de Almerinda Ramos da Gosta, nascido a 16 de
maio de 1912, - uo Districto Federal, commercio, casado,
eom domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
MILTON VIEIRA DE "SOUZA (1.739), filho de Florentino
Vieira de Souza e de Ormezinda de Andrade Souza, nascido a 20 de agosto de 1913, no Districto Federal, commercio, "solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
ífLJAS ABDALLA DAI HA (1.740), filho de Abdalla Dàiha e
de Azize Mania, nascido a 4 de junho de 1912, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Engenho Novo:
(Qualificação
requerida.)
LTN DOLPHO - MENDES DE OLIVEIRA (1.741), filho de Manoel José'de Oliveira e de Albertina Mandes'de Oliveira,
nascido a 24 de janeiro de 1915, ' no Districto Federal,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
JOAu BAPTISTA CONSTANCIO (1.742), filho de Pedro Constando e de Josephina Jesualdi, nascido a 9 de fevereiro •
• de 1908, no Districto Federal, operário, casado, com do' micilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
íQualificação requerida.)
HORACIO ALVES BURGES (1.743), filho de Joaquim Alves
Borges e de Rosa Alves Borges, nascido a 11 de março de
1916, no Districto Federai, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação requerida.)
*
BELJ.SARIO FERREIRA JÚNIOR (1.744), filho de Belisario
Alves Ferreira e de Guiihermina Alves Ferreira, nascido
a 30 de março de 18.92, no Districto Federal, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto" municipal de
Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
CELESTE DA SILVA ROCHA (1.745), filha de Eduardo-Henrique da Silva e de Thereza Barbosa da Silva, nascida a
22 de janeiro de 1914,. em Minas Geraes, domestica,, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Ghristovão. (Qualificação requerida.)
AVELINO MOUTINHO RODRIGUES (1.746), filho de Avelino
' José. Rodrigues e de Paulina Moutinho Rodrigues, nascido a.5 de dezembro de 1909, no Districto Federal, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoralno districto
municipal de São Ghristovão. (Qualificação requerida.)
'ANTÔNIO FERREIRA DE AGUIAR (1.747), filho de Bento
Ferreira dc Aguiar e de Alexandrina Ferreira de Aguiar, nascido a 21 de julho de 1892, em-Mendes, Estado do Rio,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Ghistovão. (Qualificação requerida.)
PjSULtNO ALEXANDRE DOS SANTOS (1.748), filho de P a u . lino Manoel dos Santos e de Seraphina Estevão, dos Santos, nascido a 15 de maio de 1909, no Districto Federal,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO DE MENEZES JULLIEN (1.749), filho de Fran.v cisco Emilio Jullien e de Gabriella de Menezes Jullien,
nascido a 20 de maio de 1901, em Rio Pardo, Estado do
Rio Grande do Sul, funecionario publico, com domicilio

eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação ex officio, B . E . 77.)
ALCIDES BARBOSA DE SOUZA (1.750), filho '.e Alcides
Martins Barbosa e de H.erondina Ferreira de Souza, nas* cido.a 12 dé julho de 1914, no Estado do Rio de Janeiro,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
MANOEL GONÇALVES DE ARRUDA JÚNIOR (1.751), filho
de Manoel Gonçalves de Arruda e de Maria do fbccorru
Arruda, nascido a 15 de dezembro.de 1893, no districto
Federal, industrial, casado, com domicilio eleitoral no
distrieto municipal de São Christovão. (Qualificação r e querida n . 1.714.)
FRANCISCO SOUZA PAIVA (1.752), filho de Álvaro José de
Paiva, e de Maria de Souza Paiva, nascido a 28 de julho
de 1905,. no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida n. 462.)
CELSIO ANTÔNIO DE ARAÚJO (1.753), filho de Cler Antunes de Araújo e de Maria Faulheber de Araújo, nascido a
20 de janeiro de 1900, em Juiz de Fora, Estado de Minas
Geraes, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal dê São Christovão. (Qualificação r e querida n. 431.)
CECÍLIA PACHECO PEREIRA (1.754), filha de José Caetano
Pacheco e* de Guiihermina Bittencourt de Mattos, nascida
a 3 de abril de 1901, no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão. (Qualificação requerida n . 1.256.)
IRACEMA DA SILVA (1.755), filha de Manoel da Silva e de
Zulmira da Silva, nascida a 15 de-setembro de 1905, no
Districto Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida n . 11.729.)
CARLOS ALBERTO N U N E S (1.756), filho de Alberto Vieira
Nunes e de Alice Cardoni Nunes, nascido a 17 de maio de
1913, no Districto Federal, estudante, solteiro, com' domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão.
(Qualificação requerida n . 905.)
LEONOR DE SOUZA GUIMARÃES (1.757),'filha de João de
Souza Pereira Guimarães e de Julieta Coelho Guimarães,
nascida a 3 de maio de 1896, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal'do Engenho Novo. . (Qualificação requerida.)
ALBERTO NARCISIO TEIXEIRA (1.758),: filho de Antônio
Narcisio Teixeira e de Rosa da Silva Teixeira, nascido a
1 de abril de 1890, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão. (Qualificação requerida.)
PEDRO GONSTANTINO CHAVES (1.759), filho de Pedro
Constántino Chaves e de Eugenia Cândida Chaves, nascido
a 15 de outubro de 1895, no Districto Federal, commercio. (Qualificação requerida n . 1.577.)
JOÃO RODRIGUES DIAS (1.760), filho de João Carlos de
Souza Dias e de Maria Cândida Rodrigues, nascido a 24
de junho de 1889, em Minas Geraes,' commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
ZELIA DE SOUZA DIAS (1.761), filha de Firmo de Souza
Dias e de Etelvina de Souza Dias, nascida a 10 de maio
de 1916, em Niçtheroy, Estado do Rio, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida.)
ALTINA FERREIRA DE MELLO (1.762), filha de Arthur
Ferreira de Mello e de Laurita Ferreira de Mello, nascida
' a 28 de maio de 1913, em Bananal, Estado, de São Paulo,
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
RUTH SANTANNA (1.763), filha, de Plinio SanfAnna e d e
Maria Corral SanfAnna, nascida a 18 de setembro de 1895,
no Districto Federal,, professora, solteira, com domicilio
eleiloral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)
EPONINA DE SOUZA GUIMARÃES (1.764), filha de João
de Souza Pereira Guimarães e de Julieta Coelho Guimarães, "nascida a 13 de março- de 1894, no Districto
Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral n o '
districto municipal do. Engenho Novo. (Qualificação r e querida) ,
JOÃO DAVID DOMET NETTO (1.765), filho de David João
Domet e de Rosa Jalenor Domet, nascido a 27 de março
de 1914, no Districto Federal, empregado no commercio,
"-- solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Engenho Novo. (Qualificação requerida)
t
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EDWIGES TORRES DA SILVA (1.766), filha de José Bernardes da Silva e de Elisa Erancisco Torres, nascida a
25 de dezembro de 1892, no Districto Federal, domestica,
viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Engenho Novo. (Qualificação requerida).
MANOEL ALVES SOARES NETTO (1.767), filho de Manoel
Alves Soares Filho e de Ondina Carvalho Soares, nascido
a 20 de junho do 1914, no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Engenho Novo. (Qualificarão requerida).
JORGE PINTO (1.768), filho de João Pinto e de Henriqueta
Pinto, nascido a 7 de fevereiro de 1905, em Campinas,
no Estado de São Paulo, empregado no commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão. (Qualificação requerida).
MANOEL DUARTE DE .ALMEIDA (1.769), filho de Manoel
de Almeida Pinto e de Carlota de Souza Pinto, nascido
a 29 de novembro de 1884, no Districto Federal, sacerdote, com domicilio eleitoral no districto municipai do
Engenho Novo. (Qualificação requerida).
ANTÔNIO GONÇALVES DE AZEVEDO (1.770). filho de Antônio Gonçalves de Azevedo e de Rosa Gonçalves de
Azevedo, nascido a 18 de janeiro de 1911, no Districto
• Federal, empregado no commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida).
FRANCISCO PEREIRA LESSA (í.77-1), filho de Francisco
Pereira Lessa e de Josepha Maria Delduque Lossa, nascido a 25 de março de 1870, no Districto Federal, bacharel
em direito, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida).
SEBASTIÃO ARY DE SÁ (1.772), filho de Tertuliano Nery
de Sá e de Albertina Carvalho de Sá, nascido a 26 de
agosto de 1914, no Districto Federal, empregado no commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida).
MANOEL BARBIERTO CONEDERA (1.773), filho de Isidro
Barbierto e de Sophia Conedcra, nascido a 5 de outubro
de 1896, no Districto Federal, empregado no commercio,
casado, com domicilio eleitora] no districto municipal
de São Christovão. (Qualificação requerida).
HERNANI ROSAS (1.774), filho de Oscar Rosas e de Julieta
Chaves Escobar Rosas, nascido a 31 de março de 1891,
em Florianópolis, no Estado de Santa Catharina, revisor,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de São Christovão. (Qualificação requerida) .'
JURACY PARANHOS (1.775), filha de José Balbino Paranhos
e de Anna Alvarez Paranhos, nascida a 29 de outubro
de 1911, no Districto Federal, domestica, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho
Novo. (Qualificação requerida).
ORLANDO PARANHOS (1.776), filho de José Balbino Paranhos e de Anna Alvarez Paranhos, nascido a 12 de
junho de 1915, no Districto Federal, empregado no
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no .districto
municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida).
FELICIANO DOS ANJOS VELLOSO (1.777), filho de AbiPo
Velloso e de Victorina dos Anjos Velloso, nascido a 15 de
dezembro de 1904, em Niçtheroy, no Estado do Rio de
Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
distrieto municipal de São Christovão. (Qualificação r e querida) .
SEBASTIÃO ELPIDIO DE AZEVEDO (1.778), filho de João
Pereira da Silva Azevedo e de Henrique Luzia P . de
Azevedo, nascido a 5 de setembro de 1882, no Districto
Federal, empregado no commercio, viuvo, com domicilio
eleitorai no districto municipal dc São Christovão. (Qualificação requerida).
HUGO DA SILVA (1.779), filho de Ricardo da Silva e rieAmélia da Silva Souza, nascido a 6 de junho de 1913,
no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Qua' lificação requerida) .
CÉSAR AUGUSTO NUNES (1.780), filho de Alberto Vieira
Nunes e dc Alice Cardoni Nunes, nascido"a 27 de agosto
de 1914, no Districto Federal, estudante, solteiro, eom,
domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida).
OCTACILIO EVANGELISTA DA SILVA (1.781), filho de
Tancredo Evangelista da Silva e de Margarida Maria J o anna da Conceição, nascido a 25 de dezembro de 1911,
em Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro, funecionario
•publico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São Christovão. (Qualificarão requerida).
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JÚLIO LUIZ TAVARES (1.782), filho de Luiz José Tavares
• e, de Maria Bemvinda Tavares, nascido a 9 de junho de
1912, no Districto Federal, empregado no commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão. (Qualificação requerida).
LUIZ IGNACIO ALVES (1.783), filho de Antônio Ignacio
Alves Vieira e de Laura.Vieira Alves, nascido a 18 de
janeiro de 1913, no Districto Federal, empregado no
commercio, solteiro,, com domicilio eleitoral no distrieto
municipal do São Christovão. (Qualificação requerida).
IVETTE PINTO MENDES (1.784), filha de Haroldo Pinto
Mendes e de Virgínia Braga Mendes, nascida a 25 do
fevereiro de 1916, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão. (Qualificação requerida).
MANOEL FERNANDES DE OLIVEIRA PORTO NETTO (1.786),
filho de Manoel Fernandes de Oliveira Porto Júnior e
de Amélia Augusta da Silva Porto, nascido a 4 de julho
de 1885, no Districto Federal, empregado no commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipa! dc
São Christovão. (Qualificação requerida).
MARIA HELENA NOBRE GUIMARÃES (1.786), filha de
Arthur Oscar Guimarães e de Clotilde Nobre Guimarães,
nascida a 12 de dezembro de 1914, no Districto Federal,
empregada no commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida).
MARIA DE LOURDES NOBRE GUIMARÃES .(1.787), filha
de Arthur Oscar Guimarães e de Clotilde Nobre Guimarães, nascida a 4 de fevereiro de 1914, no Districto
Federal, empregada no commercio, solteira, com d o m i cilio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo.
("Qualificação requerida).
YOLANDA STREVA HARITOFF (1.788), filha, de João Streva
e de Anna Clara Streva, nascida a- 29 de abril de 1902,
no Estado do Rio de Janeiro, empregada no commercio,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal
de São Christovão. (Qualifica» ão requerida).
4
ADRIANO VIEIRA DA SILVA (1.789), filho de Caetano
Vieira da Silva e de Rosa Augusta Vieira da Silva, nascido a 25 de junho de 1880, no Districto Federal, p r o prietário, casado, -com domicilio eleitoral no districto
município de São Christovão. (Qualificação requerida).
DIONYSIA FERREIRA DA FONSECA (1.790), filha de J e remias Ferreira Fonseca e de Maria Mareellina de Jesus, "
nascida a 11 de abril de 1908, no Estado de Minas Geraes,»
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipa! do Engenho Novo. (Qualificação requerida).
FLORA VERGUEIRO LIMA (1.791), filha de José Maria '
Pereira de Lima e de Maria Rosa Vergueiro Lima, nascida
a 10 de junho dc 1900, no Estado de Alagoas, empregada
no commercio, casada, com domicilio eleitoral no distrieto
municipal do Engenho Novo; (Qualificação requerida) .
OUROSLETTA EURIOPESIA DOS PASSOS PERDIGÃO
(1.792), filha de Nelson Abercanbire dos Passos P e r digão e de Palmira Gouvêa Albuquerque Perdigão, nascida a 4 de outubro de 1914, no Districto Federai, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districtomunicipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida-.
MARIA EIS ANAD (1.793), filha de Antônio João Eis e do
Catharina Valesco Eis, nascida a 9 de março de 1913,
no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida),
SYLVERIÒ VIEIRA DO NASCIMENTO (1.794), filho de Luiz
Vieira do Nascimento e de Rosa Vieira do Nascimento,
nascido a 7 de outubro de 1909, em Linhares, no Estado
do Espírito Santo, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão.' (Qualifica* ão requerida).
GERSON DE PINNA (1.795), filho de Arthur'de Pinna é de
Iracema Bastos Pinna, nascido a 14 de julho de 1916,
no Districto Federal, estudante, .solteiro, com domicilio
. eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida).
LÚCIA RODRIGUES GOSTA (1.796), filha de João André
e de Auristela Rodrigues, nascida a 11 dc maio de 1911,
no Estado do Rio de Janeiro, domestica, casada, com
domicilio eleitoral no districto municipal do São Ghristovão. (Qualificação requerida .
DANILO PERESTRELLO DA CÂMARA (1.797), filho de Emi-i
lio Peres e de Thereza Perestrello da Câmara, nascido
a 28 de fevereiro cie 1916. no Districto Federal, estu1
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dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto • MARIA D E . LOURDES PARANHOS SANTOS. (1.S13), filha
de José Balbino Paranhos e de Áurea Alvarez Paranhos,.
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida).
nascida a 26 de junho de 1910, no Districto Federal,
FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA (1.798), filho de Floren" modista, casada, com domicilio eleitoral no districto
tino Pereira de Souza e de Maria de Lima Freire Pereira
municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida.
de Souza,' nascido a 23 de maio de 1884, em Pernambuco,
Processo 569).
empregado no commercio, casado,' com domicilio eleitoral
no districto municipal do Engenho Novo. . (Qualificação
AURÉLIO DOS SANTOS «SIMÕES (1.814), filho dè Antônio
requerida).
da Soledade Simões 'e de Amélia dos Santos. Simões,
nascido a. 11 de dezembro de 1914, no Districto Federal,
PAULO MARIRALD DE AZEVEDO SILVA (1.799), filho" de
estudante, solteiro, coni- domicilio eleitoral no districto
. Antônio Miguel de Azevedo Silva e.de Olga Flora Maimunicipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida.
rald e Silva, nascido a 9 de abril de 1905, no Districto
Processo 1.575).
Federal, medico, solteiro, com domicílio eleitoral no
distritco municipal de São Christovão. (Qualificação r e ALOYSIO COSTA LEITE (1.815), filho de Edmundo Pereira
querida) .
*
• Leite e de Alda dá Costa Leite, nascido a 19 de setembro
AZÉR DA COSTA (1.800), filho de Francisco Antônio da
de 1914, no Districto Federal, commerciante, casado, com
. Costa . e - d e Maria dos Santos Costa, nascido a, 25 de
domicilio • eleitoral no districto municipal do Engenho
agosto de 1912, no Districto Federal, empregado no comNovo. (Qualificação requerida. Processo 518).
• mercio, solteiro, com domicilio eleitoraL no districto
MANOEL FRANCISCO MARIA FILHO (1.816), filho de Mamunicipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida).
noel Francisco dc Maria e de Garlinda de Oliveira Maria,
àuTJlZ FERREIRA DOS' SANTOS (1.801), filho de Manoel
•nascido a S de setembro de 1913, no Districto Federal,
Ferreira dos "Santos e de Josephina Ferreira dos Santos,
contador, solteiro, com domicilio eleitoral ho districto
. nascido a 20 de setembro de 1911, no Districto Federal,
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida..
. empregado no commercio, solteiro, com ^domicilio elei- , . Processo 1.594).
• '
toral no- districto municipal do Engenho Novo. (Quali•ALBERTO LACERDA (1,817), fiiho de. Eduardo Adriano de
ficarão requerida).
. Magaíbães Lacerda e de. Olga Pereira Lacerda,, nascido
PS-TRONILHA ARAÚJO :(1.802), filha de Patrício José Cora 1 de maio de 1914, no Districto Federal, empregado
reia e" de Amélia Correia, nascida a 30 de maio de 1909,
industrial,' solteiro, com domicilio eleitoral no districto
no Districto .Federal, domestica,. casada, com domicilio.
municipal de São Christovão. (Qualificação requerida.;
eleitoraL no districto municipal do Engenho Novo. (QuaProcesso 2.184).
-.
''•••'
lificação requerida L.
"
ARMANDO LACERDA (1.818), filho de Eduardo Adriano de
i U I Z GONÇALVES DOS SANTOS FILHO (1.803), filho,de
• , Magalhães Lacerda e de Olga Pereira Lacerda, nascido
Maria Braz dos Santos, nascido a 2 9 ' d e dezembro de
a 25 de março de 1916, no Districto Federal, empregado
1909^ no Districto Federal,, operário, solteiro, eom domiindustrial,, solteiro,, Com domicilio eleitoral no districto
cilio eleitoral no districto municipal de São Christovão.
municipai de.São Christovão,..
(Qualificação requerida).
A D R I A N O VIEIRA COUTINHO (1.804), filho de Júlio de
JOSÉ DE ABREU MONTEIRO (1.819), filho de Antônio Mon. Araújo-Coutinho e de Guiomar Vieira Coutinho, nascido
teiro e de Vicentina de Abreu Monteiro, nascido a 3 de
a 19 de agosto de 1913, no Districto Federal, torneiro,
. março de 1896, no Distrieto Federal, pharmaceutico,'
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal
casado, com domicilio eleitoral.no districto municipal
- dò Engenho Novo. (Qualificação requerida).
" de São Christovão.
(Qualificação requerida. Processo
-.OSWALDO TEIXEIRA BRAZ (1.805), filho de José Teixeira
3.255) . • ,
.•
. - .
Braz e de Angelina da Silva Braz,. nascido a 5 de n o FRANCISCO DE-PAULA LACERDA (1.82.0), filho de F r a n vembro de 1915, no Districto Federal, empregado no comcisco de Paula Lacerda de -Almeida e de Amélia Velho
mercio, solteiro, com "domicilio eleitoral no DistrictoLacerda de. Almeida, nascido a 5 de março de 1887, em
municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida).
Encruzilhada, no Estado do Rio Grande do Sul, advogado,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
DIONILIA SANTOS (1.806), filha de Joaquim Ribeiro dos.
de São Christovão. (Qualificação ex-officio B . E . 78
Santos e de Florenoia Silva, nascida a 25 de abril de
. ' n . 107).
'-'•••/•
1897, em São Gonçalo dos Campos, no Estado da. Bahia,
.WALDIR DE ALMEIDA (1.821), filho de Christovam dei
enfermeira, solteira, com domicilio eleitoral no districto
Almeida e de Adelina da Rocha Almeida, nascido a .28
..municipal de São Christovão. (Qualificação
ex-officio.
• de agosto de 1902, no Dislricto Federal, empregado ho
B . E. 37...
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto,
WALDEMAR SIMONELLI (1.807), filho de João da Silva
municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida. - e de Bíse Simonelli, nascido a 21 de junho de 1915, no
Processo 2.203) ( 6 ) .
'
•
Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, e o m d o m i CONFGCIO D AN TO N DE PAULA AVELINO (1.822), filho
' cilio eleitoral no districto municipal de. São Christovão,
de Raymunda de Paula Avelino e de Elmira Brandão
(Qualifica* ão requerida).
• '
'
. de Paula'Avelino, nascido a 3 de dezembro de. 1915, no •
PAULO VIOLA (1.808), filho de Salvador Viola e de Thereza
Ceará, Eslado do;Ceará, estudante, solteiro, com domicilio
Graudineüi .Viola, nascido a "27 *de março de 1913, em
eleitoral no districto municipal do Engenho Novo.' (Qua~ Lambary', no Estado de Minas Geraes, empregado no
lificação requerida. Processo 1.558) (11 ).
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
JOSÉ VINIC10 DE FIGUEIREDO (1.823), filho de Justino
municipal do Engenho Novo.". (Qualificação requerida).
Antônio de Figueiredo e de Anna Augusto de Figueiredo,
ANTENOR LEITE DA SILVA (1.809), filho de Eduardo Leite
nascido a 10 de maio de .1913, em Maceió, no Estado de ,
da Silva e.de Diogenne .Claudina da-Silva, nascido a 2
- Alagoas, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
de janeiro de 1893, em Queluz, no Estado de São Paulo,
districto municipal de São Christovão. (Qualificação ris-,
negociante, casado, com domicilio eleitoral no districto
querida).
, municipal de São Christovão. (Qualificação requerida)'.
WALDEMIROiDE ALMEIDA NASCIMENTO (1.824), filho de
JtAGHEL TAVARES DRUMMOND ( I . 8 I O ) , filha de Eduardo
Daniel Eduardo do Nascimento e de Guiihermina Alde Oliveira Assis Drummond e de Josefina Augusta T a meida doiNascimento, nascido a 9 de novembro de^l911,
vares Drummond, nascido' a 30 de junho de - 1905, no
no Estado da Bahia, operário, solteiro, com domicilio
Districto Federal," professora, solteiro, com domicilio
'.eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qua. eleitoral no districto.municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida. Processo 826).
lificação requerida).
t OSWALDO DO. NASCIMENTO LEAL (1.823), filho de E r CELINA PÓS SANTOS MELLO (1.811), filha de Alciho
nesto de Azevedo Leal e. de Guiomar Nascimento Leal,
Correia de Mello e de Emilia dos Santos Mello, nascida
~, nascido a 15 de fevereiro de 1913, nó Districto Federal,
a.14 de agosto de 1913, no Districto Federal, empregada
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral, ho districto
no commercio, solteira, com domicilio eleitoral no dismunicipal de São Ghristovão. (Qualificação requerida..
tricto municipal do Engenho Novo. (Qualificação requeProcesso 601).
!
rida).
. . . . . . .
^ A N T Ô N I O GONÇALVES DA SILVA ALVES (1.826), filho de
RUBENS DA SILVA MENDES (1.812), filho de Frederico
Antônio Gonçalves da Silva Alves e de Mariana Augusta ~
Ramos Mendes e de Risoletta Dias da Silva Mendes, nasde Oliveira Gonçalves, nascido a. 27 de janeiro dè 1906,
cido a 4 ' d e março de 1915, no Districto-Federal, estuno Districto Federal, operário, casado, com domicilio
dante, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto . '
' eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Quamunicipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida)
lificação requerida. Processo 10.443).
" '
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sidente á rua Republica n . 8 c. 3, commercio, solteiro,
ISAURA DA SILVA DANTAS (1.827), filha de Amilcar Mo. com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
reira da Silva e de Julia Marques da Silva, nascida a
(Qualificação ex-officio,
B . E . 66 — 1° zona.)
7 de agosto de 1908,- no Districto Federal, domestica,
JIRSULÍNA MOREIRA (1.700), filha de Octavio Rangei de
casada,' com domicilio eleitoral no districto municipal
Oliveira e de Francisca Lydia Rangel, nascida a 19 de
de, São Christovão.
(Qualificação requerida. Processo
agosto de 1897, no Estado do Rio, residente á r u a Dona
1.322).
*
Eugenia n . 38, commercio, viuva, com domicilio eleiXELSG-N ROMEU DA SILVA (1.828), filho de Romeu -Matoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação
noel da Silva e de Anna Georgina da Silva, nascido a
ex-officio, B . E . 66 — I zona.)
19 de outubro de 1904, no Districto Federal,- pintor,
ÍOSE' FERREIRA DA ROCHA (1.702), filho de José F e r casado, com domicilio-eleitoral no districto municipai
reira d.. Rocha e de Clotilde Ferreira da~Rocha, n a s do Engenho Novo.
(Qualificação requerida. Processo
cido a-17 de junho de 1913, no Districto Federal, r e s i 11.621).
dente á rua Duarte Teixeira n . 25, commercio, solSEBASTIÃO SEVERIANO DO NASCIMENTO (1.829), filho
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
de Manoel Caetano e*de Maria Gertrudes, nascido a 9
Meyer. (Qualificação ex-officio,
B . E . 66 — I zona.)
de agosto de 1894, em São Paulo, Estado de São Paulo,
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto m u - ' JOSE' CARLOS TEIXEIRA (1.709), filho de Carolino T e i xeira e de Bibiana Pastora Teixeira, nascido a 21 de
nicipal do Engenho Novo. (Qualificação ex-officio.
B.
maio de 1900, no Estado do Rio, residente á rua Duarte
E . 77 n . 120).
Teixeira n . 85, commercio, casado, com domicilio eleiWANOEGMA MOREIRA DA SILVA (1.830), filho de Agostoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação
tinho Moreira da Silva e de Maria Moreira da Silva,
ex-officio,
B. E . 66 — I zona.)
nascido a 23 de abril de 1907,' no Estado do Rio de J a TRANCÍSCO COUTINHO (1.720), filho de Antonio.Coutinho
neiro, alfaiate, solteiro, com domicilio eleitoral no dise de Maria Coutinho, nascido a 3 de maio de 1914, no
tricto municipal do Engenho Novo. (Qualificação requeDistrieto Federal, residente á rua Benedicto Hipolito
r i d a . Processo 518). (3*).
n . 45, operário, solteiro, com domicílio.eleitoral no disELYSIO SOARES DA FONSECA (1.831), filho de Martins
, tricto municipal de Meyer. (Qualificação
ex-officio,Soares da Fonseca, e de Leontina Rosa Pereira, nascido
B . E . 67, n. 863 — 7° zona.)
a 15 de maio de 1910, no Estado do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro,, com domieiiio eleitoral no districto
Districto Federal, 30 de agosto de 1934. — O escrivão
municipal do Engenho' Novo. (Qualificação
ex-officio.
ad-hor„ Joaquim
Boaventura
da Silva Mattos.
B . E . 77 n . 1.164).
PERNANDO DO NASCIMENTO (1.832), filho de Percilis
Amélia Soares, nascido a 25 de dezembro de 1889, no
DÉCIMA PRUIEIRA ZONA ELEITORAI;
Districto Federal, eletricista, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qua(Districtos municipaes Meyer e Inhaúma)
lificação requerida. Processo 1.087) (10 ).
Juia — Dr. Edmundo de Oliveira Figueiredo
Juizo de Direito da 10 Zona Eleitoral do Districlo. Rio
31 de agosto de 1934.— Pelo escrivão, Cul Vellez.
Faço publico, para os fins dos arts. 43 do Código e
a o , do Regimento dos JUÍZOS e .Cartórios Eleitorais, que
DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL
por este Cartório e Juizo da 2 Zona «Eleitoral, estão sendo
processados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
(Districtos mnnicipaes de Meyer e Inhaúma)
MANOEL DA CRUZ QLTRINO (3.073), fitho de Quirino
JUIZ DR. EDMUNDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
v
Victor e de Martha Umbelina, nascido a 5 de abril de
1899, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, residente á,
Faço publico, para os fins "dos a r t s . 43 do Código e .25
rua Moreira n. 140, commercio, casado, com domicilio
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por
eleitoral no'districto municipal de Mever. (Qualificação
este Cartório e Juizo da 11" Zona Eleitoral, estão sendo p r o requerida, n. 1.511, 12 zona.)
cessados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
ANTÔNIO GARCIA (3.074), filho de Agostmho da Silva e
de Josepha Emilia, nascido a 23 de abril de 1890, em
JOÃO DA SILVA CORRÊA (1.549), fitho de Feiiciano orrêa
Portugal, residente á rua São José n. 23. commercio,
e de Maria da Conceição, nascido a 25 de dezembro de
casado, com domicilio eleitoral no üstricto municipal
1889, no Districto Federal, residente á rua Bolívia n u de Meyer. (Qualificação requerida, n. 494, 2 zona.!
mero 28, empregado publico, viuvo, com domicilio eleiARY DE AZEVEDO NAPOMUCENO (3.075), filho de Setoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação
bastião Barbosa Napomuceno e de Judith Barbosa Naex-officio,
B . E . 46, n . 23.687 — I zona.)
pomueeno, nascido a 13 de maio de 1906, no Distrieto
ALDOVRANDO VIEIRA SANTOS (1.681), filho de Manoel
Federal, residente á rua Dr. Bernavdirio n. 218, comVieira Santos e de .Seraphina Luiza Conceição, nascido
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
a 24 de setembro de 4905, no Estado do Rio, residente
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.453,
á rua Alcindo Guanabara n. 15, portuário, solteiro,
1 3 zona.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
FÁBIO DE OLIVEIRA JÚNIOR'(3.076), filho de Fábio de
(Qualificação ex-officio,
B . E.' 67, n . 806 — 7 zona.)
Oliveira e de Emydia de Oliveira, nascido a . 18 de seIBERÈ GARCIA (1.688), filho de Alfredo Garcia e de Joatembro de 1912, no Districto Federal, residente á rua
quina Eulalia Soares Garcia, nascido a 10 de julho de
Paranapãnerna n. 132, operário, casado, com domicilio
190(3, no Districto Federal, residente á travessa Rio
eleitoral no districto municipal de Meyer. (QualificaGrande do Norte n . 26, operário, solteiro, com domicilio
ção requerida, n. 1.485, 12 zona.)
eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (QualificaROBERTO TORRES ALVIM (3.077). filhe de Emilio Torreq
• ção ex-officio,
B . E . 67 — 7 zona.)
Alvim e de Sarah de Mendonça Alvim. nascido a 2 de
ANTÔNIO JERÒNYMO (1.691), filho de Joaquim Jerònymo
janeiro.de 1909, no Districto Federal, residente á rua
e de Eugenia Pinto de Jesus, nascido a 24 de maio .de
Moreira, n. 140, commercio, casado, com domicilio elei1903. no Districto Federal, residente á rua Barão de
toral no districto municipal de Meyer. \Qualificação r e São Felix n . 137 e. VII, commercio, solteiro, com doquerida, n. 14,999, 12 zona.)
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
FLORIANO SEIXAS (3.078), filho de i--ão Soxas e de Maria
[Qualificação ex-officio,
B . E . 66 — I zona.)
José Seixas, nascido a 13 de janeiro de 1913, no Distri- â
LUCIANO DE SOUZA (1.692), filho de João de Souza e
cto Federal, residente ã rua Dina Maria n. 21, casa 7,
de Epiphania de Souza, nascido a 17 de junho de 1913,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrino Districto Federal, residente á rua Argentina Reis
cto" municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n u ri. '42, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
* mero 1.212. 8 zona.)
districto municipal de Meyer. (Qualificação
ex-officio,
NORIVAL MANOEL GONÇALVES (3.079), filho' de Ângelo
B . E . 66 — I zona.)
"
.
Manoel Gonçalves e de Alzira Rezende da Silva, nascido
JOSE' MANOEL DOS SANTOS (1.699), filho de Manoel
, a. 10 de janeiro de 1906, no Districto Federal, residente
Antônio dos Santos e de Maria Antonia dos Santos, nasá rua Fehcua n. 99, operário, solteiro, com domicilio
íido a 31 de agosto de 1912; no Districto Federal, r e a
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eleitoral no distrieto municipal de-Meyer. (Qualificação - '•*
Faria,, nascida a 3 .de maio de 1912, uo Districto Federequerida, n. 10.602, 7 zona.)
ral, residente á rua General Rodrigues n. 20, fuiiccioJOÃO MADEIRA VERSGHURENS (3.080),-.filho d e ' E m i l i o
• . haria municipal, solteira, coin domicilio eleitoral nu
Verschurens e.de Anna Madeira Yerschurens, nascido a
districto municipal, de .Meyer. (Qualificação ex officio,
31 de janeiro dè 1911, em Iguassú, Estado do Rio de JaB. J£. 78, d. 221, 4 zona. i ' '
'
.ueiro, -residente á , avenida Automóvel Glub, n. 126,- ED1TH BLUME. (3.-093), filha de 'Districlo Blume e ae
onusico, solteiro com -domicilio eleitoral-.no- districto;
Nellie Blume, nascida, a 18.de abril de 1890, erri Pelotas,
minicipal de Meyer. • (Qualificação ex officio,. IL. 313;
Estado do> Rio Grande do Sul, residente a rua TeneiHe
' zona-.)
Costa n, Í58,, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitorai no districto municipal dc Meyer. (QuaMARIO RIBEIRO (3.081), filho de João Ribeiro da Silva e
lificação ex officio, B. E. 78," n. 62, í zona.)
de. Cândida Ribeiro da Silva, nascido a 23 de outubro
MANOEL IGNACIO CARDOSO FILHO
(3.094), filho ao
de 1906, em São João dei Rey, Estado de Minas Germes,
;esidente á rua Goyaz n ; 120, casa .7,' militar, solteiro, '
- .Manoel Ignacio.Cardoso e de Olga Siebler Cardoso, nascom domicilio eleitoral nò distrieto municipal de Meyer.
cido a 3 de -janeiro de 1.913, tio Districto .Federal, resi(Qualificação ex officio, B. E. 75, n. 10, 1 1 zona.)
• dente á rüa Ernestina n 49, .funecionario^ municipal,
solteiro, Conr domicilio eleitoral no dislricto .-municipal
OÜR1 PEREIRA DE CARVALHO (3.082), filho de Manoel
de Meyer. (Qualificação ex officio, B. E>79, , 7 zona.)
Pereira de Carvalho e de Brasilina Aquino de Carvalho,
MARIA DA GLORIA FORRESTER NIEVES (3.095), - filha
nascido-a 18 de maió.de; 1899, em São Salvador, Estado
de José Antônio da Silva Forrester e de Isabel. Martin
dá Bahia, residente á rüa Glaziou n. 140, sargento .ajuForrester, nascida a' 19 de janeiro de 1902, no"Districto
dante do Exercito, casado, com domicílio eleitoral no
Federal, residente á rua Pedro dè Carvalho, n. 56, prodistricto municipal de Meyer. (Qualificação ex officio,
fessora primaria, casada, coni domicilio eleitoral no
B. E. 77, 10 zona.)Districto municipal de Meyer. (Qualificação ex officio,
TüLIO MARTINS NETTO (3.083), filho de Júlio Martins
' B. E. 9, n. 25.428, 4 zona.)
*
Júnior e . d e Maria de Paula Martins, nascido a 17 de
MARIA LUVA. DA SILVA (3.096), filha de -Lnh. Lino e de
agosto de 1891, em São Paulo (capital), residente á
Thereza Lina, nascida a 6 de março de 1908, em Natal,
rua Castro Alves n. 114, militar, casado com domicilio
Estado Rio Grande do Norte,' residente á avenida Aueleitoral no districto municipal de Meyer.' (Qualificação
tomóvel Club \n. 20 empregada _ municipal, casada, com
ex officio, B. E. 63. n. 44.714, 4 zona.)
domicilio eleito"ral no districto municipal d e ' Meyer.
' F E L I P P E COELHO (3.084). filho de Miguel Lobato Car- (Qualificação -ex-officio, B. E . 78,.ri. 149, 4 zona.)
doso Coelho e de Anna Borges** Coelho, nascido a 1 de
CACILDA LINO TAVARES (3.G97), filha tíe José Augusto
maio de 1897, em Monção, Estado do Maranhão, resi^
Lino e de Ermelinda da Costa Ribeiro, nascida a 11 dó
dente á rua Hugo Bezerra n. 18. I sargento do Exerjunho de 1886, mo Districto Federal, residente á rua
cito, casado, com domicilio -eleitoral no districto m u n i Villela Tavares „n. 373, funccionaria municipal, casada,
cipal de Meyer. (Qualificação ex officio B. E. 77, 10
com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer
zona.)
(Qualificação ex officio, B. E. 78, 4 zona.)
DINKEL DTAS DA CUNHA (3.085), filho de Argemiro
ODETTE GOMES DOS SANTOS (3.098), filha de Joaquim
Theoddmiro da Cunha e Marieta Dias da Cunha, nasciLuiz Gomes-e de Amélia Eugenia-Gomes, nasci'?! a 30
do a 20 de setembro de 1912, no Districto Federal, r e - - .
de janeiro de 1903, no Districto Federal- residente á rua
sidente á rua Piauhy n. 156, offial da Armada, solCastro Aíves n. 185, professora municipa», casada, com
teiro, com domicilio eleitoral no districto-municipal de
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
Mever. (Qualificação ex officio, B. E; 69, I zona.)
(Qualificação ex officio, B. E. 74, 7 zw^á.)
AGOSTINHO DE CAMARGO (3.086), íilho dt Albino de
HAYDÉE FREIRE DE CARVALHO (3.099), filha de Waldo•Jarmargo e de Anna de Camargo, nascido a 17 de julho
miro Freire de Carvalho e de Alzira Freire de-Carvalho,
le 1908, em Santa Rita, Estado de- São Paulo", residente .
-nascida a 28 de março "de 1914,'no Districto Federal, r e \ rua Chaves Pinheiro n. 37, sargento da Armada, casidente á rua Coronel--'Cotta n. 90,, funccionaria muniiado, com domicilio e l e i t o r a l n o districto municipal dó
cipal, solteira, coni domicilio eleitoral no districto m u vleyer. (Qualificação ex officio, B. E. 75, n. ,237, I .
nicipal de Meyer. (Qualificação ex offici>j.'h. E. 78, n u iona.)
''
"
mero 36, 4 zona.)
•,
'
>
"' * •
ERNANI FERREIRA DE CARVALHO (3.087); filho de Pio
Cümaco de Carvalho e de Rosa Ferreira de Carvalho, - YVONNE CÂMARA DA^SILVA (3.100), filha de Aristides
Teixeira'Felix da Silva e de Marietta Câmara da Silva,
nascido a 25 de-novembro de 1911, no Dislricto Fedenascida a 7 de dezembro de 1913, no Districto Federal,
ral, residente á rua Baptista Pereira, n. 15, Pjedade,
residente á rua João Pinheiro n. 48, funccionaria m u operário publico, solteiro, eom domicilio eleitoral no
nicipal, solteira, com domicilio ' e l e i t o r a l n o . districto
municipal de Meyer. (Qualificação ex-ofíicio, B. E. 72,
municipal de'Meyer. (Qualificação ex officio.-B. E. 78,
n. 28.980, I zona.)
it. 85, 4 zona.)
•' - .
JOSE" D A ROSA SOARES (3 088), filho de Antenor da Rosa .
JUDITH DA SILVA SAROLDI (3.101), filha de Antônio da
- Soares e de Francisca Cândida -Soares, nascido a 4 de
Cunha e Silva e de Ermelinda Fonseca da Cunha e Silva,
outubro de i90ó, em São Francisco de Paula, Estado
nascida a 8 de maio de 1891, no'Districto Federal, resido Rio de Janeiro, residente á rua.Adriano n. 117, casa
- dente á rua Clara de Barros ni'34 A, c a s a l , funccionaria
3, sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral
minicipal, casada, com domicilio eleitoral no districto
no districto municipal de Meyer. (Qualificação ex ofmunicipal -de Meyer. (Qualificação ex officio, B. E. 78,
ficio, B. E. 75, n. 244, I zona.)
n. 123, 4 zona.)
•
ANTÔNIO DE SOUZA PINTO (3.089); filho de Pedro Caetano e de Luiza Maria Caetano, nascido a 18 de agosto • T I B U R C I O ' DE ' S O U Z A (3.102), filho de Tiburcio Moreira
de Souza e dó Aida Maria Luiza, nascido a 4 de março
de 1889, no Districto Federal, residente á rua Domingos
de 1901, em Iguassú, Estado do Rio dè Janeiro, residenFreire h. 58, sub-official da Armada, casado, com domite á rua Anna sem numero, empregado prblico, solteiro,
cilio eleitoral no districto municipal de Meyèr. (Transcom domicilio eleitoral no districto municipal de
ferencia do titulo n. 7.913, de Belém, P a r á . )
Inhaúma. (Qualificação ex officio, B. E.' 70, 7 zona.)
ISAURA MARIA DOS SANTOS (3.090), filha de Antônio
MANOEL COELHO DE MENDONÇA (3 103);- filho de JoaPacheco de Oliveira e de Felicia Maria da Cunha Oliquim Coelho de Mendonça e dé Maria do Espirito Santo
veira, nascida a 4 de julho de 1894, em Niçtheroy, E s de Mendonça, nascido a 16 de setembro de 1892, no Dis-tado do Riu de Janeiro, residente á rua Padre Januário
tricto Federal,' residente á avenida Suburbana n.-2.263,
n. 60, funccionaria municipal, casada, com domicilio.
empregado publico, casado, com domicilio eleitoral no
eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualifidistricto municipal de Inhaúma. (Qualificação ex officio,
cação ex officio, B. E. 78, n. 143, 4 zoná.) •
B. E. 5, n. 19.686, 4 zona.)
ED1TH COTTA FRANÇA (3.091), filha de Renato Dias"
MANOEL GOMES DE ALMEIDA (3.104), filho de Bernardo
França e de Mariana Cotta França, nascida a 6 de maio
Gomes de Almeida e de Eulalia Lima de Almeida, nasde 1912, no Districlo Federal, residente á rua Maria
cido a 25 de dezembro de 1907, no Distiicto Federal,
Calmon n. 37, funccionaria municipal, solteira, com doresidente á travessa Dona Luiza n. 27, Terra Nová, emmicilio eleitoral no distrieto ..' municipal de Meyer.
pregado publico," casado, com domicilie eleitoral no
(Qualificação 'ex officio, B. E. 78, 7 zona.)
districto municipal de Inhaúma. (Qualificação ex ofZILAH CAIRE DE CASTRO FARIA (3.092), filha de Thoma2
ficio, B. E. 70, 7 zona.)
•'','.
Joaquim de Castro Faria e de Zaira Gaire de - Castro
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EDITH FERREIRA (3.105), filna de Octavio Pellegrino dos
Santos e de Maria Ferreira dos Santos, nascida a 12 de
agosto de 1912,- no Districto Federal, residente á rua
Domingos Freire n. 114, empregada publica, solteira,
com domicilio eleitoral' no districto municipal de
inhaúma. (Qualificação ex officio, B. E.. 70, 7 zona.)
NICANOR ALVES TEIXEIRA (3.100), filho de Manoel Alves
Teixeira e de Narcisa Alves Teixeira, nascido a 31 de
dezembro de 1907, em Nova Iguassú. Estado do Rio' de
Janeiro, residente á rua Capitão Salustiano n. 75, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Inhaúma. (Qualificação ex officio, B. E. 70, 7 zona.)
ANTÔNIO MARTINS GUIMARÃES (3.107), filho de F r a n cisco Martins Guimarães e de Regina Caheiros Guimarães, nascido a 4 de maio de 1900, no Districto Federal,
residente á rua Caetano de Almeida n. 20, advogado,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.761, 1.1 zona.),
RUBEM CUNHA DE CARVALHO (3.108) filho de João Rubim de Carvalho e de Rosa Cunha de Carvalho, nascido
a 28 de setembro de 1911, em Recife, Estado de Pernambuco, residente á travessa Maia n 3 B, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Meyer. (Qualificação requerida n. 1.634, 1 1 zona.)
ALFREDO MATTOS DE OLIVEIRA (3.109), filho de Antônio Francisco de Oliveira e de Cândida Mattos de Oliveira, nascido a 30 de janeiro de 1883, em Mendes, E s tado do Rio de Janeiro, residente á estrada Camboatá
n. 17 A, operário, solteiro, Com domicilio eleitoral no
districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida,
B. E. 78, n. 167, 1 1 zona.)
AMÉRICO GOMES DA ROCHA (3.110), fiiho de Manoel
Gomes da Rocha e de Catharina Gomes da Rocha, nascido a 7 de abril de 19lô, em Petropolis, Estado do Rio
de Janeiro, residente á rua Tenente Costa n. 118, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Meyer. (Qualificação ex officio, B. E . 74, numero 1.479, 14 zona.)
DEMOSTHENES DUQUE ESTRADA MUNIZ (3.111), filho
de Augusto Muniz e de Adelaide Meyer Muniz, nascido
a 27 de agosto de 1912, no Districto Federal, residente
á rua Cândido Benicio n. 146, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dc Meyer. (Qualificação ex officio, B. E. 77, n. 192, 4 zona.)
JOSE' DAVID ESTEVES (3.112), filho de Pedro David E s teves e de Anna da Cunha Ferreira, nascido a 7 de
março de. 1906, no Districto Federal, residente á avenida
Amaro Cavalcanti n. 599, operário, solteiro, com domicilio eleiloral no districto municipal de Meyer. (Qualificação ex officio. B. E. 78; n. 49, 1 1 zona.)
OSCAR MARTINS COELHO (3.113), filho de João Baptista
Coelho' e de Deoclecia Martins Coelho, nascido a 19 de
julho de 1902, cm Cruzeiro, Estado de São Paulo,.residente á rua 24 de Maio n. 1.313, operário, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
(Qualificação ex officio. n. 932, 7 zona.)
EZEQUIEL JOSE' DA SILVA (3.114), filho de Paulo José
da Silva e de Balbina Rosa de Oliveira, nascido a 11 de ,
setembro de 1895, em Portugal, residente á r u a Barão de
Bom Retiro n.. 134, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação ex
officio. n. 972. 7 zona.)
ALTAMIRO VIEIRA PIRES (3.115), filho de Francisco
Vieira Pires e de Adalina Pereira Pires, nascido a 13
de julho de 1908, no Districto Federal, residente á rua
Dr. Leal n. 35, operário, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 401, 1 1 zona.)
IDALINA MENDES DA SILVA (3.116), filha de Francisco
João Mendes e de Carolina Mendes da Siiva, nascido a
12 de julho dc 1913, no Districto Federal, res. á rua
Dona Thereza n. 67, domestica, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Meyer.
(Qualificação requerida, B. E. 74, n. 878. 1 1 zona.)
ANATALIA CARLOTA DE FREITAS (3.117), filha de José
Miguel de Freitas e de Maria Carlota de Freitas, nascido a 9 de julho de 1903, no Districto Federal, residente á
avenida Suburbana n. 2.375, domestica, casada, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.
(Qualificação ex officio. B . E . 82, n. 1.356, 1 1 zona.)
HAMILTON DE ARAUJQ NELSON (3'.118), filho de Heraclides Bittencourt e de Maria de Araújo Nelson, nascido
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a 8 de outubro de 1902, em Manáo3, Estado do Amazonas, residente á rua Visconde Cabo Frio n. 33, medioo,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Meyer. (Qualificação requerida, u. 6.698, 6 zona.
HENRIQUE BENEVIDES (3.119), filho de João Benevides
e de Maria da Gloria, nascido a 6 de maio de 1899, no
Districto Federal, residente á rua Glaziou n. 232, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.507,
12 zona.)
NELSON MOREIRA DE OLIVEIRA (3.120), filho de Getulio
José de, Oliveira e de Maria Bandeira de Oliveira, nascido a 1 de setembro de 1908, no Districto Federal, r e sidente á rua Universidade n. 24, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de
Meyer. (Qualificação requerida, 6 zona.)
MANOEL ABRANTES (3.121), filho de Antonia do Espirito
Santo, nascido a 3 de agosto de 1912, no Districto Federal, residente á rua São Francisco Xavier n. 478, commercio, solteiro, com domicilio eleitorai no districto
municipal de Meyer. (Qualificação requerida n. 1.210,
8 zona.)
ALBERTO JOSE' DA SILVA (3.122), filho de Manoel José
da Silva e de Joaquina. de Sá Rodrigues, nascido a 13
de setembro de 1897, em Portugal, residente á rua
•Adriano n. 57, proprietário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
(Qualificação
requerida, n. 1.718, 1 1 zona.)
OCTAVIO BENEDICTO DA SILVA (3.123), íilho de Jullo
Benedicto da SilVt e de Albina Pereira Duarte, nascida
a 9 de novembro de 1912, no Districto Federal, residente á rua Argentina Reis n. 16, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de» Meyer. (Qualificação requerida, n. 10.627, 7 zona.)
JOSE' ALEXANDRE DE PAULA (3.124), filho de Francisco
Luiz de Paula e de Maria Joaquina da Jesus, nascido a
29 de março de 1872, em Lima Duarte, Estado de Minas
Geraes, residente á avenida Suburbana n, 2.264, dentista, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i c i p a l d e Meyer. (Qualificação requerida, 7 zona.)
ALCIDES FARIA (3.125), filho de Caetano José de Faria e
de Alzira-Leal de Faria, naseido a 14 de março d» 1913,
no Districto Federal, residente á rua Prmceza Imperial
n. 202, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida,
n, 1.460, 1 3 zona.)
ROSA NUNES DE BRITO (3.126), filho de Antônio Nunes
e dè Arcelina Gomes Nunes, nascido a 2C de setembro
de 1907, no Districto Federal, residente â rua Dr. Leal
n. 57, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida,
B. E. 83, n. 1.225, 1.1 zona.)
MARIO CAETANO (3.127). filho de Antônio Caetano e de
Anua Gonçalves Caetano, nascido a 22 de outubro do
1906, no Districto Federal, residente á rua Luiz Barbosa n. 25, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Meyer. (Qualificação rcqüie»rida. n. 1.578. 8 zona.)
GERMANO MONTEIRO BENTO FILHO (3.128), filho de
Germano Monteiro Bento e de Antonia Fchx de Almeida,
nascido a 16 de janeiro de 1911, no Districto Federal,
residente á rua Luiz Barbosa n. 82, prolessor particular, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Meyer. (Qualificação requerida, B. E. 50, n u mero 9.670. 6 zona.)
JOSE' ARMANDO TINOCO DE SA' (3.129), filho de Alexandre Carvalho de Sá e de Clementina Augusta Tinoco, vascido a 31 de julho de 1900, no Rio de Janeiro, r e sidente á rua Princcza Imperial n. 254,- commercio casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Mcver. (Qualificarão requerida, n. 1.455. 1 3 zona.)
ARGEMIRO RODRIGUES LOURENÇO (3.130), filho de Antônio Rodrigues Lourenço e de Maria Elisa Lourenço,
nascido a 31 de agosto de 1909, no Districto Federal, r e sidente á rua Luiz Barbosa n. 127 A, commercio, sol- a
teiro, com domicilio eleitorai no districto municipal de
Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.215, 8 zona.)
BENEDICTO ROCHA OLIVEIRA (3.131), filho de Francisco
José de Oliveira e de Gabriela Rocha Oliveira, nascido
a 22 de novembro do 1900, em São Paulo, residente ú
rua Anna Leonidia o. 151, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação ex officio, B. E. 78, n. 23, 1 1 zona.)
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>M)I'"L1N0 RIBEIRO OE MOURA ( 3 . 1 3 2 ) , - fiiiio de José Ribeiro de Moura e de Arlinda Ribeira de Moura, nascido
a 26 de fevereiro de 1900, no Districto - Federal* residente, á rua Pernambuco n. 87, commerc-o, casado, cem
domicilio eleitoral, no districto;' municipal de Meyer.
(Qualificação requerida: n. 1.674, 1 1 zona.)
JOSE' RICARDO GOMES-DE CARVALHO N'i:TTO (3.133),
filho de Frederico Curió oe Carvalho e de Maria Corinha de Oliveira Carvalho, nascido.a 1 de .julho de 1912,
no Districto Federal, residente á rua Figueira n. 172,
professor, solteiro, com domicilio eleitorai no districto
municir-al 'de Meyer. (Qualificação reduerida, n. 505,
10° zona.)
RUBEM TEIXEIRA DE BARROS (3.134), filho de Luiz Tei.xeira de Barros e dã Leonor Teixeiia de Barros, nascido, a 9 de abril de 1914, no Districto Federal, residente
á rua Goyaz n. 332, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Inh-iuma. (QuaiificaçDo requerida, 1 1 zona.)
LUIZ MOREIRA DO AMARAL (3.135), filho de Luiz Santos
, Freu-ç do Amaral e de Cintra;"Moreira Amaral, nascido
a 24 de fevereiro de 1914, no Districto Federal, residente á rua São Francisco Xavier n. 886, operário, solteiro, cõm domicilio eleitoral no districto municipa! de
Meyer. (Qualificação ex officio, B. E. 7d, n. 701, 1 1
zona.)
'
A RUINDO PEREIRA DOS. SANTOS (3.136), íilho de Evansto, Pereira dos. Santos, e de Guiihermina Asilina dos
Santos, nascido a 28 de agosto de 1901. em Valença,
Estado da Bahia, residente á rua Eulina Ribeiro n u mero 21, operário, solteiro, com domicilio eleitoral uo
districto municipal de' Meyer. (Qualificação ex officio,
B. E. 78, n. 353, 1 1 zona.)
JVADYR DE SOUZA BENEVIDES (3.137), fliho de José de
Si uza Benevides e de Olga de Souza Andrade, nascido a
25 de novembro de 1915, no Districto Federal, residente
á rua Assis Carneiro n. 122, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma,'
' (Qualificação requerida, B. E. 82, n. 1.358, 1 1 zona.)
iSAURA MARIA DA CONCEPÇÃO (3.138), filha de Guilherme Gregorio-de Carvalho e de Isidora Maria da Conceição, nascida a 19 de junho de 1894, no Districto Fede' ral, residente á rua Lopes da Cruz o. 35, domestica, solteira,-com domicilio eleitoral no districto municipal de
Meyer. (Qualificação requerida, B. E. 62, n. 11.545, 6
zona.-)
ÁLVARO TAVARES^ DE AMORIM (3.139), filho dê Alfredo
Alves Tavares Se Amorim, nascido a 3 de dezembro de
1913, no Districto Federal, residente <L rua Pereira Candim -n. 65, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Meyer. (Qualificação ex officio, B. E. 77, n. 203, 4 zona.)
LUIZ RIBEIRO DOS SANTOS (3.140), fiiho de José Ribeiro
dos Santos e de Maria Incarnação dos Santos, nascido
a 25 de outubro de-1896, no Districto Fodcral, reèidente
á rua Casemiro de Abreu n. 44, lavrador, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto 'municipal de Meyer,
(Qualificação ex officio, n. 1.511, 14 zona.)
MANOEL BARBOSA OLIVEIRA ( 3 . 1 4 1 ; . fiiho de Moyséâ
Barbosa Oliveira e de Catharina Maria da Conceição,
nascido a 10 de novembro de 1897, em Barra Mansa,
residente á rua 28 n. 37, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação ex officio, B. E. 78, n. 651, 1 1 zona.)
IGNACIO RAMOS MOUTINHO (3.142), filho de José F r a n cisco Moutinho e de Rachel Rarnos Moulinho, nascido a
23 de-janeiro de 1904, no Districto Federal, residente &
' rua Dr. Leal n. 8, lavrador, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto municipal, de Msyer.
(Qualificação
ex officio, B. E. 74, n. 1.468, 14 zona.)
PHEOTONIO DE*BRITO BRASILEIRO (3.143), filho de Silvino da Silva Brasileiro e de Benedicta de Brito Brasileiro, nascido a 18 de fevereiro.de 1910,'no Districto F e - ,
deral, residente á rua José dos Reis n . 169, funecionario
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, n . 1.349,
1 1 zona.)
^
JOB DE CASTRO (3.144), filho de Manoel de Castro e de
Josina de Castro, nascido a 14 de setembro de 1912, em
São Paulo, residente á rua Antônio Bazilio n. 155, operário, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 78,
n.-142, 4 1 zona.)
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PERCY SCOTT ALEXANDREA (3.145), filho de Virgolino.
Scctt Alexandrea e de Inayha Ferreira Alexandrea, nas. cido a, 5 de agosto de 1914, no Distrieto Federal,-residenR) á Avenida Amaro Cavalcanti n. 665, operário, solteiro, com 'domicilio, eleitoral no districto municipal de
Meyer. (Qualificação ex-of ficio, B . E . 78, n. 24, ' i l
. . zona.)
—
MARIA DA SILVEIRA WERNECK (3.146), filha de Oscar
Lacerda Werneek e de Dalila da Silveira Werneek, nascida a . 3 , dè julho de 1915, em-Amparo, Estado de São
Paulo, residente á rua Engenho Novo n. 25, domestica, ,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Meyer. (Qualificação requerida, n . 1.137, 10 z o n a . ) PAULO FERNANDO BARTLETT JAMES (3.147), filho de
Barllett James e de Benevenuta Monteiro James, nascido a
9 de agosto de 1912, no Districto Federal, residente á rua
_ Archias Cordeiro n. 718, estudante, solteiro, com do. micilio eleitora! no districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n . - 1 . 6 7 9 , 1 1 zona.)
JOSÉ DA COSTA MATTOS (3.148), filho de Antônio José
de Mattos e; de Mercedes da Costa Mattos, nascido a 2 ds
março de 1913, em Mar de Espanha", Estado de Minas
Geraes, residente á rua Aquidaban >n: 445, commercio,
casado, cpm domicilio eleitoral no districto municipai.
de Meyer'. (Qualificação requerida, n. 399, 1 1 zona.)
IRENE DA SILVA CARVALHO (3.149), filha de Antônio
Costa Carneiro e de Joaquina da Silva Carvalho, nas-cida a 3 de abril de 1911, no Districto Federal, residente
á rua Mendonça n . 10, domestica, solteira, Com domicilio
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação
requerida, n. 1.506, 12 zona.)
ELZA DE SOUZA FERREIRA (3.150), filha de José Pedro
Ferreira e de Corina de Souza Bastos Ferreira, nascida
a 20 dê janeiro de 1912, no Districto Federal, residente
á rua Affonso Teixeira n. 9, casa. 4, enfermeira, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal d e Meyer.
(Qualificação requerida, u. 1.635, 1 1 zona.)
#
CELINA GONÇALVES (3.151), filha de Manoel Gonçalves e *'
de Josepha. Bezerra, nascida a 24 de março de 1916, m
* Districto Federal, residente á rua Hemengarda n. 9ô,
operaria; solteira, - com domicilio eleitoral no districto
municipal de Meyer. (Qualificação .requerida, n . 1.391,
1 1 zona.)
FRANCISCO MACHADO NUNES (3.152), filho de João Machado Nunes Júnior-e de Georgina Cândida Rabello, nascido a 22 dé maio de 1914, no Districto Federal, residente
á rua Felippe Camarão n. 61, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 110 districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 437, 8 zona.)
JOSÉ GOMES DE MATTOS (3.153), filho de Galdino Nogueira de Mattos e de Marcolina Nogueira de Mattos, n a s jjido a 5 de agosto de 1893, em Barra Mansa, Estado do
. Rio de Janeiro, residente á r u a 24 de Maio n. 543, m a r v
ceneiro, casado, com domicilio eleitoral no districto mu-*
nicipal de Meyer. (Qualificfação'requerida, n. 350, 10*
zona.)
SEBASTIÃO JUSTO (3.154), filho de Manoel Ventura doa
Santos e de Sophia Maria da Conceição,,nascido a 30 de
mar.ço de 1912, em Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro,
residente á rua Conciliação - n. 8, commercio, solteiro,
com domicilio eleitorai no districto^municipal de Meyer*
(Qualificação requerida, 11. Í.467, 13 -zona.)
MANOEL SOBRINHO CABRAL (3.155), filho de José Sobrinho Carrera e de Emilia Carrera, nascido a 16 de novembro de .1905, no Districto-Federal, residente á rua
José Lourenço n. 40, commercio,..casado, com domicilio
.eleitoral no districto municipal, de Meyer. (Qualificação
ex-officio, B . E . 66, n . 175, I zona.)
ANTÔNIO MAURÍCIO PINHEIRO SAMPAIO (3.156), filho
de Carlos -Sampaio e de Rita Rangel Pinheiro Sampaio,
, nascido a 15 de maio de 1913, 110 Districto Federal, residente á Avenida Suburbana n. 1.990, escriturario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Meyer. (Qualificação requerida, n . 898, 1 1 L i a a . ) '
JOSE' DOS SANTOS AZEVEDO (3.157), filho de José doa
Santos Azevedo, e de Emilia dos'Santos-Azevedo, nascido a 4 de agosto de 1894, no Porto, Portugal, resi- i,
dente á rua Constança Barbosa n . 16, commerciante, *
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
- de Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.312 JH" zona.)
ROLANDO MACHADO (3.158), filho ,de'RodòlpUo Pereira
de Mattos Machado e de Etelvina Coutinho Machado, ,
nascido a 1 de agosto de 1913, no Districto Federal,
residente á rua João Pinheiro n. 109, commercio, sol- .
1
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teiro, eom domicilio eleitoral no dislricto municipal cie
Inhaúma. (Qualificação requerida, n. 1.376, 11 zona.)
JOÃO LOPES BANDEIRA (3.159), íilho de Manoel Lopes
"da .Silva e de Maria Henriques Bandeira, náscTdo ;a 23
de junho de 1888, no Districto Federal, residente á
Avenida Suburbana n . 2.375, negociante, casado, com
-domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.
(Qualificação requerida, n. 1.357, 11 zona.)
ELZA DE ALMEIDA ARAÚJO (3.160), filha de Antônio de
Almeida Araújo e de Marietta da Costa Araújo, nascida
a 3 de março de 1915, no Districto Federal, residente
á rua José dos Reis n.- 69, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto. municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 1.073, 11" zona.)
MANOEL MACHADO NUNES (3.161), filho de José Machado Nunes Júnior e de Georgina 'Cândida Rabello, nascido a 30 de junho de 1911, no Districto Federal, residente á rua Visconde-de Niçtheroy n. 350, casa 2, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipai de Inhaúma. (Qualificação requerida, n. 318,
10 zona.) •
HERCILIO DE SOUZA AGUIAR (3.162), filho de Godofredo de Souza Aguiar e de Josephina Gonçalves de
Aguiar, nascido a 8 de julho de 1910, no Districto F e deral, residente á rua Tavares Ferreira n. 55, empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Meyer. (Qualifcação requerida,
n. 11.664, 6" zona.)
ANTONIO .APRIGIO GOMES (3.163), filho de Antônio Aprigio Gomes e de Praxedes de Almeida Mello, nascido a l i
de abril de 1908, no Districto Federal, residente á rua
Maria Benjamin n . 130, mecânico, casado, com domici,lio eleiloral no districto municipal de Meyer. . (Qualificação requerida, B . E . 59, n. 9.991, 7° zona.)
GEORGINA -PET.12 FERREIRA (3.164), filha de Arthur
Ignacio Ferreira e d e Maria Sophia Ferreira, nascida a
8 de março de 1900,'no Districto Federal, residente á
-rua 'Barão de São Borja n. 52, domestica, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer,
(Qualificação requerida, n. 687, 11* zona.)
ÁLVARO 'FALCÃO MORAES (3.165), filho de Francisco
Pinto -Moraes e de Mercedes Falcão Moraes, nascido a
17 de junho.de. 1913, no Districto Federal, -residente A
rua S. Christovão n. 112, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
•(Qualificação ex-officio, B . E . 78, n. 41, 11 zona.)
ALFREDO -PIRES DA SILVA. (3.166), filho de Francisco
•Pires da Silva e de Emilia Luiza de Azevedo, nascido a
29 de janeiro de 1894, no Districto Federal, residente
á rüa S. Januário n . 291, casa .10, vidreiro, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
(Qualificação cx-officio, B . E . 70, n. 44, 3 zona.)
FRANCISCO SALLES ARAÚJO (3.167), filho de Tranquilino Anlonio Araújo e de Antonia Maciel de Araújo,
nascido a 29 dc janeiro de 1907, em Aracaju, Sergipe,
residente á, rua Garcia Redondo n. 25, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
dc ínhauma. (Qualificação requerida, B. E. 82, n u mero 1.337, 11 zona. )
NE USA RIBEIRO DE MOURA (3.168), filha de Affonso
José Riheiro e dc Ondyna Tupinambá Ribeiro, nascida
a 3 de agosto dc 1912, em Belém, Pará, residente á rua
Torres Homem n. 228, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação ex-officio, B . E . 82, n. 1.347,. 11" zona.)
iGILBERTO .FERREIRA ALVES (3.169), filho de Alberto
F e r r e i r a Alves e de 'Carolina Cardoso Ferreira Alves,
nascido a 24 dc junho de 1907, no Districto 'Federal,
residente á Avenida Suburbana n. 2.715, dentista, casado. (Qualificação ex-officio, B . E . 29, n . 7.500, 7"
zona.')
ANGÉLICA DA .SILVA ARAÚJO (3.170), filha de Agostinho
José -da Silva e ile Leonor Motta da Silva, nascida a 25
tíc miarço d« 1915, no 'Districto Federal, residente á "ua
Garcia Redondo n. 25, domestica, casada, com domicilio lelf.itoral no districto municipal de Inhaúma. (QuaJifica-ção requerida, n . 1.'338, 11" zona.)
EDUARDO 'CORRííA. MEDINA (3.171), filho de Augusto
fGonrôa Mwlina e de 'Ceeilia Lopes Medina, nascido a 4
•dc janeiro de 191.0, no Districto Federal, residente á
irua Francisco Fragoso n . 21, commercio, solteiro, com
•.domicilio eleitoral «no districto municipal d e Inhaúma.
((Qualificação requerida, B . E . '63, 7" zona. ')
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ARMANDO MELCHER (3.17.2), filho de Christiano Melcher,"
e de Leonina Melcher, nascido a 12 de maio de 1913,
em Mendes, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
24 de Maio n . 543, dactylographo, solteiro, com domicilio .eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 185, 10 zona.)
AUGUSTO JOÃO PINHEIRO (3.173), filho de Virgílio Augusto Pinheiro e de Benedicta Domingos da Conceição,
nascido a 11 de julho de 1896, em Parnassú, Estado de
Minas Geraes, residente á rua Antônio Januzio n. 67,
vidraceiro, viuvo, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Meyer .(Qualificação ex-officio, B. E. 70,
n . 9, 3 zona.)
AGENOR MARTINS PINTO (3.174), filho de Arthur Martins Pinto e de .Gracinda Martins Pinto, nascido a 2 de
.novembro de 191.1, -em Petropolis, Estado do Rio, residente á rua Álvaro de Miranda n. 178, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Meyer. (Qualificação ex-officio, B. E. 67, n. 39, 7*
zona.)
MANOEL DOS ANJOS MARTINS (3.175), filho de Luiz Joaquim Martins e de Maria do Nascimento, nascido a 1 de
fevereiro de 1884, no Districto de Bragança, Portugal,
residente á rua Lucidio Lago n. 79, commerciante, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Meyer. (Qualificação requerida, i.. 1.313, 11' zona.)
LEONEL ALBERTO.DE MORAES (3.176), filho de Carlos
Alberto de Moraes e de Rita Carneiro de Moraes, n a s - '
cido a-4 de janeiro de 1884, no Districto Federal, r e sidente á r u a Goyaz n. 49. commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.009, 11".zona.)
ANTONIO TEIXEIRA (3.177), filho de Ignacio Teixeira e.de
Anna Pinto Teixeira, nascido a 4 de agosto de 1912, no
Districto Federal, residente á rua Bella S. João n . 147,
vidraceiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E.. 70,
n . 117, 3 zona.)
MARIA IZABEL DOS REIS PEREIRA (3.178), filho de Manoel dos Reis e de lzabel Maria, nascido a 11 de junho
de 1910, no Districto Federal, residente á rua Meiras
n. 1'47, casa 5, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação
requerida, n. 1.529, 11" zona.)
PEDRO ROMEIRO VIANNA (3.179), filho de José Augusto
de Azevedo Vianna e de Maria José Romeiro, nascido a
17 de março de 1908, em Queluz, Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
.municipal de Meyer.. (Qualificação ex-officio, n. .1.136,
* 11" zona.)
ARMANDA. DE ARAÚJO SEABRA (3.180), filha de Oswaldo
Rodrigues Seabra e de Armanda de Araújo Seabra, nascida a 18 de julho de 1911, no Districto Federal, .residente á rua Enéas de .Souza n. 50, domestica, solteira,
"-com domicilio eleitoral no districto municipal de 'Meyer.
(Qualificação ex-officio, n . 769, 9" zona.)
MENFRIDES LUIZ DOMINGUES (3.181), filho de Bernardino Antônio Domingues e de Alcina Rosa Domingues,
nascido a 19 de novembro do 1905, no Estado do Rio,
residente á rua Lobo Júnior n. 351, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Meyer. -(Qualificação ex-officio, n . 11.793, 7" zona.)
JOSE' AMÉRICO SIQUEIRA (3.182), 'filho de José Américo
Siqueira e de Maria. Francisca Conceição, nascido a 5
de maio de 1904, no Estado do "Rio, residente á Estrada
Velha da Pavuna n. 1.356, motorista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
(Qualificação ex-officio, n. 67, 7 zona.)
JOAQUIM FELIX SEABRA TORRES (3.183), filho de L a dislau Felix Torres e de 'Christina Maria da Conceição,
nascido a 23 de dezembro de 1885, no ©istricto F e deral, residente á rua D. Isabel n . 128-A, casa 4, em.pregado ;no commercio, casado, com domicilio eleitoral
•no -districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 10.653, 7" .zona.)
VICENTE FERREIRA DA SILVA (3/184), filho de Manoel ^
Ferreira da Silva e d e Maria Ricardo da -Silva, nascido
a 17 de agosto de 1911, no Estado do Rio, residente á
Estrada da Tindiba n. :18, commercio, solteiro, com .domicilio eleitoral no districto -municipal d e "Meyer.
(Qualificação requerida, n. 1.466, 13 zona.)
J.OSE' DUARTE DA .CRUZ (3.185), filho de Jayme F r a n ,cisco 'da 'Cruz e de Jeronyma Paulina *Duarte, 'nascido a
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29 de agosto de 190.4,, na! Capital Federal,, residente no
Morro dò Vintém n.. 35, operário,, solteiro, com. domicilio elèitorar no districto, municipal de. Meyer. (.Qualificação requerida, B . E . 45, n . 8.583, 7 zona.)
HENRIQUE LANDI JÚNIOR' (3.186), filho' de- Henrique
Landi e" de Maria; Augusta Landi , n a s c i d b a I de novembro de 1905, em Campinas, S. Paulo, residente- ã
rua Piahy n... 284," engenheiro,, casado,, com domicilio
eleitoral no districto* municipal- de Meyer'. (Qualificação ex-officio, n . 8.09, 11 zona.)
JORGE MEGÊ DE' FARIA (3.187), filho de Manoel- Servulo
de. Earia e. de Dulce de Lima,, nascido a 4 d e agosto de
1913", no Districto Federal; residente á rua' Barão de
Bom Retiro n. 61, commercio, solteiro,, com domicilio
eleitoral' no: districto municipal dè Meyer-. (Qualificação requerida, B\, E . 83",, n . 1.620, I P zona.)
LEONOR GOVTACAZ CAVALHEIRO' (3.188), filha de Lourenço Martins Duarte e. dè- Maria Carlota Duarte;, nascida a 5 de agosto de. 1895,. no Districto Federal,, resjr
dente-á rua Fiigueiras-n. 65"„ desenhista; domestica; com
domicilio eleitoral' no districto municipal de Meyer.
(•Qualificação, requerida, n. 1.6T9í 11 zona'.)
ASTONIO' DA SILVA RIPPER (3.189)', filho- de José de
Mattos Ripper e- dè: Porcina dà' Silva Ripper; nascido a
3I dè- agosto- de 1915'; na* Districto Federal, residente
á rua José Bonifácio n.. 102, commeT.ciò,, solteiro; com
. domicilio- eleitoral no districto municipal" de Meyer.
(Qualificação requerida-, B . E'. 83, m.. 1.618, 11 zona.)
WALTER OBEHLANDER (3..190), filho de Edelberto Ober-lander e. dè- Cora Coutinho Óberlander; nascido, a; 9 de
outubro de; 1903; no Districto Federal,, residente á rua
Marechal. Bittencourt tr. 180;, casa %, commercin,. casado, com domicilio eleitoral de Meyer-. (Qualificação
requerida, F . E . M: n. 9.125; 6"" zona.)
DEMETRIO' RODRIGUES' ('3.191), filho- de- José' Rodrigues e de Clementina Ferreira; nascido a 23" de- maio de
1913, no Districto Federal! residente á.rua- Henrique"
Mesquita n.. 28,, commercio,, solteiro,, com
domicilio
eleitoral no districto municipal' dè Mèyer-. (.Qualificação requerida, n-. 1.590", 8*' zona.)
FRANCISCO' DIAS' DA RIBADA (3.1-92), filho; de Antônio
Dias- dá. Ril»ada' e de- Conceição Dias- dá Ribada, nascido
a 20 dè- março dè- 1915,. no Districto Federal; residente
. á- rua. Castro Barboza' n: IP, commercio; solteiro;, com *
' domicilio- eleitoral no districto municipal' de- Mèyer'.
(•Qualificação requerida; n ... 1.592, 8 ' z o n a . )
DJiNORIA BAPTISTA (3; 193), filha de Custodio: Baptista
dos- Santos e de- prinenzinda. Gonçalves' dos Santos; nascida a 19 de-junho-de 1912; nu Districto Federal, r e sidente á rua Torres Homem' n . 45, domestica, casada,
com domicilio- eleitoral no districto'municipal' de Meyer..
(-Qualificação!requerida, n . ,1.£96, 8 zona.)
BERENICE BORGES" FIALHO (.3.194), filha- dè- Joaquim
Borges' Fialho e dè Paulina Pereira Fialho; nascida a
16- dè' fevereiro de 1-900"; no DisCricto'" Federal; residente
á rua Americana n-, 40, empregada publica, casada; com
domicilio eleitoral' no districto: municipal, de; Meyer,
(Qualificação-requerida; n . 1.459: 12*' zona.);
A LA Ml R JOSE" DE SOUZA (3.195), filho-de-Joaquim
de
Souza' e de: Olga. da-- Conceição- Espíndola; nascido^ a 23
de agosto' dè. 1912, no- Estado- do Rio; residente á rua
Gaspar n , 88, operário, solteiro; com* domicilio'' eleitoral no districto municipal, de- Mèyer:. (ÍQualificação. r e querida; iv. 1.500, 12" zona .)
ALFREDO DOS REIS' TEIXEIRA JÚNIOR (3-. 1960',, filho de
Alfredo dos' Reis Teixeira e: de Gàndidá Campos Teixeira, nascido a 26 dè novembro' de* 190,7, nó: Districto
Federal, residente á Avenida- 28 de Setembro p-. 152,
commercio, solteiro, com, domicilio eleitoral! no districto
municipal dè Mèyer. (Qualificação requerida, 'n: 1.1'28,
8 zona.)
mm
MENDES- GUIMARÃES (3.1970v filha de Maria de
Cástroí Guimarães, nascida a 24- de: junho de; 1909, no
Districto Federal, residente á rua Padre; Nobrega n. 18,
domestica, casada, com domicilio eleitoral' no: districto
municipal de- Mèyer-. (Qualificação requerida; n: 1:496,
12" zona.)i
JOÃO TINOCO' (3.198)', fillio d e José Tinoco- o de OTga da
Silva-. Tinoco.- nascido- a» 1:4 de novembro dè: 1912, no
Districto' Federal-, residente á rua Olina. m. 39', commercio, solteiro; com domicilio, eleitoral- no districto
municipal de' Meyer; ('Qualificação' requerida-, n, 1.486,
12"' zona=.);
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HER-MOGENES FRANCISCO NOVAES? (3.199), filho
de
Martha Magdálena Barboza,. nascido a 19 de. abril de
1884;, no Districto, Federai, residente á rua Francisca
Ennes- n . 77, Circular da; Penha, empregado publico,
casado, com. domicilio; eleitoral no. districto. municipal
de Meyer. (Qualificação» q u e r i d a , n . 1:.516; 12 zona.)
NOEMIA BARBOZA. BJSSiSA. (3.200);, filha de Albino- B a r boza Bessa e d* Laura Fernandes da Silva, nascida a
24 de janeiro d? 1903; no> Distrieto Federal, residente'á
rira- Barão de Mesquita, n . 1.101, professora, casada,
com domicilio eleitoral no.districto municipal de Meyer.
(Qualificação requerida,, n . 1.597,, 8 zona.)
JOSE' PEREIRA DINIZ (3.201), filho, de: Dayid Ferreira
Diniz. e de Inah Ferreira, de Araújo,- nascido a 4 d e
abril de 1901, na Capital Federal,, residente á rua B a rão' de Mesquita n.. 552, negociante, casado•. (Qualificação requerida,, n . 1.595, 8 ' z o n a . ) t
FRANCISCO' EZEQUIEL, DOS SANTOS- (3.202)., filho de
Pedro Ezequiel dos Santos e: de Francisca Espíndola
dos Santos,, nascido: a 30» de abril» de; 1909; em Vassouras, Estado do Rio, residente á rua 'Torres; Homem n u mero* 40; operário;, casado,, com: domicilio' eleitoral! no
districto municipal de Meyer. (Qualificação' requerida,
n . K.594, 8 zona.)
MANOEL MARQUES PENEDO- (3.203), filho, de-Joaquim
Marques Penedo- e de Emilia- Faria Paes de Barreto,
nascido a 1 dè agosto de 1897, na Capital Federal, r e sidente' á rua Costa' Mendes: n.. 95, operário,, casado,
com domicilio eleitoralno districto• municipal de Meyer.
(Qualificação, requerida-, n. 1.510; 12" zona.)
CHRISPIM MARQUES (3:204), filho-de Joaquim: Teixeira,
e-de Rosaria-Marques-, nascido'a 18 de julho de 188^,
em. Portugal; residente á rua-Barão de; Mesquita, n. 135,
commercio, casado, com domicilio- eleitoral no districto
municipal de; Meyer: (•Qualificação ' requerida, m 1.582,
. 8?' zona-;.)
'
CAMILLO DE LIMA FILHO (3'.205), filho de: Camillo de
Lima; e de-Garmelinda Pereira de Lima, nascido a, 8 de
fevereiro de: 191.1-, no Districto Federal;, residente á. rua
Luiz Barboza n. 31, commercio;, solteiro, com-domicilio
eleitoral no- districto: municipal de Meyer.. (-Qualificação requeridaf n . 1.581, 8 zona.).
ALBERTO-DE ALMEIDA (3.206), filho-de.-Maria Rosa dé
Almeida,, nascido: a». 6 de fevereiro de* 1.914,. no Districto Federal, residente.- át rua- Barão- de- Mesquita n. 395,
operário, solteiro, eom' domicilio: eleitoral no- districto
municipal, de Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.599,
8' zona..)
'
.
NICOLA, DE, AUGUSTINI* (3'..207),. filho-de-Rosário-de Augustinis- e,: dè: Itália» de: Augusimisj. nascido:- a 4 de julho
de: 1912,. em Sã-O' Paulo;, residente á Estrada Real de
Santa Cruz' n.. 311, empregado da? Saúde Publica , solteiro;, com domicilio eleitoral no* districto municiipal de
Meyer.. (Qualificação requerida;, n . 5..5)40;. 9 zona.)
ZEI1-Y FERREIRA. LEITE (:3)..208).,. filho: de Balbina de Oliveira;, nascido; a 5 de; agosto dè; 191.4; na Capita" F e deral;, residente: á- rua. Barão dè: Mesquita n-.. 13:4-, carpinteiro, solteiro; com domicilio eleitoral- »no- districto
municipal de Meyer. (Qualificação requerida; n. 1:5:85,
• 8* zona;.)
TOSE" GONÇALVES DE SIQUEIRA (.3.209),. filho de José
Domingos- Gonçalves e* dè Margarida de: Siqueira», nascido.; a .2.9. de. agosto.' de' 1880,, em. Niçtheroy,, Estado do
Rio, residente á rua: Borges- Monteiro, n... 62,. casa 1,
operário da Locomoção, casado;, com domicilio eleitoral
- n a districto' municipal' de Meyer. (Qualificação requerida; n.. 19.946; I zona'.)DULCE MANNO-- (3'-210), filha: de- Antero Manno e> de-. F r a n cisca. Manno:. nascida; a 1' de janeiro- de ;1915,. em Rio
Bonito; Estado do Rio; residente; á' rua? Castro Barboza
m. 24,, estudante,, solteira;,, comi domicilio eleitoral no
disMcto municipal de Meyer:. (Qualificação requerida,
u. f.3.07., 8" zona..)
ESMONAR SILVA (3.211:);, filha: de Pedro Silva e; dc Joaquina- B.ondina" da: Silva,, nascida; a 5. de dezembro de
1903, em Entre Rios; Estado; do; Rio; residente: á- rua
Luiz; Barbeza» n.. 44,, domestica , casada;, com domicilio
eleitoral no districto municipal de, Meyer ., (Qualificação requerida; n.. 498;, 2V zona.);
JÜLIOJ TEIXEIRA, DE; MATTOS ('3.21,2), filho de: José P e r e i r a de Mattos: e: de; Rita , dei Jesus, nascido at. 12 de
abril de 1873, em: Portugal, residente áiruai México n u mero; 20), proprietário;, viuvo,', com domicilio
eleitoral
-
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no distrieto municipal.de Meyer. (Qualificação requerida, n . 10.625, 7* zona.)
SILV1NÓ IGNACIO DOS SANTOS (3.213), filho de Sabina
Ignacia dos Santos, nascido a 1 de maio de 1881, em
Campos, Estado do Rio, residente á rua Archias Cordeiro n . 295, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Meyer. (Qualificação r e q u e rida, n. 1.617, 1 1 zona.)
^UBLIO' FURTADO DE MENDONÇA (3.214), filho de Luii
Furtado de-Mendonça e de Mariana Luiza de Mendonça, nascido a 17 de julho de 1880, no Districto Federal,
residente á rua João Lopes n. 65, operário da Estrada
de F . C. do Brasil, (disponibilidade), casado, com domicilio eleiloral no districto municipal de Meyer.
(Qualificação ex-officio, B . E . 5, n. 20.355, 8 zona.):
CLOTHILDE BUENO PAES LEMOS CHAVES (3.215), filha
de Francisco Bueno Paes Leme e de Otilia Gobalato
Paes Leme, nascida a 3 de fevereiro de 1897, no Districto Federal, professora, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação
requerida, n. 1.617, 11 zona.)
.
BERILO ALBUQUERQUE (3.216), filho de Manoel.Pompeu
de Albuquerque e de Maria de Oliveira Albuquerque, *
nascido a 15 de maio de 1909, no Estado do Rio, r e s i dente á rua Luiz Barboza n . 21, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
(Processo, n . 1.579.)
MARCIMINIO ROBERTO DA PAIXÃO (3.217), filho de F r a n cisco Benigno da Paixão e de Maria Guedes da Conceição, nascido a 22 de março de 1884, em Recife, Pernambuco, residente á rua Paraná n . 21, Encantado,
empregado publico, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida,
n . 1.517, 12 zona.)
UBALDINO BORGES PINHEIRO (3.218), filho de José Borges Pinheiro e de Maria Borges Pinheiro, nascido a 16
de maio de 1888, em Paracamby, Estado do Rio, residente á rua Castro Barboza n . 51, commercio, viuvo,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
(Qualificarão requerida, n. 1.587, 8 zona.)
AUDO DE ARAÚJO DIAS (3.219). filho de Antônio Josá
Dias e de Ignacia Joaquina Dias, nascido a 17 de maio
de 1914, na Capital Federal, residente á rua Torres
Homem n . 123, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Meyer. (Qualificação
requerida, n. 1.584. 8" zona.>
OURVAL AUGUSTO CORRÊA (3.220), filho de Antônio
Alves Corrêa e de Luiza Sá Pereira, nascido a 2 de j u lho de 1882, em Magé, Estado do Rio, residente á rua
Barão de Vassouras n. 36, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 1.588. 8 zona.)
.TOSE' AMADEU DE MELLO (3.221), filho de Manoel Antônio de Mello e de Maria Alves Joanna, nascido a 27
de agosto de 1904, no Districto Federal, residente á
rua Vaz da Costa n. 95, operário, solteiro, com domici' lio eleitoral no districlo municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.424, 11" zona.)
OSWALDO DE SOUZA BORGES (3.222), filho de Isaac de
Souza Borges e de Adelaide de Macedo Borges, nascido
a 1 de janeiro de 1910, no Districto Federal, residente
a rua Goyaz n. 92, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.422, 11 zona.)
PAULO RIBEIRO GUIMARÃES (3.223), filho de JOsé Pereira Guimarães e de Maria Emilia Ribeiro Guimarães,
nascido a 11 de setembro de 1911, no Districto Federal,
residente á rua Vaz da Costa n. 93, estudante, solteiro,
com domicilio eleiloral no districto municipal de
Mever. (Qualificação requerida, tt. 1.421, 11" zona.)
DJALMA JOSE' SOARES (3.224), filho de Agostinho José
Soares e de Bernardina da Costa Mendes, nascido a 26
de junho de 1912, no Districto Federal, residente á rua
Padre Januário n. 64, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 868. 12 zona.)
ANTONIO VIRIATO ALEXANDRE (3.225), filho de Virialo
Alexandre e de Eugenia Teixeira, nascido a 14 de d e zembro de 1912, no Districto Federal, residente á rua
Ernesto Nunes n. 18, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, n. 1.817. 12 zona.)
HONORTO TELLES DO AMARAL (3.226), filho de Honorio
Telles do Amaral e de Scbastiana Amaral, nascido a 2

de agosto de 1904, no Districto Federal, residente á rua
Goyaz n . 780, operário, casado. (Qualificação requerida, n. 1.152, 12* zona.)
Districto Federal, aos 29 de agosto de 1934. — O escrivão, ad-hoc, Joaquim Boavenlura da Silva Mattos.
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DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORA!
(Districtos municipaes de Meyer e Inhaúma)
JUIZ DR. EDMUNDO DE OLIVEIRA FIGUEIREDO
Faço publico, para os fins dos a r t s . 43 do Código e 2u
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por
este Cartório e Juizo da 11" Zona Eleitoral, estão sendo p r o cessados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
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GERALDO SAMPAIO DA SILVEIRA (3.227), filho de José
Gomes da Silveira e de Anna Sampaio da Silveira, nascido a 21 de outubro de 1910, em Juiz de Fora, Estado
de Minas, residente á rua Matheus Silva n . 78, com-'
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, n u mero 652 — 11" zona.)
"
ROQUE COELHO BAPTISTA (3.228), filho de Roque Baptista Coelho e de Maria Rosa, nascido a 9 de janeiro de
1875, em Bello Horizonte, Estado de Minas Geraes, r e sidente .', rua Goyaz n . 78, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de I n h a ú m a .
(Qualificação requerida, n. 1.402 — 11* zona.)
ANTONIO GOMES (3.229), filho de Manoel Gomes e de
Deolinda das Angas Gomes, nascido a 18 de julho de
1916, no Districto Federal, resiúente á rua José dos
Reis h . 737, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de lnhúma. (Qualificação requerida, n . 1.392 — 11 zona.)
WALDEMIRO FERREIRA DA SILVA (3.230), filho de Maria Francisca da Silva, nascido a 16 de dezembro de
1905, em Campo Alegre, Parãhyba do Sul, residente á
rua José dos Reis n. 601, empregado publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúm a . (Qualificação requerida, n. 1.821 — 12 zona.)
•AUGUSTO PEREIRA DINIZ (3.231), filho de José Pereira
Diniz e de Alice Gil, nascido a 8 de setembro de 1812.
no Districto Federal, residente á rua Matheus Silva
n . 76, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida,
n. 1.401 — 11 zona.)
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA (3.232), filho de José F r a n cisco de Oliveira e de Maria Vitalina de Jesus, nascido
a 8 de dezembro de 1910, em Bello Horizonte, Estado
de Minas Geraes, residente á avenida Automóvel Clube
n . 128, portuário, solteiro, com domicilio eleitora! no
districto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, B . E . 67, n. 780 — 11" zona.)
ARMANDO PACE (J.233), filho de Flavio Pace e de Virgínia Pascali, nascido a 16 de agosto de 1912, no Distrieto Federal, residente, á rua Matheus Silva n. 68,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis—
• tricto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida,
n . 1.3rõ — 1 1 zona.)
ARTHUR PINTO DUARTE (3.234), filho de Balbina Pinto
Duarte, nascido a 24 de fevereiro de 1907, no Districto
Federal, residente á rua Vaz da Costa n. 18. operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Inhaúma. (Qualificação requerida, n. 1.393 —
11 zona.)
IRENE MÜLLER (3.235), filha de Paulo Multei' e de Ceeilia Müller, nascida a 25 de julho de 1901, no Districto
Federal, residente á rua Padre Januário n. 108. domestica, casada, com domicilio eleitora! no dislricto
municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, nu-,
mero 1.584 — 12 zona.)
MOACYR RUFFO (3.236), filho de Antônio Ruffo e de Angelina Ruffo, nascido a 28 de junho de 1912. no Districto Federal, residente á rua José dos Reis n . 712,
commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificarão requerida,
TI. 1.394 — 11" zona.)
JOSE' SAMPAIO SILVEIRA, filho de José Gomes da Silveira e de Anna Sampaio da Silveira, nascido a 9 de
janeiro de 1908, cm Juiz de Fora, Estado de Minas Gc-
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raes, residente ;á r u a Matheus Silva n, ,82, -com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.. '.(Qualificação requerida, n.. 1...3.95 — 11 zona.)
ERNESTO PAULO PEREIRA BARRA (3.-238), fiiho de-João
Ernesto B a r r a e d e Leonor Augusto Barra, nascido .-a
7 df> .agosto ede P9C5, no Estado de .São 'Paulo, residente
a rua Maria Amalia n . 7 A, commercio, solteiro, L c o m
domicilio eleitoral no districto .municipal de Meyer.
('Qualificação requerida, B.» E . 77, u , 654.)
SANDALIN© BA SILVA MOREIRA (3.239), filho de Alipio
Alves Moreira e de Maria Bernardina d a .Silva, nascido
.a 1.0 de novembro de 1:908, no Estado d a Bahia, r e sidente á - T u a - D x . . Sá Freire n . 76, comfhercio, solteiro,
com domicilio eleitoral n o districto municipal de "Meyer.
.(.Qualificação sx-officio, B . JE. 66, n.. .387:)
SALÜSTIANO CORRÊA NUNES. <(.'3.24'ff)-, filho d e Agostinho
•da Silva Nunes e d e Ceeilia Corrêa Nunes, nascido ,a 4 d e
junho de 1901, no Districlo .Federal, residente á r u a Matheus Silva ri! 187, operário, .-casado, com domicilio eleiloral no «districto municipal de I n h a ú m a . (Qualificação '
requerida,-n. 1/452 — 1 1 zona.)
CARLOS FERREIRA DA ROCHA' ,(3 ..241),, filho d e -Carlos de
•i Rocha, e de Maria Souza Ferreira, nascido a 2 de agosto
de 1911, mo Districto "Federal, residente A r u a Professor
Burlamarqui n. 8.6, (Madureira<), •eommer.eio, .casado, .com,
domicilio eleitoral no districto .municipal do Meyer.
(Qualificação ex-officio, B„ .E.. -66, n.. 7.96 —, I . z o n a . )
ANOBIO LOPES DA SILVA (3.242), filho de A r t h u r José
Lopes da Silva e de Julia Ignacia Souza,, nascido a 16 de
agosto de .3:908, u o Districto .Federal, lavrador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer.
(«Qualifreação ex-officio, B*-!!: 74, n . i .822— 1 1 zona.)
ALBERTO BRAZ DE LEMOS :(,3.243), filho de. Manoel Braz .
•de Demos e de Guiihermina TSraz .Lemos, nascido a :2 de
dezembro de 1905, no Districto Federal, residente á rua
Barão de üotegipe n , 79., ,cása 4, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer..- .(Qua, lificação ex-officio, B. E . -66, n. 381 — I zona.)
PEDRO DA SILVA JÚNIOR -(3.244), filho de Antônio Pedro
da Silva •<? -de Marciana dá Silva Gosta, nascido ,a 27 d e " .
fevereiro.de 1912, no Estado do Amazonas,-residente á
rua Marquez de .Sapucahy n.' 307, casa % •commercio,
solteiro,. 'ÍQualificação ex-officio, B . E . '66, n . '379. — I zona,')
a
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. Paulo, residente. á rua -Castro Alves n. '28, casa 6, sar" -genfeo d a Armada, casado, com domicilio eleitoral no d i s tricto municipal do "Meyer. (Qualificaçãoex-officio,
B . E . 78, n. 657 — P z o n a . )
SAUL DE MENEZES MURIAS (3.252), filho de Mario de
Queiroz Murias e de Maria 'Luiza de Menezes Murias*
nascido a P de novembro de 1910, em Barra Mansa,
.(Estado do Rio de Janeiro), residente ã rua S. F r a n cisco XavieT n . -892, official -da Armada, casado,, com
domicilio eleitoral no dislricto municipal do Meyer.
' 'Qualificação -ex-officio, B. >E. --'69, — 1* z o n a . )
PEDRO -DA GOSTA 'GUIMARÃES (-3.253), .filho d e ' J a n u á r i o
Bezerra d a Costa -e de TVlaria Guimarães, nascido a 29
#e"junho de 1889, %m Fortaleza (Estado do'Gearã-), r e s i - "
dente á r u a Oliveira Alves n . -93, 'sargento da Armada,
casado, com domicilio_ eleitoral no districto municipal
do Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 75, n . 389 —
I" :-/.nr.a.)
'
AGOSTINHO EUGÊNIO SALLES (3.254), filho de João
Pompilio Salles e de «'Thomazia Leopoldina de Salles,
nascido a 13 de novembro de 1900, em B a r r a Grande
-(Estado da Bahia), residente -á r u a Pedro Domingues
n . 5 A, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto muni cipal do Meyer. (Qualificação ex-of ficio, B ,
E . "78, n . 3 5 — IO" zona:)
ANNIBAL WINTHER .(3.255),' filho de .'Theodoro- Emilio
Winther e d e Maria José -Cardoso Winther, nascido a
20 de junho de 1897, em Taubaté (Estado de -S. P a u l o ) ,
residente-á rua "Tenente Costa n . 19, sargento ajudante
do Exercito, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal do Meyer. (•Qualificação ex-o)'ficio, B. E. 79,
. s... -4 — 3 aona.') •
PEDRO VERÍSSIMO . DA CRUZ (3.. 256), filho de Manoel
V-eT.lssimo F e r r e i r a G i l e de Josepha.Maria de Carvalho,
nascido a 29 de setembro de 190ã, em Esperança (Estado
da Parãhyba do Norte,),-residente ;á rua José; dos Reis
n . '87, militar, .casado, com domicilio .eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação
ex-officiò,
B.. E.. 18, ,n. -M ;—- 7 zona.)
HERMES JJJE-LTMÁ (3 ..257)., filho de'-João das Virgens Lima
e de Alexandrina Magna de Lima, nascido a 9 de
setembro de 1884, em Maceiõ (Estado de Alagoas),
residente á Avenida Suburbana n. 2.244.,, militar, casado,
. com. domicilio eleitoral n o distrieto municipal d o Meyer.
* íQualificação ex-officio, B . E,. 84, n. -5-— 7 zona..)
HERNANI "VIEIRA (-3.258), IHho de -Gabriel Archanjo Vieira
e. de Maria José .Ribeiro Vieira, nascido a -8 de -maio de
1895, em Thebas de l e o p o l d i n a (Estado d e Minas Geraes),
residente á rua Guiihermina n . 27, militar,, solteiro,
com domicilio eleitoral no- distrieto municipal do
Meyer» ('Qualificação ex-officio, B . 32. 75, n!. -6 — 7*
zona,')
ISABEL DO AMARAL (3 ..259). filha, de Nicolau -José do
Amaral e de Thereza de -Jesus do Amaral, nascida -ã 31
de maio de 1884, no 'Dislricto Federal, residente á r u a
Silva .Xavier n. 40, funccionaria municipal, viuva, com.domicilio eleitoral no distrieto municipai -do Meyer.
{'Qualificação ex-officio, B. E . 78, n. 119 —- 4 -zona.)
RO.STNA MATHILDE BELLA GAMBÁ (3.26i'\ filha de F r a n -cisco Bellagamb.a e de Till-a -Carbone Betlagamba. n a s : eida a 20 de novembro de 1898, em Juiz de Fora- {Estado
.'. de Minas Geraes), residente á- r u a Pedro 'Carvalho n . 51,
'funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral
u o districto municipal d o ' M e y e r . • (.Qualificação ém-officio, B . E . 78, n . 201. - p - 4 zona..)
" • "
~~MARIA NPLDA CASTELLÃES CÉSAR (3..261),- filha de F r a n cisco Moreira César e de Maria Baptista -Castéllães Gesar,
nascido a 26 de dezembro de 1911, no Districto Federal,
residente á rua 24 de.Maio n. 29.1, funcciona<ria municipal, solteira, com domicilio .eleitoral ao- districto municipal do Meyer. (Qualificação ex-bfficio, JB. IE. -78,
n. '56 — 4 . zona.
LAURA DE :C AR VALHO DEVEZA (3.2.62), filha de José Nunes
Martins de Carvalho e d e Bifa Faria Martins Carvalho,
nascida a 12 de. Setembro de 1893, no Distrieto Federal,
residente á rua Gaspar :n'.44 (Pilares),,_funccmnária m u .nicipál, casada, com domicilio eleitoral.:no di-stri-cto m u jnicipál de In-búma. (Qualificação ex-officio, B . E . 9,
:n. '25.32:: — 4 ' zona.)
SEBASTIÃO GLTAIPIO DA. SILVA (3.263),, filho d e Olympio
'Geraldo da Silva e de" Maria Olymp.ia do Nascimento,
nascido a 1 de Abril de .'1-904, em Bananal {Estado dé
. 'S. P,auW).j residente á r u a Marquez de ,S, Vicente si. 530.
l
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JOSE' CARLOS DE 'MACEDO 'COSTA '(3.245). filho d e João
Carlos Faria da Gosta e de TVIaria Julia Pinto de. Macedo
' ' ' Costa, nascido a 29 de Dezembro de 191-4, "no Estado do ^
•Rio, residente á.rua Cunha h.' .11, barbeiro, com domicilio.
.' e l e i t o r a l n o -districto municipal do Meyer. ('Qualificação
exaofficio/^B.
E . 77,-n. 72.1 — 4» z o n a . )
JOAQUIM "NOGUEIRA QUEIROZ FILHO (3.246), filho de
Adelina Hercilia Queiroz, nascido a .1 de abril de 1'893,
no Districto Federal, -residente á rua Ribeiro Magalhães
a . 44, barbeiro, casado, .comi .domicilio eleitoral no d i s tricto municipal i do Meyer. "(Qualificação
ex-officio,
'
B . E . 7 7 , u . 65-9 — 1 1 zona.)
GENTIL CHAGAS (3.247),. filho de João Rufino Chagas e
de Hormesina Chagas, nascido a .19 de fevereiro de
1910, no Districto Federal, residente á rua Meyer a . 7 8 ,
funecionario da .Ligbtt, solteiro, com domicilio .eleitoral
no districto municipal do "Mèyer. (Qualificação r e q u e rida, n. 11.495 — 6" -zona.)
ROMUALDO DA "VEIGA MABQUES (3.. 248,), filho de Fidelix '
José Marques e de Cândida 'Christina de P.aula Marques,
nascido á 7 de fevereiro de 1906, no Districto Federal,
, -residente á rua Meyer n. 95, .commercio-r solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal do .Meyer.
(Qualificação requerida, n . 8.081 — 11 .zona.)
NICANOR BARBOSA DE OLIVEIRA (3..249), íilho de Pedro
de Oliveira-e de Leonor Rocha d e Oliveira, nascido a
30 de agosto de .1.905, na Capital Federal, residente á
,.jc.ua Dias da Cruz n.. 429, medico, .casado, com domicilio
•eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (-Qualificarão requerida, n. 8.081 — 5 zona..)
FRANCISCO-XAVIER DE ANDRADE (3.250,), filho de-José
"Xavier de Andrade e de Edeltrudes Teixeira de Andrade,
nascido a 18 de outubro de 1904, em Canella {Estado de
Sergipe), residente á rua Archias -Cordeiro :n. 882,
• sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal do Meyer. (Qualificação
ex-officio,
B.E.-- 75, n . 346 — I zona.,)
RAUL VTAL- {3.2513, filho de João .Faria e . d e Val-entina
'Margarida Vial; nascido a 23 de Julho de 1903, em São '
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funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral
no districlo municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio, B. E . 77, n. 158 — 4* zona.)
ELOY RODRIGUES (3.264), filho de. Francisco Rodrigues
e de Assumpção Santa Maria, nascido a 22 de Abril de,
1902. no Districto Federai, residente á rua General Polydorô n. 44, funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio,
B. E . 77, n. 151 — 4" zona.)
AMABILIÃ DA SILVA GOMES (3.265), filha de Oscar da
Silva Gomes e de Anna Anta Teixeira da Silva, nascida
a 13 de Maio de 1906, no Districto Federal, residente á
rua Dias da Cruz n. 811, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Meyer. (Qualificação ex-offtido,
B. E . 78, n. 12 — 4"
zona.)
:
MARIA ARAÚJO MIRANDA (31266), filha de João GapistranO
Gomes de Araújo e de Rufina Angélica dos Reis Araújo,
nascida a 2 de Maio de 1892, em Magé, residente á rua
Freitas Madureira n.15 casa 2, professora primaria,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Meyer. .(Qualificação ex-officio,
B . E . 78, n. 15i —
4°, zona.)
CÂNDIDO ANTONIO MACHADO (3.267), filho de Antônio
Machado e de Esperança Conceição Machado, nascido a
11 de março de 1890, em Santa Thereza de Valença, residente á rua J n. 30 (Cascadura), empregado municipal,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Inhúma. (Qualificação ex-of ficio? 13. E. 83, n. 29 —
3" zona.)
WALDEMAR DA SILVA GORRILHAS (3.268), filho de José
da Silva Gorrilhas e de Anna da Gloria Fernandes da
,Silva, nascido a 6 de abril de 1904, no Districto Federal,
residente á rua Angelina n. 64, lavrador, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer.
(Qualificação ex-officio.
B . E . 74, — 14* zona.)
ISAURA FERNANDES AROUCA'BORGES (3.269), filha de
Theophilo Fernandes Arouca e de Maria Benvinda Roquette Arouca, nascida a 7 de agosto de 1903, no Districto Federal, residente á rua Luiz Silva n. -109, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.329 —
11 zona.)
ESMERALDA GUIMARÃES LISBOA E SILVA (3.270), filha
de Bernardino da Silva Guimarães e de Alexandrina de
Souza Guimarães, nascida a 21 de setembro de J904, no
Districto Federal, residente á rua Clarimundo de Mello
n. 192, operaria, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação
ex-officio,
B. E . 78, n. 694 — 11 zona.)
ELSA BASTOS CASAES (3.271), filha de Antônio Francisco
Casaes e de Luiza Bastos Casaes, nascida a 30 de novembro de 1913, no Districto Federal, residente á rua
JMorro do Vintém"n. 214, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no-districto municipal do Meyer. (Qualificação, requerida, n. 1.000 — 11" zonta.)
MARIA AZEVEDO (3.272), filha de Domingos Azevedo e de
Maria Hercilia Azevedo, nascida a 5 de Setembro, na
Cidade Alta (Estado da Bahia), residente á rua Maria
Calmon n. 36, roupeira, solteira, com domicilio eleitoral
no districto municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E. 67 — 7° zona.)
DJANIRA GUIMARÃES PIRES (3.273), filha de Augusto
Carlos Guimarães e de Maria Magdálena Guimarães, nascida a 19 de maio de 1902, em Itaqui (Estado do Rio
Grande do Sul, residente á rua Alzira Valdetaro n.,113 A,
dactylographa, casada, com domicilio eleitoral no districto mmicipal do Meyer. (Qualificação
ex-officio,
B. E. 67 — 7" zona.)
RACHEL MA.tTINS GOMES (3.274), filha de Randolpho
Martins Fagundes, e de Evarista Martins Gomes, nascida
a 28 de fevereiro de 1912, em Juiz de Fora (Estado de
Minas Giraes), residente á rua. Wenceslau n. 53, dactylographa, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio,
B. E. 67
— 7 zona.)
SEBASTIÃO DA ROCHA BAPTISTA (3.275), filho de Joaquim da Rocha Baptista e de Margarida Fonseca e Souza,
nascido a 25 cie dezembro de 1893, no Districto Federal,
residente á rua Piauhy n. 110, commercio, solteiro com
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
(Qualificação requerida, n. 999 — 11 zona.) )
LUIZ MONTANI LISBOA (3.276), filho de Luiz Firmo Lisboa e de Adelia Montani Lisboa, nascido a 8 de novembro
a
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de 1909, no Districto Federal, residente a rua São Francisco Xavier n. 423, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no distrioto municipal de Meyer. (Qualificação
ex-officio,
B. E . 66 — i" zona.)
ALBERTO BRAULIO DOS SANTOS (3.277), filho de Alberto
Pedro dos Santos e de Firmina Luiz dos Santos, nascido
a 27 de junho de 1915, no Districto Federal, residente á
rua Dorothéa Eugenia n. 25, portuário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto - municipal de Meyer.
'
(Qualificação ex-officio,
B . E . 67 — 7* zona.)
ANGELINA GOMES ROCHA (3.278), filha de DaQiel Gomes
Rocha e de Maria Virgínia da Rocha, nascida a 14 de
abril de 1911, no Districto Federal, residente á rua
Paraguay n. 21, professora, solteira, com domicilio eleitoral nò districto municipal de Meyer.' (Qualificação
requerida, B . E . 6 7 , n. 293 — 11" zona.)
-

HELENA DE SOUZA COSTA (3.279), filha de Antônio Zeferino de Souza Neves e de Capitulina Maria Neves, nascida a 18 de junho de 1899. em São Salvador, Estado da
Bahia, residente á rua São Gabriel n. 31, domestica,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Meyer. (Qualificação requerida, n. 975 — l i * zona.)
JOSÉ NATTE FILHO (3.280), filho de José Natte Sobrinho
e de Angelina da Silva, nascido a 14 de dezembro do
1911, no Districto Federal, residente á.rua Miguel Fernandes n. 188, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação
requerida, n. 10.820 — 7" zona.)
MERCEDES DE PINHO MAYER (3.281), filha de Alfredo Martins de Pinho e de AVma Lacerda de Pinho, nascida a '
30 de junho de 1885, no Districto Federal, residente á
rua D. Anna Nery n. 216, casa 10, funccionaria publica,
casada, com domicilio eleitoral no. districto municipal
de Meyer. (Qualificação ex-officio,
B. E. 76, n. 170
— 1* zona.)
DYLA ARRUDA (3.282), filha de Manoel Gonçalves Arruda
Júnior e de Rita Cândida Arruda, nascida a 9 de março
de 1915, no Districto Federal, residente á rua Carolina
Santos n. 125, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação
requerida, n. 1.515 — 11 zona.)
ARY DOS SANTOS (3.283), filho de Ismael Rodrigues dos
• ' . Santos e de Alice dos Santos, nascido a 26 de dezembro
de 1912, no Districto Federal, residente á rua Cardoso
n. 122, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal da Meyer. (Qualificação requerioa,
n. 501 — 11 zona.)
'JOSÉ VALENTIM MOTTA (3.284), filho de José Vaientimda Motta e de Maria Josephina da Motta, nascido a 24
de setembro de 1880, em Mar de Hespanha, Estado de
Minas Geraes, residente á rua José Bonifácio n. IS6,
contador, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. "648
— 11 zona.)
JOSÉ RAPHAEL DE LOURENÇO (3.285), filho de Celestino
Pedro de Lourenço e dé Carolina ue Lourenço, nascido
a 8 de março de 1898, no Rio de Janeiro, residente á rua
Silva Valle n. 94, portuário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Mover. (Qualificação
ex-offieio,
B. E. 67 — 7* zona.)
OSWALDO GONÇALVES DE CAMPOS (3.28o), filho de Adelino Gonçalves de Campos e de Marcolina Rosa de Campos, nascido a 24 de dezembro de 1904, no Districto Fe-,
deral residente á rua César Azame n. 46, funecionario
publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.' (Qualificação requerida, n. 11.144
— 6 zona':)
JOAQUIM LOURENÇO SARAIVA SOBRINHO (3.287), füho
-de Antônio Lourenço Saraiva e de Adelina * Conceição
Sara.iva, nascido a 8 de dezembro de 1904, no Districto
Federal, residente á rua Joaquim M i l e s n . 29, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Meyer. (Qualificação requerida, n. 460 — 11 zona.;
ISALTINO SANTOS (3.288), filho de Angela Maria da Conceição, nascido a 14 de maio de 1906, no Districto F e deral, residente á rua Piauhy n. 29, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
(Qualificação requerida, n. 9.102 — 7 zona.)
JOÃO PEIXOTO VIANNA (3.289), filho de José Peixoto da
Fonseca e de Maria Albertina Vianna, nascido a 8 de
abril de 1899, em Quatis de Barra Mansa, Estado do Rio
de Janeiro, residente á rua Martins Costa n. 90, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mua
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nicipâi de Meyer. (Qualificação requerida, n. .697' —
12" zona.)
i SEBASTIÃO ARMSTRONG LOPES (3.290), filho de Antônio
Gonçalves Lopes' e de Rosalina Armstrong Lopes, nascido a 20 de janeiro de 1899, no Districto Federal, resi- dente á Travessa Virginia n.. 17 E, motorista, sasado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
(Qualificação requerida, n . -960 — 11 zona.)
HOSTEMBERG TEIXEÍRA DE MAGALHÃES (3.291), filho
de Joaquim Teixeira de Magalhães e de Laurentina^
"Vieira de Magalhães, naseido a 21 'de dezembro de 1904,""
no Districto Federai, residente'á rua 24 de maio n. 1.365,
commercio,. solteiro, com domicilio, eleitoral'no'districto
municipal de Meyer. -(Qualificação requerida, n. 981
'—. 11' zona.)'
•
BENEDICTO BEZERRA DE ARAÚJO, (3.292); fiiho de João •
Bezerra de Araújo e de Francisca das Dores, nascido em
Sapê, Estado''da Parãhyba do'Norte, residente à rua
Miguel Cardoso n. 18, reformado da Policia Militar, c a sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Meyer. (Qualificação requerida, B . E. 63, n. 10.808 —
12 zona,)
MANUEL JOAQUIM PEREIRA. (3.293), filho de Manoel Joaquim Pereira e de Belmira Reis Pereira/nascido a lí>
de, setembro de 1909, em Túnel'•Grande, Estado do Rio
de Janeiro, residente á rua Wenceslau n. 64, operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Mever. (Qualificação ex-officio, B. E. 67 — 7" zona:)
EDGARD RODRIGUES ALVES (3.294),'filho de Sebastião
Rodrigues Alves e de Honoria Rodrigues Alves, nascido,
a .21 de julho de 1900, em Pelotas," Estado do Rio Grande ,,
do Sul, residente á rua Cláudio da Costa n. 45, operário,
casado, com' domicilio eleitoral no districto municipal
..de' Mever. (Qualificação ex-of'ficio..B.E.
67 — 7 zona.).
GUSTAVO-AMARAL (3.295), filho de Francisco Gustavo do
Amaral e de. Leopoldina Josephina jBarros do Amaral,
nascido a 10 de setembro de 1880, no Districto-Federal,
residente á rua. Santa Alexandrina n : 123,' commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de .Meyer. (Qualificação -ex-officio, B. E,*,74-—•-14 zona.)
.MARIO LEITÃO, (3.296), filho de Júlio ;José*Leilãb e de
Maria das Dores Leitão, nascido a 30. de "janeiro de' 1901.
no Distrieto Federal, residente á rua Luiz Pinto n . 35,
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral. no distrieto
municipal de Mever. (Qualificação ex-officio, B. E. 74*
— 14* zona.)
. .
**
ERGARD SANTOS DE OLIVEIRA (3.297). filho de Wenceslau' Santos de Oliveira e de Christina Dantas de Oliveira, nascido a 5 de julho de 1903, em Porto Novo do
Cunha. Estado de Minas Geraes, residente á rua João
Vicente n . 793,.motorista, casado, com domicilio eleit o r a l . no districto municipal de Meyer. (Qualificação
cx-officio, B . E . 67, n . . 66 — 7 zona.)
JOSÉ RODRIGUES FERREIRA (3.298), filho de José Rodrigues Ferreira e. dé Amalia Carolina da Costa Ferreira,
aascido a 14 de julho de 1910, no Districto. Federal, r e sidente á rua da Capella n . 114, commercio, solteiro,
Jom domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
'(Qualificação requerida, n . 11.749 — T zona.)
AUGUSTO DE FARIA (3.299), filho de Francisco Antônio
de Faria e de Albertina Almeida de Faria, nascido a 20
de maio de' 1912, no Districto Federal, residente á rua
Anna Guimarães n. 25*casa 9, empreg. escriptorio. solteiro.'com'domicilio-eleitoral no. districto municipal de
Meyer/* (Qualificação requerida, a. f I .«30 — 6* t o n a . )
VVENCESLAU JOSÉ DAS CHAGAS (3.300), filho de Cândido
José. das Chagas e de- Maria Dornellas França, nascido a
28-de "setembro de- 1884, no Rio de Janeiro, residente'a
TU a'Leon idas n. . 144... (Olaria),;.- commercio,. casado:- com .
domicilio eleitoral no• districto municipal de Meyer.
(Qualificação ^ex-officiò. B . E. 66 — 1" zona )
.(•SMAR...RODRIGUES. DA SILVA (3.301), filho.de Ramiro
Rodrigues e de Jacynlha Rodrigues", nascido, a 19 de
junho "de 1916, no Districto Federal, residente a rua
'Alvares Azevedo vi. -46,' portuario,-.sdVteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Mever; (Qualificação
ex-officio. B. E . 67—'• 7 zona.)
WALDEMAR MACCHIONI (3.302), filho de Paulo Macchioní
e de Carminda Macehioni, nascido de .10 de janeiro de
1913 no Districto Federal, residente á.rua Souza Barros
n . . 195, 'operário, solteiro, com domicilio eleitoral no. '
districto municipal de Mever. (Qualificação
èx-officio,
B . E. 78, n. 699 — 11° zona.)
'
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SEBASTIÃO NUNES DE SOUZA (3.303), filho de Adelino
Nunes .de Souza e de Maria Grosse Valino de Souza, n a s cido a 21 de janeiro de 1916, no Districto Federal, r e s i dente á rüa Dias da Cruz n. 275, estudante, solteiro com
domicilio eleitoral no -districto municipal de Meyer.
(Qualificação requerida, n . ' 1.278:— li'-zona..)* *•
NAHOR DE SOUZA GUADELUPE (3.3.04),'.filho de JoãoAlves de Souza Guadelupe, nascido a 2 -'de junhó.ide,
- .-V1913; em Mar" "de Hespanha^'Estado,-de Minas. Geraes,
.
residente-á rua Padre Januário h: 98, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral .no districto. municipal deMeyer. ' (Qualificação requerida, n." 700 —, 12 zona.)
CONCETTA CITERA RUBINAULT-(3.305), filha de Saverio
citero e de Filomená Giorciasi, nascida a 13 de -janeiro
".' de 1899, no Districlo Federal, residente á rua General
Roca n . 122, operaria, casada, com domicilio eleitoral
no districto' municipal de Meyer. (Qualificação exofficio, B. E . 78 — 11' zona.)
'
. •' '
'
ALBINO BORGES DE FARIA (3 303), filho de Vicente Borges
de Faria e de Aurestila Borges dè Faria, nascido a 27
de novembro" de 1908, no Districto Federal, residente á •
.
r u a Glaziou n . 79 A, portuàrioj solteiro,-com domicilio
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação
ex-officio, B . E . 67 — 7' zoría.)
-, .
JOSÉ DE OLIVEIRA (3.307), filho de Antenor da Oliveira
e de Alice de Oliveira, nascido a 26 de.março dò.1915,
no Districto Federai, residente á . r u a Piauhy n . 25,
• ^ commercio,-solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal 'de Meyer: (Qualificação requerida, n . 1.467
— 11 zona.)
• ,
0SMÁR DE OLIVEIRA SOBRINHO (3.308), filho de Joaquim
,Nunes Sobrinho e de" Ricardina Barboza-de Oliveira,
nascido á'18 dé fevereiro de 1901, em Palma,'Estado de
• Minas. Geraes,-residente á rua A n . 71. A-, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Mever. (Qualificação ex-officio, B . E . 67 — 7 zoaa.)
JOSÉ PEIXOTO VIANNA (3.309), filho de José Peixoto
Fonseca e de. Maria Albertina Vianna, nascido a 16 de
outubro de 1896, em-Barra Mansa, Estado do Rio de J a neiro; residente á rua Martins Costa 90,.commercio. sol—
teiro, eom domicilio eleitoral no districto municipal de
Meyer."(Qualificação requerida.TB.' E; 380 — 12* zona.)
JACINTHO DE LIMA PAES LEME (3.3)0), filho de J a cintho Benevides Paes Leme e de Maria-José de Lima
Paes Leme, nacido a 11 de outubro de 1891, no D i s tricto Federal, residente á-Praia de São llhristovão niir
mero 215," operário, viuvo, com. domicilio eleitoral no
districto municipal de Mever. (Qualificação
ex-officio,
B. E. 67 — 7 zona.)'
' JULIÃO DE'ALMEIDA MACHADO (3.311), filho de Avelino
de Almeida Machado é de Maria Cândida de Almeida,
• 'nascido a 18 de abril de 1913,.no Districto,Federal, residente á rua Piauhy n. 30, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal- de/Meyer. (Qualificação ex-officio, B. E . 67,- n . 240 — l i ' zona.•)-• .,
NELSON RIBEIRO (3.312). filho dé 'Antenor.Ribeiro e de..
- .Natalina Rocha Ribeiro, nascido", a . 16 de novembro de
1908, no Districto Federal,, residente á rua São Luiz
Gonzaga n . 148, operário, í o l t e u ^ , com'-domicilio' elei-,toral no! districto municipal de Meyer. '(Qualificação;'.
ex-of fino, B . E. 67 — 7 zona.)
•.
" .
ÁLVARO DE FARIA (3,313), filho de João Rodrigues de
Faria e de Ernestina Florericia de Faria, nascido a 28
• de-maio-ide .1915.,, no Dislricto Federal, residente-á rua
• Borges Monteiro n. 99, portuário., solteiro, com domicilio
eleitoral ho districto municipal de Meyer. (Qualificação
ex-officiò, B . E. 67 — 7 zona.)
• ), .
EUCLYDES.PINANGE SOARES. (3*314), filho de Manoel Pi-*
, ' nange'Soares e: de Maria" José -Soares, nascido ã 27 do
agosto de 1908, -no"Distrieto:'Federal,: residente á Avenida Suburbana n. 2.474fcqmmerciq, solteiro, com. d o - '
micilio eleitoral no districto municipalde Meyer. (Qualificação ex-officio, B. E. 66".— 1* zona.)
,
ARMANDO PASTOR (-3.315), filho.de José Paschoal ,'e 'de
Luiza Pássaro,. nascido a 4 de' dezembro* de 1894, no
Districto Federal, .residente-- Ã. rua Itamaraty n. 1'22,
operário; casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal.de Meyer. (Qualificação requerida, n. 10.082'
— 7" zona.)
*
•
AURÉLIO' PINTO FILHO (3.316), filho de Aurélio José
Pinto, e de.Alzira de,Brito Pinto, nascido a. 23 de outubro de 1914, no Districto Federal,, residente á -rua Caxamby .n. 266, commercio, solteiro, com domicilio elei1
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1898, em São Gonçalo, Estado do Rio, residente á rua
toral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação
Heleodora n . 49, domestica, solteira, com domicilio eleirequerida, n . 965 — 11* zona.)
MANOEL FRANCISCO DE SOUZA (3.317), filho de Duquer
toral no districto, municipal de Meyer. (Qualificação
Francisco e de Onorina de Souza, nascido a 3 de maio
requerida, n. 706 — 12* zona.)
de 1912. em Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente
CARMEN RIPPER FERREIRA GUIMARÃES (3.331), filha de
á rua Meira Vasconcellos n . 31 casa 0 , vidreiro, solCesario Antônio Ferreira e de Maria Ripper Ferreira,
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
nascida a 18 de setembro de 1908, no Districto Federal,
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 70, n . 31 —
residente á rua Cachamby n. 202, domestica, casada,
3 zona.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
• ULISSES DE CASTRO LIMA (3.318), filho de Manoel Joa(Qualificação requerida, n. 9.465 — 7' zona.)
quim de Lima e de Satustiana Maria da Conceição, nasARACY RODRIGUES DA SILVA (3.332), filha de Themiscido a 28 de março de 1891, em Pernambuco, residente á
tocles Rodrigues da Gosta e de Isabel Pereira da. Costa,
r u a Cesaria n . 58, operário, casado, com domicilio eleinascida a 7 de fevereiro de 1913, em Belém, Estado do
toral- no districto municipal de Meyer. (Qualificação
Pará, residente á rua Tenente Costa n . 51, commercio,
ex-officio, B . E . 78, n . 428 — l i " zona.)
casada, com domicilio eleitoral no districto municipalCARLOS TEIXEIRA PINHO (3.319), filho de Manoel Teixeira
de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 66, n. 500
Pinho e d e Maria dos Anjos Pinho, nascido a 23 de
— 1" zona.)
novembro de 1901, no Districto Federal, residente á rua
ISAURA VIEIRA DA SILVA (3.333), filha de Sabino José
Castro Lopes n . 53, operário, casado, com domicilio
Vieira e de Maria Francisca dos Santos, nascida a 28
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação
de outubro de 1912, no Districto Federal, residente á
requerida, n. 518 — 12" zona.)
r u a Gbnstança Barbosa n . 45, fiadeira, solteira com
NELSON GOMES CALAZA (3.320), fiiho-de Achilles Gomes
1 domicilia eleitoral no districto municipal de Meyer.
Calaza e de Edina Duarte Calaza, nascido a 2 de feve(Qualificação requerida, n . 1.468 — I P zona.)
reiro de 1916, no Districto Federal, residente á rua
ADELINO RIBEIRO (3.334), filho de Manoel Luiz Ribeiro
Isolina n. 19, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral
- e de Maria Miliana da Conceição, nascido a 27 de março
no districto municipal de Meyer. (Qualificação requede 1905, em Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro, resirida, n . 982 — 11* zona.)
dente á rua Vigário Morato n. 54, portuário, casado, com
J0.S.É MATHEUS DOS SANTOS (3.321), filho de Gabriel
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
Matheus dos Santos e de Geraldina Luiza dos Santos,
(Qualificação ex-officio, B. E . 67 — 7 zona.)
nascido a 24 de maio de 1893, no Districto Federal, r e OSWALDO JÚLIO DA MOTTA (3.335), filho de Júlio José
sidente á rua Ennes Filho n . 109, commercio, solteiro,
da Motta e de Maria Tavares da Moita, nascido a 2 de
com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
agosto de 19Õ5, no Districto Federal, residente á rua
(Qualificação ex-officio, B . E . 66 — 1* zona.)
Paraná n . 290, commercio, solteiro, com domicilio eleiFONOR'10 GONÇALVES FERREIRA (3.322), filho de Pertoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação r e petua Maria Gonçalves, nascido a 13 de agosto de 1897,
querida, n . 354 — 12 zona.)
no Districto Federal, residente á rua Itaquaty n. 28,
JOSÉ FERREIRA SALGADO GUIMARÃES (3.336), filho de
commercio, solteiro, com domieiiio eleitoral no districto
João Ferreira Salgado Guimarães e de Anna Amélia
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 10.003
Coqueiro Guimarães, nascido a 3 de janeiro de 1896, em
— 7* zona.)
Belém, Estado do Pará, residente á rua Cachamby n."202,
ANTONIO- ENNES (3.323), filho de Antônio Bernardino
commercio, casado," com domicilia eleitoral no districto
Ennes e de Maria Julia Ennes, nascido a 2 de março de
.municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 11.736
1901, no Districto Federal, residente á Avenida Subur* — 7 zona.)
bana n . 3.138, commercio, solteiro, com domicilio eleiLUIZ PEREIRA,DA SILVA (3.337), filho de José Pereira
toral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação-,
da Silva e de Maria da Conceição, nascido a 15 de derequerida, n . 8.057 — 7' zona.)
*
zembro de 1907, em Maceió, Estado de Alagoas, resiHÉLIO DE ALMEIDA GONZAGA (3.324), filho de Antônio
dente á rua São Luiz Gonzaga n . 471, portuário, solde Almeida Gonzaga e de Paulina Mello de Almeida
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gonzaga, nascido a 23 de dezembro de 1913, no Districto
Mever. (Qualificação ex-officio, B. E . 67 — 7 zona.)
Federal, residente á rua Heleodora n. 49, portuário,
DULCINEA DE CARVALHO (3.338), filha de Antônio P e solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
reira de Carvalho e de Laura da Costa Carvalho, n a s de Meyer. (Qualificação ex-officio, B. E. 67 — 7 zona.)
cida a 6 de junho de 1913, no Districto Federal,. r e s i &LEXINO DE QUEIROZ MEDEIROS (3.325), filho de Carlos
dente á rua Sá n. 167, domestica, solteira, com domicilio
da Silva Medeiros e de Francisca de Queiroz Medeiros,
' eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação
nascido a *27 de julho de 1906, no Districto Federal,
requerida, n. 367 — 12 zona.)
residente á rua Itália dTncal n. 7, funecionario p u HEITOR PINTO DA SILVA (3.339), filho de Norberto Pinto
blico, casado, com domicilio eleitoral no districto muni^ da Silva e de Aurora Pinheiro da Silva, nascido a 11
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 374 —•
de maio de. 1916, no Districto Federal, residente á rua
Í2* "zona.)
D r . Niemeyer n . 112, casa 2, portuário, solteiro, com
FRANCISCO NEVES DA GAMA (3.326), filho de Leonardo
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
Pinto Gama e de Franscisca Maria da Conceição, nas(Qualificação ex-of ficio', B . E . 67 — 7 zona.)
cido a 3 de novembro de 1880, em Campos, Estado do
MANOEL
CAiNDIDO DA SILVA (3.340), filho de José L u - ,
Rio, residente á rua José Maria n. 74, motorista, cacindo da Silva é dé Cândida Lucinda da Silva, nascido
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
a 14 de fevereiro de 1910, no Districto Federal, resiMeyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 67 — 3* zona.);
dente á rua Villela Tavares n . 15," commercio, solteiro,
KELSON VELLOSO (3.327), filho de Domingos Gase Velloso
com domicilio'eleitoral no districto municipal de Meyer.
e de Piedade Mendes Martins, nascido a 18 de maio de
(Qualificação requerida, n . 1.299 — 11 zona.")
1890, no Districto Federal, residente á rua Ennes Filho
AMANDIO
ROQUE FERNANDES (3.341), filho de- Manoel
<a. 35, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no
Joaquim Fernandes e de Victoria Roque Fernandes, n a s districto municipal de Meyer. (Qualificação
ex-officio,
cido a 18 de junho de 1912, no Districto Federal, i*esiB . E . 66, n . 999 — I zona.)
dente á rua Alves de Brito n. 29, operário, solteiro, com,
ÍJJLIA DEL RIO MARTINS CHAGAS, (3.328), filha de Aldomicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
bino dei Rio Neyra e de Mariana Martins, nascida a 16
(Qualificação ex-offieio, B . E . 78, n. 436 — 11* zona.)]
de dezembro de 1902, no Districto Federal, residente^á
r u a Bom Pastor 4 . 297, operaria, casada, com domicilio
itUIZ ESTEVES (3.342), filho de João José Maria Esteves e
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação
. de Francisca Esteves, nascido a 18 de janeiro de 1903,'
ex-officio, B . . E . 67 — 7 zona.)
n» Districto Federal, residente á rua Haddock Lobo n u mero.217, commercio, easado,'Com domicilio eleitoral no
HERCILIA MOURA GIGLIO (3.329), filha de José de Moura
. districto municipal de Meyer, (Qualificação
ex-officio,
e de Rosa da Costa Moura, nascida a 18 de julho de
B . E . 66 — I zona.')
1901, no Districto Federal, residente á rua Círne Maia
•11. 50, domestica, casada, com. domicilio eleitoral no
MARIO ALVARES DA CUNHA (3.343), filho de Henrique
districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida,
Alvares da Rocha Cunha e de Augusta S. Pinto da Cunha,
n . 941 — 11 zona.)
nascido a 18 de dezembro de 1903, no Districto Federal,
'ALAYDE MELLO (3.330), filha de Manoel Ferreira de Melld
residente á rua Eduardo Ramos n . 5, commercio, sol-;
ê de Virginia Maria de Mello, nascida a 25 de julho de
1

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

k

a

a

a

Sexta-feira

31

BOLETIM ELEITOR AC

Agosto de. 1934 3069

teirò, com domicilio eleitoral no districto municipal de
novembro de 1889, em São Salvador, (Estado da J3ah1a),
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E~ 66 — 1* zona.):
residente á rua São Christovam, ri. 55, commercio, ca"PEDRO PINHEIRO DOS SANTOS (3.344), filho de Androsado, com domicilio eleitoral rio districto municipal de
nico Pinheiro dos Santos e de Estellita dos Reis, nasMeyer. (Qualificação ex officio.B.
E . 66 — 1* zona.)
cido a 2 de setembro de 1900, em Consolação, Estado de
SAINT ÇLAIR DA CUNHA LOPES (3.358), filho de • Herme-,.
São Paulo, residente á rua Ferreira Leite n . 35, ennegíldo da Silveira Lopes ede*Lyd,ia dá Cunha-'Lopes, "
canador, casado, com domicilio eleitoral.no Meyer. ^(Quanascido á 6 de dezembro" de 1906, no Districto'.Federal, '
lificação requerida, n . 371 — 11 'zona.)
* , residente á rua Villela Tavares n. 77, commercio, casado, *
'3ÔSÉ GONÇALVES (3.345),,filho de Manoel José Gonçalves com domicilio eleitoral no districto'municipal de Meyer.
e de Margarida da Conceição, nascido a 6 de março de
' " (Qualificação ex-officio B . E . 67, n. 4 — 1* zona.)
1900"no Districto Federal,«residente á . r u a Honorio DUT . WALDEMAR CARNEIRO (3.359), filho de José Oliveira Carmero 205, operário, casado, com domicilio eleitoral no
neiro e de Benedicta Oliveira Carneiro, nascido a 25
districto municipal de Meyer. (Qualificação, ex-officio,
de'setembro de 1899, no Districto Federal, residente á
B . E . 78, n. 427 — 11 zona.) •
'
rua Silveira Martins, 157, commercio,'' casado, com doEUCLYDES PEREIRA (3.346), filho de Antônio Pereira e • .imicilio eleitoral no. districto municipal de Meyer. (Quade Margarida. Augusta Pereira, nascido a 15 de maio. de
lificação ex-offició, B . E . 66 — I zonar)
1902, em Campos, (Estado do Rio de Janeiro), residente
JUSTINÓ DE OLIVEIRA (3.360)afilho de Álvaro de Oliveira
á rua Fagundes Varella n. 53, operário, casado, com do- e de Joaquina da Silva Oliveira, nascido a 9 de fevereiro
micilio éleitral no districto.munici.pal.de Meyer.. XQuade 190.7, no Districto Federal, residente á rua José Bolificação ex-officio. B . E . 78, n . 438 — 11". zona.)
nifácio, 253, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral" no districto municipal dè Meyer: (Qualificação r e VICTOR NAVES ABRAM (3.347), filho de Nicolau Abram e
querida, n. 1.331 — 11* zonai)
• :
de Aurora Naves Abram, nascido a 11 de-julho de 1911,
em Vassouras., .-.(Estado do Rio de Janeiro), residente á
ARMANDO CUNHA (3.361), filho de Guilherme Cunha e de
rua Bolivia n. 27; estudante medicina, solteiro, com doOrminda Cunha, nascido a 31 de janeiro de 1906, no
micilio-eleitoral no districto municipal-de Meyer. (QuaDistricto Federal, residente á travessa/Leandro, 15,
lificação requerida,' n . 10.860 — ' 6 zdna.) *
commercio, solteiro, com domicilio ^eleitoral no districto
municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B. E. 66
GASEMIRO XAVIER DA. SILVA (3.348), filho de Antônio
— I zona.)
' "
Ezequiel Xavier da Silva e de Maria Hortensia Ferreira
GUILHERME KOSMOS PINHEIRO' (3 .'362)," nascido a 8 de
da Silva.- nascido a 4 de março de 1895, no Rio Grande,
julho de ,1900, no Districlo Federal, residente á rua
(Estado do-Rio Grande do Sul);" residente á rua Álvaro
Santo. Affonso, 55, commercio," casado, com domicilio
Miranda n-63,, motorista; casado, com domicilio, eleitoral ,eleitoral -no" districto municipal de Meyer. (Qualificano districto municipal de Meyer, (Qualificação requerida,
ção ex-officio, B . E. 66 — 1° zona.)
-i
n . 466 — 11" zona.)
CÉSAR COELHO (3.363), filho de Joaquim Meirelles Coelho
ARNALDO OLIVEIRA MARTINS (3.349), filho de Arnaldo
Júnior e de Anna Carolina Meirelles Coelho, nascido a
Francisco Martins e de Orminda Oliveira Martins, nasI de junho de 1877, em Niçtheroy, residente á rua Barão
.cido a 11 de outubro de 1912, no Districto Federal, r e s i - .
da Torre,'539, commercio, casado, com domicilio leitoral
dente á rua Bento Gonçalves n. 43, Meyer, empregado m u n i no-.districto municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio,
cipal, solteiro, com domicilio éleitral. no districto muniB'.-'E. 66 — I zona.)
i
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 486 —
ROBERTO DE.-CASTRO (3.364), filho de Júlio de Castro
11* zona.)
•
.,- •
ALBERTO VIEIRA DOS SANTOS (3.350), filho de Eduardo -' * e de Carolina de Castro, nascido a 9 de-março de 1906.
em Cruzeiro, Estado de S. Paulo, residente á r u a RiVieira dos Santos e de Rosa Jesus Vieira, .nascido a 24
beiro de Almeida, 50, commercio, solteiro, com domicilio
dc fevereiro de 1877, em São Salvador, (Estado da Bahia,
.eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação
residente á rua Jorge Rudge, n. 182, operário, casado,
ex-officio, B. E. 66 — I zona.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
GILBERTO GOMES TEIXEIRA (3.365); filho de Antônio
(Qualificação ex-officio, B . E . 78. n. 593 — 11* zona.)
Gomes Teixeira e de Odette Felix Teixeira, nascido a
ÍJULIETA JORGE DA SILVA (3.351), filha de Francisco Jorge
I I de fevereiro de 1910, no Districto Federal, residente
da Silva e de Alzira Cornelia Menezes da Silva, nascida a
á rua Anna Nery,31, portuário, casado, com domicilio
,4 de. setembro de 1908, no Districto Federal, residente
eleitoral no'districto m u n i c i p a l d e Meyer: (Qualificação
á rua Joaquim Meyuer n. 155, domestica, solteira, com
ex-officio, B . E . 67 — 7 zona.)
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer,
SEBASTIÃO HERMOGENES CARVALHO (3.366), filho de
(Qualificação requeria, n. 1.473 — 11* zona.)
Ignacio Olympio de Carvalho 'e de Marina Rosa de CarGERALDO M A G E L L A AURICHIO DE OLIVEIRA (3.352), valho, nascido a 16 de junho de 1902, em Juiz de Fora,
filho de Marcai Benigno de Oliveira e de Carmen Rosa
Estado de Minas Geraes, residente a" rüa" General ClauAurichio de Oliveira, nascido & 2 de outubro de 1911,
dino, 295, portuário, casado, com, domicilio eleitoral no
em Juiz de Fora, (Estado de Minas Geraes), residente a
districto municipal de Meyer. (Qualificação
ex-officio,
rua D. Gerardo n . 64, commercio, solteiro, coiri. domiB. E. 67, n. 2 — 7° zona.)
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (QualiEVARISTO DE CARVALHO GITAHY (3.367), filho de Evaficação ex-officio, B . E . 66 — I zona.)
risto Gitahy e de Eizebina de Carvalho Gitahy, nascido
FERNANDO AUGUSTO ALVES (3.353), filho de João Au'a 10 de julho de 1896, no Districto Federal, residente á
-gusto Alves e de Thereza Delphina Pereira Alves, "nasrua S. Luiz Gonzaga, 471, portuário, casado, com domicido a 7 de junho de 1913, no Districto Federal, residente
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer." (Qualiá rua Barata Ribeiro'* n. 63, commercio, solteiro, com
. ficação ex-officio, B . E . 67 — 7 zona.)
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (QuaISAURA FERNANDES DE OLIVEIRA* (3.369), filha de
lificação ex-officio, B . E . 66 — I zona.)
LManoel Fernandes de Oliveira e de.Clara Fernandes de
JOÃO AFFONSO DE MIRANDA (3.354), filho de Bernardo
Oliveira, nascida a 10 de julho de 1911, no Districto F e Affonso Miranda e de Maria Augusta da Silva Miranda,
deral, residente á rua Victor Meirelles, 205, caixa, solnascido a 17 de setembro de 1859, no Districto Federal,
teira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
residente á rua São Clemente n . 168, commercio, viuvo,
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 66, n. 717 —
conTdomicilio eleitoral no districto municipal de Mèyer.
— 11" z o n a . ) .
(Qualificação ex-officio, B . E. 66 — I zona.)
OCTAVIO GOMES VIEGAS (3.369), filho de'Luiz Cypriano
•ULIO PRIOR COUTINHO (3.355), filho de Antônio Prior
Viegas e de Adelina da Conceição Viegas, nascido a 11
Coutinho e de Josepha Guedes Coutinho, nascido a 27
de julho de 1913, no Districto Federal, residente á r u a
de julho dc 1912, no Districto Federal, residente á rua
Itapirú,
429, .portuário, solteiro, com domicilio eleiloral
24 de m a i o . n . 183, commercio, solteiro, com domicilio
no districto municipai de Meyer. (Quiaificação ex-officio,
eleitoral no districto municipal de Meyer.. (Qualificação "
B . E. 67 r - . T zona.)
cx-officio, B. E . 06 — 1" zona.)
DELIO ORLAND1NT (3.370), filho dé Eurico Orlandini e de
íiáUIL PALADINO (3.356), filho de Antônio Paladino e de
Angélica Orlandini, nascido a , 7 de Fevereiro de 1911,
Dalila Camelson Paladino, nascido a 29 de novembro
no Districto Federal, residente á rua Heleodora, 34,
de 1913, emCurityba, .(Estado do Paraná), residente á
operário, solteiro,'. com domicilio eleitoral no disrticto
rua Souza Franco, n . 153, commercio, solteiro, com domunicipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B. E. 78
micilio eleitoral no districlo municipal de.Meyer, (Qua- *
— 11 zona.)
'
..
lificação eX-officio B . E . 66^— 11"' zona.)
: CARLOS'JOSE' LEAL (3.371), filho de Alfredo" José Leal
PEDRO DOS SANTOS PACHECO (3.357.), filho de Manoel
e de Gloria Santos Leal, nascido a 11 de julho de 1896,
Pacheco e de Maria Delphina Pacheco, nascida a 1 de
;
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no. Dislricto Federal, residente cá rua Anna. Nery. 1J2, - DJALMA AUGUSTO FERREIRA (3.385), filho de José Augusto Ferreira e de Leonor Cândida Ferreira, nascido
motorista, cosado, com domicilio eleitoral ao oisa-icto
a 6 dc abril de 1907, no Districto Federal, residente á
municipai de Meyer. (Qualificação requerida, n. U.oUá
r u a Carolina, 26, portuário, solteiro, com domicilio elei— 6" zona.)
,
toral: no districto municipal de 'Meyer. (Qualificação
OSWALDO RIJO DE MORAES (3.372), filbo. de Macario
cx-officio, B . E„ 67, n. 348 — 7 zona.)
Rijo de Moraes e de Encarnação Salgado Rijo de Moraea,
•JOÃO GALDINO DE LIMA (3.-386), filho de Manoel Galdino
nascido- a 16 de setembro de 1911, no Districto Federal,
de Lima e de Maria de Lima, nascido a 23 de junho de
residente á rua Silva Mourão, 141,. empregado da Lignt,
í.90'4, em Recife, Estado de Pernambuco, residente a r u a
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal
Dias da Cruz, 25a-, commercio,. solteiro, com- domicilio
de Meyer. (Qualificação requerida,.B. E . 67, n. 23o —
eleitoral no districto-municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 10.408 — ti" zona.)
MANOEL TAVARES (3.373), filbo de Manoel Tavares e cie
ORLANDO BRANDÃO LISBOA (3.387), filho de José ela Silva
Elisa Vieira Tavares, nascido a. 7> de. outubro de 1909,
Lisboa e de Ceeilia Brandão Lisboa, nascido a 23 de
no Districto Federal, residente á rua Capitão Sampaio.
fevereiro de 1903, em Cantagallo, Estado do Rio de
65, marcineiro, casado, com domieiiio eleitoral no disJaneiro, residente á rua Augusto Nunes 37, c. 1, dentista,
tricto municipal de Meyer. (Qualificação requerida,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
n... 9.479 — 7 zona.)
„
, „ ,•
de Meyer.. (Qualificação requerida n. 9.413.)
ANTONIO JÓSE' DO NASCIMENTO. (3.374), filbo de Pedro
ANTÔNIO JOAQUIM RODRIGUES- PACHECO (3.388), filho
Hugo do Nascimento e de Maria José, do Nascimento,
dc Antônio. Augusto Mesquita Pacheco e de Joaquina
nascido a 19 de fevereiro de 1912, em Recife. Estado do
Carlota Pacheco, nascido a 6 de setembro de 1912, em
Pernambuco., residente á r u a Teixeira de Azevedo, 48,
Manáos, Estado dc Amazonas, residente á Travessa
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto
Bentevi n. 12, commercio, solteiro, com domicilio eleimunicipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.318
toral no districto municipal de. Meyer. (Qualificação
— \ I zona.)
ex-officio, B. E. 66 — 1" Zona.)
DAMIÃO DA SILVA LOUREIRO (3.375), fillio de Francisco
JÜSÉ CARVALHO BARBOSA (3.389), filho de Antônio Carda Silva Loureiro c de Maria da Silva Loureiro, nascido
valho Barbosa e de Maria Teixeira, nascido a 16 de abril
a 24 de março de 1883, no Districto Federal, rseidente
de 1898, no Districto Federal, residente á rua Ferreira'
á rua Clarimundo de Mello, 654, açougueiro, casado,
Leite n. 27, operário, casado, eom domicilio eleitoral
com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
no districto municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio,
(Qualificação ex-officio. B . E . 66, n. 248 — 1" w a a . )
B. E. 67 — 7* Zona.)
JÔVITA PASSOS MENDES (3.376), filha de Graciano MaALEXANDRE* SILVA FILHO (3.390), filho de Alexandre
noel dos Passos e de Laura da Silva Passos, nascida a
Silva e de Amanda Regazoli da Silva, nascido a. 9 da
1 de março de 1901,. no Districto Federal, residente á rua
abril de 1915, no Districto Federal, residente á rua
Miguel- Rangel, 181, portuária, casada, com domicilio eleiUranos n. 1.048. commercio, solteiro, com domicilio
toral no districto municipal de Meyer. .Qualificação
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação
ex-officio, B . E . 67 — 7 zona.)
requerida, n. 712 — 12" Zona.)
VICTORINO JUSTO DE SOUZA (3.377), filho de José VictoJOAQUIM JOSÉ FERNANDES COUTO (3.391), filho de
rino> do Souza e de Luciana Justo de Souza, nascido a
Joaquim José da Silva. Fernandes Couto e de Violanto
4 de fevereiro de 1911, no Districto Federa!, residente
Freitas Fernandes^ Couto, nascido a 15 de agosto de
á rua Octacilio Nunes, 30-A, commercio, casado, com
1-89.6, no Districto Federal,, residente á rua. Dias da. Cru;';
domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer.
n, 244, advogado, casado, com domicilio eleitoral no dis(Qualificação requerida, B. E. 59, n. 9.832 — 7 zona.)
tricto municipal de Meyer. (Qualificação requerida,
EDGARD DA GOSTA CAMPOS (3.378), filho de Arthur
n. 1.128 — 11*- Zona.)
Tupinambá Campos e de Celestina Vieira da Costa
JOSÉ CORRÊA BARRETO (3.392), filho de José Corrêa
Campos, nascido' a 14 de maio de 1909, pm Lages, Estado
Barreto c de Florinda Ferreira Couto, nascido a 18 de
de Santa Catharina, residente á rua Ferreira de Andrade,
outubro de 1903, no Districto Federal, residente á rua
198, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no disJoviniano n . 50, casa 4; sargento bomboiro casado, com
tricto municipal dc Meyer. (Qualificação requerida,
' ddmicilio eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma.
n.. 957 — 11" zona.)
(Qualificação requerida, n. 1.283 — 13* Zona.)
Jy AT ALIA CONSTÂNCIA DE JESUS RODRIGUES (3.379),
MAURO FELIPPE DE SOUZA MENDES (3.393), filho de
filha de Olegario de Jesus e de Josepha Constância de
Themistocles do Souza Mendes e de Ezaura- Eduarda de
Jesus, nascida a 4 de. julho de 1906; no Districto FeMello e Souza, nascido a 3 de. novembro de 1910, no'
deral, residente á rua 24 de Maio, t.26.3, domestica,
Districto Federal, residente á rua Riachuelo n. 21,
casada,, com, domicilio eleitoral no 'distrieto muni.ú^al
lavrador, solteiro, com. domicilio eleitoral no districto
de Meyer. (Qualificação requerida, u. 10.4.31 — 6"-zona-)
- municipal, de Meyer. (Qualificação ex-officio. B. E . 74,
OVIDIO ALABARCE MOURA (3.380)", filho de. Miguel Ala-n. 1.316. — 14* Zona.)
barce e de Amélia Rosa de Andrade, nascido a 2o de
ALBERTO JOÃO PIRES (3.394), filho de João Paplista
dezembro de 1904, no Districto Federal, residente ú- rua
Pires c de Dolores Maria Pires, nascido a 12 de julho
Anna Nery, 191, funecionario municipal, solteiro, com.
dc 1909, no Districto Federal, residente á rua Borges
domicilio eleitoral no districto municipal d e Meyer. (QuaMonteiro n. fi'2, casa 2, operário, casado, com domicilio
lificação requerida, n. 569 — 10" zona.)'
eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (QualiALCIDES PEREIRA DA ROCHA (3.381).. filho de Joaquim
ficação requerida n . 448 — 10* Zona.)
Pereira da Rocha e de Lydia Gabriella- do Carmo, nasWALDEMAR DE OLIVEIRA SILVA (3-39'5), filho de F r a n cido a 21 de maio de 1907, no Districto Federal,' resicisco de Paula Oliveira e Silva o de Florcnça Ferreira
detne á rua Daniel Carneiro, 145, c. 5 commercio.. cados Santos, nascido a 21 de abril de 1913, no Districto
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
Federal, residente á rua. Borges Monteiro n. 256, casa »3,
Meyer. (Qualificação requerida, n. 484 — 11* zona )
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
EUCLYDES' LIMEIRA. (3.382), filho de Franci sco Limeira
municipal de. Inhaúma. (Qualificação requerida, n. 440
e de Rosalina Limeira, nascido a 15 de abril de 1901,
— 11" Zona.)
em Recife, Estado de Pernambuco, residente á rua 24
de Maio, 1.263, portuário, solteiro, com domicilio eleiLOURIVAL RUFINO DA SILVEIRA (3.396), filho de João
toral no districto municipal de Mover. (Ouaíifieacão
Rufino: da Rocha e de Guiihermina Maria da Silveira,
ex-officio, B . E. 67 — 7" zona.)
nascido a 7 de novembro de 1913, no Districto Federal,
CARLOS CARDIA DA SILVA (3.383), filho dc João Baptista
residente á rua Caurctá n. 20, operário, solteiro, com
da Silva Lisboa e de Maria Cardia da Silva, nascido a
domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.
14 dc abril de 1905, no Districto Federal, residente á
(Qualificação requerida, n. 597 — 12" Zona.)
rua Fábio Luz, 159, portuário, casado, coro domicilio
MARINA
CORRÊA REGAZZT (3.397), filha de João Victor
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualifiação
Regazzi c de Maria Corrêa Regazzi, nascida a 1 de feveex-officio,.B.
E'. 67, n . 495 — 7* zona.)
reiro de 1907, no- Districto Federal,, residente á rüa
DAGOBERTO SIMIRAMIS DAS CHAGAS (3.384), filho dí
Commendador Pinto n . 41, domestica, solteira, com-domiOctaviauo Ferreira, das Chagas e de Alzira Carrazcde
cilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Quadas/Chagas, nascido a 26 de .abril de 1911, no Di.,tricto •
lificação requerida, n. 1.420 — 13" Zona.)
federal, residente á rua José Bonifácio, 141, operário,
ZULMIRA MENDES DE OLIVEIRA MELLO (3.398), filha de
solteiro, com donvrilio eleitoral no districto municipal
Guilherme Augusto Mendonça dc Oliveira e de Ermelíiínda.
de Meyer. (Qualificação requerida, n . té:186 — 7» zona )
da Conceição Ferreira dá: Costa, nascida a 14 de junho
a
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ele 1889, no Districto .Federal, residente á r u a Paula e
Silva n. .27, professora jabilada, «asada, -com domicilio
eleitoral no• districto municipal de .Meyer. ^Qualificação
•requerida, n . 570 — 10 Zona.)
NA IR AlüGUSTA PEREIRA ' , ( 3 . - 3 9 9 ) , filha de Alexandre Alves
Pereira" da Silva e de Josina Augusta Pereira, nascida
a 4 de agosto de 4916, no Districto Federal, residente á
r u a '-Caatilda Maciel n . , 1 3 A, domestica, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipai d e inhaúma,.
(Qualificação requerida, n . 7 8 2 ' — 11* Zona. )
,JOÃO FERNANDES FILHO ;(3.400), filho de João Fernandes
e de Josftphina Atv&s, naseido a 16 -de jvmfeo de ISTO, no
Districto Federal.'residente A rua Pontes Corrêa n . 210,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no -districto
m u n i c i p a l d e Mever. (Qualificação, requerida, n . 1. £06
—S° Zona.)
ANTHERO JOAQUIM .VELLOSO ( 3 . 4 0 1 ) , filho de Joaquinr
Velloso e de Constança Ramos Velloso, nascido a 14 de
agosto de 1 8 9 8 , no Dislricto Federal, residente & r u a
Engenho de -Dentro n . '21-4, lavrador, solteiro, çon? domicilio eleitoral n o districto municipal de Meyer.' ("Qualificação ex-officio,
B. E . 7 4 , n. 1 . 3 1 5 — 1 4 Zona.)
JAYME QUARTIN PINTO ( 3 . 4 0 2 ) , filho de Jayme Quartin
Pinto e de YdlatKla. de Souza Quartin Pinto, nascido a
25 de abril de 1914, no Districto Federal residente á
rua Dias da Cruz n . 625, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral n o districto municipal de Meyer, .(Quali• ficação requerida, n . '1.218 — 11 Zona.;)
JACINTHO MORAGAS (3.403), filho -de Júlio Moragas e de
Elvira Casa Nova, nascido -a 2 4 de dezembro de 1895, no
Estado de Minas Geraes, residente á Travessa Fiauzina
n . 3 , operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. '(•Qualificação requerida,
n . 4.107 — 8 '.Zona.)
AMARO DE SOUZA GUEDES ' ( 3 - 4 0 4 ; ) , filho de Manoel Bonifácio de Souza Guedes e de Emilia de 'Souza Guedes,
nascido a 2 3 de junho de l'90ü, no 'Districto .Federal,
residente á rua Castro Lopes ,-n. ',62, .commercio,, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de
.. I n h a ú m a . .(.Qualificação requerida, B.. E . 82, n . 1 . 3 4 4
— 11* Zona.,)
MARIA MAGDÁLENA MARQUES DA SILVEIRA ' ( 3 . 4 0 5 ) ,
filha de João "Corrêa Marques .e de Ernestina de Moraes
e Silva, nascida a .22 d e julho" Se .1885, na Districto
.Federal, residente -á.rua Angélica n . '63, domestica,casada, com domicilio -eleitoral no districto -municipal
de Inhaúma . (-Qualificação requerida, B . E..82, n. 1.346
— 11 .Zona.)
*FANY CORRÊA ( 3 . 4 0 6 ) , filha iDonaria Corrêa, nascida a 13
de setembro de . 1 9 1 1 , no Estado do 'Rio -Grande do .Sul,
residente á r u a Bumaytá -n.. . 2 5 1 , domestica, solteira,
•com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
.(Qualificação requerida, , n . 1 . 3 0 6 —-.6" Zona.)
ALAVI)K MOREIRA PACHECO (.3.407), filha de José Moreira
Pacheco e de Augusta Maria Pacheco, nascida a 11 de
novembro de 1912, no Districto Federal, residente á rua
•Casemiro de Abreu' m. 16.7, domestica, solteira, eom
domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.
(Qualificação requerida,. h. 1 . 7 4 . 7 — 12" Zona.)
NELSON MONTEIRO DE BRITTO ' ( 3 .408), filho de -Bencâicto
.Monteiro de Britto e de Libania Monteiro de Britto, n a s cido a 15 de novembro de 19.lv, no Districto Federal,
residente á travessa Sayão Lobato n. .24, commercio, eolteiro. com domicilio eleitoral no districto •municipal de
Meyer. (Qualificação ez-officio., B . E . '66, n . 834 —
I zona.)
'
,
ANTONIO MARTINS CORRÊA , ( 3 . 4 0 9 ) , filho de Augusto Corrêa de Souza e de Helena Martins Corrêa, nascido a (6 de
fevereiro de 1915, em Juiz de Fora, Minas 'Geraes, j e s i .dente .Â rua Ferreira Leite 3 2 . commer.eie, .solteiro, -com
domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.
(Qualificação requerida, n. 1.741 -— 12'"' zona,.,)
ADHALIA DE OLIVEIRA SANTOS (3.-41C), filha de Henrique José .dos -Santos, "e de Maria da Silva Santos... nascida .a 22 de julho de 189.1, -em Penedo, Estado -de Ala• goas, residente á rua .do 'Carteie, 3 2 1 , , domestica, viuva,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
•(.Qualificação requerida,- >n. 1 . 1 3 8 — 5 -zona.,)
ÍZALINA DA SILVA TOSTA X3.411), filha de Luáz Isidoro
'da Silva e de Maria Luiz Tosta, nascida a 4<7 ói àmeim
d e 1.890., no Districto Federal, residente á r u a Alice 'de
Figueiredo, i 6 7 , empregada /publica, solteira, eom .dsmiicilio eleitoral no districto municipal ds Meyer.. i(Q,ualificação requerida, n. 1.084 — IO" zona.)
a
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ARMANDO DUARTE MATHIAS (3.412), filho de Joaquirx
Duarte Mathias e de Maria .Emilia Duarte, nascido a 1C
dc setembro de '1914, no Districto Federal, .residente é
rua Piauhy, 113, .esculptor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. .^Qualificação
•requerida, n. i .'649 — 11" zona.)
CÂNDIDA ALEXANDRINA VILLAS-BOAS ,(,3.413). filha de
Álvaro da Costa Pereira Víllas Boas ,e .de Maria Alexandrina Guimarães Vilas Boas, nascida a ,27 de janeiro da
1914, no Distrieto Federal, resi Sen te -ã avenida Suburbana 2.'257, estudante, .solteira, com domicilio eleitoral no
distrieto municipal de Inhaúma.. .(-Qualificação requer
rida. .n. T . 6 M — 11 zona.)
MARIA ALEXANDRINA GUIMARÃES VILLA.S BOAS (3.414),
fillia de Laura Maria, nascida a ,28 de março de 1874,
no Districto Federal, residente á avenida .Suburbana ;u.
2.. 257, catliedratica jubilada, casada, com domicilio eleitoral no districto •municipal de Inhaúma. (Qualificação
requerida, n. -1.652 — 11" zona.)
NAIR 'SOARES (3.415), filha de Manoel Soares e de Maria
'Santa, -nascida ,a 27 de fevereiro de 1916, no Districto F e deral, residente ã travessa. Santa 'Ma-rtin-ha, 18, operaria,
solteira, com ..domicilio eleitoral no districto municipal
de Inhaúma. (Qualificação requerida, -n. 1.740 — 12*
zona,.)
LUIZ FERREIRA COUTO (3.416),,filho de Manoel Ferreira
Couto e de Julia Ferreira de Souza Couto, nascido'a 22
de novembro de .1888, em S. Paulo, residente á rua De.
Niemeyer n. 69, operário, casado, com domicilio eleitoral
no districlo municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 78. .n. 156 — .11* zona..)
ADETTE SOARES (3.417), filha de Manoel Soares e de Maria
Santa, nascida ,a 10 de abril de 1914, no Districto F e deral, .'residente á travessa Santa "Martinha, 18, operaria,
solteira, .com domicilio eleitoral, no districto' municipal
de Inhaúma. (Qualificação requerida, n . 1.739 — 12"
zona.)
'
'
WANDERLIN-O ALEXANDRINO VÍLLAS BOAS <3.418>, filho
de Álvaro Costa Pereira Villas Boas ,.c de .Maria Alexandrina Guimarães Vi lias Boas, nascido a 26 de maio -de
1915, no Distrieto Federal, residente á-avenida Suburbana
B. 2.257.; estudante, solteiro, eom domicilio eleitoral no
districto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida,
.n. 1.652 — 11" zona.)
EUZEBIO FELICIO ,(3.4-19), filho de Felippe .Santiago « de
Joanna Ri 11a da Conceição, nascido & 25 de agosto d c
.1881; no Estada de Minas -Geraes, residente á .rua P r a j.uta 12, ii. 12, lavrador, casado, com. domicilio 'eleitoral
no districto .municipal de Inhaúma. .(QuaUfióação ex•officio.,®. E . 74, a. 1.417— 14* .zona..)
EDGARD MADEIRA MARTINS (3.420), filho" de' .Narciso
Joaquim Martins e de Francisca Madeira Martins, nascido a ,6 de março de .1913, no Districto Federal, residente
á rua Álvaro de Miranda, 53, lavrador, solteiro, eom d o micilio eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma.
- .(Qualificação ex-officio. B . E . 74, n. -415 — ' 1 4 .zona.)
MAX1MINIANO 'CARLOS LACE (3.421), filho 'de Antônio
-Carlos Lace o de Amélia 'Rosa Lace, nascido a 8 de março
d e :d896,' no Districto Federal, residente á avenida Au- •
ioinòvel Club 426, portuário, casado, com (domicilio 'eleitoral no districto municipal ds laliautma. (Qualificação
a

a

ex-officio, B. E . « 7 , n. 769 — 7* sona..)

MANOEL FERNANDES (3.-422), filho de. Manoel Francisco
Fernandes e de Adelaide Magüa-lena, nascido a 14 de j u lho de 1914. no -Districto Federal, residente á Avenida
Automóvel Club 126, portuário, solteiro, «em domicilio
eleitoral no -districto municipal -de. Inhaúma., (Qualificação ex-of ficio. B . E . 67, o.. 779 — 7* zona.,)
MANOEL DUDGERIO DE ARAÚJO .(3.4523), filho 'de tardgerio Joaquim de Araújo e de Maria Peixoto de Araújo,nascido a 10 ds maio de 190.?, em "Vassouras, Estado do
Rio >de.Janeiro, residente & rua Engenho âe Dentro, 106,
, 'lavrador, solteiro, -com domicilio eleitoral no districto
municipal de Inhaúma. '(Qualificação ex-officio, B . E .
- - 77, n, 1.-5-95 — 14» zona.)
ROGÉRIO GUEDES "DE MOURA .(.3.424), filho de José Gue'des de Moura Filho ,e de Herminia Millani de Moura, nascido a 5 de novemhro de 1903, no Estado de Minas Geraes, residente ã rüa Mariz e Barros 459, commercio,
.casado, com domicilio -eleitoral no districto municipal
de Meyer. •'•'(Qualificarão •ex-officio, B . E . 77. n.. 671
— -4" z©na..,)
•
AMÉRICO ILDEFONSO DOS' SANTOS {3,185), filho de E u -zebio dos Santos e de Julia Lessa dos Santos, nascido a
:
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23 de janeiro de 1895, no Districto Federal, residente á
r u a Vaz da Costa, 95, lavrador, casado, com domicilio
eleitoral no districlo municipal de Inhaúma. (Qualifificaçâo ex-officio, B . E . 74, n . 1.395 — 14 zona.)
FLAVIO ANTÔNIO MACHADO (3.426), filho dc. Pedro Antônio Machado e de Maria Rosa de Jesus, nascido a 12
de novembro de 1897, no Districlo Federal, residente
á rua Purús, 50, operário, casado, com domicilio elei' toral no districto municipal de Inhaúma, (Qualificação
requerida, B . E . 80, n . 1.334 — 12 zona.)
J1NDYR GOMES (3.427), filho de Ildefonso Gomes e de
Ernestina Fernandes Gomes, nascido a 18 de janeiro de
1913, em Bello Horizonte, Estado de Minas Geraes, residente á rua Engenho de Dentro, 80, musico, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.
(Qualificação ox-officio, B . E . 74, n . 327 — 7 zona.)
SÉRGIO ALMEIDA DO CARMO (3.428), filho de José Almeida do Carmo e de Gracinda Maria do Carmo, n a s cido a 9 de setembro de 1915, no Districto Federal, residente á rua Matheus Silva, 74, musico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.
(Qualificação ex-officio, B . E. 74, n . 299 — T zona.)
WALDIR GOMES (3.429), filho de Luiz Gomes e dé Joanna
Maria do Rosário, nascido a 20 de março de 1911, em
Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
av. Automóvel Club, 126, musico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qua- lificação ex-officio, B . E . 74, n. 294 — 7 zona.)
ANTONIO JANUÁRIO (3.430), filho de Beriedicto Januário
da Costa e de Martide Camila da Conceição, nascido a 13
• de julho de 1898, no Districto Federal, residente á r u a
14, n . 36, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Inhaúma. (Qualificação
ex-officio, B . E . 74, n . 1.404 — 14 zona.)
DAMASCENO MARCHARETH (3.431), filho de Ezzequiel José
Marchareth e de Etelvina Lilles Marchareth, nascido a
13 de setembro de 1905. no Districto Federal, residente
á rua Paranapiacaba, 134, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.
(Qualificação ex-officio, B. E . 74, n. 1.411 — 14" zona.)
JUÃO PAPTISTA DE LIMA (3.432), filho de Belmiro Martins de Lima e de Anna Eugenia de Lima. nascido a 25
de fevereiro de 1902, em Minas Geraes, residente á rua
Uranos, 1009, musico, solteiro, oom domicilio eleitoral.
(Qualificação ex-officio, B . E . 74, n. 316 — 7" zona.)
JYRIO JANUÁRIO (3.433), filho de José Januário e de Maria Elisa da Conceição, nascido a 4 de junho, de 1911,
em Butantan, Estado de São Paulo, musico, solteiro, com
em Butantan, Estado de São Paulo, residente á rua Francisco Matheus, 24, musico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação
ex-officio, B. E . 74, n . 298 — 7" zona.)
WALDEMAR BAPTISTA DE SOUZA (3.434), filho de Horacio Baptista de Souza e de lzabel Conceição de Souza,
nascido a 26 de dezembro de 1901, no Districto Federal,
residente á rua Guarabú, 59, serralheiro, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma,
(Qualificação requerida, n. 1.753 — 11" zona.)
SYLVIO DE ALMEIDA CARDOSO (3.435), filho de Antônio
de Almeida Cardoso e de Analia Campos de Almeida, nascido a 20 de agosto de 1909, no Districto Federal, residente á rua Uruguayana, 131, sobrado, prophessor de
orchestra, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Inhaúma. (Qualificação ex-officio, B. E .
74, n. 692 — 7" zona.)
ERNESTO DOS SANTOS (3.430), filho de Pedro Joaquim
Maria e de Amélia Silvana de Araújo, nascido a 5 de
abril de 1890, no Districto Federai, residente á rua Izidro
de Figueiredo n. 17, casa -4, offic, juizo 2" vara, casado,
com domicilio,eleitoral no districto municipal de Inhaúma.
(Qualificação ex-officio, B. E . 69 — 1* zona.)
AYRTON JOSE' DO COUTO (3.437), filho de Adalberto Symphrjmio do Couto e de Olga Guimarães do Couto, nascido a 18 de março de 1916, no Districto Federal, residente á rua Leandro Motta n . 34, estudante, solteiro, com
domicilio eleitora! no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 2.123 — 12 zona.)
JOSEMAR DA SILVA BRASIL (3.438), filho de Newton Augusto Brasil e de Adalgisa da Silva Brasil, nascido a 16
de agosto de 1913, no Districto Federal, residente á rua
Ledo n . 23, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida. B. E . 82, n. 718 — 3" zona.)
ARMANDO THOMAZ DA SILVA MELLO LOBO (3.439), filho
de Manoel Oiympio da Silva Lobo e de Elza de Mello
1
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Lobo, nascido a 30 de outubro de 1908, em Recife, Es •
tado de Pernambuco, residente á rua 24 de Maio u. 435,
casa 5, commercio, casado, com domieiiio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, B,\
E . 50, n. 9.654 — 6" zona.)
ftILVAN OLIVEIRA DA SILVA (3.440), filho de Martinho
Surmieuse da Silva e de Amélia Oliveira da Silva, nascido a 12 de agosto de 1914, em Olinda. Estado de Pernambuco, residente á rua Lins de Vasconcellos n. 406,
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
dislricto municipal de Meyer. (Qualificação ex-of ficio,
B. E . 73, n. 6 — 7" zona.)
NELSON FELIPPE WERNER (3.441), filho dc José Pedro
Werner e de Christina Faulhaber Werner, nascido a 25
de junho de 1910, em Juiz de Fora, Estado de Minas
Geraes, residente á rua Marechal Floriano n. 43, p r o fessor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 3.916 —
1" zona.)
JOSE' ANTÔNIO SARAIVA (3.442), filho de Francisco Saraiva e de Maria Nazareth, nascido a 2 de novembro de
1882, em Portugal, residente ã rua Dr. Bulhões n. 11,
sobrado, operário, casado, com domicilio eleitora! no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida,
li.. 1.524 — 11 zona.)
JOSE' DARIO DA SILVA (3.443), filho de Agostinho Darie
da Silva e de Vicentina Maria da Silva, nascido a 27 de
outubro de 1906, no Districto Federal, residente ,á rua
Cambuquira n. 21, musico, solteiro, com-domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificarão
ex-officio, B. E. 74, n. 321 — 7" zona.)
LUCIANO DE CERQUEIRA LIMA (3.444), filho de Álvaro
José de Cerqueira Lima e de Guiihermina de Cerqueira
Lima, nascido a 27 de abril de 1907, em Barra do Pirahy,
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Filgueira Lima
n. 8, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação r e querida. B . E . 81, n. Í.0Ü7 — 10 zona.)
JOSE' RODRIGUES, PEREIRA (3.445), filho de Manoel Rodrigues Pereira e de Maria Antonia dos Prazeres, i;aseido a. 21 de- novembro de 1912, no Estado de Alagoas,
residente á rua Maria Braga n. 7, musico, solteiro, coiu
domicilio eleitoral no dislricto municipal de Inhaúma.
(Qualificação ex-offieio, B. E. 74. n . 328 — 7" zona.)
SEBASTIANA FELICIO DE .MEDEIROS (3.446), filha de Manoel Felicio de Medeiros e de" Maria Januaria da Conceição, nascida á 22 de abril de 1902, no Districto F e deral, residente á rua dos Araujos n. 90, musico, casada,,
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma.
'(Qualificação ex-officio. B . E . 74 n. 287 — 7 zona.)
ADOLPHO FERREIRA DE CARVALHO (3.447), filho de F r a n cisco Simões de Carvalho e de Adelina Carvalho, nascido
a 12 de setembro de 1911, no Estado de Minas Geraes,
residente á rua Coronel Soares n. 14, musico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.
GERMANO ELYSIO DE PINHO (3.448), filho de Elysio Liberio de Pinho e de Adelia Gama de Pinho, nascido a 9
de maio de 1907, em Pirapetinga, Estado de Minas Geraes,
residente â Avenida Suburbana n. 1215, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Inhaúma. (Qualificação requerida, B. E. 74. n. 755
—: II" zona.)
JOSE* BAPTISTA DA SILVA (3.449), fillio de Joâi. liaplisla
da Silva e de Bemvinda Cândida de Souza, nascido a 4 de.
novembro de 1910. no Districto Federal, residente á Estrada do Guaiidfi''-s|n., .musico, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Tnhauma. (Qualificação ex-officio, B. E. 74, n. 324 — 7 -zona.)
I AH IRE CALDAS BIZARRO (3.450), filho de João Vieira
Bizarro e de Genezina Caldas Bizarro, nascido a 2 de
agosto de 1912 no Districto Federal residente á rua
24 de Maio, 410, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma-. (Qualificação
reouerida, n. 11.095 — 6" zona.)
JOÃO DE SOUZA COUTO (3.451), filho de Manoel de Souza
Couto e de Donata Chrispiniana da Silva, nascido a 27
de dezembro, de 1893, em Itaborahy, Estado do R'o d e ^
Janeiro, residente á rua Casimiro de Abreu, 108, sut'-'
official da armada, casado, com domicilio eleiloral no
districto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, n. 2.201 — 12" zona.)
AUGUSTO DOMINGOS DOS SANTOS (3.452), filho de José
Domingos dos Santos e de Joanna Antonia dos Santos,
nascido a 2 de janeiro de 1903, em Maceió, Estado de
Alagoas, residente á rua Cruz e Souza, 74, operário,
a
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solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal FRANCISCO-COELHO DA SILVA (3.46-6), filho de Antônio
Coelho da Silva e de Rosalina Coelho da Silva, nascido
de .Mover. (Qualificação ex-officio,*.B. E . '78, n. '50 —
a 25 de julho de 1909, no Districto'Federal, residente a
11 zona.i)
..
rúa Bella de S. João n . 97, vidraceiro, casado, com
AríTENOR AMADO (3.453), filho de Luiz Amado de Aguiar
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
*
de Gervasia Gonçalves da Silva, nascido a 11 de 3unho
(Qualificação ex-officio, B. E . 70, n . 49 — 3 Zona.)
de 1900/em Macahé," Estado do Rio de Janeiro, residente á rua General Uanabarro, 44, commercio, solteiro, -com MANOEL CORRÊA D E MATTOS (3.467), filho de Francisco
Corrêa de Mattos e de Adelaide Maria de Mattos, nascido
domicilio'eleitoral no dislricto municipal de Meyer.
a 3 de maio de 1906, no Districto Federal, residente á
(Qualificação ex-officio, B. E. 66, n. 418 — I zona.)
rua Fernando da Cunha n. 250, vidraceiro. casado, com
AMAURY. -DIAS (3.454), filho de Manoel João Dias Jumor
domicilio eleitoral n o ' districto municipal de Meyer.
e de Albertina Dias, nascido.a 24 de outubro de .1914,
(Qualificação ex-officio, B . E . 70, n . 28 — 3 Z o n a . ) ,
no Districto Federal, residente á rua Thereza Cavai-'
canti, 14, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral MILTON JOSÉ D E ARAÚJO (3.468), fiflho de José Soares
Araújo e, de Rosalina Corrêa de Araújo, nascido a 26
no districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida,
de janeiro de 1916, no Districto Federal, residente 'á.
B. E . 83, n . 1;623 — 11 zona.)
Estrada do M o n t e i r o ^ . 459, operário, solteiro, com
HENRIQUE D A ROCHA SARAIVA (3.455), filho de Antônio
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
Marques Saraiva e d e Maria Augusta Saraiva, nascido
(Qualificação ex-officio, B . E . 78, ft:.'18 — 11* Zoná.)
a 17 de julho de 1908, no Districto Federal, residente
á rua dos Ourives', 115, commercio, soltlero, com domi- PÜLCHERIA G U I L H E R M I N A MARAU '(3-469), filha de Guicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.-.(Qua-;
- Ihermina Maria da'Conceição, nascida a 13 de maio de
-.lificação requerida, B . E . 83, n. 1.440
11" zona.) .
1886, no- Districto Federal, residente á rua Americana
n. 24, -operaria, casada, com domicilio eleitoral no disJfiJSE* ALVES BITTENCOURT (3.456), filho de Augusto
tricto municipal de Meyer. (Qualificação
ex-officio,
Alves Bittencourt e de Adelina Cândida 'Teixeira JBitten-,
court, nascido a 17 de junho de 1892,'no DistrictooFe- •""'* B . E . 78, n . 343 — 1 1 Zona.)
deral, residente á rua Getulio, 120, funecionario publico, - VIRGÍNIA MARIA DA COSTA '(3.470), filha natural e de
casado, com domicilio eleitoral u o districto .municipal
Justina Ferreira, nascida a 17 de junho de 1883, em
de Inhaúma. .(Qualificação requerida, n . 5 . 1 1 7 . 7 ,
Bajanaguá, Estado do Paraná, residente á Tua Herzona .)
-.< . mengárda n. 21, ^domestica, casada, com domicilio eleiADALGISA FERNANDES (3.457), filha de Gpnçàlq F e r toral-"nó districto municipal de Meyer. (Qualificação
.nandes e de Amalia de Oliveira Fernandes, nascida a
requerida n. 313 — 11" Zona.)
17 de setembro de 1912, no Districto Federal, residente ANTONIO D E SOUZA (3.471), filho de Antônio Pereira de
á rua S. José, 23 loja,-commercio, solteira, com domiSouza e de Maria Isabel de Souza, nascido a 19 de março
cilio eleitoral nordistricto municipal -de Meyer. (Quade 1892, em< Coroa'Grande, Estado do Rio de Janeiro,
lificação .requerida, B.'E. 55, n . 4.384 — I , z o n a . )
residente á rua Clarimundo de Mello n. 108, sub-official
AGENOR AUGUSTO. DÁ SILVA JÚNIOR (3.458), filho de'
da armada, casado, com domicilio eleitoral no districto
Agenor Augusto' dá Silva Moreira e de >Gecilia Pereira
municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, n. 1.040
da Silva Moreira, nascido a 5 de outubro.de 1912, no
— 12" Zona.)
Districto Federal residente á . r u a Elisa de Albuquerque, JOÃO BAPTISTA D E SOUZA (3.472), filho de Lafayette
52, funecionario publico; solteiro, com domicilio eleiPacifico de Souza e de Maria Amélia de Souza, nascido
tora! no districto. municipal de Meyer. íQualificação
á 23 de junho de 19Õ7, em Pacoty, Estado do Ceará,
•ex-officio, B. E. 76, n. 265 — I zona.)
residente á rua Mello Moraes n . 1, commercio, solteiro,
VTRGOLINA JOSE* DA SILVA (3.459), filha de Máximo
com domicilio eleitoral no districto municipal de
- José da Silva e de Etelvina Nunes da Silva, nascida a
Inhaúma. (Qualificação requerida, n . 279 — 13° Zona.)
•28 de. agosto de 1910, no Districto Federal, residente á ARISTIDES D E ASSIS OLIVEIRA (3.473), filho de F r a n "rua Honorio, 125, modista, solteira, com domicilio elèicisco Machado Oliveira e de Florisbella Rodrigues de
Horal. no districto, municipal de Meyer. (Qualificação
Oliveira, nascido a i de outubro de. 1886, no" Districto
requerida, n . 454 — 11* zona.)
Federal, residente ,á rua ,S. Januário n . 291, casa .12,
GERALDO JOSE' DÁ SILVA (3.460), filho de Máximo José
vidraceiro,'casado,- com domicilio eleitoral no districto
da Silva é de Etelvina .Nunes da Silva, nascido a .14 de
•municipal de Meyer. '(Qualificação ex-officio, B. E . v70
agosto de 1912, no Districto Federal, residente á rua
— 4" iZona.)
,
•- "
Honorio, 125, operário, solteiro, com domicilio eleitoral LEOPOLDO AUGUSTO DA .SILVEIRA (3.474), filho de
no districto municipal de Meyer. (Qualificação requeBernardino Nilo .da Silveira e de Laura da Silveira,
rida, n . .9.845 — 7 zona..)
nascido a 31 de :agosto d e 1893, no Districto Federal,
ADYK PINTO MONTEIRO (3.461), filho.de Arnaldo Pinto
residente á r u a S. Januário n . 291, casa 4, vidraceiro,
Monteiro e.de America Teixeira Monteiro, nascido.a 9
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de outubro de 1911, no Districto Federal, residente á
de Meyer. -(Qualificação cx-officio, B.~~E. 70, n. 138
Traça Ávahy, 9, commercio, solteiro, com domicilio" elei— 3" Zona.)
loral no districto municipal de Meyer. (Qualificação, MANOEL ARANTES (3.475), filho de Antônio da Costa
requerida, n . 803 — 11 zona.)'
Arantes ,é de Idalina Dutra Arantes, nascido a 13 'de'
julho de 1895, no Districto Federal, residente á rua
ANTONIO MACHADO NUNES JÚNIOR (3.462), filho de João
Borges Monteiro n. 91-A, commercio, casado, com domi• 'Machado Nunes Júnior e de Georgina Cândida Rabello,
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Quanascido a 29 de dezembro de-1906, no Districto Federal,
lificação requerida, B . E . 81, n. 883 — 10" Zona.).
• residente á rua Felippe Camarão, 61, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipafde Inhaúma. ARNALDO. QUINTILHA CHAGAS (3.476),"filho de Alberto
Chagas e de Anna Quintina Chagas, nascido a 7 d e
-.(Qualificação requerida, B. E. 80, n. 1.278 — 8 zona.)
agosto de 1915, no Districto Federal residente _á r u a
iURENIVIA BALTHAR DE OLIVEIRA (3.^63), filha de
_ Aristides Caire n. 155, estudante, solteiro, com domicilio
Jayme de Souza Balthar e de Leontina Balthar, naseleitoral no districto de.Meyer.. - (Qualificação requerida,
,cida a 15 de fevereiro de 1903,-em Limoeiro, Estado de
' B. E. 83, n. 1.642 — 11 Zona.)
,
São 'Paulo, residente á rua Hemengarda,. 21, domestica,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal MARIO PEREIRA (3.477): filho de Arlindo José Pereira e
de Robertina de Araújo Pereira, nascido a 5 de junho
de Meyer.. (Qualificação requerida, n. 1.100 — ' 1 1
/zona.)
.'
• .
'
de 1906, no Districto .Federal, residente á rua José dos
Reis n . 169, operário, casado, com domicilio eleitoral
FUVIRÁ BUHLER (3.464), filha de Júlio Buhler e de Joanna
no districto de Inhaúma.
(Qualificação requerida,
Buhler, nascida a 18 de .março de 1902. no Districto
. B. -E. 82 n. 1,336 — 11 Zona.) •
Federal, residente á . r u a Edmundo n. 67, empregada, DOMINGOS PEREIRA DA COSTA (3.478), filho de Dominmunicipal, solteira, com 'domicilio eleitoral no districto
gos da Costa Soares e u e Maria Augusta Pereira Car-municipal do Meyer. (Qualificação requerida, n . 1.875
doso,-nascido a 19 de agosto- de 1893, no Districto F e - — 12" Zona.)
.
deral, residente á r u a da Pedreira n. 36, lavrador,
GALDINO NTCOLAU *DE MOURA .(3.465), filho de .Nicolau
casado, com domicilio eleitoral no,districto municipal
Ignacio Loureiro e d e Eva Maria de- Moura, nascido a
de Meyer. (•Qualificação ex-officio, B . E . 74, n. 1.440
,10.de janeiro de 1889, em Ponta Negra, Estado do Rio
. — 14" zona.)
de Janeiro, residente á rua Galileu n. 100, funecionario DAVID IGNACIO PEREIRA (3.479),'filho de João Ignacio
publico, casado, com domicilio eleitoral no districto de
Pereira Júnior' e de Olivia de Almeida Pereira, nascido
• Meyer. .(Qualificação ex-officio, B. E . 78, n. 18 —
a '9 de maio de 1904, n o Districto Federal, residente â
•:12 -Zona.)
r u a Conde de Bomfim n. 890, commercio, casado, com
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domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
(Qualificação requerida, B. E. 50, n. 7.072 — 5* zona.)
MAN AC té MACHADO (-3.480), fillio de Thimoteo Machado e
(te Maria Luiza da Graça, nascido a 2 de setembro de
1908 em Paranaguá, Estado do Paraná, residente á rua
Manoel Marques n. 19-A, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. ÍQualificação ex-officio, B. E. 74, n. 1.451 — 14 zona.)
ELIAS CÂNDIDO (3.481), filho de Cândido de Araújo e de
Maria Joaquina, nascido.a 5 de abril de 1901, em Barra
Mansa, Estado do Rio de Ja"neiro, residente em S. João
de Merity, operário, viuvo, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, •
B . E . 78, u. 190 — 11' zona.)
ADOLPHO MACHADO GUERRÃO (3.482), filho de Francisco Machado Guerrão • e de Maria .do Amparo, nascido a 15 de dezembro de 1868, no Districto Federal, r e sidente á Travessa Rio Grande do Norte n. 47, operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal •
de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E. 78, n. 101-=11* zona.) •
ANTONIO GOMES THOME (3.483), filho de José Gomes
Thome e de Maria Joaquina do Carmo, nascido a 1 de
fevereiro de 1885, em Portugal, residente á rua Doutor Bulhões 146, proprietário, casado, com domicilio
' eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.720 — 11* zona.)
OSWALDO MAFRA PINTO (3.484), filho' de José Antônio
Ribeiro Pinto e de Noemia Mafra Pinto, nascido a 4 de
fevereiro de 1914, no Districto Federal, residente á.
rua Garcia Redondo r.. 25, estudante, solteiro, com do' micilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.
(Qualificação requerida.
B. E / 8 2 , n. 1.368 — 11*
zona.)
.
•
AMÉRICO JOSÉ PINHEIRO (3.485), filho de Antônio Jose
Pinheiro e de Eduarda Antônio Pinheiro, nascido a 20
de dezembro de 1899, no Estado do Rio de Jaeiro, residente á rua S. José n. 103, operário, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, B. E . 77, n. 378 — 2* zona.)
JOÃO CRISTIANO EVANGELISTA (3.488), filho de João
José Evangelista e de Marciana Maria da Conceição, nascido a_25 de dezembro de 1871, em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, residente á rua Duque de Bragança n. 16, casa 5, guarda livros, casado com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.20-9 — 8* zona.)
DOLORES TORRES (3.487), filha de Francisco Torres e de
Justina Torres,, nascida a 2 de março de 1903, no Estado
-do Rio de Janeiro, residente á rua Barão de Mesquita
n . 102, funccionaria . publica, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. P.775 — 8 zona.)
ACCACIO DOS SANTOS (3.488), filho de Sabina Custodia de
Jesus, nascido a 23 de setembro de 1894, em Formiga,
Estado de Minas Geraes, residente no Largo de São
Francisco de Paula n. 36, commerciante, casado, com
domicilia eleitoral no districto municipal de Meyer.
(Qualificação requerida, B . E . 82, n. 777 — 3 zona.)
PEDRO DYONISIO FURTADO (3.489), filho de AntônioDionysio Furtado Júnior, nascido a 30 de março de
1909, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Casemiro de Abreu n. 128, casa 7, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
' (Qualificação requerida, n . 1.490 — 12* zona.)
LUCIANO DE DEUS (3.490), filho de Izidro Luciano de
Deus e de Perpetua Paula da Conceição,' nascido a
10 de setembro de 1902, em Valença, Estado do Rio de
Janeiro, residente á rua Teixeira Soares n. 121, empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto m u n i c i p a r d e Meyer. (Qualificação requerida,
n. 771 — 9 zona.)
DANIEL NUNES DA ROCHA (3.491), filho dè José Nunes
da Roclia e de Maria dos Anjos da Rocha, nascido a 27
novembro de 1910, Districto Federal, residente á rua
Miguel Ângelo n. 384, commercio, solteiro, com domi• cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.342 — 10 zona.)
3ENEDICTO GERALDO (3.492), filho de Benedicto Geraldo
e de Maria da Conceição Geraldo, nascido a 25 de outubro de 1906, no Districto Federal, residente á rua Maria
Adelaide n. 19, operário municipal, casado, com domicilio eleitoral.no districto. municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.468 — , 1 3 zona.)
ANTONIO PEREIRA DA SILVA (3.493), filho de Apolinario
Pereira da Silva e de Maria Rosalina da Silva, nascido
a

a

a

a

a

a

a 12 de janeiro de 1904, no Estado de Pernambuco,
. residente, á rua Frei Sampaio n. 10, motorista, casado, ^
com domicilio eleitoral no districto municipal de M< yer.
(Qualificação requerida, B. E. 82, n. 1. l/)8 — 14 zona.)
OBERTOL BARRETO DE OLIVEIRA POVOA (3.491), filho
de João Gualberto Povoa e de Maria Alzira Tovoa, nascido a 20 de agosto de 1911, em S. João da Barra,
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua SanCAimaO
n. 77, 3° andar, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de. Meyer. (Qualificação
requerida, n. 1.559 —'• 4* zona.)
MIGUEL DE ANDRADE (3.495), filho de José Christino de
Andrade e de Alzira Martins de Andrade, nascido a
30 de julho de 1912, no Districto Federal, residente á
. rua das Olficinas n . 1 4 , commercio, solteiro, com do• miciIio_ eleitoral no districto municipal de Meyer (Qua- lificação requerida, B . E . 51, n. 9.022 — 1* zona )
ATHANAZIO DELGADO (3.,496),. filho de Satyro Xavier
Salgado e de Emilia de Assumpção, nascido a 2 de maio
de 1896, no Districto Federal, residente á rua Luiz Barbosa n 9, empregado publico, solteiro, com domicilio
eleitoral no-districto municipal de Meyer. (Qualificação
requerida, n. 1,600 — 8 zona )
,
- LINDOLPHO DUQUE DE REZENDE (3.497), filho de Wenceslau Duque de Rezende e de Francisca Rosa de Rezende, nascido a 9 de abril de 1903, em Saquarema,
• . ^stado do Rio de Janeiro, residente á rua Felisbello
* r e i r e , n . 68, commercio, solteiro', com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação
requerida, n. 9.661 — 7* zona.i
OSWALDO AMARAL CAMPOS DA Í>AZ (3.498), filho de
Octavio Campos da Paz e de Luiza Amaral Campos da
Paz, nascido a 12 de maio de 1912, no Districto Federai
.
residente no Caminho da Freguezia n. 1.039, empregado
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Inhaúma. (Qualificação ex-officio
B E
78. n. 15 — 12 zona.)
HEITOR GOMES VIEIRA (3.499), filho de Athanazio Gomes Vieira e de Deolinda Clara Vieira, nascido a 24
de janeiro de 1902, no Districto Federal, residente á rua
Casemiro de Abreu n. 179, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.498 — 12 zona.)
ALUIZIO GONZAGA DA SILVA (3.500), filho de Ignacio
Paulino da Silva e de Maria Ceeilia da Silva, nascido
a 23 dé agosto de 1906, no Districto Federal, residente
á rua Fábio da Luz n. 100-A, empregado publico, ca-'
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Inhaúma. (Qualificação requerida, n. 1.315 — 11 zona.)
RENATO MONTEIRO DE BARROS (3.501), filho de Fausto
Pereira de Souza Barros e de. Maria Georgina Monteiro
. de Barros, nascido a 6 de abril de 1893, no Districto
Federal, residente á rua Enéas Galvão n. 74, mecânico,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal,
de Meyer. (Qualificação requerida, n. 10.640 — 7 zona.)
JOSE' ANDRÉ' DE MELLO (3.502), filho de João André
Filho e de Benedicta André de Mello, nascido a 12 de
maio de 1909, no Estado de Alagoas, residente á rua
do Propósito n. 15, alfaiate, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação
requerida, n. 1.556 — 7 zona.)
OSCARINO XAVIER (3.503), filho de Hermogenio Francisco
Xavier e de Castorina Xavier, nascido a 9 de maio de
1908, no Districto Federal, residente á rua Teixeira de
Carvalho n? 97, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de •'Meyer. (Qualificação
requerida, B. E. 47, n. 8.685 — 7* zona.)
OLYMPIO DE AZEVEDO (3.504), filho de José de Azevedo
e.de Eugenia Maria de Azevedo, nascido,a 12 de agosto
de 1905, no Districto Federal, residente' á rua Xavier
Curado n. 136, serralheiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação
requerida, B . E . 82, n. 1.106 — 14* zona.)
BENEDICTO PEREIRA ROSA (3.505), filho de ,Manoel P e reira Rosa e de Maria Pereira do Espirito Santo, nascido a 18 de novembro de 1873, em Niçtheroy, Estado
do Rio de Janeiro, residente á rua Castro Barbosa n. 90,
..casa 15, operário, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida,
n. 1.593 — 8 zona.)
LUIZ MARINS DA SILVA (3.506), filho de João Marins da
Silva e de Maria Francisca da Silva, nascido a 15 de setembro de 1900, em Pernambuco, residente Becco da
Fontainha n. 16, commercio, casado, com domicilio eleij
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ttoral .110 districto municipal de Meyer. (Qualificação " ANTENOR "FRANÇA (3.520), filho de Emilia-Clemência Cóe'• "requerida n. -i-.iòÂ —- 8" zona.) 4 •
:
_ \ .•*'. .
'
Iho. nascido a 30 de setembro de 1892, no D i s t r i c t o ' F e JOSií DA SILVA (3.507), filho de Antônio'da Silva e de
deral, residente á rua Venancio Ribeiro n . 193, operário,
Violante Silva Leite, nascido a 13 de março de-1888,;;
solteiro, cónr dmieiiio eleitoral no districto municipal dc
em Portugal, residente Avenida'Paris n . ,182, c õ m m e r - .
.Inhaúma.
(Qualificação requerida, n. 1.666 —,1.1°
ciante, casado, com'domicilio eleitoral no districto . m u • / z o n a . ) ' ''"! '"
'
" '
,
'f •
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida n . 1/518.—-". EDMUNDO FORTES (3.521), filho de, João Baptista Fortes
12" zona.)
'
. '
• ' • ' . '
e de.Eulalia da Silveira Fortes, nascido a 22 de,fevereiro,
OLINDA NOGUEIRA DÈ FREITAS (3.598), filha de Bende 1915, ;ho Districto Federal, residente'á Avenida Subjamih Franklin de Freitas -e de Alcinda Nogueira de"- ,
urbana n . 2.179, commercio, solteiro ,eom dorríiciiio-_elei-Freitás, nascida, a 15 de novembro de "1914, (Estado"
t o r á r h o districto muhicipal.de IhhaUmá. , (Qualificação
.^dò Rio de/Janeiro), residente, Travessa Mariette, n. 3,
requerida, n . 1.692 — 11" zona.)
•. • , . . . ' .
commercio solteiro, com domicilio eleitoral no districto
EJJITH DE CASTRO NERY (3.522), filha de Antônio Rodrigues
municipal de Meyer. (Qualificação requerida,-n. 1.184
Nery e de Ondina d eCastro Nery, nascida a 17 de setem'—'•8" zona.)'
• i'
-'
••'*,-.
bro de 1912, no Districto Federal, residehteá rua- Octaeilio
líALMO DE ARRUDA ARGUELLAS'(3.509):, filho de Marcos
-Nunes n . 27, domestica, solteira, com'domicilio eleitoral
Rübio "Arguellas e de Claudina de Arruda Arguellas, nasno districto municipal de Inhaúma. (Qualificação reque' cido a 13 de outubro de 1911,. èm Belém (Estado do
rida, n . 1.'761 — 12° zona.)
'
"•
P a r á ) , residente á rua Bezerra .de Menezes n . 65, comELZA LÚCIA DE CASTILHO GONÇALVES CRUZ (3.532),
mercio, solteiro, com-domicilio eleitoral no'districto m u - ;
filha de Francisco Alves de Castilho e de Elisi de Casnicipal de Meyer. (Qualificação'requerida, n . 7.936 —
tilho,nascida a 30 de junho de 1907, em Porto Alegre (Es• 8» zOna.)
tado do Rio Grande do Sul), residente á rua Garcia ReSEVERINO" FERREIRA DA SILVA' (3.510)" filho de João
n d e n d o n. 40, professora primaria, casada, com domicilio
" Ferreira da Silva e de Maria Antonia da Conceição, n a s eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificacido a 15.de janeiro de 1889 (Estado de Pernambuco),
. cão requerida, n . 1.646 — 11° zona.')
•
;
residente'á rua Rocha Miranda s/n, funecionario m u n i '
JOSÉ'
GOMES
GUIMARÃES
(3.524),
filho
de
Carlos
Moreira
cipal, casado, com domicilio eleitorai no districto muniGuimarães e de Maria Gomes Guimarães, nascido a 7.de
, cipal de Meyer. (Qualificação ex-of ficio,- B . E . '77,
. setembro de 1907, no Districto Federal, residente ,á rua
ITÍ. 212 — 7" zona.)
" '-. Angelina n. 83, biscouteiro, casado, com domicilio eleitoral
ANÍBAL MEDEIROS (3.511), filho de José Soares Medeiròsw
nó districto municipal de Inhaúma.- (Qualif icação. ex-ofe de Honorina Carvalho, nascido a 28 de junho.de 1913',
. ficio; B. E . 67 — 7" zona.;
- «='.,•." >
no Districto Federal, residente á r u a Henrique Mesquita,' '- FLAVIO
MÁXIMO. DE MEDEIROS.PONTES-(3.525), filho de
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto;
Joaquim Simpliciano de Medeiros Pontes e de Augusta
(municipal de Mever. "(Qualificação requerida B . E . 80,
. Meirelles Medeiros Pontes, nascido a 30 de maio de. 1909,
n . "i. 202 — 8" zona.)
no Districto Federal, residente á ru ádó Rocha.n. 75, deALEXANDRINA DE ARAÚJO BOUCAS""(3.512), filha de Leosenhista, casado, com domicilio eleitoral no districto m u cadia Corrêa de Araújo, nascida a 4 de maio de 1805,
nicipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, n . 1.239
no Districto Federal, residente á ' r ü a . São Pedro Alcan-'
.
— 10" zona.)
"
, ' ;
tara n . 1.609, domestica, casada, com domicilio eleitoral
FREDERICO
GUIMARÃES
(3.526),
filho
de
Armando
Alves
no districto municipal de Meyer. (Qualificação reque. Guimarães, ede Marietta Cataldi Guimarães,-nascido a" 8.
rida n. 1 . 4 9 3 — 8" zona.) ,
de.dezembro de 1914, no,Districto. Federal, residente á rua
ALPHEU DE'ALMEIDA (3.513), filho dè João Francisco de
. .Emílio dc Menezes n . 85, funecionario publico, solteiro,
Almeida e dé Maria da Gloria Çampos-^de. Almeida, nascom domicilió"eleitoral no districto municipal de I n h a ú cido-a 17 de novembro dé 1909..(Estado do Rio de J a ma. (Qualificação requerida,-h. 1.754 — 12 zona.)
neiro), residente á rua. Prihceza. Imperial, n, 202.'comGODOFREDO BAPTISTA DE SOUZA (3.527), filho de Isabel
mercio, casado, com domicilio- eleitoral -no • distriteo
Conceição da Silva, nascido a 24 de j u n h o . d e 1893, u o
municipal de Meyer. (Qualificação requerida n . 1.461
. Districto Federal, residente a 'rua Pernambuco n." 160,
— 13" zona.l
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
MQACYR DOS SANTOS (3..514), filho de Francisco Lopes e
• municipai d e l n h a ú m a . (Qualificação requerida, .n..1:660
de Rosaria da Conceição, nascido a 6.de junho de 1910,
— 11" zona.)
nó Districto Federal, residente á rua Barão de Mesquita
JOAQUIM COELHO FILHO (3.528), filho de Joaquim Coelho
n . 25 . c/10, commercio. solteiro, com domicilio. elei. Júnior e oe Maria da Gloria Coelho/nascida a 4 de j a toral no districto municipal de Meyer. (Qualificação
. neiro de 1904, no Dislricto Federal, residente á rua 2 de
requerida, n . 1.591 —.,-8" zona.)Fevereiro h . 230, commercio, casado, com domicilio eíeiASf TONTO DE OLIVEIRA BRANDÃO (3.515), filho de Manoel
Oliveira Brandão e de Eugenia Maia Dias, nascido a 30
- toral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação
de janeiro de 191-3, no Districto Federal, residente á
. requerida, h. 1.663 — 11" zona.)
rua Emilia S a m p a i o - n . - 2 8 0 , commercio,- solteiro, com
.fOSE' FERREIRA VAZ (3.529), filho de Antônio Ferreira Vaz
domicilio eleitoral; no- districto• municipal de Meyer.e dé Rosa Ferreira Vaz, nascido a 10 de março de 1904,
"(Qualificação requerida n. 1.213 — 8" zona.) ,
.
- no Districto Federal, residente á rua das Of fiei nas n . 20,
Í)AV1D PEREIRA DA SILVA" (3.516), filho de Luiz Pereira
operário, casado, com domicilio eleitoral, no districto m u da Silva,e de Antonia Carreira,-nascido, a 6 dè-setembro
nicipal de Inhaúma.- (Qualificação requerida; n; 1.653 —
de 1915,'no"-'Districto f e d e r a l , ' residente .á rua Barão de •,
11" zona.)
'
' - ' - . .
Mesquita n, 60, commercio, solteiro, .com domicilio eleiMIERCIO SILVEIRA (3.530), filho de Júlio Valentim da Siltoral no districto municipal, de. Meyer.- (Qualificação
- veiraie de. Esther dè Almeida Silveira, nascido a 5 de derequerida n. 1.598 — 8" zona.')'"'"' " - '
.. zembro de--1905. no Districto Federal, residente á rua GeÍ.ÍURO MESSIAS BRAGA (3..517),.filho de .Belmiró Braga .
neral «Bellegard n..74,-c|3,- commercio,.solteiro, com doé de Messias Braga, nascido a 3 dè"abril-de 1897 no Estado .
•• 'micilio eieitoral no districto municipal de Inhaúma. (Quade Minas Geraes, .residente á ^ r u a Petrochitno ií. 67_-.
. lificação reouerida. n. 1.670 — 11"" zona.)
.c/5, commercio, casado, com .domicilio- eleitoral no disODETTE ALVES DA SILVA (3.531), filha de Manoel Pereira
' tricto municipal de Meyer. (.Qualificação requerida, n u - ,
da Silva e de Iza Alves'da Silva, .nascida a 16 de setemmero j .211. — .8». zona.)
'
.*•
.
bro de 1911, no Districto Federal, residente á rua das Officinas n. 210, doméstica, solteira, com domicilio eleitoral
GENTIL JACINTHO MARQUES (3.'518), filho d e João J a • no "districto municipal-de Inhaúma. ; (Qualificação requeciiith.o Marques e de Maria da Costa Marques^ nascido a.
., rida, n.. 1.689 — 11" zona.) • s
T de fevereiro dc 1913, no Districto Federal."residente
OTHON
CABRAL
DA
COSTA
(3.532).
filho
de Antônio F r a n 5 rua Aristides n." 1'5, empregado, Fabrica.de Cartuchos,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de ' - - cisco .ds Costa Júnior é de'01ga Cabral da Costa, nascido a
17 de abril de 1912, no Districto Federal, residente á rua
Meyer. (Qualificação requerida n . 1 . 8 0 2 — -8* zona.)
• das Officinas n . lv»3, estudante, solteiro, com domicilio
ALZIRÓ -ZARUR.-(3.519),;filbo de David Elias Zarur e de
eleitoral no districto municipai de Inhaúma. (QualificaAsena L.aguia, nascido a 25 de dezembro de. 1914, no Disção requerida, n. 1.695 T- 11 zona".)
tricto Federal,'residente á rua José. "dos Reis n . 63, esRAYMUNDO CAETANO DOS SANTOS'(3.533), filho de Raytudante, solteiro, com- domicilio "eleitoral' no districto
- mundo Caetano dós Santos e de Maria da Conceição, nascido
municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, n. 1.668 .
'
• a 14,de setembro d e . 1915, em Mercês (Estado de Minas
•—. 11" zona.).
:
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•

Geraes):, residente, á rua, Manoel M u r t i n h o n , 1C6, ope?»
rario,, casado, com, domicilio, eleitoral no districto m u n i cipal, de-Inhaúma. (Qualificação requerida, n . 1.760 —
12» zona.)
Districto Federal, 30 de agosto de 1934 — O Escrivão
c.d-hoe, Joaquim Boaventura da Silva Mattos,.
DÉCIMA PRIMEIltA ZONA ELEITORAL
(Dístelcíos manicipaes Meyer e Inliauma)
Jaiz — Dr. Edmundo de Oliveira Figueiredo
Faço publico, para os fins dos a r t s . 43 do Código e 2-5
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este
Cartório e Juizo da, l í Zona Eleitoral estão sendo^processados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
a

Agosto, de lS.'i4:

JOÃO REIS (3.545), filho de Aristides Reis e dc Horculana
Reis, nascido a 18 de julho de 1900,, no Dislricto Federal,,
residente á rua Padre Januário n. 36, musico,, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipai de Inhaúm a . (Qualificação ex-officio — B . E.. .7, n. 326, seti• ma zona.)
ROQUE BRAGA (3.546), filho de Júlio de Barros "Braga e de
Maria Ri-ta da Conceição, nascido- a 2 de fevereiro de,
1903, no Estado do Rio de Janeiro, residente á, rua Padre
Januário n. 99, musico, solteiro, com domicilio "eleitoral
no districto municipal de Inhaúma.. (Qualificação exoficio — B . E . 74, n . 302, 7 zona.)
HERMES CARDOSO (3.547), filho de Manoel Cardoso e de
Alberta Cardoso, nascido a 13~de janeiro de 19,11, no Districto Federal, residente ã rua Barbosa Rodrigues n u mero 108, musico, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipai. de Inhaúma. (Qualificação
ex-officio
— B. E. 7.4, n. 285. 7 zona.)
JOÃO JOAQUIM DA ROCHA (3.548), filho de Joaquim, da
Rocha e de Joanna da Conceição,, nascido a 1S de março
de 1893, no Districto Federal, residente á rua Dias da
Cruz n. 344 musico,, casado, .com domicilio eleitoral no. districto- municipal' de. Inhaúma.. (Qualificação
ex-officio — B. E . 74. n. 330. 7" zona.)
JOSE' LOPES MONTEIRO- (3.549), filho,-de Casemiro Lopes
Monteiro e de Isabel, Maria da Conceição, nascido a- 19 de
março de 1909, em Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro,
residente á rua Pz^ojectada 4, n. -12; musico, solteiro, com
domicilio, eleitoral, no districto municipal rie Inhaúma,.
(Qualificação ew-officio — B . E . 74. n. 311, 7 zona.)
ATTILA SAMPAIO (3.550), filho de Paulina Ramos, nascido
a 27 de janeiro de. 1900, no Districto. Federal, residente
á rua Matheus Silva n. 128, commercio, casado, com- domicilio eleitoral no distrieto municipal de- Inhaúma.
(Qualificação requerida — n. 1.820, 12 zona.)
JOAQUIM DE ARAÚJO SILVA JÚNIOR (3.551),,, filho de J c a quim de Araújo e Silva- e de. Izidia Maria"da; Silv.a., naseido a 7 de dezembro de-1895, em- Maceió,. Estado de Alagoas, residente á, rua Padre Januário, D-. 83; sargento- do
Exercito, casario, com domicilio eleitoral no- distxicto, m u nicipal de Inhaúma, (Qualificação requerida—n. i'.818;
12-' zona.)
BEATRIZ DE OLEVEHIA. E SILVA. (3.552). filha do. Francisco. Gomes dé Oliveira e de Maria- da Gloria Francisco
de OliveiTa, nascida a 20 de- dezembro de 1895, em- F o r taleza, Estado doi Ceará residente á- rua Padre Januário
n. 83, domestica, casada, com domicilio eleitoral'no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida
— n. 1. SI 9: 12*-. zona.)REGINALDO- PEREIRA LIMA (3,553), filho de Manoel P e reira Lima e de Maria Pereira Lima, nascido a. 13: de
maio de 1906, em-Petropolis, residente á rua-Meyer-numero 95, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral: no
districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida.—
n. 651, 11* zona.)
ELMO. DE OLIVEIRA CAVALCANTI (3.554), filho de Hernani Cardoso- Cavalcanti e de Maria Cândida, de Oliveira
Cavalcanti, nascido a. 9 de- setembro- de-1912, no Distrieto
Federal, residente-á rua... Meyer n. 75, commercio, solteiro,- com. domicilio eleitoral- no districto municipal de
Meyer. (Qualificação requerida — B . E. 14, n . 29, 1 1
zona.)
'
ISACIO ALVES DE. MORAES (3.555), filho de Manoel."Alves
de Moraes e de Pergftiitina Alves de Moraes, nascido a 21
de dezembro de 1904, no Estado de Pernambuco, residente á praça Floriano n. 229, barbeiro, solteiro, com,
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
(.Qualificação ex-officio
— B . E.. 77, n. 652, 4' * o r a . }
SEBASTIÃO DELADIO SANTIAGO (3.556), filho de Joaquim Garcia Santiago e de Zeierina Rosa Machado, nascido a 16 de dezembro de 1905, no Estado dé Minas Geraes,. residente á rua Marquez de S. Vicente n. 230. b a r beiro, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal, de Mover. (Qualificação ex-officio — B . E. 77,
n. 673, 4 zona.V
AGUINELLO FRANCISCO SANTOS (3.557), filho- de. Camillo
Francisco Santos e de Rosalina Delphina da Conceição,
nascido a 27 de setembro de 1886, no Districto Federal; r e sidente á . r u a Salema- n . 64, commercio; casado; com domicilio eleitoral- no districto- munícipat de- M'eyer: (Qualificação ex-officio.— B'. E . 66; n. 712; 1*' zona-.)'
SALVADOR' DE OLIVEIRA PORTO- (3.558-)', filho- de- Antônio de Oliveira Junibr a> de Margarida de Oliveira,
nascido a 6 de novembro de 1889, em Portugal; residente^
a

a

BYLVIA SILVEIRA (3.534), filha de Júlio Valèotim da Silveira e de Esther de Almeida Silveira, nascida a 4" de
abril de 1912, no Districto Federal, residente á r u a G e neral Bellegard n. 74, casa 3, estagiaria, solteira, com
domicilio eleitoral uo districto municipal de Inhaúma,
(qualificarão requerida — n . 1.371, 11° zona.)
HAMILTON DE ALMEIDA (3.535), íilho de Isaura de Almeida, nascido a 21 de outubro de 1907, no Districto E e deral, residente á estrada Marechal Rangel n . 835, casa
21, cpmmercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. ('(Qualificação requerida —
n . 1.479, 13 zona.)
JOÃO NAVARRO DOS SANTOS (3.536), filho de João Navarro Fernando e de Diamantina dos Santos, nascido, a
24, de fevereiro de 1895,, no Districto Federal, residente
á rua D . Elisia n. 25', casa 8, musico, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto municipal de- Inhaúma.
(.Qualificação ex-officio — B". E . 74, n . 288, T zona.)
TOSE' SANTANNA (3.537), filho de Manoel José SanfAnna
' e de Isaura Moscozo. SanfAnna, nascido a 7 de outubro
de 1904, no Districto Federal, residente- á rua Projectadá
n . 2,. musico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Inhaúma. (Qualificação ex-officio — B .
E . 74; n. 322.. 7 zona.)
.
JOÃO DA SILVA PEREIRA (3.538.L, filho- de- Severino- da Silva Pereira e de Maria da.? Dores Pereira, nascido a 10-de
abril de 1908, no Districto Federal; residente á rua José
dos Reis n . 769, musico, solteiro, com domicilio-eleitoral
no distrieto municipal: de Inhaúma. "(Qualificação ex.officio —- B" E 74, n.. 293. V zona.)
TOSE" QUINTINO DE OLIVEIRA (3.539), filho de Quintino
da Cunha Sampaio e de Maria das Dores, nascido a 2- de
agosto de 1907, no Rio de Janeiro, residente á estradaPlinio Casado n . 30, musico, solteiro, com-domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação
ex-officio — B-. E . 74, n. 291, 7" zona.)
3IZENANDO DE AQUINO CAPELLA (3.940), filho d e - T h o maz de Aquino Capella e de Fausta- Rosa Capellã,, nascido a 18 dc janeiro de 1898, no Estado de Pernambuco,
residente á avenida. João Ribeiro, musico, casado; com
domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma,
(Qualificação ex-officio — B'. E . 74, n . 300, 7 zona.)
JOSE' AUGUSTO DA CRUZ (3.541), filho de-Rodolpho Augusto da Cruz e de Francisca Mattos. Cruz, nascido a 25
de abril de 1901, no Estado do Rio de Janeiro, residente
no largo de S. Francisco n . 36, musico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.
(Qualificação ex-officio,— B . E . 74, n. 3 1 4 . 7 zona.)
JOÃO IGNACIO PEREIRA ((3.542)-, íilho .de Antônio Ignacio
a de Thereza Maria de Jesus, nascido a 6 de junho de
1900, no Estado de Pernambuco, residente á rua Cardoso
n . 13, musico, solteiro, com domicilio eleitoral-no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação
ex-officio
— B . E . 74. n . 290, 7" zona.)
ÍOSE' LOPES MONTEIRO (3.543), filho de Casemiro-Lopes
Monteiro e de Isabel Maria da Conceição, nascido- a 19
cie março de 1909, em Niçtheroy, Estado do Kio. de SnneiOT, rua projectadá 4, n. 12., musico, solteiro, com domicilio- eleitoral no districto municipal de Inhaúma.
(Qualificação ex-officio — n. 311', 7* zona.)
'JOSE', PINTO DE, SOUZA (3.544)-,, filho, d c Manoel, Pinto- de
Souza e de Maria Ignacia de.,Souza, nascido a 3 de maio
fie: 18.95, no; Districto Federal, residente á . r u a D. Luiza
n . 40, musico, solteiro, corri! domicilio eleitoral- no- districto.- municipal de Inhaúma. ((Qualificação
ex-officio
•— B . E . 74, n . 329, 7 zona.)'
a
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dwíijcjhò* eleitoral np districto municipal de Meyer.
i,Qualificação requerida — n . 1.715, 11"' zona.-)
." :
ARTHUR MACIEL'SOARES SOBRINHO (3.55,9), fillio de Sa- '
muel Maciel Soares e de Rufina Maria dos Santos, nascido a 8 de maio de 1890, no Districto Federal, residente á
rua Dias da Cruz n . 624, commercio, casado,-com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Quaiifi- cação requerida — n . 1.226, 11" zona.)
ANNIBAL RODRIGUES DOS SANTOS (3.560), filho de José
Rodrigues dos Santos e de Maria Rosa de Jesus, naseido
a 10 de novembro de 1894, em Portugal, residente á rua.
D r . Nemeyer r.. 124, proprietário, casado, com domiciuo
eleitoral no districto municipal dc Meyer. (Qualificação
requerida — n. 1.716, 11° zona.)
'
JOÃO GARCIA PEREIRA LOBO (3.561), filho de. João-.Garcia Pereira Lobo e d e Isabel da Conceição Lobo, nascido
a 15 de março de 1881, em Portugal, residente á. rua
Pompilio Albuquerque n . 19, proprietário, casado, com
domicilio eleitoral no districto .municipal de Meyer.
(Qualificação r e q u e r i d a — n . 1.719, 11" zona.)
CARLOS MENDES DA SILVA (3.562), filho de Albano'Mend e s da Silva e de Anna Rosa Mendes da Silva, nascido a
13 de julho de 1901, em S. Luiz, Estado do Maranhão,
residente á avenida. Amaro Cavalcanti n . 665, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação.requerida — n . 1.153, 11
zona.)
,&ÜY ANASTÁCIO VENTURA (3.563), filho" de João .'Anastácio Ventura e de Maria José Ventura, nascido a 1 de o u tubro "de 1914, uo Districto Federal, residente ã rua Amalia n . 240, lavrador, solteiro, eom domicilio eleitoral no
districto municipal de Meyer' (Qualificação
ex-officio—n. i .427, ti" zona.)
VICENTE JOSE' FERREIRA GUERREIRO (3.564), filho de'João
Guerreiro o de Antonia Guerreiro, nascido a 17 íte ou-tubro de 1885, no Districto Federal, residente • em R.
Alio n. 119,, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipai de Meyer. (Qualificação
ex-officio — n. 103, 11" zona.)
GUILHERME JOSE' MACHADO (3.565), filho de Theotorno
José Machado e de Guiihermina da Conceição, nascido a
25 de junho de 1906, no Districto Federal,-residente ú
rua Visconde de Niçtheroy sem numero, operário, sol' teiro, com domicilio eleitoral no districeo municipa! de
Meyer. (Qualificação ex-officio — n. 192, 11" zona.)
FRANCISCO DE SOUZA ALVES (3.566), filho de João Alvos
.n de Maria de Souza, nascido a 2 de janeiro de 1894, no
Districto Federal, residente á r u a Pernambuco n. 97,
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Meyer. (Qualificação ex-officio — n . 692,
11" zona.)
.
ADHEMAR MOREIRA DA SILVA (3.567), filho de Ernesto
Moreirá"da Silva e de Maria da Silva, nascido a 22 de i e vereiro de 1901, no Districto Federal, residente á estrada Gambota n. 254, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no' districto municipal de Meyer.' (Qualificação
ex-oficio — n . 114, 11" zona.)
DOMINGOS COLLARES MESQUITA (3.568), filho de Álvaro
Fernandes de Mesquita e de Maria Luiza Collares Mesquita, nascido a 15 de outubro de 1910, em Bagé, Estado
do-Rio Grande do Sul, residente á rua Joaquim Meyer
n . 245, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto «municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio
—
n . 1.325. 14" zona.) . ~"
HERALDO NERY DE ANDRADE (3)659), filho de Luiz F e lippe Pereira de Andrade e de Elvira de Souza Andrade,
nascido a 13 de fevereiro de 1903,.no Districto Federal,.
residente á rua Grauber Barboza n . 12, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal cie
Mever. (Qualificação requerida — n . 1.217,' 11* zona.)
ARMANDO BERRONE (3.570), fiiho de Raphael Perrone e
' de Cesina Gili Perrone, nascido a 6 de agosto de 1916, no
Districto Federal, residente á rua Borda do Ma.tto n u mero 153, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no '
districto municipal de Meyer. (Qualificação
ex-officio
— n. 53. 11" zona.)
BENEDICTO PEREIRA LEITE (3.571)', filho de Amaro Pereira Leite e de Francisca Emilia Pereira, naseido a 1 de
março de 1B08, ern Recifej Estado de Pernambuco,- residente á rua Ribeiro -Guimarães n . .96. (Qualificação e..x. officio — n . 97.' l i " zema.).!.
JOAQUIM GONÇALVES (3.572), filho de'Manoel
Joaquim
Gonçalves é de Maria Joaquina Corrêa, nascido a 1 de
a

;
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março de 1896, no Dislricto Federal, residente_ á rua E n genho de Dentro n . 137, operário, casado, com •domicilio
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação
requerida — n . 1.109, 11 zona.)
JOAQUIM NUNES DE OLIVEIRA (3.573), filho de Joaquirí
Bernardino de Oliveira e de Jacintha Pinto . Nunes da
... Oliveira, nascido a 21 de agosto de 1898, no Districto F e deral, . residente á rua D r . Bulhões n". 189, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Mever. (Qualificação requerida — n. 1.418, 11" zona.)
ABILIO RIBEIRO DE SAMRAIO (3.574), filho de Antônio
Ribeiro Bertello e de Preciosa Maria Pereira, nascido á
2. de. janeiro de 1886, no Districto Federal, residente áavenida Amaro Cavalcanti n . 665, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal dle Meyer.
(Qualificação requerida — n . 1.159. 11 zona.)
OLAVO DE ALMEIDA CAMPOS' (3.-575), filho de José de Almeida Campos e de Maria âe Vasconcellos Campos, n a s cido a 7 de junho de-1913, no Districto Federal, r e s i • dente a rua Borja Reis u . 75, commercio, solteiro, com.
domicilio eleitoral no districto r municipal" de Meyer..(Qualificação requerida — n . 1,721, 11 zona.)
ANTONIO DE OLIVEIRA CAMPOS (3.576), filho.- de João
Pedro de~01iveira e de Elisa de Almeida Gampos, nascido
a 9 de maio de 1908, em SI Gonçalo, Estado do Rio do
Janeiro, residente á r u a Riachuelo n. 413, operário, solteiro, com-domicilio-eleitoral no districto. municipa! do
Meyer. (Qualificação ex-officio — n . 370, 11° zona.)
GERALDO RODRIGUES BARBOZA (3.577), fillio de Alberto
Rodrigues Barboza e de Nair Rangel Barboza, nascido a
18 de maio de 1916, no Districto Federal, residente á r u a
D . Romana n. 97, lavrador, solteiro, com domicilio eieitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação exofficio — n.. 1.472, 14* zona.)
CARLOS HENRIQUE DE OLIVEIRA ,(3.5,78), filho de Euge• '* «TIO.Germano' de Oliveira e de Amélia Stopell de Oliveira,
nascido a 10 de janeiro de. 1901, no Districto Federal, r e sidente, á rua Bella Vista n . 4 5 9 , lavrador, solteiro, com
domieiiio eleitora! no districto-municipal de Meyer.
(Qualificação ex-officio — n . 1.474, 14" zona.)
"WALDEMAR FRANCISCO BRAGA (3.579), filho de Antônio
Francisco' Braga e de Rulh Francisco Braga, .nascido a
15 de janeiro de 1911, no Districto Federal, residente á,
r u a , 2 n. 218, commercio, solteiro, com domicilio e í e d o < ral ho districto municipal de Meyer. (Qualificação exofficio — n . 453
. '
AVELINO MANOEL.ALVES (3.580), filho do. Manoel Alves
e de Francisca Maria da Conceição, nascido a 19' de m a r ço do 1893, em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, r e sidente á rua Burlamaqui n. 3, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no distrieto municipal de \ Meyer.
(Qualificação ex-officio — n . 99, 1 1 zona.)
SERAPHÍM GOMES ALVES, (3.581), filho de Manoel Antônio Gomes e de Amélia Gomes Alves, nascido a 28 de novembro de 1913, no Districto Federal, residente á rua Sá
n . 172, lavrador, solteiro, com "domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio >—
n. li. 313. 14" zona.)
AMPHILÕQUlO VAL FLORDE CASTRO (3:582), filho'de
Eduardo Vai Florde Castro e Elisia Magalhães: íCastro,
nascido a 25 de junho de 1913 noDistricto Federal, r e s i dente á rua do Alto n. 6.9, operário, solteiro, com •,. domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio — B . E . n . 59, 11* zona) .
JOÃO ALEXANDRE TEIXEIRA (3.583), filho de José Alexandre Teixeira e de Emerenciana Affonso Teixeira, nas.. *
cido a 5 de agosto deT892 em São Paulo, residente á rua
Goyaz n . 10, operário, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal do Meyer. (Qualificação
cx-officio—
• B. E. n. 110. 11 zona).
MIGUEL AMENDÒEIRA (3.584), filho de José do "Espirito
- Santo e de Olivia do Carmo, nascido a 25 de julho de
1909, no Districto Federal, residente á rua Júlio do Carmo n . ' 7 5 , operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
dislricto municipal do Meyer. (Qualificação requerida —
B. E.» n . 6.282, 4 zona) .
GERALDO ALVES DOS REIS (3,535), filho de Vilaiino Alves
. dos. Reis o de .Elisia--Rodrigu.es Róis, nascido a 7 de abril
de 1912, em Trahiras, Estado do Minas Geraes, residente
,'á rua Engenho-de Dentro n . 86, lavrador, solteiro, com
domiciilio eleitoral no districto municipal do Meyer.
a

a

a

a

a

a

•

. (Qualificação ex-officio — B . E. n. 1.340, 14* zona).
JOÃO ABAS (3.586), filho de Assad Abas e de Alia Abas,'
nascido a 24 de julho do 1915, 'em São. Luiz, Estado da
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Maranhão, residente á rua Pernambuco n. 95, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
~ Meyer. (Qualificação ex-officio — B . E . n . 71, i l "
zona).
FvDGARD DE SOUZA ARAÚJO (3.587), filho de Manoei de
Souza Araújo e de Guiihermina de Souza Araújo, nascido
a 1 de outubro de 1909, no Distrito Federal, residente á
rua Francisca Meyer n . 84, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação requerida — B . E . , n. 10.192, 6 zona).
JALYME DA SILVA GOMES (3.588), filho de Cyrillo da Silva
• Gomes e de Eugenia Maria de Freitas, nascido a 5 de setembro de 1900, no Districto Federal, residente á rua Manoel Alves n . 3, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação requerida — B . E . , n . 564, 10 zona).
JOÃO GRASS JÚNIOR (3.589), filbo de João Grass e de Magdálena Grass, nascido a 8 de fevereiro de 1891, em Cruzeiro, Estado do S. Paulo, residente á rua Maria Amélia
n. 45, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal do Meyer. (Qualificação "ex-officio",
B . E . 86, 1" zona.)
RENATO.DEL PANTA (3.590), filho de Dario dei Panta e de
Hortenciá Walderama Gonzalez, nascido a 19 de agosto
de 1910, em Guaratinguetá, Estado de S. Paulo, residente
á rua Ferreira Vianna n . 59, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação "ex-officio", B . E . 66, I zona.)
ALBERTO-SOARES (3.591), filho de Antônio Teixeira Boavisla o de Laura Soares Boavista, nascido a 30 de setembro de 1897, no Districto Federal, residente á rua Barão
do Bom Reitiro n. 700, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação "ex-officio", B .
E . 66, I zona.)
JOSÉ PINTO TEIXEIRA (3.592), filho de Rosa Pinto Teixeira, nascido a 19 de março de 1880, no Districto F e deral, residente á rua Venancio Ribeiro n. 228 A, operário, casado, com domilicio eleitoral no dislricto municipal do Meyer. (Qualificação requerida, n . 470, primeira zona.)
WALTER MONTEIRO BENTIM (3.593), filho de Armindo
Monteiro Bentim e de Estephania de Oliveira Bentim,
nascido a 23 de janeiro de 1909, no Districto Federal, r e sidente á rua S. Paulo n. 63, commercio, solteiro, .com
domicilio eleitoral no districlo municipal do Meyer.(Qualificação requerida, n . 336, 10" zona.)
SYLVIO LOUREIRO (3.594), filho de Ovidio Loureiro e de
Francisca Loureiro, nascido a 7 de maio de 1906, no Districto Federal, residente á rua Pernambuco n. 281, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação "ex-officio", B . E . 66,
1" zona.)
>EBASTIÃO MARQUES DE OLIVEIRA (3.595), filho de Antenor Marques de Oliveira c de Maria Luiza de Oliveira,
nascido a 12 de agosto -de 1916, no Estado de Minas Geraes, residente á rua Herme-ngarda.n. 149, com domicilio
eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação
"ex-officio.", B . E . 67. 7" zona.)
EDMUNDO SOARES DA SILVA (3.596), filho de Fortunato
José da Silva e de Rita Soares da Silva, nascido a 30 de
setembro de 1898, em Cabo-Frio, Estado do Rio de J a neiro, residente á rua José Hygino n . 92, casa 14, medico,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Meyer. (Qualificação requerida, n. 4.769, 1" zona.)
IGNEZ DA CONCEIÇÃO (3.597), filha de Quirina Joaquina
ria Conceição, nascida a 23 de dezembro de 1891, em Capivary, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Ferreira de Andrade n. 42, operaria, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação
"ex-officio", B . E . 78. n. 571, 11» zona.)
ANNA BARBOSA CORDEIRO (3.598), filha de Joaquim Pinto
Cordeiro o de Elisa Barbosa Amorim, nascida a 4 de fevereiro de 1907, em Fortaleza, Estado do Ceará, residente
á rua General n. 122, commercio, solteira, com domicilio
eleitora-1 no districto -municipal do Meyer. (Qualificação
"cx-officio". B . E . n. 496,, 1" zona.)
THEREZA CAPUTO VIEIRA (3.599), filho de Caputo Vicente
•o de iRosalia Borbicara Caputo, nascida a 10 de agosto de
1892, no Districto Federal, residente á rua Maranhão
n. 82, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação requerida, n u mero 1.483, i l " zona.)
LUIZ ÜRIOL TAVARES (3.600), filho de Luiz Antônio Tavares e de Anna Gonçalves Tavares, nascido a 30 de abril
a

a

a

a
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de 1901, em Campos, Estado do Rio de.Janeiro, residente
á travessa Miracema n. 47, motorista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação "ex-officio", B . E . 67, 7 zona.)
ORSINO THOMAZ VIEIRA (3.601), filho de Florinda Thereza
de Jesus, nascido a 10 de novembro de 1887, no Districto
Federal, residente á rua Maranhão n. 82, despachante,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Meyer. (Qualificação requerida, n. 1.482, 11" zona.)
MANOEL FERREIRA BARBOSA (3.602), filho de.João F e r reira Barbosa e de Maria Ferreira Leite, nascido a 3 de
julho de 1893, em Maceió, Estado de Alagoas, residente á
avenida Suburbana n. 2.548, portuário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal dó Meyer.
(Qualificação "exo-fficio", B . E . 67, 7° zona.)
PEDRO DE ALCÂNTARA PEREIRA PASSOS (3.603), filho
de Antônio Pereira Passos e de Anna Maria da Gloria
Passos, nascido a 29 de agosto de 1880, em S. João Marcos, Estado do Rio de Janeiro, -residente á avenida Suburbana n. 2.367, commerciante, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação r e querida, n. 1.291, 11" zona.)
BENEDICTO ALEXANDRINO (3.604), filho de .Pedro Alexandrino e de Luiza Narcisa Alexindrino, nascido a 26 cie
de julho de 1891, em Belém, Estado do Pará, residente á
travessa de Santo Antônio n. 475, empregado publico,
casado, çom domicilio eleitoral no districto municipal de
Inhaúma. (Qualificação "ex-officio'\ B . E . 5, n. 19.966,'
7" zona.)
GENESIO.JOSÉ JOAQUIM DE ASSUMPÇÃO(3.605), f°.de José
Joaquim de Assumpção e de Julia Valeria de Souza Assumpção, nascido a 26 de agosto de 1900, no Districto
Federal, residente á rua Joaquim Marques n. 43 (Cavalcanti), empregado publico, casado, com domilicio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação
"ex-oíficio", B . E . 5; n. 20.228, 7" zona.)
JOAQUIM MARTINS PAZ (3.606), filho.de Antônio Martins
Paz e de Gertrudes Fortes Bustamante Paz, nascido a 9
de abril de 1889, no Districto Federal, residente á rua
Teixeira de Azevedo n. 68, casa 3, empregado publico,
viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Meyer. (Qualificação "ex-officio", B . E . 5, n. 19.882,
7 zona.)
JORGE RODRIGUES DA COSTA (3.607), filho de João Rodrigues da Costa e de Maria Amorim Costa, nascido a 24
de maio de 1890, no Districto Federal, residente á t r a vessa Bernarda n. 7, funecionario publico, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.
Qualificação "ex-officio", B . E . 5, n. 19.654, 7 zona.)
ANTÔNIO "MARQUES DE- SA (3.60S), filho de Antônio Marques de Sá e de Maria José de Sá, nascido a 1 cie outubro
de 1897, no Distrieto Federal, residente á rua da Serra
n . 154. empregado municipal, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação "ex-ofçficio", B . E . 83, n. 34, 4 zona.)
MARIA ANTONIETTA DE OLIVEIRA FONTES (3.609), filha
de Joaquim de Oliveira Fontes e de Leonor Basilides
Soares de Aguiar Fontes, nascida a 1 de janeiro de 1888,
no districto Federal, residente á rua Angélica n. 52,
funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral
no districto municipal do Meyer. (Qualificação "ex-officio", B . E . 9, n. 23.9929, 4 zona.)
ZUD.VA DOE R.EIS (3.610), filho de Joaquim Elesbâo dos
Reis e de Gonslança Dometila dos Reis, nascido a 30 de
abril de 1912, no Districto Federal, residente á rua P a raguay n. 58, funccionaria municipal solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualiifcação "ex-officio". B . E . 79, n. 92 7" zona.)
JOAQUIM FRANCISCO DA FONTE (3.611), fiiho de José
Francisco da. Fonte e de Margarida de Oliveira, nascida a
. 8 de agosto de 1889, brasileiro naturalizado, residente á
rua Siqueira Campos n. 263, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Meyer. (Qualificação "ex-officio", B . E . 77, n . 161, quarta zona.)
SALOMÃO ABBIDE, (3.612), filho de Abbide 'Salomão e de
Dala Azizo, nascido a 25 de fevereiro de 1895, brasileiro
naturalizado, residente á rua da Misericórdia n. 90, e m pregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal do Meyer. (Qualificação "ex-officio",
B . E . 77. n. 102, 4" zona.)
ADELIA LEMOS DE CARVALHO (3.613), filha de Gregorio
José de Lemos e de Adurina Nabuco de Lemos, nascido a
20 de novembro de 1894, no Districto Federal, residente
a

a

a

a

a
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. a rua f r e i Pinto u. 59- • (Rocha) professora primaria, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Meyer.. (Qualificação "ex-officio", B . E . 76,. n . 22, quarta zona.)
NAíR DOS SANTOS VARELLA (3.614), filha Se Januário da
Silva Varella e de- Dulce dos Santos Varella, nascida a 7
de outubro de 1912,. no Districto Federal, residente "á rua
Aristides Caire n . 112, funccionaria municipal,- solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer.
(Qualificação "ex-officio", B . E . 79, n. 93, 7" zona.)
LUIZA VIVIANI, TELLES (3.615), filha de João Viviam e
de Rosa Prota Viviani. naseido a 21 de junho de 1886, em
Rio Bonito, Estado do (Rio de Janeiro, residente á rua
Augusto Nunes n . 69, funccionaria municipal, casada,
•com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer.
(Qualificação "ex-officio"; B . E . 78, n . 142, 4* zona.)
SEVERINO TARGINO DA FONSECA, filho de Antônio F r a n cisco da Fonseca e de Julia Targino da Fonseca, nascida
a 10 de dezembro de 1901, em Campina Grande, e residente ,á rua D r . Ni-emeyer- n. 43, sargento da Armada,
casado, com domicilio eleitoral-no districto municipát^do
'itey&iv (Qualificação "ex-officio", B . E . 75, n . 310, p r i meira zona.)
JONES ESTAGIO DA HORA (3.617), filho de Manoel EuphraSÍQ da Hora e Marja Sanche da Hora, nascido a 9 de março de 190O, no Estado da Bahia, residente á rua Maria
Carpenter n. 71, sargento da armada, casado, com domi. cilio eleitora' no districto municipal do Meyer. (Qualificação ex-of ficio — B . E . 78; n . 195, 1" zona). /
LEORDÍNO DE LI MA PASSOS (3..-618), flho de Leondio de
Lima Passos e de Maria Eugenia Passos, nascido a 3 de
novembro de 1898, em Santo Antônio de Jesus, Estado d a
Bahia, residente a rua Mario Carpenter n. 88, sargento'
da Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio — B . E .
78, n. 688, I zona) .
•
ANTONIO RIBEIRO DA SILVA (3.619), filho de José Ribeiro
da Silva e- de Mathilde Ribeiro ria Silva, nascido a 17 de
agosto de 1909, em Sao Luiz,, Estado do Maranhão, residente á rua Frei Antônio n.._64, sargento'da Armada,, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Meyer. (Qualificação ex-officio; — B; E.,- n. 183, i»
zona).
PEDRO DE OLIVEIRA FONTES (3.620), filho de Juvenal de
Oliveira Fontes e' de Raymunda de Oliveira Fontes, nas. cido a 1. de agosto de 1900, no Districto Federal, residente
á travessa Penalva n . 16, sargento da Armada, casado,
cem domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação ex-officio — B , E. 78, 1" zona) .
ARTHUR NUNES- DA SILVA (3.621), filho-de Gregorio Nunes
da Silva e de Luzia Maria da Conceição, nascido a 24-de
dezembro de 1903, em Agua Branca, Estado de Alagoas,
v
residente á Villa Engenho da;Rainha-, r u a Tres n. 2-2,, sar' geoto da Armada, casado, com' domicilio eleitoral- no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação ex-officio —
B . E-. 75, n . 191, 1" zona) .
ARY DE CARVALHO (3.622), filho de Simonides Carvalho-e
' de Leonor Nogueira de Carvalho, nascido a 16 de feverei• ro de 191-1. em Macahé, Estado-do Rio de- Janeiro, residente no Forte do.Vigia (Leme.)., sargento do Exercito,
solteiro, com domicilio eleitoral, no districto municipai do
Meyer. (Qualificação ex-officio — B . E . 84, n . 129, 6
zona)..
FIORI AMAKTÊA (3.623), filho de Francisco Amantéa e.de
Joanna'Campana, nascido á 12 de janeiro de ,1912, em Taq-uariünga, Eslado de São Paulo, residente no Forte do
Vigia (Leme), sargento do Exercito, salte.ro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio •— B . E . 84. n . 127, 6 ' zona) .
IOÃO WANDERLEY NOBREGA (3.624), filho de Joaquim Serapbi-co da Nobrega e de Severina Wanderley da Nobrega,
naseido a 17 de abril de 1913, em Patos, Estado da P a rãhyba do Norte, residente no Forte, do Vigia (Lem?},
sargento do Exercito, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal do Meyer. (Qualificação
ex-officio—
•' B . E. 84. n.. 133. 6 zona) . " -*
JOÃO RODRIGUES (3.625), filho de Procopio Rodrigues e de
Malvina Amélia Rodrigues, nascido a 12. de janeiro de
1897. em Jacarehj» Estado de São Paulo, residente na rua
das Officinas n„ 195, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto. municipal do Meyer. (Qualificação earofficio — B. E . 81, n. 599, 10 zona) .
MARÜUS VINÍCIUS MARTINS TEIXEIRA (3.626), filho de
João Martins Teixeira Júnior e de Cardelina Cardoso Teia

a

a

a

a

'Agosto de 1934

3079

xeira, naseido a 29 de novembro de 1909, em Nitheroy,
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Manoel Bitten- court. n. 139, casa 3, sargento do Exercito, casado, com
. domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer.
(Qualificação ex-officio — B . E . 69, n . 79. 7 zona)'.'
DUffiVAL WANDERLEY NOBREGA (3.627),'filho de José
Epaminondas da Nobrega, e de'Elvira Wanderley da Nobrega, nascido-a 14 de abril de 1915, em Patos, Estado: da
Parãhyba do Norte, residente no Forte do Vigia (Leme),
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal'do Meyer. (Qualificação ex-officio — B . E . 84,
n . 132, 6 zona).
WALDEMAR SIQUEIRA DE OLIVEIRA (3.628), filho de Lourenço Gomes de Oliveira e de Analia Siqueira de Oliveira,
nascido a 14 de outubro de 1892, no Districto Federal,
• , residente, á Estrada Marechal Rangei n. 179, casa 5, m i litar, casado, com domicilio eleitoral no districto; municipal de Inhaúma: (Qualificação ex-officio
B . E . 81.
n. 582. 10 zona).
JOSÉ N A T H A N I E L DE MACEDO (3.629), filho de Rogério
Macedo e-de Maria Freire de Macedo, naseido a 31 de dezembro de 1901, em Bananeiras, Estado da Parãhyba do
Norte, residente no Forte do Vigia (Leme), sargento cio
Exercito, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal do ,Meyer. (Qualificação ex-officio — B . E . 8-5,
n. 124. 6 zona) .
GUILHERME VOLA GARCIA (3.630), filho de- Manoel Vota
Garcia e dè Maria Vola Garcia, nascido a 15 de agosto, de
1907; no Districto Federal; residente á rua Valerio D . 21,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto, municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio — B . E . 84,
, n . 137, 6° zona).
DORVAL DIETRICH (3.631). filho de Ernesto Dietrich e de
. Maria Nunes Diedrich. nascido a 15 de novembro de 1909,
em Cachoeiras, Estado do R. G. do Sul residente no
Forte do Vigia, sargento do Exercito,, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do. Meyer. (Qualificação ex-òfficio — B. E . 84, n . 126. 6 zona) .
EVELIO PICASSO FERNANDES (3.632).'filho, de Jo<:é Picasse Martin e de Carmen Fernandes Antiquera, naseido.
a 14 rie fevereiro de I9í3, no Distrieto Federal, residente
no Forte do Vigia (Leme), sargento do Exercito, solteiro,
com "domicilio' eleitoral uo districto municipal do Meyer,
(Oualificáção ex-officio — B . E . 84. n. 131, 6 zona).
ANTONIO SARAIVA VARÃO (3.63.3),. filho de Manoel Carneiro Varão e de Maria Brigida- Saraiva, nascido a 2 de,outubro de 1906, em Urussuhy, Estado, do' Piauhy, residente
no Forte do Vigia (Leme), 3° sargento-, solteiro, com domicilio eleitoral-no districto municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio — B. E - 84. n 130, 6 zona) .
NEY PIRES CORRÊA (3.634), filho de Camerino Corrêa e- de
Vicentina Pires Corrêa, nascido a 18 de setembro de-1913,
em São Gabriel, Esjado do R. G. do Sul, residente á rua
São. Christovão n. 573, militar, solteiro, com- domicilio
eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação
ex-officio — B . E . 82. n . 42. 7 zona).
MIGUEL ALVES D E MENDONÇA FILHO (3.635), filho: de
• Miguel Alves de Mendonça e de Isabel de Azevedo Carvalho, nascido a 25 de junho de 1898; em Itaborahy, Estado
do Rio de: Janeiro, residente á rua Cardoso, n . 40, casa 2,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio — B . E . 68,
n. 3, 10" zona) . OLDEM.AR TRAVASSOS D A CUNHA TELLES (3.636), fiiho
de Osório- da Cunha Telles e. rie Elvira ' Travassos da'
Cunha Telles.. nascido a 25 de março de 1897 no Districto
Federal, residente á rua Magalhães Couto n . 177, militar,
casado, com domicilio eleitoral, no districto municipal do
Meyer. (Transi., do t i t . 189, de Pouso Alegre, Minas
Geraes) .
MANOEL SOARES CAMARINHA (3.637), filho de Felinto José
Camarinha e de Emma Soares Camarinha, nascido a 2 de
junho de 1910, em Nitheroy, Estado do Rio de Janeiro, r e sidente á rua Honorio n. 196, commercio, casado; com domicilio eleiloral no districto municipal do. Meyer. (Qualificação requerida — B. E . n . 266. 11" zona).
LUIZ RAMALHOSA MEDINA (3.638), filho de José Augusto
de Araújo Ramalhosa e de Angela Hooper Medina, nascido a 13 de setembro de 1902, em Campos, Estado do Rio
' de Janeira, residente á rua-Daniel Carneiro n. 140, operário, casado', com'domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio — B . E . 67, 7
zona).
MOYS15S FREIRE DA SILVA (3.639), filho de José Padre da
Silva e de- Maria Isabel Freire da Silva, nascido a 8: de
a

a

a

a
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janeiro cie 1910,.em Macahyba, Estado do R. G. do Norte, TARGINO NUNES FIGUEIREDO (3.653), filho I e José .Nunes
residente á rua Hermengarda n . 92, operário, solteiro,
Figueiredo e de Maria de Lima Figueiredo, nascido a 31
de maio de 1883, no Estado do Rio de Janeiro, residente
com domicilio eleitora! no districto municipal do Meyer,
ã. rua D. Thereza n. 65, do commercio, casado, com d o - '
(Qualificação ex-officio — B . E. 67, 7 zona).
BERMOGENES DO NASCIMENTO (3.640), filbo de Manoel do '
micilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (QuaNascimento, nascido a 22 de janeiro de 1903, em Paraty,
lificação ex-officio — B. E. 66, I zona.)
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Vinte e Quatro MARIA CAPUTO FERREIRA DA SILVA (3.654), filha de Vide Maio n. 1.365, operário, solteiro, com- domicilio eleicente Caputo e dc Rosaria Barbelzarc, nascida a 1 da
setembro de 1895, no Estado do Rio de Janeiro, r e s s e n t e
toral no districto municipal do Meyer, (Qualificação exá rua Maranhão n. 82, domestica, casada, com domicilio
officio — B . B . n . 596, 1 1 zona).
eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação
AUGUSTO FRANCISCO NASCIMENTO (3.641), filho de Amarequerida n. 1.484. 11" zona.)
ro Francisco Nascimento e.de Bibiana Maria de Jesus,
nascido a 5 de março de 1891, em São João Paraíso, Esta- EULALIA DE ALMEIDA BAPTISTA (3.655), filha de Rando do Rio de Janeiro, residente ú, Estrada Nova da Pavuna
dolpho dc Castro B a t i s t a e de Amélia Almeida Baptista,
nascida a 9 de maio de 1913, no Districto Federal, resin . 201, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no disdente á rua Adriano n. 55, operaria, solteira, com domitricto municipal do Meyer,
(Qualificação requerida —
cilio eleitoral no districto municipal do Meyer.. (Quali— B . E . n . 698, 12 zona).
ficação ex-officio. T zonaA
A.NTONIÜ RANGEL DA COSTA (3.642), filho de Antônio Ernesto Rangel da Gosta e de Maria Conceição. Lapa Macha- MARIA ALEXANDRINA DE ABREU (3.855), filha de Antônio
Villela e de Joaquina Rodrigues, nascida a, i l de julho
do Gosta, nascido a 5 de maio de 1893, no Districto F e de 1904, em Portugal, residente á. rua Bor.ia Reis n. 55,
deral, residente á rua Lopes da Cruz n . 7, casa 2, comenfermeira, viuva, com domicilio eleitoral no districto mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto mumunicipal do Meyer. (Qualificação requerida n. 1.513,
nicipal do Meyer. (Qualificação requerida — B . E . n u 11" zona.)
mero 605, 11° zona).
ALBERTO PEREIRA (3.643), filho de José Manoel Pereira e ARL1NDO JOSE' DE MELLO (3.657), filho de Francisco José
de Mello e de Maria Augusta de Mello, nascido a 29 de
de Cândida Faria, nascido a 17 de maio de 1913, no Dismarço de 1894, em Diamantina, Estado de Minas Geraes,
tricto .Federal, residente a rua Piauhy n . 179, commercio.
residente á rua Silva Rabello n. 101, operário, casado,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
com domicilio eleitoral no districto municipai do Meyer.
Meyer. (Qualificação requerida — B . E . n . 9.389, T
(Qualificação ex-officio — B E . 67, 7 zona.)
zona.
JOSE' SANTIAGO DA CONCEIÇÃO (3.644), filho de Pecirionio PAULO GERAVINS DE BARROS (3.658), filho de Luiz Mesquita Barros e de Anna Arthmisia Geravina, nascido a
José da Conceição e de Emiliana Maria Ribeiro, nascido á
29 de dezembro de 1911, no Districto Federal, residente .
3 de setembro de 1910, em Parapiranga, Estado da Bahia;
á avenida Suburbana n. 2.847, operário, casado, com
residente á rua São Braz n . 129, commercio, solteiro,
domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. '(Quacom domicilio eleitora! no districto municipal do Meyer.
lificação ex-officio — B. E. 67, 7" zona.)
(Qualificação requerida — B . E . n . 231, 1 1 zona).
EMILIO DA CUNHA (3.659), fiiho .d? José Maria
PEDRO MARTINS PAZ (3.645), filho de AnUnio Martins WALDEMAR
da Cunha e de Maria Emilia da Cunha, nascido a 31 de
Paz e de Gertrudes Paz, nascido a 6 de setembro de 1910,
outubro de 1907, no Districto Federal, residente ã rua
no Districto Federal, residente á rua Cândido Benicio
Cachamby n. 11, portuário, casado, com domicilio eleiton. 459, do commercio, casado, com domicilio eleitoral no
ral no districto municipal do Meyer. (Quelificação exdistricto municipal do Meyer. (Qualificação requerida
officio — B. E. 67, 7" zona.)
n. 410, 13 zona.)
LUCTANO MARINO CRESPI (3.660), filho de José Crespi e i"s
HERCILIA MACHADO LEITÃO (3.646), filha da Antônio MaJacintha Crespi, nascido a 13 de dezembro rie 1902, em
chado Leitão e de Leopoldina Coelho, nascida a 10 de
Cruzeiro, Estado de São Paulo, residente i rua Grajahú
maio dc 1915, no Districto Federal, residente á rua Can. 67, do commercio, casado, com domicilio eleitoral no
chamby n. 11, do mestiça,'casada, com domicilio eleitorai
districto municipal do Meyer. (Qualificação ec-officio —
no districto municipal do Meyer. (Qualificação requerida
B. E. 66, I zona.) '
n. 1.305, 11 zona.l
EDGARD DE CASTRO (3.661), filho de America de Castro,
ORMINDA BARROS LIMA (3.647), filha d Bonifácio Nunes
nascido a 11 de agosto de 1903, no D i s t r i t o Federal, '
Barros e de Lucinda Gonçalves Barros, nascida a 12 de
. residente á rua Capitão Sampaio n. 46,. dc commercio,
junho dc 1876, no Districto Federal, resideme á rua José
casado, com domicilio eleitoral no districto niunicinal do
Veríssimo n . 13, costureira, viuva, com domicilio eleitoMeyer. (Qualificação requerida n. 9.426, 7° zona.)
ral no districto municipal do Meyer. (Qualificação ex- NELSON GONÇALVES NUNES (3.662), filho de Manoel Gon. offcio — B. E. 67, 7 zona.)
çalves Nunes e de Belmira da Silva Nunes, nascido a 16
Janeiro, residente á rua Luiz Vargas n. 9, operário, solMATHILDE LEITE RABELLO DE VASCONCELLOS (3.648),
t e i r o , com domicilio eleitoral no districto municipal do
filha de Demelrio. Barros Leite e de Alcina Pinheiro BarMever. (Qualificação ex-officio n. 445. 11" /ona.)
ros Leite, nascida a 12 de julho de 1887, no Districto F e deral, residente á rua Paraguay n. 47, tscripturaria, LUIZ GIRO ANTONIO PIETROLUONGO (3.063), füho de José
Pielroluongo e de Ida Bellucci, nascido a 9 de julho de
viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal do
1904, no Districto Federal, residente á iua Aristides
Meyer. (Qualificação cx-officio — B. E. 67, 7 zona.)
Caire n. 231, motorista, casado, com domicilio eleitoral
OTTILIA ALVES DE SOUZA PERES (3.649), filha de Altino
no districto municipal do Meyer. (Qualificação requeAlves de Souza Lima e de Eduarda Mariano Ribeiro,
rida n 1.465, 11 zona.)
nascida a 28 de dezembro de 1908, no Districto Federal,
residente á rua Miguel Fernandes n. 17, domestica, casada, MÁRTO DA SILVA MONTEIRO (3.064), filho de Antônio Monteiro e de Umbelina Monteiro, nascido a 19 rie janeiro
com domicilio eleitoral no districto municipai do Meyer.
do 1908, no Districto Federal, residente ã rua Emilia
(Qualificação requerida n. 491, 11 zona.)
Guimarães n. 4-6. d c commercio, casado, eom domicilio
MARIA ALVES DE MENEZES (3.650), filha de Pedro Alves
eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação
da Fonseca e de Maria Rodrigues da Fonseca, nascida
ex-officio — B E. 66, 1° zona.)
a 30 de outubro de 1901, no Distrieto Federal, residente
á rua Junqueira Freire n 44, do commercio, viuva, com JULIA PEGO DE AMORIM (3.065), filha de Antônio José
Maria Pego Júnior c d e Julia Amalia ria Silva Pego,
domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Quanascida
a 15 de setembro de 1879. no Distiicto Federal,
lificação requerida n. 1.480, 11 zona.)
residente á rua Villela Tavares n. 203, domestica, casada,
FiDMEA DE ASSUMPÇÃO (3.651), filha de Augusto Epamicom domicilio eleitoral no distrieto municipal do Meyer.
nondas Assumpção e dc Maria Augusta de Assumpção,
ÍQualificação requerda n. 1.851, 11* zona.l
nascida a 2 de abril de 1900, no Districto Federal, resi- JORGE DE SOUZA )3.G66). filho de Severiano Araújo Rodente á rua Villela Tavares n. 350, domestica, solteira,
drigues e" de Ceeilia de Souza, nascido a 13 de março
com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer.
de 1898, no Districto Federal, residente á rua Teixeira
(Qualificação requerida n . 1.481, 11 zona.)
de Azevedo n. 31. do commercio, casado, com domicilio
LUIZA DE PAIVA GUEDES (3.052), filha do Ernesto Gereleitoral no districto municipal do Meyer. - (Qualificação
leff e de Maria Gerleff, nascida a 25 de agosto de 1-311,
requerida r . 10,113, 7 zona.)
em Campinas, Estado de São Paulo, residente á avenida SEBASTIÃO ALVES DE SOUZA (3.687), filho de David RolSuburbana n . 1.249, domestica, casada, com domicilio
" dão de Souza e de Eugenia Alves de Souza, nascido a 19
-eleitoral no districto municipal do Meyer. ('Qualificação
dc agosto de 1911, no Districto Federal, residente á averequerida n. 11.105, 10" zona.)
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,ã -rüa. "-i .n. -46, Jayjfador, solteiro,, com domicilio eleitoral
<nida Cardoso Moraes m. íl-5ô, 'Operário, salta,ira, com ão-no districto -municipal do ..Meyer-. (;QuaTi'ficação "ex-offiani cilio 'eleitoral TIO •districto municipal-do Jtsyer.. »(guac i o — 3 3 . 3S. 74, n . 1.46.5, 14"* .zona')-.
.
liíicação,.requerida h. .360, H2 -zona.,)
\ •~
EEBN-ANDO -SOARES RODRIGUES ,(.3,. 668X -fillio «4e «Hosa Soa- JOÃO A7JJ1VEDO ,(i3.o82')„ -fiho d e -Joaquim "Souza Azevedo -e
r e s fkodrig.ues, .nascido a ,22 de agosto (de M-fG, -em "Maoahé,
de Nelly é -Man .Azevedo, nascia o A -28 de m a r s o de i'89'2,
Justado do: .Rio de Janeiro, residente á rua J o s é Bonifácio
.nascido no Rio -de Janeiro,' .residente . 1 rua 'Lopes da
n. 162, .carpinteiro, tcasado,'com tdomiciHáo eleitoral mo
Cruz n.. 3'1„ lavrador?, -casadq, "com domicilio •eleitoral no
districto municipal <ãò «Meyer,. .(Qualificação requerida
districto municipal -do Meyer,. (QualifiCaç-ão '"ex-officiô"
TI. l..'~0:02, •'11'* zona.')
— B . F,. 74, m. 1.'5'1'3, 14 zona)..
'ORLANDO ©E 'SIQUEIRA "VAREJ-ÃfO (('3 .:6'6.9:)„ fíího de Heme- O-NDLNO IXE MATTOS VJ-EHIA, X/S..'68"3), filho de Nicanor de
terio :de 'Siqueira Varejão :e de iEraneisrca 'Rosa Varejão,
Mattos'Vieira-e de 'Henriqueta Lisboa Vieira, nascido -'a
-nascido a '29 de agosto d e 1-903, no J'>istr-'dto 'Federal,
8 de dezembro de 1915., mo ©istricto "Federal, 'residente
residente á «rua .Engenho de 'Dentro n. '15'Q, onerarão, solã rua '4, n . 45, lavrador solteiro, jcom donfrciTib "eteitoral
teiro, rccm domicilio eleitoral no districto -municipal -tio . ^
no distrito .eléitoTal no distritíto municipal u o Meyer.,
Meyer. ÍCQuailficação 'ex-offivio m. '•1*1'5, 'H* aona.'j
' ••• ('Qualificação '"e^officio-" —•'B.OE. 7'4, n . '1.328, ' 14
ADELAIDE TS&m BATALHA >'(3 .'670'), T-iibaue Alfredo Lodi
zona,)..
'Batalha "e 'de Brasilflna de 'Carvalho «Batalha, -nascida a VICENTE JAWNUZZI ('3 . 68,4.), ifilho d e 'dose 'Jannuzzi -e € e
<l 3 <8e «gosto de íl Bf0, mo ©Mfficto 'Federal, residente á .
Josepliina .0á.nniizzi, iráscida 'a -30 8e al>rll fle 19-113, mo IDisrua Bazilio Brito n. 189, ••operaria, solteira. 'com 'domi- triefo'D^ederal, Tesidente 'á Tua Sarit'Ânna n . M3, ibarcilio eleitoral n o •districto municipal do Meyer. '(Qua-.
belro, 'solteiro 'com •domicniib^eleitoral mo dlslTicto TOUlif reação nx-ffffvclo'—
:B. ">E. V8, m. '145, tf* "zona.) ,
.nieipál do "Meyer. '(-Qualificação '"es-'oTfieio"—B. D . 77,
ALFREDO 'íttOTER'0 DA 'SILVA >f3 .WH), tfillro d e tolo «Homero .
m. '209, 4& zorra').
'.
da Silva e de 'Elvira 'Soares- da Silva, .nascido 'a t de
m a i o d e « 1 5 , mo Districto Federal, aussiflente fá ama Af- HUMBERTO MAZZE.1 ,(3.685)., filho de ViCBnzo-MTrazei re de
Adelaide de ! Caro Maz^ei, mascido a 4-0 -d:e -'agosto tâe T'9-0'4,
fonso Cavalcanti m. 155, operário, 'solteiro, ama domicilio
no 'Districto Federal, iresidente •& rua Paula Mattos n u teleStoral mo diistritíto municipal «8o •Me-yer.. (^Qualificação
^ mero 58,. '(íperario solteín-o com 'floiriiciKo íeteitoral no
•ex-tíffvcio — JB 32. .67, m. 1,<X>35, 7 ízuna.i)
distrieto nnunicipal (do Mey^r.-'( Quáliifircação "ex-uíficio"
B A L I R © BAPTISTA (ROSAS (3..:672')., « r o (dé.tetomo 'Baptista
, — B . Ti. m,. PBO, 7 zon-a').
Rosas <e de 'Germana Manques'ede 'Souza, .das.cido. a 7 de
fe vereiTO.de ft90-6., no Districto Federal, residente % rua JORGE DA 'SILVA BRAGA í(3.-686)„ "filhovle J o i o Bajtbistá dá
Silva 'Bragra «e dé -Julieta «Cândida âe Menezes 33ragá,
/Luiz Bargas m. -M* -operário, 'solteiro, «corn,domicilio.celei•.- irascid'0 a 5 d e março d-e t M 5 , no ©isitnieto. Federal, iresitonal mo districto. miunicipal do fffieyer,.
{QMsllifmxçãb.&xãeifte
,a'rua A-insfidss '-Gan]«è m. .':21'0, lav-rador, solteiro, com
•ofificio n . $ 0 5 . 7 .izena..X •
•'" .'domrcilüo tíléitorál do districto .' mmmfeiípal -do iMeyer.
-GSW-^LDO (PE MATTOS VEEIRA, '.(3/673.), f i l t o de-Ndoanor da
(@u»i;ifíc-a'çãO "es-o'ffMo" — B , 'IE. -74, n . 1/4170, 14
iM-att-ee Vieira-e-de,íHenriqueta Juisboa Vieira, ma-soido' em
zona).
'
.
' • • \ •
.1:9 «de maio ide dfld'4, no ©istricto 'Federal, -residente aá rua
4 n. 45, lavrador, solteiro, com domicilio-'eleitoral no dis-' 'JOSO.TiE. LUMÕS VIEIRA, '.('3..687-)., ifilho fle José de Lenios
Vtiiga <e 'de 'Rosa iMadrias d e -liemos, aia-seido a 2d ede se'tnicto -muniüipal ido'Meyer. (tQuatiifioação "ex-rsfíicfo"—B„
tembro dé. -1912, mo Districto Federal, iresidente ú raa'
K» n . 1
14 -zona) . '
,
•(Barão do' Bom Retiro m„ 341, lavrador, ssolteruo, c o m
-LADISLAU © E .CARVALHO '.(3,:6-74í, fillio de Abilio d e Gardoniici;lio'ieteftor3il mo*'distrieto imünicrpal «do iMeyer.
vaWio -e dc- .Engracia Pinna d e «Carvalho, nascido a 1 ds
(Qualificação "ex-officio — B . E . '74, n . 1-.'5'10, 14
'julho d e ii9Jl-'4, mo iDisteicto Federal, llav.rador, 'solteiro,
;zona)..
*_
•
coi-.odomicilio eleitoral no 'districto (municipal.do .Meyer.
-(Qualificação' "ex-<DSMo" — J B . 35., m. T/297, M ; :zoua ). "JORGE il.® SOUZA VEIGA (3,.<B88,),, -filibo «de José d e tomos
SEDMÚKDO SCHNEIDER, ,'Ç3.<6.7&), á&Hio «ie tlgnacio •Solmeider
. 'Veiga, <e de -Ad^Ha de fèouaa Veiga, mascido -a 7 «4e 'agos« 'de Elsa SdhneSdBE, .nascido a íl<0 de .'junho d e 19d-2, em
t o 'de ' i m 4, mo ©tótricto iFedEral, .Tesidemte á .'rua Barão
Sete-Lagoas,, .(•Estado 'èle Minas 'Geraes),' residente ;á prar-do SBom -RdütRO m. rs4íl, ,A, aavr^tdDrl •stílteir.o, mm -domiç'a l l s r i n d a "Taquara n . 36, Uavrador,- -solteiro, '.com docilio eleitoral no districto imumcipal «do -Meyer,. i((Qualimicilio 'éleiiural n o 'districto municipal -do Meyer. (('Qua•íi-c'ação"'-e-x~ofíf.i-cio" — OB.. 'JE,. 74, tu.
18° a o n a ) ,
lificação "/.ex-officio"— B . ü . 7'4, m. U...Í29, 14 zona:)»
' MDDBTO V W f i i , (3..'689-), 'flho de •Ofastão 'Wagner ce de
EDMUNDO JF&iZ B E MlíNEZES '((3.6W), ffiiho de 'tostiniano
• 'Olga Wagner, maseido '9 'de «'agosto de Ifâfffi, mo JDlstricto
« . l i U i z d e .Menezes -e d e Francisca 'de Afrr.eu ^Menezes, iiíasciFederai,'residente ;ã unia BasiBo JBríto n» í5l, íavraflor, s o l dei ;a de fevereiro 'de l'9f5, '-no "Districto Peâeral, uiesident e i r o -"com -tdomiciTio •eleitora, ! mo -distiricto imunnapal' do
t e a 'rua tio Engenho de Tiéntro n . '234, (operário, 'casado,
Meyer.. -Qualifiiíação "cx--offáci'o" — ÍB,. 35,., m.- l,.337
com dcanicJTio •eleitoral uo 'disttncto municipal d o Méyer.
'14* z o n a ) .
..(Qualifi.ecição requerida — B„ J3. :n."'l ,Í7'Ó, 11 -zona).
IIASIM'0 'ROCHA '(3/690), «filho de-José -Bi-nto Souza <e d e Ma>CLARTNDf<i .MANOEL 'CHACtAB '(3 .«77), filho d e Oscar 'Mar i a Adeino Pinto iRocha, masciid.o a '29 d e mráio -de Ü904,
J i o e l -Chagas e de .Maria 'Gaudencia do'Bomfim, n a s c i d o a
em ÍRecnte. ("Estado de Pernambuco)., iresidente-íá -r-ua 2
-12 de agosto de..19.12, em S. Salvador, (Estado da Bahia),
de ÜFevereirc-, n . 227), coramercio, «casado, com domiciio
r.Psidoi!±f. <ã -rua Curupira n . '34'6, operário, solteiro, coni
eleitoral mo districto •municipal do Meyer. ((ügoaTif-icadomicílio eeTitoral no districto municipal
do Meyer .
çãa "Kx-cffficio"—«B. E,,'86, m. 457, d*-zona). '
'
'(Qualiticação "ex-officio" -.— ÍB. E.., n . TD5. 11* -zona)..
iA.LCEBlADES ALFREDO DOS'SANTOS (-3.'678,),'filho de Al- JOSE' PTíRtl-EIRA ALVES (3.'6i91)., filho ide ^Fortunato F e r r e i r a Alves t e d e -ílo.aquina Nunes -Alyes, mascido a d'5 de
-.tfredo d o s .Santos -e de X-e-onarda d a -Cunha,, nascido a 13
dezembro de 1889, no 'Districto Fedeial, sresidente ;'á r u a
de líevpr-eiro -de 1894, n o Distrieto Fe-erál, residente A rua
'Camarisla Meyer n. 142, lavrador, .solteiro, «eorn 'domici'G(»ya-z ,n. .740,,.lavi4dor, i.pasado, com.idomicilio eleitoral
lio 'eleitoral mo districto municipal do Meyer. '.(Qualifino districto municipal do Meyer. (Quãlificaç-ão '"ex-officação "ex-officio" — B . E . 74, n . 1.467, 14 :zo.ná) .
'cvi'o—--H3. .-E.. n . .1..'432. 1 4 -zona).
. J-ACMR 'SOARE-S '(-3.6.7.9,),, ifi-lho -de -Anna Soares da -Silva, MAUIO ^'iAXaMIA^i© DE "SIQUEIRA, í(3.'692)., filho de F/pa•minondas -Queiroz Siqueira re d e Analia de •Siqueira, n a s mascião ;a £ 3 d e .um?emtoro de .1912, no Districto T.ederal,
cidiO a 29 de. maio d e H9.ll, :ne tDlstricto ^Federal, -resi_a*".s:ide.r/t'c á T u a Joaíjuim Meyer n..,34, Kjperaráo,.solteiro,
' -ceiTÍ-e á 'rua !'2 d-e fevereiro' n=. :22'4, ojpexario, solteiro, com
com domiiciHo «eleitoral no «districto «municipal -do Meyer.
.domicilio eleitoral mo districto miunicip^l do Meyer.
(QuTwuÉfiração irequerida' — JB. Ei., n . .394', 1 1 -zona)..
(Oualíicacâo " ' w - o f f i c i o " — -B,. -E.. rn. 369, d I «orna).
;
•AiUíÜELI© JyjjREIRA LEITE <'t3,tfse)„ filho d.e -Heitor Pereir a Jiè^fee re de Virgínia .Sampaio P e r e i r a .«Leite, naseido KELSON AYRES .DE LIMA, .(.-§,.'693.), filho -de .João d o s Santos Lima, e de âBli-as 'Cândida d e Lima, nascido' em d 4 de
-xi d'8 «de dezembro de 1900, em Kictheisoy, (Estado do
'jrovemliro de $889, -mo JMstricto Federal, residente ;'á rua'
Rjo de-Janeiro.),, residente .á rua José ''Veríssimo .n. 29,
Anna 'Leomidia m. '004, lavrador, solteiro, com domicilio
lawrad.oi:. solteiro, com domicilio •eleitoral no -districto
• 'eteitoral -no .fliátricte miunicinal do Meyer. '(Qualficação
.- m u n i c i p a l do :Meyer,. (.(Qualificação " e x - d f f i c i o " — f i . E . ,
"ex-officio" - í - B . E . ;n, '1.33». '-«".zona)). .
u . 1.302, 14 zona) .
\
ÍAIRMANÍDO /T«)E ,MATTC'S VJ3EIRA, ,(-3,<68d), fi-l-ho d e .-Nicanor «FRANCJSCO) '.3®SÊ' MANGJN-I. (3:69v, ), -filho <dé Henrique
1íWii'(i iMamsjni m «d-e iMatMlde. 'Maria 'da L i m a Mainginl,
«de ÍMattos "Vieira e -de Henriqueta -Lisboa VIelra. .nascido
:iia's"c'.i'Élo a '2'8 td e ífevereiro "de ISd:!), no 'Districto F-edcral,
•a '22 dc 'outubro «de 19.14, mo -Dislricto "EeSera-l, •residente
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resirníe ,< rua Jacintho n'. 57,' commercio, solteiro, eom
domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer,
^Qualificação requerida — B . E , n . 1.106, 11* zona).
ydADEU FERREIRA (3.695), filho de José Ferreira e de
Catharina Rizzo, nascido a 26 de novembro de 1903, uo
Disdriclo Federal, residente á rqa Eulina Ribeiro numero
183, moloritsa, casado, com domicilio eleitoral no districto •municipal do Meyer. (Qualificação requerida —
D. E . n . 1.139, 11" z o n a ) .
QjFARDO DE SOUZA RAMOS, (3.696), filho de ConstanUno
de Souza Ramos e de Josepha de Souza Ramos, naseido a
5 de julho de 1910, no Districto Federal, residente ã rua
Luiz Silva. n . 21, operário, solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipa! do Meyer. (Quafiiicação r e querida — B . E . 67, 7 z o n a ) .
AFPONSC MAR1ANO DE SOUZA, (3.697), filho de Lucas Mariam de Souza e de Maria Motta de Souza nascido a 13
de agosto de 1913, em Maceió, (Estado de Alagoas), funecionario publico, solteiro, residente á r u a Aristides
Cairo n . 62, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação requerida — B . E . n u m e ro 382, 11 zona) . •
•
<LEANDRO MARQUES DA SILVA (3.698), filbo de Theotonio Marques da Silva e de Jorcelina Lopes Marques, nascido a 28 de agosto de 19Ò2, no Districto Federal, residente á rua Bazilio Brito n . 36, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer.
(Qualificação "ex-officio" — B . B E . 78, 11 zona).
ARISTEU DOS SANTOS, (3.699), filho de Hortencia Maria d
C o m e r ã o nascido a 15 de fevereiro de 1910. no Districto
Federai, residente á rua Capitão Sampaio n . 29, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Meyer. (Qualificação "ex-officio" — B . E . n . 625,
11" zona).
COARACV MARTINS, (3.700), filho de Antônio Martins e de
Valeria Montrial Martins, nascido a 9 de março de 1902,
no Districlo Federal, residente á rua D . Thereza n . 65.
commercio.' casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal do Meyer. (Qualificação "ex-officio" — B.,
E . 73. H zona).
NÍCOLAU MTTIDIERI (3.701), filho de Prospero Mitidieri e
de Maria Rosa Cassino Mitidieri, nascido a 26 de maio
de 1912.- no Districto Federal, residente á rua Urüguayana n. 224, do commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação
requerida n. 864, 11* Zona.)
ARTHUR RIVERMAR DE ALMEIDA FILHO (3.702), filho do
Arthur Rivermar de Almeida e de Isaura Macedo de Almeida, nascido a 4 de julho de 1916, no Districto Federal,
residente á rua Barão de São Borja n. 52, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipai do
Meyer. (Qualificação ex-officio — B . E . 67, 1" Zonaa.)
JOÃO ALVES DE PAIVA (3.7031, filho de Martins Alves de
•
Paiva e de Anna Maria' da Conceição, nascido a, 24 de
julho de 1900, em- João Pessoa, Estado da Parãhyba do
Norte, residente á rua Abolição n . 161, lavrador, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipa! do Meyer.
(Qualificação ex-officio — B . E . 67, 14 Zona.)
ANTONIO URBANO DE SOUZA (3.704), filho de Antônio
Faustino de Souza e de Maria Balbina da Costa, nascido
a 25 de maio de 1909, em Mar de Hespanha, Estado de
Minnas, residente á rua Visconde de Ttabayana n . 47,
operário, . solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio — B. E. 67,
7 Zona.)
JOSÉ NASCIMENTO PINTO (3.705), filho de José Nascimento Pinto e de Barbara Fernandes Pinto, nascido a 3
de dezembro de 1899, no Districto Federal, residente á
rua Lucinda Barbosa n . 17, operário, casado, coiii domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio — B . E . 67, 7* Zona.)
FERNANDO RABELLO (3.706), filho de Antônio Rabello e
de Leonarda Maria da Conceição, nascido a 27 de agosto
de 1889, no Districto Federal, residente á rua Barbosa da
Silva n 19, motorista, solteiro, com domicilio eleitoralno districto municipal dó Meyer. (Qualificação
ex-officio — B . E . 67, n . 59, 7* Zona.)
DÜRVAL LELLI3 (3.707), filho de Pedro Lellis e de Delfina
Lellis', nascido a 21 de janeiro de Í908, no Districto F e deral, residente á. rua José dos Reis n . 25, operário, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto do Meyer.
(Qualificação ex-officio — B . E . 67, 7* Zona.)
a
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JOSÉ JERÒNYMO DOS SANTOS (3.708), filho de J r w n v m o
dos Santos e- de Generosa Maria cios Santos, "nascido ã 31
de aggosto de 1903, em Juiz de Fora, Estado de Minas
Geraes, residente á rua Guineza n. 137, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer.
(Qualificação ex-officio — B . E . 78, n. 433, 11* Zona.)
ALTEVIR MACEDO FERREIRA
(3.709),- filho de Manoel
Ferreira Braga e de Adozinda Ferreira Braga, nascido a
20 de outubro de 1910, na Capital Federal, residente á .
rua Torres Homem n . -238, operário, solteiro, eom domicilio, eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio, n. 527, 11" Zona.)
ROBERTO LOPES RANGEL (3.710), filho de Joaquim Moreira Rangel e de Luiza Lopes Rangel, nascido a 7 de
junho de 1901, no Districto Federal, residente á rua Macedo Costa n. 5, do-commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação r e querida, n. 8.547, 7 Zona.)
JOSÉ ALVES VIANNA (3.711), filho de Arthur Alves Vianna
e de Marietta Omeròdes Bueno Vianna, nascido a 18 de .
julho de 1905, no Districto Federal, residente á rua F i gueiredo Pimentel n. 1 3 0 , do. commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer.(Qualificação requerida, n . 517, 12* Zona.)
IKERPI FERREIRA DOS SANTOS (3.712), filho de João
Marques dos Santos e de, Leonidia Ferreira dos Santos,
naseido a 11. "de setembro de 1913, no Districto Federal,
residente 'á avenida Suburbana n . 2.220, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal rio
Meyer. (Qualificação ex-officio — ' B . E . 67, 7 Zona.t
PIJELIPPE JOÃO ABRA HÃO (3.713), filho de João Anrnhão
e de Pliarao" João, nascido' a- 10 de dezembro de 1908. no
Districlo Federal, residente á rua Capilão Sampaio n u - '
• mero 3 1 , operário, solteiro, com domicilio eleitora! no
districto municipal do Meyer. (Qualificação requerida,
n. 9.485, 7" Zona.)
JOÃO PEDRO BAPTISTA (3.714), filho de João Antônio
Pedro e de Maria dos Prazeres Pedro, nascido a (6 de
novembro de 1911, no Districto Federal, residente ã rua
Capella n . 131, do commercio, solteiro, com domicilio •
eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação
requerida, n. 523, 12* Zona.)
HERCILIO ANTONIO ALVES - SANCHES (3.715), filho dc,
Antônio Alves Sanches e de Emilia Ferreira Sanches,
nascido a 1 1 de junho de 1913, no Districto Federal, residente ,1 rua Clarimundo de Mello n . 97, rio commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Meyer. (Quaiificação requerida, n . 10.594, 7 Zona.)
AMELIO CARNEIRO DE AZEVEDO (3.716), filho de Aurélio Alves de Azevedo e de Antonia Alves Carneiro de Azevedo, nascido a 27 de dezembro de 1915, no Districto F e deral, residente á rua Vinte e Quatro de Maio n. 1.365,
empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal do Meyer. (Qualificação requerida,
' n . 98o, 11 Zona.)
DURVAL PINHEIRO MACHADO (3.717), filho de Benedicto
Machado e de.Faustina Machado, nascido a 2 de''março
de 1904. no Distrieto Federal, residente á rua Cattete n u mero 47, do commercio, casado, com domicilio eleitoral
' no distrieto municipal do Meyer. (Qualifeação
ex-officio, I Zona.)
\VTLTON ROSA DA COSTA (3.7(8), filho de Horacio Passos
'
da Costa e de Leopoldina Rosa da Costa, nascido a 10 de
janeiro de 1914, no Districto Federa), residente' á rua
Rio Grande n. 62, casa 17, do commercio, solteiro, coni
domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação éx-officio — B . E . -65, 1" Zona.)
ANTONIO NERY PRAXEDES
(3.719), filho de Vituriano
Nery Praxedes e de lzabel Maria Praxcdes. nascido a 26
de outubro de 1897, em Juiz de Fora, Estado de Minas
Geraes, residente á rua Vaz da Costa n . 14, motorista,
••* solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Meyer. (Qualificação ex-officio, n. 128, 3* Zona.)
JOAQUIM LEITE BITTENCOURT (3.720), filho de Joaquim
Pereira Bittencourt e de Emilia Leite Bittencourt, . n a s cido a-10 de março de 1875, em Pirahy, Estado do Rio de
Janeiro, residente á rua. Miguel Ângelo n . 497, do commercio, solteiro, com domicilio eleitora! no districto >minicinal do Meyer.
(Qualificação requerida, n . 1.407,
6 Zona.)
JOÃO ESPINOLA CORRÊA (3.721), filho de Manoel Fràzâo
Corrêa e de Dulce Espinola Corrêa, nascido a 5 de. março
de 1913, no Districto Federal, residente á rua Joaquim
Meyer n. 24, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral
a
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et) djílrkio do ilcyer;. (Qualificação: requerida, n.. 2.787, , •'• , Por'ugah. residente á rua Bernardo ri.' 4.9, lavrador, ca- . ..sado. com 'domicilio eleitoral *no districto municipal do
- 9 Zona.j
. , - ' " '
*•
•, .
.
.
.
"MeyerJ. (Qualificação ex-offieio — B." E . 75, n . 1.292,
AVJ2LINÒ''" BAPTISTA • DE 'CERQUEIRA' (-3.722), filho de .
.
.
•
" "* Custodio Baptista de . Cerqueira • e _de Joaquina itu-a uV , . da 14 zona.')
'.Cerqueira, nascido a - 4 'de s'etembrd*de 1894, no Districto BENEDICTO SANTOS DE ALMEIDA (3.736). íilho de José
Federai, residente Á r u a - C e s a r i a . n . .58, 'operário; casado,
• Ribeiro de Almeida i de Cândida Maria da Conceição, nas'com. domicilio eleitoral noiT districto "municipal -dolMeyer.
cido ã 10 dé abril de 1885, em Angra dos Reis, residente
Qualificação ex-officio -A B:. E.. .78, n. 435," Tl^.Eòna.) r ...^•á travessa Henriqueta, n.' 15, lavrador, solteiro, com.dom iCARLOS. SOARES^(3.723), filho de Àbner Soares'e d e Júri ela.
- cilio eeitoral'no dislricto municipal do Meyer. (QualifiArínâ Soares, nascido a 18 de setembro' de-.iOül, no TJÍS^
cação ex-officio — B . - E . 74, n. 1.320, da 14 zona.)•
tricto Federal, residente á rua Meira n..'29, dò co.mmer- OSCAR DOS SANTOS -(3.737)', filho de José dos Santas e de
cio,-casado, com domicilio'eleitoral no.districto munici- '• _ Honorata dos Santos, nascido a 14 de maio de 1913, no
- . pai do Meyer. (Qualificação requerida, n. 827, 7 "Zona.)
- '. Dislricto. Federal,, residente á avenida Luzitania n . 104,
i J U l U E i ; REBELLO'DE MEètDONÇA (3.724), filho dè A v e - '
.Iavradofí, solteiro; com domicilio eleitora! no districto m u lino •"* Rebello de Mendonça e de Zulmira de Mendonça, ' "~ nicipal do Meyer. (Qualificação ex-officio — B . E . 74,
nascido a 31 de maio de 1002, em São Paulo, Estado de
- n . 1.446, da 1 4 . z o n a . ) .
. . .
=
São.Paulo, residente á . r u a Honorio n . 212, funecionario FLORIANO R1VAROLLA (3.738), filho de Joaquim Rivaroila
publico,'casado, com'domicilio'eleitoral no distrieto m u e.de Cândida Rivaroila, nascido a 9 de abril de 1900, em
. nicipal' do" Meyer. . (Qualificação-'requerida, n.*. 101178,
•Porto Alegre, Estado'' do Rio Grande do Sul, residente á
7 Zona.) . ';
-. • .
v
- ".
r u a Maranhão n . 116,' operário,-- solteiro, com domicilio
AFFONSO CELSO.GOMES (3.725),, ..filho, de Antônio Carloà
eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação
.Gomes Baião.e de Lydia Gomes, niíascido a 18.de julho
ex-officio'—
B . E . 67, n . 961, da 7 zona.)
,. '
de 1906, em. Bicas, Estado de' Miiias Geraes, resideníe^á
rua--Emilia n . 232,-motorista, solteiro,' com domicilio EUGÊNIO .DOS SANTOS (3.739), filho de José dos Santos è
de Honorata dos Santos, nascido a 6 de abril de 1907, ao
eleitoral no districto' municipal do Meyer. (Qualificação
Distrieto Federal, residente á rua Júlio do Carmo n . 63,
requerida, n . 11.149, 7 Zona.)
operário, solteiro, com ^domicilio eleitoral no districto
LÚCIO MOREIRA DE OLIVEIRA <(3.726), filho de "Bernarmunicipal do Mej^er. (Qualificação ex-officio — B . E .
dina Maria' de Oliveira,"' nascido a 14 de .setembro de
, 78, n . 676, da, 11 zona.)
1903, no Districto Federal,, residente á rua Ataliba n u mero 199, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no ISAAC PEREIRA (3.740), fiiho de Serválo Pereira e de Silvma
Pereira, nascido a 10 de março de 1913, no Districto F e dJsíricto-imunicipal do Meyer. (Qualificação • ex-officio
*
deral, residente á rua Dr. .Bulhões n. 187, lavrador, sol— B. E . 74, h. 1.339, 14 Zona.)
*->
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
JOÃO PELMIRENSE GONÇALVES DE OLIVEIRA
(3.'727),
Meyer. (Qualificação--ex-officio — B . E . 74, n." 1.426,
nasçido.*a'16' de maio de Í9Í2, -em Palmyra,. Estado de
da 14 zona.)
Minas Geraes, residente á rua Teixeira de Azevedo n. 22,
operário, ' solteiro, com domicilio eleitoral no districto GERDA DE ALMEIDA CORRÊA (3..471), filha.de Alfredo de
Almeida Corrêa e-Lucinda da Silva Corrêa, nascida a,16
municipal do'Meyer. (Qualificação ex-officio — " B . E ' .
de março de 1915, no Districto Federal, residente á rua
78. h. 118, 11" Z o n a . ) " • ' • • i
MARIO PEREIRA FERRO (3.728), filho de-José Gonçalves
Hermengarda n . 179, estudante, solteira, com domicilio
Pf.reira e de Lucinda pereira /Ferro, nascido a Ti de
eleitoral no'districto municipal do Meyer. (Qualificação
julho'de-1912, no Districto Federal, residente á rua Dous requerida n . 1.769,.da 11 zona.) • '
,i
de Fevereiro ri". 212,' lavrador, solteiro, com-domicilio ARNALDO.PINTO MONTEIRO (3.742), filho d Bernardo Goe>i toral no'districto municipal do-Meyer. (Qualificação
mes Pinto Monteiro e de Emilia Cândida de. Athayde'Monex-officio — B . E . 74, n . 1.442,14 Zona.)
teiro,, nascido a 10 de outubro de 1888, no Districto F e JOAQUIM THEODORO DOS SANTOS (3.729), filho de Theoderal,* residente á praço Avahy n» 9, funecionario públko,
üoro Santos e de Felismina Maria dos Santos, nascido a 23
casado, com domicílio eleitoral no districto municipal do
ue novembro de 1896; no Districto Federal,' residente a
Meyer. (Qalificaçãb cx-officio'-— B . E . 86, da 1* zona.)
.....d, do Amparo n. 80, commercio, casado, com domicilie
ANTONIO BAPTISTA (3.743),, filho de .José, Baptista e de Aneleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação
tonia Dias Baptista, nascido a 1 de janeiro de 1914,,no D i s (Qualificação ex-òfficio n . 1.293, da 14 zona.)
tricto Federal, residente á . r u a Júlio do Carmo n . i 2 5 , laHAMILTON REIS JARDIM (3.730), filho de José Gomes J a r vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u - ,
dim è -de Maria Reis Jardim,- nascido a '31 de agosto de,
nicipal do Meyer, (Qualificação ex-òfficio — B . E . 74. n u - '
-1907, no Districto-Federal, residente á rua Miguel Cer-mero 1.303, da 14 zona.)
vantes h. 17, commèrcio.jcasado, com domicilio eleitoral LUIGI QUATTRONI (3.744), filho de Domingos Quattroni e as
no districlo inunicinaLde'Inharima. (Qualificação'reque- . ' Fortunata Ravenda Quattroni, nascido a 2 de abril;de ISI'4,
rida n . 1.088. da 11 zona. V - no Districto Federal, residente á rua Ramiro Magalhães, 1?
MARIA DARIA ALo (3.731), filha' de-Rapháel Alô e de Flaviá
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral n o . d i s t r i c w '
Odorico Mendes Alô. nascida a 25 de outubro de 1910, co
municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio —• B.~
Districto Federal.'residente á r.uã Joaquim Meyer n.. 80,
74, n. 1.301, da 4 zona.)
odmestiea, solteira, com domiçilip eleitoral no' districlo MOACVR 'TEIXEIRA FERNANDES, (3.745), filho de ...Antoii-* •
"municipal do Meyer. (Qualificação requerida — B . E .
Teixeira Fernandes e de Josepha Negreiros Fernandes,
•86, n. 1 . 7 5 4 - , d a l i " ' z o n a . )
t.&soi'jm a. 30 de abril de 1913, no Districlo Federal, resfe».
ANDRÉ' FRANCISCO DE OLIVEIRA (3.732):, filho de Justino
aenté á rua Caixó n. 163. operário, solteiro, com domicil!>>
Francisco de Oliveira e de America Leopoldina de Menezes,
• eleít"-" ' no districto municipal do Meyer. (Qualificarão
nascido a 20 de setembro de 1908, em Rio Bonito, Estado
ex-officio — B . E . 78,.n. 368, da 115 zona.)
od Rio de Janeiro, residente á rüa.Silva n . 113, barbeiro, JOÃO RUBENS DELPT.NO (3.746)„ filho de José Cupertiio
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto.-municipal
Delpino e de Rosa Resis Delpino, nascido a 13 de fevedo Meyer. (Qualificação,ex-officio • — B . " E . 77, n . 201,
vereiro de 1910, no Districto Federal, residente á rua Joa4 zona.)
'.''
'
. V
. .
.
quim Meyer n. 88, lavrador, solteiro, com domicilio, eleitoral'no districto municipal, do.Meycrl^TQualificação cxDSCAR RAMOS PEREIRA (3.733), filho de-Joaquim Ramos
officio—
B . E . 74, n . 134, da 11 zona.)
Pereira e dé Senhorinha Brochado Pereira, nascido a 10 de
- a a r l l de 1900, em Juiz de Fora, Estado de Minas Géraes, DELPRIM FERNANDES BARBOSA (3.747), filho de José F e r nandes Barbosa e de Maria Carneiro, nascido a 25 de no•residente á rua Azambuja n . 57, lavrador, solteiro, com
vembro de 1895, em Portugal, residente á rua Luiz Gui-rdomicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificaçãoex-òfficio — B . E-. 70, n . .436, 14 zona. j
marães n . 89, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal do «Meyer. (Qualificação
èx-officio
MANOEL ALVES (3.734),~ filho de Alberto Alves e.de Maria
— B . E . 74, n . 828, da 14 zona.)
de Jesus, nascido a 16 de março de 1889, em Portugal,
residente á rua Ramiro-Magalhães n . 17, lavrador, casado, JOÃO DE BARROS (-3.748,'filho d João de Barros e de Miquelina Ritta de-Azevedo, nascido a 3 de julho de 1910,,em
com domicilio eleitoral no districto municipal no Meyer.
Niçtheroy, Estado do. Riò áe .Janeiro,. residente á rua
ex-officio — B . E . 66„ n.- 665, da I zona.)
Francisca Meyer n . 70, lavrador, solteiro," com- domicilio
JOSÉ NUNES MADUREIRA (3.735), filho de Manoel Nunes e
eleitoral no districto municipal do Meyer, (Qualificação
de Libania de Jesus, nascido a 13 de outubro dé 1899, em
ex-officio — B . E . 74, n . 1.439, da 1 4 \ z b n a . )
a
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EDMUNDO GENTIL DA DOSA ,(3.749),. filho dc Gentil da
Rosa e de .Deolinda Isabel da Rosa, nascido a 27 de setembro ede ,1891, no Districto Tlederal, residente à travessa
D . Luiza n. 2 5 . (Qualificação ex-officio — B , E . 78,
n. 146,, il' zoa.)
FELICI-ANÓ OLIVEIRA (3.. 750), fiiho de-Manoel Fernandes da
JSilva .e de Maria Secundina do Amparo, nascido a :29 de •
«outubro de 4899, no Eslado da Bahia, residente .á rua. Vald e t a r o n . 29, operário, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal, do Meyer. (Qualificação requerida
n. '1..445, da 10° zona.;)
PALMXRA DE .SOUZA (3.751), filho de João de -Souza e do
Violante da Silva Moreira, nascido a -17 de dezembro do
•1911, u o Districlo f e d e r a l , residente á rua .Assis Carneiro
n . 18,-dactylographa, isülteira, com domicilio eleitoral no
- districto municipal do Meyer. (Qualificação requerida
n.. 21.120.)
. JOAQUIM PINTO PRATES 13.752), íilho de José Pinto Prates,
nascido a ,13 de maio de 1906, no Districto federal, r e s i dente á .rua Anna Leonidia n. 174, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer.
(Qualificação ex-officio — B . E . 66, n , 433, da I zona.);
MARTINHO JÚLIO DA SILVA (3.753), filho de João Baptista
da ;Silva-e de Maria Julia d a Silva, nascido a 20 de março
de .1902, no Districto Feeral, residente á rua Cacique nuanero 133, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no
distrieto municipal do Meyer.. (Qualificação
cx-officio
— B . E . 74, n . 1.338, da 14 zona.)
iíEWTOK ELYDJO ©A .SILVEIRA (3.7-54), fiiho de Ernesto
Jilydio da Silveira e de Joacaa Alexandrina da Silveira,
nascido ;a 30 de dezembro de l i 10, no TJistricto Eederat,
residente á r u a V i e t a u d a Sila n . 16, desenhista, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer.
(Qualificação requerida n . 143, da 10" zona.)
AGENOR CARLOS ESTEVES (3.755), filho de Luiz Carlos E s teves e de Leopoldina de Souza. Esteves, nascido a .19 de
.março de 1885, no Districto Ederal, .residente á rua P o m pilo de Albuquerque n, 215, "lavrador, casado, .com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qalificação ex-officio — B . V... 7i. r.. 1.441, da 14 zona.)
ANÍSIO FERREIRA CHAVES ("3.756)-, filho de Ernesto F e r reira Chaves e de Corbiniana da Silva Aguiar, nascido 'a
•4 de junho de 1000, em Mac.ai6, Estado de Alagoas, r e s i dente á , r u a Paulo Barreto n. .115, lavrador, solteiro, com
. domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer.
.("Qualificação -ex-officio
— B , E . 74, n. 1 .'334, da 14*
-zona.)
MOVSÈS LUIZ "(3.757), filho dc Tssa- Neder c de Catharina
-Neder, .nascido a 20- de outubro de Í8S5, na Syria, empregado do oonEiocrcio, residente ã -rua Daniel Cavneiro
n. 102, empregado no r,ommcrcio, casado, com -domieiiio
eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação
requerida — B . E . n. 1,717. 1 1 zona.)
ANTONIO MEDEIROS (3.758), filbo de Antônio José Medeiros e de 'Ambrosina da Gosta Medeiros, nascido a 10
de abril de 1914, no Dislricto F e d e r a ! residente á r u a
P r a t a n. .7, operarão, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal cio Meyer. (Qualificação requerida —
B . E . n. 1.432, 10 zona.)
JOÃO DOS SANTOS PINHAL (3.759), filbo de Anlonin dos
Santos Pinhal e dc Joanna Pereira da Silva, nascido a i
de fevereiro de 1901, em Portugal, residente á, avenida
-Suburbana n. 14, operaria, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação r e , «querida — B . E . 70, n. 594. 11 zona.)
MANOEL RIBEIRO (.3.760), filho de Olivia Ribeiro, nascido
a 15 de abril cie 1910, uo Districto "Federal, residente A
avenida Amam Cavalcanti n. 711, operário, casado, çom
domicilio eleitoral, ao districto municipal do Meyer. (Qualificação requerida — "B. E . n. 308, l i " ?.ora.)
ADELAIDE AUGUSTA -DE SAMPAIO FERNANDES (3.761),
filha de .Alberto de Andrade Fernandes e de Maria da Conceição d c Sampaio Fernandes, nascido a, 1 de dezembro
de 1909, em Piracicaba, Estado de S. Paulo, residente á
-r.ua Dr. Dias da Cruz n. 105, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer, '(Qualificação requerida — B , "E. n. 6.886, 6 zona.)
SEBASTIÃO DE FARIA VIEIRA (3.702), filho de •Ismael de
Souza Vieira e de Anna Faria Vieira, nascido a 2 <!<>. setembro de 190ft, no Districto Federal, resiüeríte a rua-do
Engenho de Dentro n. 45, lavrador, solteiro, com domia
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cilio elitoral no .districto municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio — B . E . 74. n. 1,307, 14 -zona.
ADOLPHO DOMINGUES MAGALHÃES ,(3.763)., filho
m
Mario Ferreira Magalhães e de Laura Domingues Magalhães, nascido a *? de outubro da 19.12, no -Districto F e deral, residente á ;rua Sá n. 344, lavrador, «solteiro, com
domicilio eleitoral a o districto municipal do Meyer.
(Qualificação ex-officio — B . E . 74, n. 1.4A8, 14*-zona.)'BENTO LOPES NASCIMENTO GUIMARÃES ((3.764), filho de
Bento Lopes Nascimento Guimarães e de .Etelvina de
IWello Guimarães, naseido a 6 de outubro de 1873, era Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente ;á rua Meyer
n. 24, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do MeyerP (Qualificação ex-officio
—
B. E. 78 n. -660, 11* zona.)
ATJTO JOSE' DE OLIVEIRA (3.765), filho de Pedro José de
Oliveira, filho d e Pedro José de Oliveira e ds Alice
Maria de Jesus, nascido a 12 de -setembro de 1900, em
Ca;stró Alves, -Estado da Bahia, residente "á rua Vaz de
Toledo n. 272, barbeiro, casado, com domicilio eleiloral
no districto mnicipal do Meyer. (Qualificação requeridíi
— B . E . n. 1.700, 11 -zona.)
HEITOR SOARES (3.766), filho de Antônio Pinto Soares e,
de Emilia Pereira, nascido a T4 de fevereiro de i91'5 no
Districto Federal, residente ã rua Conde de Porto Alegre
n. 12, empregado no commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral .no districto municipal do Meyer. "(Qualificação
requerida .n. 1.427, 10 zona.)
ANTONIO GUEDES'DE CARVALKO (3-767), filho de S;:rgíü
Guedes de Carvalho e de Luiaa Bcxtvlnda de Carvalho,
nascido a 21 de agosto de .1896, em Barbacena, Estado de
Minas Geraes, residente á rua Goyaz ri. 332, empregado
no commercio, casado, com domicilio eleitoral no -districto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida —
B . E . 83, n. 1.443, 11 -zona-)
JOSE' GONÇALVES (3.768), filho de Custodio'Gonçalves 3
de Rosa de Mello, nascido a 21 de julho de 1884, em Portugal, residente A rua. Pompilio de Albuquerque n. 1S2,
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Inhaúma. (Qualificação (requerida ti. 1.523,
11 zona...)
MARIA DAS DORES SILVA (3.769), filha de Nilo Pedro da
Silva e dc -Joaquina Angelina Carvalho úa Silva,
nascida a 19 d e março dc 1910, em Theophilo Ottoni, Sustado de Minas Geraes, residente á rua Lopes da -Cruz n n aierb 94, empregada no .comia ercio, solteira, -com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação requerida n. 1.767, l i zona.)
JACY DE PAULA ANTUNES (3.770), filho de Horacio José
Antunes e de Olivia de Paula Antunes, nascido a 22 d s
maio de -1900, no Districto 'Federa! -residente A r u a
Manoel Alves n. 12, domestica, solteira, com domicilio
eleitoral no -districto municipal do Meyer. '(Qualificação
requerida n. 1.426, 10° zona.)
JORGE FONSECA DA ROCHA (3.771), íilho de Benedicio da
Fonseca e de Theodora 'Rocha da Fonseca, nascido a 19
de junho de 1903. «no Districto Federal, -residente á rua
Goyaz. n. 32, empregado no commercio, casado, com domicilio eleitoral '&o districto munietpal de
Inhaúma.
-(Qualificação requerida — B . E. 93. n. 1.442, 1 1 zona.)
ADELINO GLORIA (3.772), filho de Annibal Gloria e de Luiza.
Gloria, nascido a 10 de "março de 1914, em' Niçtheroy,
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Gonzaga Bastos n. 314, vjdreiro, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal do Meyer. (Qualificação ex-offieio —
B . E. 70. n. 174, 3 zona.)
JOSE'' CELESTINO DE BARROS (3.773)., filho de Joaquim
Celestino de Barros e dc Raymunda Soares de Ba ri'os,
nascido a 30 de outubro do 1901, cm Therezina, Estado
_ do Pianhy, residente na praia do Cocotá n. 31, illi.i do Governador, alfaiate, casado, com domicilio eleitoral no iistricto municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio —
B . E . 70. n. 216, 3 zona.)
JOSE' COELHO ANTUNES (3.774), filho de-Manoel Antunes
Júnior e de Maria da Gloria Caolho, nascido n 25 de
junho de 1897, no Districto Federal, residente a rua -Senador Euzebio n. 224, empregado no coríttnercio, casado,
com domicilio eleitoral no distrieto municipal do Meyer.
(Qualificação requerida n. 1.558, 7" zona.)
URIAS DE PAULA VEIRA •('3.77*'), ÍRbo dc Vicente dc Paula
Vieira e de Emilia Martins, 'nascido a 25 de fevereiro d e
a
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1

1901, mo ' Disírirln F<:õV-r,'il.. r « ' r i r n ! , ' it •"'•!» •\f«i.ça:hri"S" HA'' BAPTISTA PECÁNHA (.3.78-9), filho de Manoe! Goniju i \ es Peçahha e de Albertina Baptista Peçánha, nascido
Couto 'it g u a i H i C h . / i t t ex-offino
«— B60, nua 21 de dezembro de 1909 no Districto Federal, residente
mero 5'r, 7" zona.)
'
•
Djalma Dutra n. 97, commercio, casado, com domicilio
HERÃCLITO DE OLIVEIRA DANTAS (3.776), filho Ie H o - '
eleitoral, no districto municipal de Meyer:. (Qualiifcação
nono de Oliveira Dantas, o de Maria das Dores Dantas,
' 'requerida B . E . 64, n. 10.547), 7" zona.
naseido a 24 de-agosto de 1904, no Estado de Sergipe, resioente á rua Domingos Pires n.- 140, empregado muni- JOSE; LUIZ DE MOURA (3.790), filho de Napoleão F r a n cisco dé Moura e de Auioniá Maria de Souza; .nascido,'a'
cipal, solteiro, com domicilio eleitoral- rio districto m u „ 2l de-dczeriibro de 1911 'em Graças (Estado de PernarhV,
nicipal do Meyer. (Qualificação requerida u. 1'. 495, *!2*
buco), residente á Avenida Carlos Peixoto n . 33, casa 1,
z o n a . )
'
"•
portuário, solteiro,' com domicilio''eleitoraT.uò distireto
L1UIU NETTO DO VALLE (3.777), filha de Custodio Netto - • municipal
de Meyer. (Qualificação ex-officiò B . E . 67,
e de Ida Leal Netto, nascida ai 26" de junho.de 1910, e m .
n
'
700),
1
1
zona.
Curitybü,. Estado do Paraná, residente á rua Haddock
Lobo n. 96, casa 1 Oi professora de musica, casada, com -MANOEL THEOPHILO LEÃO (3.791), filho'de Manoel Me. ci&.s Leão c do Idahna da Conceição Leão, nascido a, 5 -de
domicilio eleitoral no districto.municipal.de i n h a ú m a .
março de 1905, no Estado do Rio de .Janeiro,' residente
'Qualificação requerida n. 1.418, 8* zona.)
.
.Lavradio
n.. 74, estivador, solteiro, com domicilio e-leiJUDITH LEAL NETTO (3.778), filha de Custodio Netto e
toral no districto municipal de Meyer. (Qualificação'exdè Ida Leal Netto, nascida a- 10 de julho de 190?, e:n . - ' officio B. E. 71. n. 337), 7" zona. -'
_
'
,
Curityba; Estado do Paraná,, residente á rua Haddock'
COSTA ALVES FERREIRA
(3.792), filho de Luiz
Lobo n.. 96, casa 10, guarda-livros, solteira,' com d o m i - PEDRO
Barreto Alves Ferreira e de Ceeilia da Costa Alves F e r cilio eleitoral no districto municipal le Inhaúma: (Qua-,
reira, nascido, a 23 de maio de 1912 no Districto Federal,
lificação requerida n.' 1.468. 8" zona.)'
residente Engenhq de Dentro n . 236; estudante, solteiro,
ARNALDO MATHIAS RIOS (3.779), filho de José Mathias, - - com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
Rios e de Adelaide Ferreira Rios, nascido a l . d e m á i o de
(Qualificação requerida n. 9.754), 6 zona.
1914, .no Districto Federal, residente á rua-Leandro jPlnto .• JOÃO BAPTISTA MACHADO DE OLIVEIRA (3.793), filho de
n. 7, emp-regado no commercio. solteiro, com .domicilio
' Joaquim Antônio ..de "Oliveira e~"de Maria do Rosário Maeleiloral no" districto municipal do Meyer:: (Qualificação*
chado de Oliveira, nascido a 2 de agosto de 1880 no Dis- ,
requerida n. 1.78S, 11 zona.) - '
'"
-'-''"'
.tricto Federal, residente Engenho - de Dentro n . 233,
NOR1VAL GRANCRI.STOFORO, filho de ; Geolino' ,; Gian- . ' commercio, casado, com 'domicilio .eleitoral no districto
cristoforo e de Albertina Giansristoforo,. nascido a.
- municipal de Meyer. • (Qualificação' requerida, n. 336%
1. de março de 1912 no- Districto Federal, residente-"hò , .r jja o ' . _
•'• • •
moror do Vintém ru 214, empregado no commercio, sol- LAURA MARCONDES BÓNGLECX ' 3 . í _ 4 ) . filha de Alberto
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipa' do'
Henrique Bongleux e ' d e Julieta Marcondes tiongleux,Meyer (Qualificação 'requerida — B. E . h. 1.621. 11*
.nascida a 6. de outubro de 1898 em Valença (Estado do
zona
.
)
•
•
•
'
•
'
•
Rio de Janeiro), residente rua B n . 18, domestica, soiMANOEL PIMENTA"(3.781), filho de Eugenia Pimenta Loleira, com domicilio 'eleitoral no districto municipal de
relo. nascido a 11 de abril de 1913, no Districto Federal,
'Meyer, (Qualificação rí-queridn, B. E. 82, n. 1.105),
14"' zona.
- residente á rua Capitão Machado h. 100, empregado no
'commercio,. solteiro, com domicilio eleitoral no districto DOMINGOS GOMEb- DE CAsTRO (3,7s>5), ,iills de Ma .-ia Benedicta, nascido a 16 .de outubro de 1897 uri Santo Anmunicipal de Inhaúma. (Qualificação, requerida —.- B .
tônio, Rio Bonito (Estado do Rio de Janeiro), residente
E . S2. n. 1.360, 11* zona.)
Belmira n . 3, operário, solteiro, com. domicilio eleitoral
ACETJNO PEREIRA REIS (3.782), filho de Arthur .Pereira
no districto municipal de Inhaúma. .(Qualificação requerReis e de Estephahia -Barbosa de Sá, nascido a'4 de novembro de 1914, no Districto' edcral, residente á rua Ca- " • rida, B. E . 83. n . 1.441), li*, zona. , .
pitão Machado n. 100. (Qualificação requerida — B . E . ALICE PENNA AARAO REIS (3.796), filha de Fábio Aaruo
82. n. 1.359. 11 zona.)'
'
*- - ; Reis e de Envangelina Penna Aarão Reis, nascida a 5 de.
outubro de 190& no Dtstricíu Federal, Petropolis n . 111,
MARTINHO .PASCHOAL (3.783), filho de Fortúnata Maria-An•domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto-.
tonia. nascido a 11 de npvembro de 1902, na barra de São
municipal de Meyer. (Qualificação requerida n . 542),
.João, residente á rua*Tellee n.' 24, empregado no com• 5" zona.
.
» -« - mercio, solteiro, com' domicilio eleitoral no districto .municipal do Meyer. (Qualificação requerida ' n."" 1-. 449,'- 13* PEDRO HUGO MARTINS JÚNIOR '3.7971.' filho de Pedro
Hugo Martins e d e Maria Baptista Martins, nascido a 28 de.
zona.)
' junho de 1911 no Dislricto Federal, residente Carolina
ANTÔNIO PINTO DA COSTA (3.754), filho de Manoel Pinta
Meyer n . *33,j operário, solteiro,. com..dumieil io eleitoral,
da Paixão e de'Joanna Maria, da Conceição, nascido a'. 5
no districto municipa] de Meyer. (Qualificação ex-òfficio i
de julho de 1899, em Jacarahú, Estado da Parãhyba, re-*
' B, E . 67, n. "8/5), 7 zona. • sidente á rua Senador Naouco n. 115, empregado no com- ALFREDO FERREIRA.DE AZEVEDO (3.798), filho de Josô
mercio, casado',"' com domicílio eleitoral ho districto m u Ferreira de Azevedo e cie Maria Ferreira de Azevedo, n a s - ;
Tiicipal do Meyer. (Qualificação requerida n. 1.777.) cido a 8 de -agosto de 1896 no Districto Federal,-resi-"
MOACYR ALVES BRüM' (3.785). filho de Paulina. Salvador,
dente á Avenida Amaro Cavalcanti ' n . 667, commercio,;
nascido a 28 de janeiro de 1914 no Districto Federal,
solteiro, com domicilio eleilural_.no districto municipal
residente Francisco Valle n. 33, casa 2, commercio, so 1de Meyer. (Quáldiuação ex-offMe
B . E . 06, n . 414),!
.. toiro, com dojnicilio eleitoral no districto municipal de
I zona.
'
Inhaúma. (Qualificação requerida, n. 1.745), 12 zona. SCYLLA MARTINS (3.799), fiiho d Carlos Martins e de Ma- .
• EUGÊNIO CAVALCANTE ROCHA (3.786), filho de Ideltruria Martins, nascido a 3 1 ' d e maio de 1915 no .Districto
•cíês Cavalcante Rooha e de Maria Julia Cavalcante Rocha,
Federal, residente Anna Nery_n: 769, casa 2, estudante, ••,
nascido a 5 de março, de 1919 em SanfAnna (E.stado do
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
Ceará), residente Castro Barbosa«n. 32 A, commercio,
de Meyer. (Qualificação n. 1.429), 10 zona.
solteiro, com domicilio eleitoral ho districto municifal MARIO DE BARROS REGO (3.800), filho de.Àdolpho Rego
dc Meyer,' (Qualificação requerida, n . 1.776), 8 . zona.
e de Beatriz õe Barros Rego, nascido a 10 de janeiro de •
ARTHUR RODRIGUES'"(3.787). íilho de Ãgripino de Sá Ro- 1913, Districto Federal, residente Commendador Soares'
drigues e de Joanna Faria Rodrigues, nascido a , 1 3 de
n . .10, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no disagosto ;de 1905 rio Districto Federal, residente Ferreitricto municipal de Meyer-.
(QuaüTicação
ex-officio
ra Leite n . 152, commercio, solteiro, com domicilio eleiB . E . 78, n. 74); 11* zona.
toral no distrieto municipal de Meyer. (Qualificação r e - JOAQUIM DE ANDRADE (3.801), filho de Godofredo de Sou" za Andrade c de Gertrudes Fontoura de Andrade, nascido'
querida n. 1.502), 12 zona. a 11 de março de 19 03 cm Minas Geraes, residente GeAUGUSTO VIANNA SANTIAGO (3.788), filho de Annibal
neral-Argollo. n. 104, conimercio, solteiro, com domicilio
Santiago e de Amélia Vianna Santiago, nascido a 22 de
eleitoral no districto ri.unicipa-1 de Meyer. (Qualificação
julho de 1916 no Districto Federal, residente Getulio
requerida, n. 1.428), t0' zona.
li. 4, commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de .Meyer. -(Qualificação requerida nu- HUGO FERREIRA DE MELLO (3.802), filho de Affonso F e r reira de Mello e de Maria Alice, Garcia, nascido a 20 de
mero 1.461), -11 zona. . . . . . .
marco de 1910'em Fortaleza (Estado-do Ceará), resi;
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Jent-j Vieira da Silva n . 35, jornalista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 1.436).. 10° zona.
ALBERTO" FERREIRA ALVES (3.803), filho de Victorino
César Ferreira Alves e de Idalina Helena de Souza Alves,
nascido a 31 de maio dc 1874 em Nitheroy (Esiado do Rio
de Janeiro), residente Tenente Cosia n. 80, dentista, uasado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Inhaúma. (Qualificação requerida, B . E . 56, n. 9.588),
7* zona.
ANTQNIO MAIA DA SILVEIRA MATTOSO (3.804), filho de
Joaquim Pereira da Silveira Mattoso e de Dorothéa Maria do Faria Mattoso, naseido a 28 dc fevereiro de 1872
no Districto Federal, residente Anna Nery n. 189, empregado publico, casado, oom- domicilio eleitora] no districto municipal dc Meyer. (QualFlicaçâo requerida, n u mero 1.590). 10" zona.
IRENE NE RI (3.805). filha de Darlame Ncri e de Rita Martrins, nascida a 2 de fevereiro de 1909 no Districto F e deral, residente Victor Meirelles n. 199. ÍQualificação
requcridti n . j .439*. 10* zona.
SEBASTIÃO CORRÊA DOS SANTOS (3.806),filho de Emüiano
Corrêa dos Santos e de Dionysía Maria da Conceição,
nascida a 20 de janeiro de 1895 no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua do Alto n. 37, empregado publico,
casado, com domicilio eleiloral no districto municipal de
Meyer. (Qualificação requerida B . E. 83, n. 1.630), 11*
zona..
BENJAMIN TEIXEIRA DE FREITAS (3.807), filho de Ber-.
nardino Teixeira de Freitas e de Virgínia Maria de Freitas, nascido a 7 de janeiro dc 1896 no Districto Federal,
residente Alberto dc Sequeira n . 37, advogado, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
(Qualificação ex-of ficie B . E . 77). 2* zona.
JOSE' CLÁUDIO MONTEIRO (3.808), filho dc Cláudio Monteiro e de Rosaria Monteiro, nascido a 7 de março de,
1894 no Districto Federal, residente Guanabara n. 47,
comir.-ercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Meyer, (Qualificação requerida, a. 7.003),
8" zona.
GUMERCINDO LUIZ LOPES (3.809), filho de Bernardo Luiz
Lopes e de Laura Pires, nascido a 29 de maio de 1894
no Districlo Federal, residente Guilherme n. 139, operário, solteiro, com domicilio' eleitoral no districto m u nicipal de Inhaúma. (Qualificação requerida n. 1.792),
11* zona.
ÁLVARO ALVS '(3.810), filho de Júlio Alves Ansuattigni
e de Leonor Gonçalves Anssuattigni, nascido a 12 de
março de 1910 no Districto Federal, residente Francicsa
Meye n. 78, casa 3, operário, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida n. 11.014). 6* zona.
CLAUDINO DA SILVA (3.-S11), filho-de ü a u d i n o da Silva
Jacintho e de Maria Thomazia da Silva, nascido a 14 d,;
setembro de 1912 no Districto Federal, residente Torres
Homem n. 26, empregado no Arsenal de Marinha, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
'Qualificação requerida n . 1.583). 8" zona.
JOSE' NAPOLEÃO Vieira (3.812), filho de Antônio Alves
Vieira e de Dalila Ramalho. nascido a 10 ds outubro de
1912 no Districto Federal, residente Vieira Fazenda n u mero 22. commercio, solteiro: com domicilio eleitoral no
districto municipal de Meyer.
(Qualif ícavão requerida
B . I<;. 77, n. 376). 2" zona.
JOSÉ CEZAR BRANDÃO (3.813), filho de Manoel Jovino
Brandão, nascido a 18 de- maio de 1916, no D. Federal,
estudante, solteiro, residente á rua Torres Homem n. 21,
casa 18. com domicilio eleitoral no districto municipal do
Mever.' (Qualificação requerida B. E. 83 — N. 1.803).
FLORIPES RAMOS DE OLIVEIRA (3.814), filha de Luiz
José de Oliveira e de Sophia Luiza Ramos de Oliveira,
nascida a 31 de agosto de 1905, no Districto Federal, domestica, casada, residente á rua Thompson Flores n . 29,
com domicilio eleitoral no districto do Mayer. (Qualificarão requerida B. E . 83 — N. 1.627 — 11 zona).
ANTÔNIO JOSÉ DA COSTA (3.815), filho de Paulino José
da Costa e de Rita Almeida da Costa, nascido a 10 de setembro de 1914, no Districto Federal, operário, solteiro,-,
residente á rua Quintão n. 132, com domicilio eleitorai
no districto municipal do Meyer. (Qualificarão requerida n. 1.489) 12 zona.
IRACEMA VIEIRA BASTOS (3.816), filha de Augusto Nunes
Vieira e de Luciovina Lopes Vieira, nascida a 15 de nor

a

a

Agosto de 1931

vembro de 1900, no Districto Federal, domestica, casada, residente á rua Luiz Guimarães n. 101, com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida n. 307 — 8° zona).
JOAQUIM RODRIGUES GRAÇA (3.817), íilho de João Rodrigues Graça c de Mencia de Jesus Graça, nascido a 10 de
setembro do 1899, no Districto Federal, motorista, casado, residente á rua Doze de Fevereiro n. 49, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação "ex-officio" B . E. 07-— N. 75, 7 zona).
CONSTÂNCIA TORRES E ALVIM (3.818), filha de Manoel
Machado Gomes e de Constância Silveira Gomes, nascida
a 4 de fevereiro de 1913, no Distrieto Federal, domestica, casada, residente á rua Moreira n. 140. com domicilio
eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação
requerida — N. 1.503).
HlftTQN DE SOUSA (3.819), filho de Leonidio Caminha de
Souza e de Nalercia Ferreira do Nascimento, nascido a 8
de outubro de 1915, no Districto Federal, commercio,
solteiro, residente á rua Macedo Braga n. 83, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer, (Qualificação requerida n. 1.403 — 11 zona).
SÉRGIO NOGUEIRA VIEIRA (.3.820), filho de Aleixo dos
Santos Nogueira e de Alice -Nogueira Vieira, nascido a
27 de março de 1916, no Districto Federal, commercio.
solteiro, residente ã rua Martha da Rocha n. 194, com
domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer.
(Qualificarão requerida n. 1.629 — J2" zona).
ANTONIO DE OLIVEIRA' (3.821), filho de José Francisco de
Oliveira e de Balbina de Oliveira, nascido a 13 de junho
de 1910. no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, residente á rua Delphina Alvo; n. 4í. com domicílio eleitoral uo districto municipal do Meyer. (Qualificarão requerida n. 1.480 — 13" zontt).
JOÃO GONÇALVES REGUFFE (3.822,. filho de Francisco
Gonçalves Reguffe e de Etelvina Cardoso Reguffe. nasci- do a 27 de março de 1915, no Districto Federal, estudante,
solteiro, residente á rua Aristides Ca ire n. 168, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificarão requerida n. 1.464 — 11 zona).
ALT AIR DE TORRES ÂNGELO (3.823), filho dc Alfredo Ângelo e de Temiramis de Torres Ângelo, nascido a 22 de
julho de 1913, no Districto Federa], ajudante dc. mecânico, solteiro, residente á rua Caicó n. 318, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação requerida n . 1.451 — 13 zona).
ADELIA NOGUEIRA VIEIRA (3.824), filha de Aleixo dos
Santos Vieira e de Alice Nogueira Vieira, nascida a 12
de agosto de 1914, no Districto Federal, domestica, solteira, residente á rua Martha-da Rocha n. 194. com 1o' micilio eleitorai no districto municipal do Meyer. (Qualificarão requerida B . E . 83 — N. 1.631, li* zona* .
SILVANDÍRA SILVA DE CARVALHO (3.825).'filha de Simpliciano Joaquim da Silva e de Amélia Luiza da Silva,
nascida a 14 de fevereiro de 1914, no Districto Federal,
domestica, solteira, residente il rua Silva Rabello n. 19.
com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer-.
(Qualificação requerida B. E. 83 — N. 1.4G2, 11* zona* .
GENEZ1NA DOS SANTOS FIGUEIREDO (3.826). filha de
de Honorio de Figueiredo e de, Julieta dos Santos F i gueiredo, nascida a 25 de dezembro de 1908, no Districto.Federal, operaria, viuva. rrsViwlí- á rua Conselheiro
Ferraz n . 1 9 , com domicilio p > i í n r : d n o districlo municipal do Meyer. (Qualificação r> q u e r i a K. E . 83 —
N. 1.628. 1 1 zona) .
JERÒNYMO SOUTELLO DF, CARVAL1P'» ín <v:7\ filho de
Flavio Magalhães de Carvalho e de Anna Soutello de
Carvalho, nascido a 7 de dezembro de 1910, em Belém,
Estado do Pará, commercio, casado, residente á rua Conselheiro Antônio n. 17, com domicilio eleitoral no distrieto municipal do Meyer. (Qualificação requerida numero 1.203 — 8 zona) .
HEITOR CUSTODIO DE OLIVEIRA (3.828), filho de Cyriaco
Custodio de Oliveira e de Hercilina de Oliveira, nascido
a 31 de dezembro de 1911, no Districto Federal, lavrador, solteiro, residente á rua Itapirú n . 178. com domicilio eleitoral no districlo municipal do Meyer. (Qualificação "ex-officio" B . E. 74 — N- 1.461, 14" zona).
JOSÉ FERNANDES VIANNA (3.829), filho de José Fernandes
Vianna e de Maria Gomes Vianna, nascido a 6 de abril
de 1
, no Districto Federal, commercio. solteiro, residente á rua Archias Cordeiro n. 914, com domicilio
a
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•eleitoral no• districto municipal do Meyer. (Qualificação
requerida B . E . 83 — N. 1.430, 1 I 'zona) .
MiARlA DOLORES BELMONTE DOS SANTOS (3.830), filha
de Antônio Ferreira e de Alexina Ferreira, nascida a 1
de janeiro de 1901, em Petropolis, Estado do Rio de J a neiro, domestica, casada, residente á rua do Rocha n. 54,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida B . E. '82 — N. 1.348,
11~ zona).
JOS5É DE FREITAS 'COELHO (3,831), filho de Manoel de
Freitas Coelho e de Noemia Marques Coelho, nascido a
"15 de abril de 1914, no Districto Federal, commercio, solteiro, residente á rua Junqueira Freire n . 101, com; domicilio eleitoral no districto do Meyer. {Qualificação.
requerida n. .1.699 — 11 zona.
•
•
NESTOH MARTINS BASTOS (3.832), filho de José Martins
Bastos e de Adelaide da Silveira Bastos,.nascido a 2.1 de
,,'aneiro de 1889, no Districto Federal, pharmaceutico, casado, residente á avenida Suburbana n . 2.131, com domicilio eleitoral' no districto municipal de Inhaúma.
(Qualificação requerida n . 181 — 11* zona).
7 AIR A CABRAL "VIDAL (3.833)., filha de Gaspar Ignacio Vidal e de Irene Vidal, nascida a 29 de setembro de 1911,
no Districto Federal, domestica, solteira, residente á rua
Bermengarda n. 22, com domicilio eleitoral no districto
de Inhaúma.
(Qualificação requerida n . 82 — Numero 1 .'378. 11* zona). "•
OSWALDO RODRIGUES PEDRA (3:834), filho de José Rodrigues Pedra e d e Maria Cononidos Pedra, nascido a 4
de junho de 1903, no Districto Federal, commercio; solteiro, residente à rua Fagundes Varella n . 155, com domicilio eleitoral no districto municipal de- Inhaúma.
(Qualificação requerida n. 11.828 - p . 12* zona).
JOÃO SALIM THOMAZ (3.835),.filho de Salim Thomaz e de
Afife Salim Thomaz. nascido a 19 de dezembro de 1912,
no Districto Federal, eommerci.o, solteiro, residente á
rua Silva Gomes n. 127, com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida
n. -1 .997 — 12 zona)'.
S*iNdílO FRANCISCO .'DE ANDRADE (3.836), filho de Severi.no Francisco de Andrade e de Laurinda Gardelino dos
-Santos, nascido a '12 de maio de TS91, em Alagoinha,
Estado da Bahia, sargento bombeiro, solteiro, residente
á rua Archias Cordeiro n. 295, com domicilio eleitoral
n o . districto de Inhaúma. (Qualificação requerida n u mero 1.800 — 11 zona). LUZIA CABRAL VIDAL (3.837), filha de Gaspar Ignacio Vida! e de Irene Vida! nascida a 30 de dezembro; de .1909,
no Districto Federal, domestica, solteira, residente á rua
Bermengarda 22, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Inhaúma. (Qualificação requerida B . E . 82
— N. 7.370. 11* zona).
TÁCITO GUIMARÃES (3.838). filho de PauIIno Eduardo Guimarães e de Mercedes Flores -Guimarães, nascido a 25
^de setembro de 1914, no Districto Federal, commercio,
•solteiro, residente á rua Joaquim Meyer n . 26, com domicilio eleitora! no districto municipal de Inhaúma. (Quaficação requerida B . E. 82 — N. 1.374, 11 zonal.
WALDEMAR VIDAL DE MIRANDA t3.B3.91, filho de Octaviano Vidal de Miranda e de Christina Maria de Jesus,
nascido a 24 de fevereiro de 1908, em Sapucaia. Estado
do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, residente á' -rua
Claudina n . ' 73, com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida n. 82 —
N. 1.340, 11 zona) .
AROLDO MACHADO (3.840), filho de Augusto Machado e
de Rosa Machado, nascido a 14 de fevereiro de 1913, no
Districto Federal, commercio, solteiro, residente á rua
São Francisco Xavier n,. 71.9, casa .2, com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.. (Qualificação
requerida B . E . 82 — 1.353, 11 zona).
ARTHUR RODRIGUES DA CUNHA (3.841), filho da Anderal, residente á rua Castro Alves n. 186, funeciotonio Rodrigues -da Cunha e de Severiana Alves da
Cunha, nascido a 9 de março de 1886 no Dislricto F e na-rio publico, viuvo, com domicilio eleitoral no districto munici-pal de Inhaúma., (Qualificação
requerida n, lv607) — 11* zona.
MARIA DA CONCEIÇÃO CARVALHO (3.842), filha de Joaquim de Souza Carvalho e- de Maria Ludovina Neves
Carvalho, nascida a S de dezembro de i'90.3 no Estado
de Minas Geraes, residente a r u a -Garcia Redondo n u a
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mero 22. domestica, casada, cora domicilio eleitorai. no
districto municipal de Meyer. (Qualificarão requerida
n. 4.152) — 41 zona.
GENTLIA DE SOUZA CAMPOS (3 .«43), filha de Genaro
Rodrigues Campos e de Amalia. de Souza -Campos,,
nascida a 20 de julho ds 1915 do Estado do Rio de-Janeiro, residente á avenida" Amaro/ Cavalcanti n. ' 541,
•professora, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida n u m e r o » . 080) — 11 zona.
DJA.LMA TEIXEIRA (3.844),. filho de Henrique Manoel
Teixeira e de Joaquina Teixeira, nascido a 5 de dezembro de 1910, no Districto Federal, residente
na
Praça da Republica n . 62,'lavrador, solteiro, coni: do-i
micilio eleitoral no distrieto municipal- da Meyer. (Qualificação "ex-officio" B . E . 74 n. 1.4281 — 14* zona.
JOAQUINA DIAS PEREIRA (3.845), filha de Carolina de
Jesus, nascida a 12 de agosto de 1886 em Portugal,
residente á• noa Bernardo n . 168... operaria, solteira,
> com • domicilio eleitoral no distrieto moiafci-pal. de
Inhaúma. (Qualificação - requerida- n . 1.677) — 12*
zona.
RUBENS FERNANDES, (3.846),. filho de Gentil Antônio
Fernandes, e de Clara Deolinda Fernandes, nascido a
14 de. abril de 1908 no Districto Federal, residente á
rua José dos Reis n . 16.9, P . orchestra, solteiro, com
domicilio eleitoral no distrieto municipa! de Inhaúma.
(Qualificação "ex-oíficio" B . E . 74 u. 6S3) — 7
zona.
'
ARCHUMEDES SOARES- DE BARROS- (3:847), filho de Joaquim Pereira Lemos e de Emiliana Soares de Lemos,
nascido a -24 de outubro de -18.1o em Austim, Estado do
Ri© de . Janeiro, residente á rua. Pompilio. de Aíbu•querque n. '111,. romm-ercio. solteiro, com domicilio
--eleitoral no districto municipal de -Inhaúma. (Qualificação requerida ü.« 1.696) — 11" zona.
FRANCISCO MORAES CARDOSO (3...848), filho.de José de '
Assis Moraes Cardoso e de Maria Moraes Cardoso, nascido a 13 de setembro de 1898 no Distrieto Federal,
residente à rua Villela Tavares n. 342, ..jornalista, casado, com domicilio, eleitoral no .distrieto de Inhaúma.
(Qualificação- "ex-officio" B . E . 26 » . 2.494) — 3*
zona.
ALFRJIDO DA CRUZ PEREIRA (3,849), filho de José Luiz
Pereira e de Maria Ferreira de Souza, naseido a 2 de
agosto de 18-80 na Parãhyba do Sul, Estado do Rio de
'. Janeiro, residente ,á rua José dos Reis :n. 11,- reTo.joei-;
ro, casado com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação, requerida n.. 5.492: —
6* zona...
AURORA DOS PRAZERES (3.8-50). filha-de Antônio, dos.
Santos. Cardoso e ae. JSmMia Augusta Loureiro, nascidaa -6- de junho de 19-13 no Districto Federal, residente á
avenida' Suburbana n. 2.175, costureira, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.
.(Qualificação requerida n . .1.69:1) — 1.1 -zona.
CARLOS. DE CASTRO CABRAL (.3.851), filho de Manoel
Joaquim Baptista Cabral e de Carolina de Castro Cabral, nascido a 6 de outubro de 1887 no Districto F e derai, residente á rua Engenho de Dentro n . 65, commercio. casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Inhaúma. (Qualificação requerida a . 1.662)
1 r zona.
JOFFRE AUGUSTO ANNUNClAÇÃO (3.852),, filho de Álvaro Júlio A.nnunciação e de Maria da Conceição Pax,
.nascido a 26 de março de. 1916, em Santos, Estado de
São Paulo, residente á rua Engenho de Dentro n. 215,
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal • de Meyer. (Qualificação "ex-officio" B.
E . 74 n . 1.43S)' — 14 zona.
JOÃO MAFFEI (3.853). filbo de Vicente Maííci e de Carmina Peduto, nascido a 27 de julho d'e 1893 em Ita-.
lia, residente, a rua Guineza n . 107, alfaiate, casado,
com domicilio eleitoral no districto^municipal de Meyer.
(Qualificação requerida n . 1.8-26) — 11* zona.
DAGMAR .SILVA CRUZ Ç3.S.54), filha de Bento Francisco
da Silva e de Ambrozina Thereza da Silva, nascida a 29
de abril de 1908 nò Districto Federai, residente á rua
• Conselheiro Ag-ostinho n . 88, domestica, casada, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Iráiauma.
'(Qualificação requerida n. 1.661) — 11* zona,
DOMINGOS RIBEIRO LEITE. (3.855), filho de João Ribeiro
Leite e de Carolina Augusta Loite, nascido, a 21 de
agosto de 1879 no Distrieto Federai, residente a rua
a
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Dr. Nicanor n. 110, commercio. viuvo, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Iniiauma. (Qualificação requerida n. 1.693) — 11" zona.
7SRAEL BONIFÁCIO (3.856), fillio de Antônio José .Bonifácio e de Germina José Bonifácio, nascido a 24 de
julho de 1916, residente á rua Anna Leonidia n. 320,
fundos, dactylographo, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de" Inhaúma. (Qualificação requerida n. 1.605) '— 111 zona. .
JOÃO DA SILVA BRAGA (3.857), filho de Antônio lincha
Braga e de Maria José da Silva, nascido a 21 de .iase ir o de 1905, no Districto Federal, residente á rua Mario
Carpenter n. . 43, sargento bombeiro, casado, coni do-*
micilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.
(Qualificação requerida n . 1.790)- — 11" zona.
RAUL. ROSA DOS SANTOS (3.858), filho de Benedicto Rosa
dos Santos e de Felicidade Rodrigues dos Santos, nascido a 29 de outubro de 1910. no Districto Federal,
residente à rua Conselheiro Galvão n.
114, casa 5,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Mever. (Qualificação "ex-officio" B . E.'
78 n . 114) — 11 zona.
'
'
jf)SE' RIBEIRO DO AMARAL (3.859), filho de Miquilina
Luiza de Figueiredo, nascido a 6 de abril de 1903, em
Cabo Frio. Estado do Rio de Janeiro, residente á r u a
Abolirão n. 95, commercio, casado, com domicilo eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação
requerida n. 1.697) — 11" zona.
NORIVAL DE SA' FERREIRA (3.860), filho de Manoel de
Sá Ferreira e dc Dalila Augusta Ferreira, nascido a 2
do novembro de 1891 em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, residente á rua Piauhy n . 85. casa 10, alfaiate, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida n. 1.655)
11° zona.
•
. , .
ODILON RODRIGUES DA CRUZ (3.861), filho de Antônio
Sérgio Rodrigues da Cruz e de Maria da Conceição .Rodrigues Lima, nascido a 25 de março de 1900 em Penedo, Estado de Alagoas, residente á rua Conselheiro
Agostinho TÍ' 88. commercio. casado, com domicilio
eleiloral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida n . 1.647) — 11 zona.
TRTERS DE ALBUQUERQUE LIMA (3.862), filho de João
Augusto de Albuquerque Lima e de Adelia de Oliveira Lima, nascido a 10 de julho de 19-14, no Distrieto
Federal, residente á avenida Suburbana n. 2.120. commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida numero 1.639) — 11 zona.
VIRGÍLIO PEREIRA DA SILVA (3.863), filho de Marcellino Pereira da Silva e de Amélia Pereira da silva,
nascido a 5 de outubro de 1900 no Districto Federal, residente á rua Leandro Martins n . 78. commercio, casado,
com domicilio e-leieoral no dislricto municipal de
Inhaúma. (Qualificação requerida n. 780) — 3" zona.
JÚLIO GFRVASIO DA SILVA (3.864), filho de José Paes
da Siíva e de Eulalia -Anna Gomes da Silva, naseido a
14 de julho de 1915 em S. José do Aurvo, Estado do
Rio de Janeiro, residente á rua S. Christovão n. 777,
marítimo, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida B.
E . 87 n . 1.641) — 11* zona.
MARIA SOARES PEREIRA (3.865), filha de Narciso de
Mesquita Pereira e de Jalvora de Souza Soares, nascida
a 7 de fevereiro de 1915 no Districto Federal, residente á rua Gentil de Araújo n . 6, estudante, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.
(Oualificáção reouerida n. 1.0-94) — 11" zona.
CARMEN VARGAS (3.866), filha de Antônio Vargas e de
Carmem Fernandes, nascida a 10 de setembro de 1897,
em Palmyra. Estado de Minas Geraes, residente á avenida Suburbana n. 2.304, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal ds Inhaúma.
ÍQualificação'requerida n . 659) — 11 zona.
JOSE" DE OLIVEIRA ROQUE (3.867). filho de José Simões
.Rooue e de Elvira de Oliveira Roque, nascido a 1 de
junho de 19O0 no Districto Federal, residente á rua
itncuaty n. 103, sargento bombeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municiai de Inhaúma, qualificação "ex-officio" n . 1.316 — 12 Zona.
CORACY FERREIRA DA COSTA (3.P68). filho de Antônio
Ferreira da Costa e dc Guiomar Ferreira da Costa, nascido a 18 de iulho de 1914 no Districto Federal, residente á rua Matheus n . 74, operário, solteiro, eom doa
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micilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.
(.Qualificação requerida n . 1.739) — 11" zona.
»~DRU JOAQUIM BELL1NHO (3.S6D), filho cie João Joaquim. Bellinha e de Rosa da Silva Bellinha. nascidu
a
23 de março de 1883, no Districto Federal, residente
á
rua D. Anna Nery n. 228, negociante, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer (Qualiíicação requerida. B. E . a. -1.434. 10 zona').
HUGO RODRIGUES PEREIRA (3.870), filho de Américo Rodrigues Pereira e de Corina Esteves Pereira, nascido a
17 de setembro de 1911, no Districto Federal, contador,
solteiro, residente á rua Hermengarda n .179. com domicilio eleitoral no districto municipal de Mever. (Qualificação requerida. B. E. n. 1.831. 11 zona).
NORBERTU PANTALEÂO SOARES (3.871), L.ho de Manoel
Luiz Soares e de Rosa Gomes da Silva, nascido a 27' de
julho de 1874, em S. Prdro de Alcântara, Estado do Rio
de Janeiro, commercio, casado, residente á rua Joaquim
Meyer u. 164, com domicilio eleitoral de Mover. (Qualificação requerida. B . E. n. 1.768. 11 zona).
OSCAR RODRIGUES DOS SANTOS (3.872), fubo de Mi.noel
Rodrigues dos Santos' e de Leonor Rodrigues dos Santos,
nascido a 22 de setembro de 1907, no Districto Federal,
commercio, casado, residente á rua Coronel Rangel n. 145,
com domicilio eleitorai no districto municipal de Mever.
(Qualificação ex-officio — B . E . 66 n. 699. I zona).
JOSE' PEREIRA DOS SANTOs (3.873), filho de Domingos
Pereira dos Santos e de Maria Corrêa Paz. nascido 'a 3
de janeiro de 1989. em Portugal, proprietário, casado,
residente á rua Meyer n. 69, com domicilio eleitorai no
districto municipal de Mever. (Qualificarão requerida —
B. E : n. 1.741. 11 zona).
LUIZ DE MELLO PEREIRA (3.874), f-iiho de Ernesto de Mello Pereira e de Olivia Gomes Pereiia, nascido a 7 de
dezembro de 1908, em E. Paulo. Estado de S. Paulo m o torista, casado, residente á rua Acará n. 70. com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. ( Qualificação ex-officio — B . E . n. 85. 7 zona) ."
HERCILIO GONÇALVES FARINHA (7.875), filho de João
'Gonçalves Farinha e de Maria Syveria dos Santos, nascido a 14 de março de 1893, no Districto Federal, motorista, viuve, residente á rua Clarimundo de Mello r,\ 934.
(Qualificação ex-officio — B. E . 67 n. 79. 7" zona)
ALFREDO JOSE' MUBARAH (3.876). filho de José Feres Mubarah e je Rosa Mubarah. nascido a 22 de março
de
1910, em Alfenas, Estaco de Minas Geraes, alfaiate, solteiro, residente á rua Clarimundo de Mello n. 118, com
domicilio eleitora) no districto municipal cie Inhaúma.
(Qualificação requerida — B . E. n. 433. 12" zona).
JOSE RODRIGUES GRAÇA, filho de João Rodrigues Graça e
de Mencia de Jesus, nascido a 30 de abril de 1892, no
Districto Federal, motorista, viuvo, residente á rua Santa, lzabel n . 133, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Meyer. (Qualificação ex-officio — B. E . 07
n . 65. 7 zona).
ZEFERINO JOSE' TAVARES (3.878). filho de Zeferino José
Tavares e de Maria Isabel Tavares, nascido a 26 de setembro de* 1890, no Districto Federal, motorista, casado,
residente á rua Pereira Figueiredo n. 115. com domicilio,
eleitoral no districto municipal de Mever. (Qualificarão
(ex-officio — B . E. 67 iv. 74. 7" zonal .
ALIPIO DA SILVA BARBOZA (3.879), filho de Antônio da
Silva Barboza e do .Tesnina Ferreira Barbo;;;, nascido a
l ' d e fevereiro de 1903, Rio de Janeiro, engenheiro eonstruetor, residente á rua Salvador Pires n. 39, com domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificação eleitoral -n*vhgçoJ vhgçqj cmfpyk
ficação reouerida — B . E . n. 787. 11" zona).
WTLTON JORGE ALVES DA SILVA (3.880). filhe de Lino Gomes da Silva o de Leopoldina Alves da Süva, naseido a 12 de
abril de 1910, no Districto Federal, professor, casado, r e sidente na rua D. Eugenia n. -41. com doricilio eleitoral no districto municipal de Tnhauma.
íQualificação
requerida — B. E . n. 7.605. 8 zona).
HENRIQUE MAIA (3.881). filho de Alice Maia de Castro,
nascido a 17 de dezembro de 1904. no Districto Federal,
commercio, casado, residente á travessa Miguel
Sayão.
n. 8. com domicilio eleitora! no dislricto municipal de
Meyer. (Qualificação requerida — B . E . 60 iv. 6.656.
4" zona) .
a
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HEITOR DE ARAÚJO (3.882), filho de Firmino de Araújo, e
de Maria de Castro, nascido a 24 de maio de 1914, no Districto Federal, operário, solteiro,',com domicilio eleitoral
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no cTistricto municipal: de Iniiauma. ('Qualiiícaçãd reçue- RÜDOLPlfO' DOS; SANTOS (3..896'),, filhe de Rodolpho dos
r i q u e — B'. E . n.. 1.734'. ü ' zona)-.
Santos e. dé M:aria. da. Gloria dos Santos, nascido a 25- de
IARA BARBOS». PEREIRA (3.883);,, filho. de. Manoel de Mououtubro dè 1,90.3, nò Districto Federal, vidrt.ceiro,, casara Pereira e de. Dagmar Barbosa Pereira, nascido a 1-, de
do,'residente, á. m a Lavradio n. 87, com domieiiio "eleidezembro de r9í5,,no Districto. Federal',, estudante, solteitoral no districto municipal' do Meyer.-. (.Qualificação, exro,, residente á rua Honorio n.. 49; com domicilio, eleitoofficio — B., K. 70 n. 3.5. 3 zona) .
"
• ral' no districto. municipal de Inhaúma.. ('Qualificação, r e - ANTÔNIO'LUIZ DE ARAÚJO JUN.P-Jlt. (3.897), filho de Anquerida — B . E . n, 1.765,. 1T* zona,)'..
tônio. Luiz de Araújo, e de Marina Rosa- de Araújo, nasMANOEL GONÇALVES' DE MATTOS',, (âSM')",,! ilho. de José
cido a. 20 de. novembro, de. 1898" no Distrieto Federal,
Gonçalves, dé Mattos, e dé Genoveva.. Rosa Ma.tfios,. nascido
residente 'á..rua, Dias* dá. Cruz. n., 553, casa. 3, portuário,
em-29" de fevereiro de 1880, em. Pe.tropòiis Estado do-Rio
casado, com domicilio eleitoral, no, districto munieiraa:
de Janeiro, operário, casado, residente ár.ua.Vaz, da. Costado Meyer. .(Qualificação ex-officio, B . E . "67 n 894
n-„ 93, com,domicilio-eleitoral no- districto. municipal de
3 zMia;-.
.
Inhaúma. ('Qualificação- requerida—B... E'. a. 1.766.-... 11* JORGE FERNANDES NEVES- (S.898)., filho de Jorge Patrão
zona)
/Júnior e de. Thereza Fernandes Neves, nascido, no DisEUCLYDES VIEIRA- MARQUES (3.885),, filho de Armindo de
tricto, Federal, residente. á , r u a Quatro, n, • 6,. lavrador,
Castro Teixeira e de Casturina Vieira Marques,, nascido a • casado,, comi "dbmfp.ifí'o .eleitoral no- districto- municipal
31 de outubro- de•-1910, em, S. Luiz «Somaça, EstadoTdo'
db Meyer. (Qualificação ex-officio-, B.. E , 74, 14 zona)
Rio. Grande, do- Sul,: militar, casado, residente & rua."Carlos ANTÔNIO DE SOUZA-E SILVA (3.899)-, 'filho de- João
de, Oliveira n . 18-, coni. domicilio eleitoral ho- districto
, Ignacio. da Souza ,e> de Minervina Maria'- de- Souza, n a s municipal', de. Meyer. (Qualificação ex-officio.
— B , . E.
cido a l i de' fevereiro, de. 1885, em Itaborahy,- Estado do
84',. n. 2..101. 11* zona)-.
. Ria-de. Janeiro,, residente á rua- Riiacliuelo, n . 46', gar->"
J O S E ' AMADEU DE, M E L L O .(3.88.6), filho de Manoel Anto, çon,, com. domicilio- eleitoral- no districto. míinicináf do
- mo de- Mello e de. Maria, Alves Joanna, nascido
a 29- de , ,. Meyer. (Qualificação ex-officio,
B , E . 71, n . "71-, I
agosto de. 1904, no; Districto. Federal, commercio, solteiro,
zona).
'
'
residente á.rua Vaz.da Costa n. 75; com domicilio eleitoral MAREETTA. PENHA COSTA DÍE GOUVBZ QUEIROZ,' (3;..90G:)\'
no distrito municipal de. Inhaúma..(Qualificação requerida
filho, de Agostinho» Meira- Henrique, de-, Go.uv.êa» e, de E r — B;, E . n.. 1,738.. 1 1 zona)-. •
, nesfiina. Gonçalves,, nascida- a. 2. de.- julho de 1,89,1, em
MANOEL SEBASTIÃO ÁVILA (3.887),, filho de. Manoel SePorto- Alegre,. Estado do- Rio- Grande do Sul, residente
á> rua- Chaves .Pinheiro n-. 81„ domestica-, viuva,, com d o bastião Ávila e. de Durvalina Francisca Ávila-, nascido, a
.'micilio. eleitoral-no districto, municipal, doi- Meyer.
3. de janeiro de 1'91'2,, no. Dislricto, Eedèra-1, operário, Sol(Qualificação requerida,, B-. E , , n . 9.481, 7 zona,),*,
teiro, residente á rua José'- dos- Reis. n.. 7,08, com. domicilio \
eleitoral no districto municipal de. Inhaúma,. (Qualifica- RQS-A. DA SILVA LIMA (3..901)", filha de Eduardo da: Silva.
cação r e q u e r i d a B . E , n . 1,762. If-zor.aO,
Lima-, e de Rosa. Castilho- da Silva Lima,, nascida a 22
de-, setembro: de 1'90.8. no, Disfeicto.. Federai residente, á
ALTAIR PEREIRA MACHADO: (3,.888).- filho- de Joaquim P e avenida Suburbana- n„ 3.-497,. pootuar-ià,. solteira, . cónj
. reira Machado.; e de Marietia Chaves Machado.;, nascido, a
. domicilio eleitoral- no districto.: municipal, db. Meyer.
1'4. de. maio de 1915,. no. Districto- Eeder.at.enipregadb" p u (•Qualificação!, ex-officio, B , E . 67,, m. 847,, 7 zona-).
blico, solteiro,, residente á. rua. Vaz. da. CosFa. n . 13;. com
domicilio, eleitoral' no districto municipal' tíe. Inhaúma. HILDEBRNDO CASTELLAR RODRIGUES.. (-3,:.9Q2), filho dc
• Joaquim Gastellar ftodrigues; <y d e Aid.'?.' Ma-Êra: RadrigueS"
Qualificação requerida. B . E. n...1.76:4),.. 11^ zona)'.
•cascado a-, 14 do. julho; de. 1893., em. S. João del-Rey,. E s PEDRO DA. SELVA BANDEIRA, (.3 .'889) „ filho, de Pedro. T a tadí? d e Minas Geraes, residente á- tua, Campos, .Salles •
vares. Bandeira, e de. Francisca. Silva Bandeira,., nascido a
ni.. 17,2,, industrial, casado, com, domicilia eleitoral-' no.
29, de julho, dé '1916, no Districto. Federal, operário,., soldisluiGto municipal de Inhaúma.. (Qualificação. requeteiro.! residente á . r u a Castro Lopes n . 18; com domicilio
rida. B . E . , n . 2.224, 7 zona)'..
eleitoral no. districto municipal'.de- Inhaúma. ('QualificaAFFONSOi DE: SOUZA RODRIGUES- (3.903)':,, filho, de- Anção- requerida — B-. E... — 11 . zona).,
tônio de: Souza Rodsigues e. de .Ma-uia. Ventura Rodin- •
VIRGÍLIO PIQUET ROSAS (-3.890)),. filho, d.e Caídos Leopoldo,
gues. nascido- a 9- de- fevereiro-de. 1906, no Districto F e da. Rosa e. de Adelina Riquet da. Rosa,, nascido, a 2 de; dedera!,- residente á. rua übatinga* n.. 1% commercio,. cazembro de 19.08, no: Districto Federal, commercio, solteisado;, com domicilio eleitoral- no districto, municipai do
ro,, residente á rua José-dos. Reis n. 28), com domicilio eleiMeyer.-.. ('Qualificação requerida-, B .. E°._, n,. 6'.. 949; 5°
toral no districto. municipal, de Inhaúma,
('Qualificação
• zona)-.
' .
requerida. — B-. E . n. 1.784» l l f zona).;
SALVADOR PONCIANO DA SILVA ('3.894')', filho, dte. Rachel MAJOR' VIRGÍLIO- OVIDIQ; PEREIRA COSTA' (Dr.,) <.3;..904Y,\
filho' de Francisco Thfiotonid, Pereira, da- Costa e. de
Ma<ria do» Espirito- Santo,, nascido a, 4- de, novembro- ' de,.
IBesaüa. Pereira da- Cosia-,, nascido, a 3 de., junho de. 1822,
1943, ém. Campos, Estado- do Rio. de Janeiro, empregado
em; Pernambuco, residente á r u a Vise. de Tocantins^
da. Light,.. solteirOi residente á rua Jesuinò Ferreira-s[n'.,
n ; 12, medico militar,, casado, com domicilio eleitoral
• com domicilio, eleitoral no districto. mui.icip.al de Meyer.
-no disteict-o municipal'do Meyer.. (Trasí. . do titulo. 45.,:
(Qualificação requerida — B . E . n . 1..422. í"0 zona).
•de Fltiriaonpolis,, Santa Catharina,). -.. .
• ". '
•L.U1Z JOAQUIM DA. ROCHA, filho de João Joaquim da- Rocha
e de Custodia de Souza Lage, nascido- a 3 de. outubro: de .303.0' PAES (3.905)', filho de Antonia, Paes, e de Luiza. Ma-ria: da Conceição, nascido, a 3' de agosto, d,e 1910", no Dis1945; no. Districto- Federal,, commercio;. solteiro,, residente
tiáct'" F e d é w , residente- ái rua. Corrêa. Dutra n. 133,
á rua-.Guara-ba n,. 94„ com domicilio eleitora! no- districto
graphico, solteiro, com domicilio eleitoraâ no. districto
municipal de Inhaúma. (Qualificação r e q u e r i d a . — B .
nuinícipal d,e Inhaúma. (Qualificação requerida, B . E.,.
15.. n... 1.740. 1 1 zona)'. .\
n:.. 1,086, 5 zoíia-) ..'-•
W A S H I N G T O N ' D O S S A N T O S (3.893),. fiiho- de'Alfredo, Laf- ORLANDO PAULO^MUNIZ (3.9.06), filho de Evaristo Pauio
fite dos Santos e de Etelvina- Maria, dos, Santus, nascido a
Munii! o-- Oe"Eugenia: Aítsumpção- Muniz, nascido a 27 de
8*á» jaueiro- de 1916; no Districto Federal-, operário,, soldezembro; de-1906,.no Districto Federal,,, residente, á rua;
teiro, residente: á Avenida Automóvel, Club n . 12.4, com - G u s t a v o Reidel n. 7:4, portuário, casado, com domicilio
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma.
«elitoral no- districto, municipal do Meyer-, (Qualifica(Qualificação r e q u e r i d a ' — B , E . n . 1.736. 1.1 zoiia),..
ção '. cx-óffieio., B'.. E . , n. 747, 7 zona-),,
MANOEL LAUREANO: DA SILVA. (3.8'9'4), filho- de- Laureano JOSE- ERNESTO) CAMPOS (3.907), filho de Antônio, Lopes
'.. Pardmbo da Silva- e de Anfina- Áreas da Silva; nascido a-,
de Campos Grão
de- Maria <5.a- Conceição Clara,, nascido
1' de dezembro de 1897, em Valença, Estado do. Rio de J a - ;.
a 13- de janeiro de- 1913, no-, Districto- Federal,, residente
á r u a Santo; Ghristo n. 139,. .commercio, solteiro,, com
neiro, motorista, casado,' rcsideufte á r u a -Andaia- n . 7,
domicilio eleitoral no districto municipal do. Meyer.com- domicilio: eleitorai no districto' m u n i c i p a l d e Meyer.
Qdalificaçãd ex-of feio,, B;, E'., n.. 66; I éona):. ^
(Qualificação ex-officio
— B : . E , 67'n, 62, 7 z o n a ) .
ALBINO. FERREIRA DE' MOURA (3.895), fillio de Antônio JOSE1 TOSTA COELHO -('3-..908-), filho de. Júlio, César. Tosta
Coelho- e de -Tèron-ymai Elvira Cuxv.elVo Coelha,, nascido
Ferreira dé-Mirara- e de Maria. Lima.de-. Moura, nascido a
11 de abr.il de 1897, no. Districto' Federal, portuário, ca- >" ' a> 27 de- agosto; de- 1-888, no Districto Federal;, .residente
1.003-, casa 3,. portuário, casado,, com
sado., residente na Estrada Guaratiba. H* 396; com- domici- " á" rua T3?aas»!
domicilio eleitoral no districto municipal d o , , Meyer.
lio eleitoral no districto municipal de- Meyer. . (Qualifi*•
(Qualificação ex-officio, B . E'. 67, n . . 40,1-, 7í zona)..
caçãfc- ex-offückf — B'-. EV 767 n, 86"4. 7 zona)i.
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4jtl.LMÀj, QUINTANILHA WILLIAMS (3.909), filho de João
Qumtauilha Williams e de Rachel de Souza Williams,
nascido a 28 de setembro de 1908, no Districto-Federal,
rfetâiCteuta a rua D . Praneisea n. 53, motorista, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer.
(Qualificação requerida, B . E . , n . 9.979, 6" zona).
.'!<.>.-MEDEIROS DE MELLO (3.910), filho de José Augusto Medeiros e de Amélia Trindade Medeiros, nascido a 28 de fevereiro» de 1904, no Districto Federai, r e sidente á rua Christovão Penha n. 17, portuário, c r i a do, coni domicilio eleitoral no districto municipal do
Meyer. (Qualificação ex-officio, B. E. 67, n. 384, 7
zona).'
FMNCISCO JOSE' PEREIRA (3.911), filho de Constantino
José Pereira e de Florinda Rosa da Silva, nascido a 6
de julho de 1905, em S. Paulo, Estado de São Paulo,
residente á avenida 28 de Setembro n. 188, motorista,
casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal
do Meyer. (Qualificação requerida, B . E . n . 9.655,
6" zona).
T \ B A.IARA DE CAMPOS GtREDILHA (3.912), filho de Domingos Gredilha e de Olivia Campos Gredilha, nascido
a 30 de maio de 1910, no Districto Federal, residente á
rua S. Roque ri. 43, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação requerida; B. E . n. 851, 14' zona),
A&NÀLDO DE MATTOS VIEGAS (3.913), filho de Salvador de Mattos Viegas e de Jovita Maria de Moraes Mattos, nascido a 24 de novembro de 1893, em Nova Iguassú. Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Lino
Teixeira n. 279, operário, casado, com domicilio elei- torai no districto municipal do Meyer. (Qualificação
requerida, B . E . n . 326, 10 zona).
M' RTINIANO JOÃO DE CARVALHO <3.9i4>. filho de João
José ae Carvalho e de Maria Francisca da Marins, nascido a 18 de outubro de 1893, em Valença, Estado do
Rio de Janeiro, 'residente á rua Souza Barros n . 212,
loja. commercio, casado, com domicilio no
districto
municipal do Meyer. (Qualificação requerida, B . E . ,
n. 562, 10 zona) .
BENTO' GOMES DE OLIVEIRA• (3.915), filho de Barbara
Gomes de Oliveira, nascido a 21 de março de 1907.«cno
Districto Federal, residente á avenida Salvador de Sá
n. 38. casa 6. commercio, solteiro, com domicilio eleitoral nc districto municipal do Meyer. (Qualificação r e querida, B. E . n. 546, 7 zona).
MANOEL AUGUSTO PEREIRA FILHO
(3.916), filho de
Manoel Augusto Pereira e de Mafaida Pereira, nascido
a 26 de março de 1902, no Districto Federal, residente
á rua Miguel Ângelo n. 77, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal d o ' Meyer.
ÍQualificação requerida, B . E . , n . 5.393, 6 zona).
MANOEL LJJIZ CANOSA (3.917), filho de Francisco Luiz
Cánosa e de Anna do Espirito Santo, nascido a 17 de
abril de 1873, no Distrieto Federal, residente á rua Moreira n . 21, vigia do gaz, casado, com domicilio eleito- ral no districto municipal do Meyer. (Qualificação r e querida, B . E . n. 372. 1 1 zona).
y>RAZULl SQTHER (3.918), filho 'de Arthur Sother e de
Luiza Sother, nascido a 27 de novembro de 1902, no
' Districto Federal, residente á rua Paes. de Andrade
n. 73, commercio.' solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal do Meyer. (Qualificação requerida,
B. E . n. 11.547. 6 zona) .
VICENTE MIRANDA (3.919), filho de Sebastião-de Miranda e de Amélia de Vasconcellos Miranda, nascido a 25
de janeiro de 1906, no .Districto Federal, residente á rua
Boiivia n. 27, operário, casado, cem domicilio eleitoral
no districto municipal do Meyer. «(Qualificação requerida, B . E.. n . 1.083. 11" zona).
FLOREMTNO BARBOSA DE ANDRADE (3.920), filho d<í
Manoel Severino de. Andrade e de Antonia Barbosa cie
Andrade, nascido a 4 de fevereiro de 1912. no Distrctc
Federa!, residente á rua Macedo Costa n. 74, commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer.. (Qualificação
requerida, B .
E.,
TI. 10.175. 7 zona).
ÁLVARO JORGE DE MAGALHÃES (3.921). filho de Manoel
C.tctnno de Magalhães e de Joaquina- Maria Pereira de
Magalhães, nascido a 23 de abril de 1888, em Sao Salva«or, residente á rua Soares Meirelles n. 64, casa 6,
C:.'!'.m!'t--c!o, casado, com domicilio ' eleitoral no districto
• nvi->:<Mpal do Meyer. (Qualificação requerida, B. E . ,
t i . il.7í'
7* zona). • •
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&A1R BERARDI (3.922), filho de Mazzi' Bcrardi e de- Luiza
Berardí, nascido a - 1 de dezembro de 1912, em Santo
Amaro, Estado de São Paulo, residente á rua Silva Ramos n. 45, casa 6. commercio, solteiro, com domicilio
• eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 66, n. 464, 11" zona).
ÍOÃO BASTOS (3.923), filho.de João Bastos e de Isabel
Rosa dc Oliveira, nascido a 6 de outubro de 1892, em
Porto Caxias, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
Jardim n . 81, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto-municipal do Meyer. (Qualificação exofficio, B . E. 67, 7 zona).
ANGENOR ÂNGELO MEDINA (3.924), filho de João Baptista Medina e de Anna Ramos Medina. nascido a 5 de
maio de 1902, no Districto Federal, residente á rua Sil_ va Xavier n . 56, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do * Meyer.
(Qualificação
ex-officio, B . E . 74, 14 zona).
JOSE' MARCIANO DE CASTILHO (3.925), filho dc Joaquim
Marciano de Castilho e de Domingas Marciano de Castilho, nascido a 12 de fevereiro de 1907, no Districto Federal, residente á estrada Deodoro n . 26, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal dc
Meyer. (Qualificação ex-officio —- B . E . 67.) 7 zona
DANIEL DA SILVA (3.926), filho de Justino da Silva e de
Deolinda da Cunha, nascido a 31 de julho de 1907, no
Districto Federal, avenida Suburbana n . 1.198, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação
requerida. B . E . n u mero 9.805.) 7 zona.
KORIVAL RODRIGUES DOS SANTOS (3.927), filho do Cândida Maria do Espirito Santo, nascido a 28 de outubro
de 1902, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente
á rua Archias Cordeiro n. 198. (Qualificação requerida.
B . E . n . -9.827.) 7 zona.
JOÃO RIBEIRO DE FARIA BRAiGA (3.928), filho de Victor
Ribeiro de Faria Braga e de Maria Adelia Braga, nascido
a 29 de setembro de 1915, no Districto Federal, residente
á rua Ferreira de Andrade n . 42, estudante, solteiro, c;m
domicilio eleitoral no districto municipal do Meyev.
(Qualificação'requerida. B. E . n. 560.) 10 zona.
OCTACIANO RIBEIRO DE FARIA BRAGA (3.929), filho de
.Victor Ribeiro de Faria Braga e de Maria Adelia Braga,
nascido a 19 de setembro de 1913, no Districto Fed-iral,
. residente á rua Ferreira de Andrade n. 42. /estudarte,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Meyer. (Qualificação requerida, B . E. 567.) 10 zona.
ANTONIO RODRIGUES HOLLANDA (3.930). filho de Abmn
Rodrigues de Figueiredo e do Maria Hollanda de Figueiredo, nascido a 12 de novembro de 1902. em Conceição,
Parãhyba do Norte, residente á rua Joaquim M yer numero 90, portuário, casado, coro domicilio eleitoral no
districto municipal 'do Meyer. ÍQualificação
ex-offic'o.
B . E. 67.)
ANTONIO ,DE CARVALHAES PINHEIRO (3.931). filho dé
. Barnatoé de Carvalhaes Pinheiro e de Lavinia Odorico
Mendes Pinheiro, nascido a t i ds julho de 1912, no Districto Federal, residente a rua' Joaquim Meyer n . Ml.
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto
municipal do Meyer. (Qualificação requerida. B . E . n u mero 2.000.)
MÁXIMO PERES MELHATO (3.932) filho de Pedro. Peres
Miagues e de Encarnação Molhado, nascido a 2 de junho
de 1911, no Districto Federal, residente á rua Abolição
n . 152,.operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida.
B. E . n. 5.701.) 11' zona.
MANOEL MARTNHO DA CUNHA (3.933), filho de Josn- Pereira da Cunha e de Alzira Marinho da Cunha, nascido
a 7 de abril de UM4. no Distrieto Federal, residente á
rua Gaspar n . 45. empregado no commercio. 'solteiro,
com domicilio eleitoral no districto .municipal do M.;yer.
í
íOunlificacãn requerida. B . E n. 1.501.) 12 zona.
ANTÔNIO-BARREIRAS (3.9-34). filho de Manoel Francisco
Barreiras ,Lim.f! e de Virgínia Francel^na Toldas Bar^
reto, nascido a 1 de abril dc 1896, em Belém. Estado do
Pará. residente, á avenida'Suburbana n . 2.558. funecnnario publico, casado, com riomiedio eleitoral r o districlo
municipal do Meyer. (Qualificação requerida. B . - E . n u mero 1.504.) 13" zona.
ODILON MANDEI, DA SILVA (3.935), filho de Francisco Manoel da Silva e df> Emilia Toledo da Silva, nascido a 21
dc novembro de. 1904, no Districto Federal, residente á
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rua Dr. Bulhões' n.. 26, qmmnereio, casado,*-com"ríov-n-.
federa!,'residente'á rua Soares -Cabral :n. 3/, • • < ; 0 ! t l L l j e r .cilio eleitoral no, districto municipal do, Meyer. (Quali. í- c-io, "casãrJo, com domicilio eleitoral no districlo municipal
ficação requerida, B . E : n. 244.)-11* zona. , - -'.
do Meyer: (Qualificação ex-officio.
B . E . 66.) ''I* zona.
P-ATAPIO . P E R E I R A JORGE (3.936),,ifilho. de. Vicente Pereira
PAULO TOLEDO BERNARDI (3,9,59);, filho'de JOlyíftlio Bc-rJorge é' de Maria Saiomé' Pereira, Aaseidó ã; 18.de .junho
nardi 'e 'de Ernestina Toledo Berhardi, nascido á-.'29 de
de 1908, em Abre Càirípo, Estado"de.Minas- Gèràcs, .r'e'si-\
- abril) de ; 1903, no Districto Federal, residente ã. rua Pedente á avenida dos, Democráticos.-n. -813, ,cstudante"de
reira da'.Silva n. 60, commercio, solteiro, icdnf domiçnib
direito,, solteiro, coin domicilio ^eleitoral rio dis>rícto u í ò - '
eleitoral no districto municipal dq"Mèyer. (Qualif ícanicipal de Inhaúma. (Qualificação-"requerida. B. Ê. Sí;
**- ção ex-officio — B . E . 66.) 1* zona. .
* ; ;.
-n. 1.882.) 11* zona. * > ..--, >.' '- •
NATALINA DA S I L V A M A N O E L ''(.3. 937), filha de- Manoel i JOÃO QAZ (3.950), í i l h o de Alexandre de Oliveira. Paz- e de
Adelia, da Costa Pereira, nascido a 6 de 'maio dè- 1890. no
José Pereira da Silva e de',Üm.bel ina, Pereira da-Silva Ma/ - Districto, Federal, residente -á rua 24 de-Maio m ; -1.363,
noel, nascida .a .25._de dezembro ...de.il 894; em Niçtheroy,'
.operário, solteiro, com domicilio- eleitoral no districto
residente á-rua Luiz- Silva" ny 62.;. domestica,-íVluvà, com
' municipal do Meyer. (Qualificação' ex-officio. — B. S. «7-.)
.domicilio "eleitoral no districto "municipal de- Inhaúma.
7 zona.
' (Qualificação requerida. B . E . ir. 1.081.) 11 zona.
ZÜLE1KÁ DE ARAÚJO MOTTA ..(3.938), filha de Alberto ' AGOSTINHO DA. ROCHA (3.951), filho de Joaquim .da ToMotta e de Maria^de.Araújo Motta, nascida a 15 de março
cha e de, Ermelinda Alves da Rocha, nascido a 28 de
de 1898, no Districto Federal, residente á rua Thompson
agosto de 1895, em Minas Geraes,; residente á ruaGuineza
Flores n. .11, professora,' solteira, com domicilio eleitoU n.. 137, Operário, casado, com'domicilio eleitorapno disral no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação r e ' 'tricto 'municipal do Meyer. (Qualificação ex-offieio
—
. "querida. B. E . n . 1.730,) 11* zona,
--* ' B . - E . 67.'.) 7 zona.
. . . ' . • ' '
MARLV DA GLORIA RIBEIRO PARANHOS DA SILVA (3.939),'
ERNESTO DE SOUZA FARIA (3:952), filho de Alvaro^de
filha de Octàcilio Bernardino Paranhos da Silva e d-3 Al• Souza Faria e de Umbelina de, Souza-Faria, nascido a 5
ei na Ribeiro Paranhos da Silva, nascida a 3 de maio de
de março de 1909, no Districto Federal, residente a r u a
1916, no Districto Federal, residente á rua Visconde de r
José dos Reis n. 163, operário, solteiro, com domicilio
Santa Isatoel h . 139, domestica, solteira, com domicilio
elciloral.no districto municipal do Meyer. (Qualificação
eleitoral no districto municipai.'de Inhaúma. (Qualifiex-òfficio — B . E . 67.) 7* zona. :
. , ,
cação requerida. B . E . n . 1.312.) l i " zona.
RUPHO JOSE" PIMENTA (3.953), filho de'-Benedieto Jose
OLDEMAR-FERREIRA SOARES* (3.940), filho de Bento F e r Pimenta *e de Victalina dos Santos Pimenta, nascido a
reira Soares e de Josina"Diàs Soares, nascido'a 10 d e " '* • 27 de agosto de'1906, no Rio de Janeiro, residente á rua
maio de 1890, no Districto Federal, residente á rua A r i s - '
Archias Cordeiro n. 296, Meyèr, operário; solteiro, com
tides Lobo n . 90, commercio,-casado, com domicilio eleidomicilio eleitoral ni districto municipal -de
Meyer.
t o r a l n o districto m u n i c i p a l d o Meyer. (Qualificação r e (Qualificação ex-officio, B . E . n. 67), 7 zona.
querida. B . E . n. 2.223.) 8 zona.
MILTON JOSE'-DA SILVA (3.954), filho de Benjamm HOse
ÁLVARO MOREIRA MARTINS (3.941), filho.de Damião Moda Silva e de. Amélia Rezende Silva, nascido a 15 de sereira Martins e de Arminda Augusta'Martins,'nascido.a
tembro de 1905, rio Districto Federal, residente á rüa
26 de setembro de 1900, no Districto Federal, residente
Clarimundo de Mello n. 192,'operário, solteiro, com doá rua Capitão Cruz n. 34, operário, solteiro, eom domimicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua" cilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualilificação ex-officio, B . E . n . 7), 10 zona.
ficação-requerida. B . E , n. 1.233.) 13 'zona.
•WALDEMAR DE SOUZA PINTO (3.955), filho de Maximiano de Souza Pinto è de Maria de Souza Pinto, nascido
PEDRO DE ALCÂNTARA (3.942), filho de'Leopoldo Silva
e de Verônica Silva, nascido a Í9 de outubro de 1905,-em
:
-.a 25 de dezèriibro de 1905, no Districto Federal, residente á rua GeneralClarindo n. 62, operário, solteiro,
Santa Mana Magdálena, Estado "do Rio dè Janeiro, resicom domicilio eleitoral no districto municipa! de Mèyer. ,
dente á rua Engenho do Mattò n . 57, operário, solteiro,
.(Qualificação ex-officio, B . E . n. 67), 7" zona,
com domicilio eleitoral .no districto municipal de Inhan- •
ANTÔNIO DOS SANTOS' (3.956), filho de Joaquim
dos
ma-. (Qualificação requerida. B . E . n. 1.471.) 12" zona.
Santos e de Thereza de Jesus dos Santos, nascido.a 8 de
PAULO ROSA (3.943), filho de Júlio Rosa e de Vicentina
julho de 1899, no Districto Federal, residente á rua
ua Silva, nascido a 29 de junho de 1900, em São J e r ò Monsenhor Amorim n. 47, operário, solteiro, com donymo, Estado do Rio Grande do Sul. militar, casado, com,
micilio eleitorahno districto municipal de Meyer. (Quadomicilio eleitoral no districto municipal do. Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . n . 67), 7 zona.
lificação ex-officio — B . E . n . 3.) 7 ,zoha. Residente á
EDYGIO GONÇALVES FONTESIA (3.957), filho de Antônio,
rua Princéza Imperial n. 264.
Gohcalve-3 Fontesia e de Maria dos Santos Fintesia, nasJOSE' LAURO LOPES DINIZ (3.944), filho de Annibal Lopes
cido a 24. de fevereiro de 1914, no Districto Federai, resiDiniz e de Rosalina Lauro Diniz, nascido a 25 de maio de
dente á avenida Suburbana n. 2.253, operário, solteiro,
1913, _em Manhumirim, Estado de Minas Geraes, resi-.com domicilio leitoral so districto municipal de Meyer.
d e n t e ^ avenida Pedro II (Regimento de^Cavallaria), m i - '
(Qualificação requerida, n. 8.512). 7 zona. '
litar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i GUILHERME FERNANDES NEVES (3^958), filho de" 'João
cipa; do Meyer. ^(Qualificação ex-officio — B . E . 82,"
Patrão Júnior e de Thereza.Fernandes Neves, nascido a
' ir. 73;) 7*'zona'/
5 de julho de 1897, no Districto Federal, residente á rua
A:\TONIO JOSE' SABINO (3.945),'filho de Sabino J o s é ' B e Honorio n. 60. (Qualificação ex-officio, B . E . n. 74,
nedicto e de Gertrudes Casemira de Jesus, nascido a 1
14" zona.
•
••
de janeiro de 1905, em Tocantins, Estado de Minas Geraes, residente á-rua das Laráftjeiras n.. 45,,cozinheiro,
OSCAR MENDES DA SILVA (3.959), filho de Julii Mendes
solteiro^ com domicilio eleitoral no districto municipal, de
da-Silva e de Crosilda Mendes da Silva, nascido a 30 de
Meyer. (Qualificação.ex-offició -—'- B." E,- 71, n. 316.)
-dezembro de .1893, em Minas Geraes, residente ,á rua
3\zona.
-'
'<s<'-V
•'-•'
- Ufuguãyana n. 150,\ portuário, casado, com domicilio
'eleitoral*nó districto municipal de Meyer. (Qualificação
F L O R E S T A N MAMEDE DA COSTA (3.946.),- filho* de Alberto
ex-officio, B . E . n . 67), 7 zona/
" '.
Couto Oliveira Costa e de Maria Ferreira'Mamedé da
DAVID ALVES DA COSTA (3.960), filho de Jovinianc Alves'
Costa, nascido a 7 de outubro de 1914, no Districto "Fe-.
* da Costa e de Maria Alves da Costa, nascido a 29 de de-.'
• deral, • residente á .rua, Moreira-n. 20, copimer.cio,' sol,:zeiribro-de 1908, em S. Salvador, Estado da Bahia, resi-feiro, com domicilio eleitoral no districto municipal:dedente á rua D r . Nunes n. • 376. professor de orchestra,
Inhaúma. (Qualifícaçãt requerida. B. E . n. 2.049.J
solteiro, çom; domicilio eleitoral no districto municipal
12 zona.
• ,' • i . - ', - • W
de j n h a u m a . (Qualificação ex-officio, B . E . n. 74, n u JOSE' GOMES DA SILVA (3.947):;' filho ' d e J a n u á r i o Gomes ]
mero "75,9), 7 zena.
..'!--.
da Silva e de Isabel Maria da Conceição, nascido à 9 de '
junhõ~de 1903, nó Districto.'Feder'al, residente á" rua Mc-', • NELSON DÁ CONCEIÇÃO (3.961-),'. filho;de Trájano-Florenreira n. 36,'operário, solteiro, com domicilio eleitorai
- tino da Conceição e de Carlota. Florentina Laura, nascido
no "'districto municipal de Inhaúma. (Qualificação r e a 12 de agosto de 1898, em -Campos, Estado dq Rio de,
querida. B . E . n'. 2.045.) 12".zona.
Janeiro, residente á rua Torres de Oliveira n . 12, cor-,,
GILBERTO. VEREZA NOVAES, CUNHA (3.9'48}, filho da
neteiro, casado, com domicilio eleitoral no,districto m u Francisco Pereira Novaes e de Isaura Vereza Novaes da
nicipal de Iiihauma. (Qualificação requerida, B . E . n u Cunha, nascido a 12 de dezembro de 1906, no Districto
. mero 80, n. 1.340), 12" zona.
;

!

J

r

;

5

:

v

a

v

a

;

;

a

a

a

a

a

:

!

a

a

a

(

!

a

a

a

Original ilegível

'Agosto de 1031

nOtETIM ELEITORAL

3092 Sexta-feira 31

cto Federal, residente á rua Augusto Nunes ,->. 22, p r o ANTÔNIO DE SOUZA CAMILLO (3.92-6), filho de Francisco
fessora primaria, ca3aria, com domicilio leitoral no disde Souza Camiilo e de Alzira de Souza Cardoso, nascida
tricto municipal de Meyer.
(Qualificação
requerida,
a 7 de fevereiro de .1889. no Districlo Federai, residente
U. 8.586), 7 zona.
á rua Regina "Vidal n . 10, meenanico, casado, com domicilio eleitoral no" dislricto municipai do hthiiima, VALE RI O ARBUJJS PEREIRA (3.976), filho da Pedro Arbues .Pereira e de Maria da Silva Pereira, nascido a 1C
tjnalifioacãn requerida, n. 1.334), 11 zona.
de novembro de 1908, em Iluquarema, Estado do Rio de
JOSE CUSTODIO ALVES (3.963), filho de Custodio José
Janeiro, residente ã r u a . Barreiros n. 152, commercio,
Alves e cie Maria Rita Alves, r.ascidc a Li de, setembro
solteiro, com domicilio- eleitoral no distrieto municipal'
de 1393, no Distrielco Federal, residente á rua José dos
de Meyer. (Qualificação requerida, n. S.58í). 7 zona.
Reis n. 162, professor de orchestra. casado, com domicilio eleitoral no distrieto muicipal de Inhaúma. (Qua- ALBERTINA DILENA DE AZEVEDO (3.977), filha de L u ú
Delana e de Eliza Fernandes, nascida a 27 de março de
lificação eleitoral ao distrieto municipal de inhaúma.
1915, em Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, residente á
'Qauiificaçãc ex-officio, B . E . n. 74, n. 762), 7 zona.
rua Prinooza Imperial n. 14. domestica, casada,' com
JSLIAS JOAQUIM RIBEIRO (3-964), filho de João Joaquim
domicilio eleitora! no districto municipal, de Meyer.
Ribeiro e de Catharina Corrêa Ribeiro, nascido, a 22 de
(Qualificação requerida, ti.- 1.182), 13" zona.
setembro de 1912, no Districto Federal, residente á rua
Phiiomena Nunes n. 72, pescador, solteiro, çom domici- MANOEL MEDEIROS DE SOUZA (3.978), filho de José Antônio de Souza e de Maria Prazeres de Souza, nascido a
lio eleitoral no districto rnunieeipal de Inhaúma. (Quali23 de abrli de 1899, no Districto Federal, residente á rua
ficarão requerida, B . E . n . 43, n. 8.453), 7" zona.
Cesaria n,' 85, lavrador, solteiro, com domieiiio eleitoral
PENONY MOTTA' (3.965).. filho de Abelardo Souza Barros
no districto municipal de Meyer. (Qualifiação
ex-offie de Corina Moita Barros, nascido a 15 de abril de 1915,
cio, B. E . n. 74), 14 zona.
em Santa Luzia de Carangolla, Estado de Minas Geraes,
residente á rua Castro Lopes n. 32, commercio, solteiro, D1KORAH BARBOSA CORDEIRO DINIZ (3.979), filha cie
Victorino Cordeiro do Couto e do Maria Ignacia Barbosa
com domicilio eleitoral no districto municipal de InCordeiro Couto, nascida a 30 de abril de í£-i0, em Vahaúma. (Qualificação requerida, n. 1.830-), 1 1 zona.
lença, Estado do Rio de Janeiro, resUente á rua Barão
OSWALDO CAETANO (3.966), filho de Miguel Francisco
Bom Retiro n. 121, domestica, casada, com domicilio
Caetano b de Lauduvina Silveira Caetano, nascido a 14
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qualificade julho de 1916, no Districto Federal, residente ã ru*>
ção requerida, n. S97) i r sona.
Vasco da Gama n. 15, operário, solteiro, cora dopiic-ilio
(3.980), filho de Joacuim
eleitoral no dislricto municipal de Meyer.
(Qualifica- JOí33' ALBUQUERQUE JORGE
A.bjqLierauo Ba.ros e dc Mana Ma-tins d a CnsUi, t-asção requerida n . 1.45B , 11* zona.
ciria a 14 de jane.ro de. 3905, e n CÈmaragiÍ-3, Estada ie
ATTILIO FERREI3A ARAÚJO (3.967), filho de Humberto
Pernambuco, residente á rua D. Thereza n. 55. commerde Araújo e de Carmen Ferreira Araújo, nascido a 21 ,
cio, casado, com domicilio eleitoral no .districto munide araujo de 1913, no Districto Federal, residente á rua
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. ,9.817), 7"
José Bonifácio n. 90. commercio,'solteiro, com domicizona.
lio eleitoral no districto municipal de Meyer. (QualiIRIS MAGDÁLENA (3.981), filbo de Annibal Hercules Magdáficação requerida, n. 1.624), 1 1 zona.
lena e de Francisca Ferreira Magdálena, nascido a -13
WALDEMAR JOÃO DE CARVALHO (3.968), filho-ds Vieta•de dezembro rie 1906, em Parãhyba Estado rio Rio da
lino João de Carvalho e de Rosalina Coelho de Carvaiho,
Janeira, residente á rua Silva Xavier n. 110, operário,
nascido a 7 de fevereiro de 1903, no Districto Federal,
casado, com domicilio eleitoral no dislricto 'municipal
residente á rua Sã n .217, casa 4, commercio., casado,,
do Meyer. (Qualificação requerida n. 696. 12" zona
coni domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer.
DOMINGOS JOSE' MIRANDA (3.982), f i l h o ' d e Eleutherio
(Qualificação requerida, n. 10.557}, 7 zona.
José Miranda e de Cypriann Barbosa de Miranda, nascido
FMILIA PEREIRA (3.969). filha de João Luiz Pereira e fie
a 4 dc agosto de 4881, no Estada ôo Espirito Santo, r&v.Emilia Pereira de Moraes, nascida a 2b de jclho lie
• dente à raa 2 ds Fevereiro n, 212, eperario. casado, com
t&ii, no Rio de Janeiro, residente á rua l.uiz Barbosa
domicilio eleitoral no districto muuicipal do Meyer. (Quaij. 27, domestica, solteira, com domieiiio eleitoral no
lificação requerida n. 11.585. 6 zona.)
districto municipal de Meyer. (Qualificação requerida
IDALINA REGO PONTES (3.983), filha d Joso Rego P o n t o
n . 1.744), 8 zona.
e de Clarice Rego Pontes, nascida a 20 cie janeiro de
WALDEMAR PEREIRA DE CAMPOS BRAGA (3.970), filho
1895, no Districto Federal, residente á rua São Luiz GonOe João Pereira de Campos Braga Júnior e de Thereza de J e * zaga n. 519, .operaria, solteira, com domicilio eiaitoral
sus Magalhães Braga, nascido a J7 'de novembro ne
no districto municipal do Mever. (Qualiíicacüo ex-eifirio
1S87, em Campinas, Eslado de S. Paulo, residente i\ raa,
— B. E. 67, 7 zona.)
Dias da Cruz n. 76, commercio, viuvo, com domicilio
eleitora! no districto municipal d e . I n h a ú m a . (Qualifi-» EUREMIR CAMlSÃO CORDEIRO (3.984). filho de Júlio diSilva Cordeiro e de Danas Camisão Cordeiro, nascido
cação requerida, n, 1.82-9L 11' zona,
a 29 de maio de 1913. no Districto Federal, resid^nU á
HELC1Ó MORAES DA SILVA (3.971), filho de Daniel Morua Guiihermina n. 119, do commercio, casado, eom doraes da Silva e de Violeta Figueira da Silva, nascido a
micilio eleitoral no dislricto municipal do Meyer. (Qua29 de abril de 1913, em Niçtheroy, Estado do Rio de-Jalificação requerida D. 10.189. 7 zona.)
neiro, residente â rua Magalhães Couto ti. 128, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrioto muni- LAVUXIA DE ANDRADE CARVALHO C1.QS5), EiVivà d Jorge
de Andrade e de Beatriz dc Andrade, nascida a 4 d->
cipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, n. 1.793),
março de 1908, no Districto Federal, r<tsiúeitlc ;t rus
11" zona.
Garcia Redondo n. 21. domestica, casada, com domicilio
PMILJO ROQUE DO NASCIMENTO (3.972), filho de José
eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação
Manoel do Nascimento e de Mathilde Maria do Nascirequerida n. 9.-820. 11 zona.)
mento, nascido a 16de agosto de 1885, em Aracaju, Eslado de Sergipe, residente á rua Àrchias Cordeiro na* MARIA CALLADO DE SOUZA (3.986). filha de Antônio Callado de Souza o d.- Alzira Alfinitu cie Souza, nascida a
mero 295. empregado da Light, casado, com domicilio
18 de julho' de 1912. no P .?lrMo Federal, residente á n u
eleitoral ui disotr-ieto municipal de Meyer. (Qualifiração
8 de Dezembro n. 62, empregada da Light solteira, com
•requerida, n. 1.626!. 11' zona.
domicilio eleiloral no districlo num.cipal da Meyer. (QuaJUVENAL FERNANDES (3.973), filho de Artonio José F e r lificação requerida n 10.119, 7 zona.)
nandes e do Maria Rosa Fernandes, nascido a 4 Se' julho
de 1906, residente á rua Carolina Meyer n. 58, porLuraio. ERNANT VIANNA DE MATTOS (3.9*7), filho de Miguel F r a n cisco de Mattos e de Rosa Augusta. Pereira Vianna dc
.solteiro, com domicilii eleitoral no districlo municipal
Mattos, nascido a 23 de çiarço de 1910. no Districlo F e de Meyer. (Qualificação cx-officio, B . E . u. 67,' nuleral, residente á rua Professor Gahizo n. 352. do commero 947), 7' zona.
mercio, casario, cem domicilio eleiloral no districlo m u HERMES DE CAIRES (3.974), filho de Daniel de Ca ires o,
nicipa!' do Mpycr. (Qualificação requerida n. 1.479, 11"de Maria Lourenço de Caires, nascido a 30 de Sczcimbro'
Kona.)
dò 1909, no Districto Federal, residente á rua João Machado n. 39, portuário, solteiro, com domicilio eleitoral JAVME MARQUES ALVIM (3.988). filho de Felippe Marques
no districto municipal de Meyer. (Qualificação
ex-offiAlvim e de Carolina Martin? Alvim. nascido a 2S de julho
cio. B . E, n, 67, n. 200), 7" zona,
de 1906. em Caxambú. Estado de Minas Geraes. residente
ILKA SERZEDELLO ALONSO
(3.975), filha de Álvaro
i iua Barão'de Rom Retiro n. 297, do commercio. casado,
Bento Barbosa Serzedello e de Maria da Gloria Rodri•om donóic*ilio eleitoral no dislricto municipai do Meyer.
gues SeraetíelJo, nascida a 4 de maio de 1906, -no Distri(Qualificarão requerida o. 1.292, l í " zona.)
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BOANERGES"SOARES DE ALBUQUERQUE (3.989), filho de
zembro de 1.892, em Baturité, Estado do Ceará, residenti ^ B a l b i n o Soar.xs de Albuquerque e. de Laurinda Santos di__
á. rua cia Abolição u. 153, militar, casado, com' domicilie
Albuquerque, nascido a 30 de "maio de 1915, no Estadc»
eleitoral 'no districto munici-pal, do Meyer. (Qualificaçãr;
do Rio de Janeiro, residente á rua L a u r a ' d e Araújo n u ex-officio n. 325. l*»z'ona.)
mero 157, portuário, solteiro, com domicilio eleitoral no F.DGARD DA PAIXÃO (4.003), filho de Manoel Gomes da
districto municipal do Meyer. (Qualificação
ex-officio
, Paixão e de -Jovina Pereira da Paixão, nascido a 1 de
— B. E. 67, n. 975. 7 zona.)
• fevereiro de 1904, em Ttaqui, ."Estado do Rio* Gratida do
LOURIVAL .NUNES RIBEIRO (3.990),. filho d Francisco RÍ,
Sul, residente na lltía das-Cobras (quartel)..militar, cabeiro Lima e de. Francisca. Nunes-Ribeiro, nascido a il
sado, cora domicilio eleitoral no districto municipai de
rie setembro' de 1907, em SanfAnna Acarahu, Estado do
Inhaúma. (Qualificação ex-officio n. 623, I zona.)
Ceará) residente á avenida Pedro II. n. 158,- militar, sol- AJíTONIO BAPTISTA (4.O04), filho de João Paulo *de Mateiro, com domicilio eleitoral no districto municipal, do
thilde Zenobia de Abreu, nascido a 14 de maio de 1904,
leyer. (Qualificação ex-officio n. 57, 7" zona.)
em Codó, Estado do Maranhão, residente á rua Nova
PEDRO UBALDINO PEREIRA BASTOS (3.991), filho de Joaft
Jerusalém- n. 135, militar, casado,-com domicilio eleitorai
.Baptista Pereira Bastos e de Maria Belles Fernandei
no districto municipal de- Inhaúma. (Qualificação exBastos, nascido a 21 de janeiro de 1901.' em Pelotas,
of ficHo n. 373. I zona.)
. ' ' .
Estado do Rio Grande do-Sul, residente á avenida Subur-' FRANCISCO DE ASSIS CARAMURU (4.06-5), filho de Manoel
bana n. 2.327 A, militar, casado, com domicilio eleitoral
Caramuru Meirelles e de Justina;" de Souza Caratnuru.
no districto municipal do Meyer. (Qualificação ex-cfficio
nascido a 27 de fevereiro de 1905, em Villa Paracuru,
— B. E. 1.183, n.-293, 11 z o n a . ) .
, .
Estado do Ceará, residente á rua Casemiro de Abreu n. 70,
CM!LOS RAMOS FONTES (3.992),. filho dc Casemiro Jesúi
' militar, casado, com domicilio-eleitoral, no districto muFontes ,e de Arminda Amaral Fontes, nascido a 23 de"
nicipal do Meyer. (Qualificação ex-officio n. 121, I zona.)
maio de 19ÍI),- em Calaguazes, Estado de Minas Geraes, VASEMIRO FERNANDES COELHO (4.006), filho de José Ferresidente á rua Portão'Vermelho n. 725, militar, casado,
nandes Coelho e de Henriqueta Fernandes Coelho, nascido
•com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer..
a 21 de j u n h o de 1893, no Districto Federal, residente*
(Qualificação ex-officio — B E. 79, n. 113, 7° zona.J • v á rua Miguel Fernandes n. 192, operario'publico,.'cxsado;
com domicilio eleitoralno districto municipal do Meyer.
MARIO ARAÚJO (3.993), filho dè Sebastião Canuto de Araujft
ÍQualificação ex-officio n 28.898.'1" zona.)
- e deTheotonia Caetana de Araújo, nascido a 13 de agosto
de 1912, no Districto Federal, residente á rua Pereira ARTHUR COSTA E SILVA. (4.007), filho de Arthur Cosia e
Landim n. 140, militar, solteiro.com domicilio eleitoral,
Silva-e de Augusta Carolina da Costa, nascido a 12 de
no districto municipal do Meyer.
(Qualificação-ex-officio
• janeiro de 1897.' em Mãgé, Estado do Rio de Janeiro,'
n. 95, 7" zona.) .
.
••
*
residente á. rua Cirne Maia n., 108, servente, solteiro; com
LUIZ MOACYR DE ALENCAR (3.994), filho de Luiz de Alendomicilio eleitoral,nó-districto municipal do Meyer. (Quacar Cordeiro e de Maria Adelia Pinheiro, nascido a 31
lificação ex-officio, I zona.)
de outubro de 1913, em Baturité, Estado do Ceará, resi- ARMANDO BRITO DO CARMO (4.008), filho de Enediho
dente á estrada S. Pedro'de Alcântara n. 1.628, militar,
Cosme de Brito e de Maria 'do Carmo: nascido a 2 (ie
casado, com domicilio eleitoral-no distrieto municipal dó
fevereiro de 1910, em Aracaju, Estado dè Sergipe, r e Meyer. (Qualificação ex-officio n. 44". 7 ' z o n a . )
sidente
rua Abolição n . 132, militar; casado, com
Ai. v ARO DE SOUZA MAGALHÃES (3.995), filho.de Mario
domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer.
de Souza Magalhães e de Maria Marques Magalhães,
(Qualificação "ex-officio" .n. 626, I zona.)
nascido a 19 d, dezembro de 1.895, em Ribeirão Bonito, OSÓRIO CAVALCANTI (4.009),. filho de Tristão Cavalcanti
•Estado de São Paulo, residente á rua da Alegria n. 471,
de Albuquerque e de Luiza Francisca de Barros, nascasa, 3: militar, "casado, com domicilio eleitoral no discido a 25 de junho de 1902, em Fortaleza, Estado do
tricto municipal do Meyer. (Qualificarão -ex-officio n. 5
Ceará, residente á rua • Pereira • da .Costa, Meyer, mili- 10 zoiia.)
. '
, '
tar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. • ((Qualificação "ex-officio" . r . 303,
SONORATO EUSTORGIO DE BARROS ROCHA-(3.996), filho,
I zona.)
'"
,
de Levindo Dias da Rocha e de Ignacia Maria -de Barro.Rocha, nascido a 17 de setembro de 19'01,-em Baião, Estado SALVELINO DE-FREITAS Marques (4.010), filho de João
Baptista Marques' è de Adelaide Brasilina de, Freitas,
do Pará, residente á. rua Amparo n. 151-, militar, casado,
nascido a 17 de fevereiro de 1899, em Bebcribe, Estado
loih domicilio eleitoral no districto municipa-l-dé Inhaúma,
-de Pernambuco, residente, á rua Borja Reis n. 250, m i (Qualificação ex-officio n. 10. 7 zona.)
litar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u •ifRANCISCO FERREIRA. CHAVES (3.997), filho' de Francisco
nicipal do Meyer. , (Qualificação "ex-officio" n,
166,
Felippe, Chaves e de Rosa Ferreira Chaves, nascido a 29
I zona.)
, •
'
de agosto de 189-5, no Districto Federal, residente á rua
(4.011),
Anna Quintão n. 112, empregado publico, casado, com AMBROSINO DE ALMEIDA DO NASCIMENTO
filho de João Augusto do Nascimento e de Rosaria Mana
domicilio eleitoral 'no districto municipal de Inhaúma'.
• de Almeida, nascido a 20 de agosto de .1894, nd" Estado
• (Qualificação ex-officio n. - 9.413. '7* zona.)
do Espirito-Santo, residente á rua Reyder n. >d71, m i
MIGUEL FERREIRA DE CASTRO (3.998), filho de João Ferlitar, casado, com domicilio eleitoral no districto mureira de Castro e de Maria Theodora de Castro, nascido
nicipal do Mever. (Transferido do titulo n . 7.926, de
a 4 de novembro de 1902, em Caruaru, Estado de
Belém, P a r á . )
.
Pernambuco, residente á avenida Pedro II n. .98, militar,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal DELIO GOMES DA SILVA (4.012), filho de" Nelson Gomes
da Silva e de Adocina Gomes da Silva, nascido a 7 de
de .Inhaúma. (Qualificação ex-officio n. 38, 7 zona.)
-novembro de 1906, em Santa Maria Magdálena, Estado
SALUSTIANO DA FONSECA HORA (3.999.), filho de F r a n do Rio de 'Janeiro.' residente' á rua Domingos Freire
cisco José da Fonseca, e de Jovelina Rodrigues da Costa,
n. 104, militar, casado,, eom domicilio eleitoral no disnascido- a 27 de setembro de 1893," em Lagarto, Estado
tricto municipal do Meyer.. (Qualificação "ex-officio"
de Sergipe, residente na Ilha das Cobras (quartel), militar,
n . 29, I zona.)
,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
HENRIQUE MEDEIROS ,(4.013), filho de Daniel. Medeiros
do Mever. (Qualificação cx-officio — B. E 75, 1° zona.)
e de Deolinda Maria da Conceição, nascido a 28 de feNESTOR BEZERRA DA SILVA (4.0.00), filho de Cicero Bevereiro de 1902, em Santa Isabel, Estado do Espirito
zerra de Oliveira e. de Amélia Bezerra de Oliveira, nascido
.Santo, residente á rua Borges Monteiro n.' 39. militar,
a 27 de fevereiro de 1903, em Aracaju, Estado de Sergipe,
solteiro, com domicilio eleitoral- no districto munieipal
residente á rua Manoel Victorino n. 27, casa 4, militar,
do Meyer. ÍQualificação "ex-officio n. 594, I zona.)
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do
ARMANDO PEDRO DE ALCÂNTARA (4.014), filho de RaMeyer. (Qualificação ex-officio
n. 147, I z o n a . ) .
phael Pedro de Alcântara e de Maria Ramos de AlAMADEU FERREIRA SARAMAGO (4.001), filho de José Fer-..
cântara, naseido a 7 de Setembro de 1885, no Districto
reira Saramago c de Gertrudes Ferreira Saramago, naFederal, residente á rua Hermengarda n. 48-A, funescido a 7 de fevereiro de 1891, brasileiro naturalizado,
cionario publico,, casado, com domicilio eleitoral no
residente á rua José Bonifácio n. 78,"casa 5, militar, cadistricto municipal do Meyer. (Qualificação "ex-offi- .
sado, com- domicilio eleitoral no districto municipal do
cio" n . 13.463, 4* zona. *
.
. .
"
' Meyer. (Qualificação ex-officio — tran&f. tit. 338 dã 1° zina
JOSE! DA SILVEIRA MACEDO (4.015), filho de José da
Florianópolis, Santa Catharina.)
Silva Macedo e de Francisca Isabel da Conceição, nasSOm LOPES DA-SILVA (4.002), filho de José Lopes da Silva
cido a 15 de maio de 1882. no Districto Federal resie de Maria Francisca''da Conceição, nascido a 4. de dedente á rua Dorothéa Eugenia n . 132, empregado pua
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Mico, c!)..arto. com domicilio eleitoral no districlo municipai ue Iniiauma. (Qualificação "ex-officio" n. 20.108,
4° zona.;
AUREL1ANO THEOPHILO DE ARAÚJO (4.016), filho de
José Júlio de Araújo e de Theodora Maria -:.e Araújo,
nascido a 5 de março de 1884, no Districto Federal,
residente á rua D. Leal n. 4 4 , funecionario publico,
casado,' com domicilio eleitoral no districto municipal
4" zona.)
FfORIPES ALVES DE SOUZA (4.017), filho de Rodolpho
Alves de Souza e de Herondina Maria de Souza, nasulo
o. 5* de julho dc 1895, em Vassouras, Estado do Rio de
Janeiro, residente no pateo da Estação de Deodoro, empregado publico, casado, com domicilio eleitora! no
districlo municipal de Inhaúma
(Qualificação
"exofficio" n. 19.292. 4" zona.)
JOAQUIM MOREIRA DA SILVA (4.018), filho de Manoel
Moreira da Silva e de Maria Moreira da Silva, nascido
a 7 de maio de 1893, em Mendes, Estado do Rio de Janeiro, residente no becco João Pereira n. 84-casa 9,
no dislricto municipal de Inhaúma. (Qualificação 'exoíficio" n . 45.069. 4" zona.)
JOSE' RICARDO DE CASTILHO (4.0.19), filho de Ricardo
José de Castilho e de Joanna Rosa Fructuosa, nascido,
a 10 dc dezembro dc 1S73, no Districto Federal, residente á rua Silxa Xavier n. 118, empregado publico,,
viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Inhaúma. (Qualificação
"ex-officio"
n.
19.166,
4 zona.)
JOSE' GONÇALVES FERREIRA (4.020), filho de Francisco Gonçalves Ferreira e de Maria Rosa Ferreira, nascido a 10 de maio de 1914, no Districto Federal, residente á rua Conselheiro Ferraz n. 176,
funecionario
municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no d-stiíclo
do Mever. (Qualificação "ex-officio n. 4, 7 zona.)
ORCILIO THOMAZ GONÇALVES (4.021), filho de Bernardino Thomaz Gonçalves e de Marcolina da Rosa Gonçalves, nascido a 20 de abril de 1883, em Porto Novo do
Cunha, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Ararigboia n. 15, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.
(Qualificação "ex-officio" n. 31. 4" zona.)
JOSE" DE OLIVEIRA RIZZO (4.022), filho de José de Oliveira Rizzzo e de Eufrasia Maria da Conceição, nascido
a 7 de setembro de 1904, no Estado do Rio de Janeiro,
residente á rua Manoel Victorinp n. 44, empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Iniiauma. (Qualificação "ex-officio" numero 36, 4 zona.)
JQ1.0 SERQUEIRA (4.023), filho de Jerònymo de Sá Pinto
Serqueira e de Pedrina Augusta de Maia Serqueira,
nascido a 29 de julho de. 1908, no Districto Federal, residente á rua Costa Pereira n. 29-sobrado, funecionario
municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal do Meyer. (Qualificação "ex-officio" numero 148. 4" zona O
DfrMETHILDES DE AMORIM BLANCO (4.024), filha de
Querino José de Amorim e de Olympia Cunha de Amorim. nascida a 12 de novembro d'e 1898, no Dis' i"to
Federal, residente á rua Castro Alves n. 92, funecionario. municipa), casada, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer.
(Qualificação
"ex-officio"
n. 25.065, 4" zona.)
V5RTULTA PENFOLD MUNIZ (4.025), filha de Guilherme
Penfold e de Maria Augusta Penfold, nascida a 2 de
abril de 1897, no Districlo Federal, residente á rua tsolina n . 03-casa 3. funccionaria municipal, casada, com
domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer.
(Qualificação "ex-officio" n . 211. 4* zona.)
FDMUNDO CORRÊA DE SA' 4.026),' filho de ' José Paulo
Corrêa de Sá e Silva e de Demethildes Julia da Conceição, nascida a 25 de agosto do 1892. no Eslado do Rio
de Janeiro, residente á rua Magalhães Couto n., 33,
empregado municipal, solteiro, com domicílio e'ei'oral
no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação "exoffieio" n . 173. 4* zona.)
EliASILINA DOS SANTOS BORGES (4.027), filha de Antônio dos Santos e de Iria Rosa dos Santos, nascida a 3
de dezembro dé 1882, no Estado cio Rio de Janeiro,
residente á rua Monsenhor Amorim n. 17, empregada
municipal, casada, com domicilio eleitoral no dislricto
municipal do Meyer. (Qualificação "ex-officio numere
136, 4 zona.)
11AURA DANTAS (4.028), filho de João Antônio Araújo
Dantas e de Maria Amalia de Brito Dantas, nascida a

23 de janeiro de 1890, no Districto Federal, residente á
rua Aristides Caire n. 3.1-casa 4, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal do Meyer. (Qualificação "ex-officio n . Vòz, 4"
zona.)
DURVALINA DANTAS CLAPP (4.029), filha de João Antônio de Araújo Dantas e de Mana Amalia de Brito Dantas, nascida a 24 de março de 1893, no Districto Federal, residente á rua Augusto Nunes n. 51-casa A,
funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral
no districto municipal do Meyer.
(Qualificação "exofficio" n. 60, 4" zona.)
vYRENE NEVARES DE CARVALHO (4.030), filho de José
Muniz Nevares e de Maria Cândida Coutinlio Nevares,
nascida a 12 de janeiro de 1907, no Districto Federal,
residente á rua Coronel Cotta n. 92, funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto mu nicipal do Meyer. (Qualificação "ex-officio" n. 25.049,
4 zona.)
AFFONSO LINO FERREIRA (4.031), filho de Lino F e r r e i • ra e de Felicidade Ferreira, nascida a 12 de maio de
1886, em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, residente
á rua João Mattos n . 43, empregado municipal, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipai do Meyer.
(Qualificação "ex-officio" n. 42.098, 7" zona.)
Districto Federal, aos 31 de agosto de 1934. — O escrivão'"ad-hoc", Joaquim Boaveutura da Silva Mattos.
a
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DEClMA

PRIMEIRA

ZONA

tfiLhiTOKAL

(Districtos uiuniilpaes i e Meyer e inhaúma)
Juiz Dr.

Edmundo de Oliveira Figueiredo

a

Rectificação do Boletim Eleitoral n . 87, que sahiu o
termo n. 2.674 como João Joaquim Coelho em vez de:
CAROL1NO DE CARVALHO JÚNIOR (2.674), filho de Carolino de Carvalho e de Felicidade Guedes de Carvalho,nascido a 1 de fevereiro de 1912, no Districto Federal,
residente á rua Dr. Níemeyer n. 121, casa 1, commercio.
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Inhaúma. (Qualificação requerida, n. 1.024, 1 1
zona.)
Rio, 31 de -agosto de 1934. — O escrivão, "ad-hoc", Joaquir Boaventuru da Silva Mattos.
a
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DÉCIMA

SEGUNDA

ZOXA

ELEITORAL

a

T

a

>

(Districtos niunicipaes de Piedade, lra,já e l enh&)
Juia — Dr. Antônio Carlos Lafayette de Andrada

Faço publico para os fins dos artigos 43 do Código e 25
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este
Cartório e Juizo da Décima Segunda Zona Eleitoral, estão
sendo processados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
GILBERTO BAYLÃO DE ALMEIDA (2.645), filho de Paschoal Baylão de Almeida e Anna de Almeida, nascido em
13 de dezembro de 1893, no Districto Federal, casado,
funecionario publico, domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida 3.967 e residente á rua Fazenda da
Bisa n. 7.
JOÃO VIEIRA DE SOUZA (2.646), filho de Francisco Vieira de Souza e Rita Cândida da Silva, nascido em 3 de
agosto de 1905, no Districto Federal, casado, commercio, domicilio eleitoral Ira.já, qualificação requerida 964,
e residente á rua Quito 34. •
ARTHUR VIEIRA DA SILVEIRA (2.647), filho de Arthur
Vieira da Silveira e Francisca Vieira da Silveira, nascido- em 1 de Outubro de 1912, no Districto Federal,
solteiro, commercio, domicilio eleitoral Irajá 1.729 e
residente á estrada do Engenho da Pedra 578.
ILDEBRANDO PAULO DA SILVA (2.648), filho de João
Paulo da Silva e Henriqueta Gonçalves de Jesus, nascido
em 3 de junho de 189.8 em S. Sebastião da Estrella, Estado do Rio de Janeiro, solteiro, commercio, domicilio
eleitoral Penha, qualificação requerida 1.446 e residente
á rua Nicarágua 122.
NADYR AUGUSTA DA COSTA (2.649), filha de Henrique
Augusto da Costa e Aula Cândida Augusta da Costa, nascida em 6 de maio de 1910, no Districto Federal, solteira, domestica, domicilio eleiloral Penha, qualificação r e querida 1.830 e residente á rua Montevidé n. 269.
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SSCCNDINO CALVINHO (2.650), filho de'Antônio Barros a
Luiza Calviníio, naseido em 25 de junho de 1806, em
Portugal, solteiro, empregado municipal, domicilio ••eleitoral Penha, ex-officio 220. B. B . 77 e residente á r u a
Filcmena- Nunes rr. 127.
NICANOR MILTON JUCÁ (2.651), filho de Júlio Cezar da
Silva. Jucá e Margarida Josefina Jucá,- nascido em 27 de
outubro- de 190'», no Districto Federal, solteiro', operário; domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida
155 e residente á rua Cândida Bastos 16.
JOSÉ MARIA RODRIGUES (2.652), filho de José Rodrigues,
e Rosa Lopes, nascido em 7 de novembro de 1879, em
Portugal, casado, empregado municipal, domicilio eleitoral Penha, ex-officio 224 . e residente á rua Aurélio
Gracindo 168.
JOÃO PINTO DE CARVALHO (2.653), filho de Christovãd
Pinto de Carvalho e Elvira Pinto de Carvalho,, nascido em 24 de junho de 1897, no Districto Federal, solteiro,
empregado municipal, domicilio eleitoral Penha, ex-offieio 225. B . E . 77 e residente á rua. Aurora 3 3 .
MANOEL MESSIAS FIGUEIREDO (2.654),. filho de Antonicí
Gomes de.Almeida e Maria Messias cie Figueiredo, nascido em 16 de outubro de 1,910, em Penedo, Estado de
Alagoas, solteiro, lavrador, domicilio eleitoral Penha, exofficio sem numero. B . E . 70, de 934 e residente á rua
Maria do Carmo 206,
ANTONIO- PEREIRA DA COSTA (27655), filho de Ricardo
Pereira da Costa e Albina Maria da Costa, naseido no ,
'Districto Federal, em 26 de novembro de 1896, casado,
operário, domicilio eleitoral Penha, Qualificação requerida 6.771 e residente á rua Maria do Carmo n. 236.
JOÃO BAPTISTA DE CASTRO (2.656), fiiho de Antônio
Gonçalves de Castro, e Eulalia Martins Ferreira de Castro, nascido em Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, em ^
24 de junho de 1894..solteiro, electricista, domicilio eleitoral Penha, qualificação requerida n. 7.459, residente
á rua Barão de S. Felix n. 122.
A.NTONK) FERNANDES FAGUNDES (2.657), filho de José
Fernandes Fegundes Filho e Almerinda Reis- Fagund s. i
nascido no Districto Federal,, em 12 de setembro de
1908, casado, commercio, domicilio eleitoral de Penha,
qualificação requerida n . 9.499, residente á rua Nabor
Rego íi. 6 1 .
iRMANDELINO PEIXOTO MAMEDE (2.658), filho de Antônio Ferreira Mamede e Julia Peixoto Màmede, nascido
no Districto Federal, em 10 de julho de 1913, solteiro, estudante, domicilio eleitoral Penha, qualificação- requerida n . 901, residente á rua Cariri 150.
MARIA ELVIRA CAMPOS (2.659), filha de Raul. Campos e
Elvira Campos, nascida em Conselheiro Lafayette, Estado de Minas Geraes, em 8 de março de 1914, solteira,
funccionaria publica, domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida n. 1.093, residente & rua' Coiumbia
n . 20.
JÜRANDY DE OLIVEIRA (2.660), filho de José Francisco
de Oliveira, e Rosa da Silva, nascida no Districto 'Federa!-,
em 9 de novembro de 1913, solteiro, pintor, domicilio
eleitoral Penha, qualificação requerida n. 810, residente,
á ' r u a Miguel Ferreira n. 89. ANTONIO AYRES BARBOSA (2.661), filho de Manoel Ayres'
Telles e Francisca Ayres Barbosa, nascido em Maceió,.
Estado de Alagoas, em 4 de novembro de 1S90, casado,
ferroviário, domicilio eleitoral Penha, residente á rua
Aurora n. 54, qualificação requerida n . 1.163.
'
MANOEL TORRES JÚNIOR (2 ,&62),. filho de Manoel Etelvino Torres e Adelaide Maria da Conceição, nascido em
Própria, Estado de Sergipe, em 1 de dezembro, de 1905,
casado, sargento do Exercito, com domicilio eleitoral em
Piedade, qualificação ex-officio, B. E . 75, de 17 de
agosto de 1934, sob o numero de ordem 7, residente á
avenida Suburbana n. 3.002.
GLORIA DE JESUS GOMES (2.663), filha de Seraphim de
Jesus Pedro e Maria Eva de Jesus Pedro, nascida no Dis-'
tricto Federal,, em 12 de dezembro de 1899, casada,, funcionaria publica, com domicilio, eleitoral na Piedade,
qualificação ex-officio, B . E . .74, de 16 de agosto cle^
1934, residente á rua Quarta D ; 116, Irajá.
EZELDA DA SILVA MOURA (2.664), filha de Manoel Salustiano Silva e Carolina Ferreira da Silva, nascido no Districto Federal, em 14. de maio de 1882, viuva, funccionaria municipal, qualificação ex-officio sob o numero
98, B . E , 94, de 16 de agosto de 1S34 , com domicilio•eleitoral, em Piedade, residente á rua Gomes Serpa numero 83, Piedade.
N
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CLOTILDE PIQUET DE ALCÂNTARA (2.665), filha de Bernardo Piquet Carneiro e Maria Luiza Krieger Piquet,
nascida em 11 de. outubro de 1893, no Rio Grande do Sul,
casada, funccionaria municipal, domicilio eleitoral I r a já, ex-of'ficio -50, B . E . 78 e residente á Estrada^ Monsenhor Fêlix 48.
MARIA DA GLORIA NOGUEIRA VERÍSSIMO (2.606), filha
de Modesto Gomes e Maria Nogueira da Gama, nascida
em 15 de agosto de 1891, no Estado, do Rio, casada, fúnccionarfa municipal, domicilio eleitoral Penha,
ex-officio 433, B . E . 74, de 934, e residente á rua Henrique
"VVatter 83.
MAFALDA DO AMARAL (2.667), filha de Antônio do Amaral e Emilia do Amaral, nascida em 30' de maio de 1904,
-no Districto Federal, solteira, funccionaria municipal,
domicilio eleitoral Piedade, ex-officio 145. B . E . 78, de
934, e residente á rua Mello Moraes n . 10.
MARGARIDA RITA DA SILVA (2.668), filha de Francisco da
Silva e Maria, Rita da Silva, nascida em 19 de maio de
1888, em Portugal, solteira, funccionaria municipal, .domicilio eleitoral Penha, ex-officio 148, B . E . 78' e r e sidente á rua.Leopoldina Rego 52(1.
EURYDICE COSME DA SILVA (2.669}, filha de José Cosme da Silva e Anna Rodrigues Cosme, nascida em 31 de
julho de 1905, no Districto Federal, -casada, funccionaria municipal, domicilio eleitoral Piedade,
ex-officio.
76 , B . E. 78,sde 934, e residente á rua Guaramiranga
n . 108-.
IADIR VIANNA E SILVA (2.670), filha de Arlindo de Oliveira e Silva e Ondína Vianna e. Silva, nascida em 4 de
maio de-1913, no Districto Federal, solteira, funccionaria municipal, domicilio eleitoral Piedade, ex-of ficio
sem. numero, B . E . 79, e residente- á rua Giarimundo deMello 3 .
'
ííAYMUNDO MARTINS DE ABREU (2.671), filho de Joaquim Martins de Abreu e .Maria-de'Deus Abreu, nascido
em 13 de setembro de 1900, em Pinheiro, Estado do Pará,
casado,-sargento da Armada, domicilio eleitorai , Penha,
•ex-officio 288, B . E . 78, e residente & rua Tenente' Pimentel 87.
DEOLINDO DOS SANTOS VALLE (2.6,72), filho de EliasVenancio do Valle e Francisca dos Santos Valle, nascido
em 25 de maio de 1901, no Districto Federal, casado, sargento da Armada, domicilio eleitoral Penha,
ex-officio
259, B. E . 78,' e residente á rua das Missões 70.
JOIO DA SILVEIRA BORGES (2.673), filho- de Eduardo Alberto da Silveira Borges e Carolina Eufrasia da Silveira
Borges, nascido &m 7 ds março de 1891, no Districto F e deral, solteiro, operário publico, domicilio eleitora] p i e nha, ex-officio sem numero, B . E . 70, de 934, e residente á rua D r . Weinschenck 7 5 .
EUCLYDES ROSA DO NASCIMENTO (2.674), fiiho de Clemente Rosa: do Nascimento e Maria Eugenia do Nascimento, nascido em 26 de março de 191:0, no Districto F e deral, solteiro, operário publico - domicilio eleitoral Piedade, ex-officio sem numero, B , E . 70, de 934, e resi.1 dente á r u a Assis Carneiro 142.
ISMAEL ALVES DE SANTANNA (2..G75), filho de Manoel
Salustre e Antonia Firmina de Lisboa, nascido em 25
d'e agosto de 1900', em Alagoas,, casado,, sub-official da
Armada, domicilio eleitoral Penha, transferencia, de Florianópolis, e. residente a- rua Couto n . 10,
RAUL DA SILVA (2.675), filho de Manoel da Silva e Clarinda da Silva, nascido em 10 de abril de 1910, no Districto Federal, solteiro, operário publico, domicilio eleitoral Penha,, ex-officio sem numero, B . E . 70, de 934,
e residente á rua Joaquim Rodrigues n. 29.
NORIVAL JOSÉ ALVES (2.677), filho de Antônio- José Alves e Haydée da Silva Alves, naseido em 16' de outubrode 1914, no Districto Federal,' solteiro, operário publico,
domicilio eleitoral Piedade, ex-officio sem numero, B .
E . 70, de 934, e residente á avenida Suburbana 3 . 1 3 8 .
EYGINO PINHO (2.678), filho de Belisario Monteiro de P i nho e Hercilia Soares de Pinho, nascido em 7 de abril,
de .1886, em Caravellas, Estado da Bahia, casado, funecionario publico, domicilio- eleitoral Piedade,
ex-offiocio. sem "numero, B . E . 76, de 934, ç .residente a, r u a
Bernardo Guimarães n. 70. LTJIZA BARBOSA DA GLORIA (2.679). filha de Etelvina
Norberto Barbosa e- Idalina Rosa de Almeida Barbos.?.,
nascida em 6 de setembro de 1890, no Districto Federai,
casada," domestica, domicilio eleitoral Penha, qualificação
requerida 1.838, e residente á rua Guariba 3 .
;
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domestica, domicilio eleitoral" Irajá, qualificação r e • . l O l M O LUIZ DIAS DA SILVA (2.760), filho de Luiz Dias
querida n . 1.224 e residente á rua Roberto Silva n u da Silva e Mana Justina, nascido em 8 de novembro de
mero 34.
1900, no Districto Federal, casado, operário, domicilio
eleitoral Penha, qualificação requerida 596 e residente
CLÁUDIO DE JESUS FERREIRA • (2.696), filho dc Cláudio
á rua Coronel Camisão 63.
de Jesus Ferreira e Georgina da Silva Ferreira, nascido
J-lSli FERRÃO DE MAGALHÃES (2.681), filho de Lino Peem 18 de novembro de 1901, no Districto Federal, careira de Magalhães e Angélica Castello Branco de Magasado, commercio, domicilio eleitoral Irajá, qualificação
lhães, nascido em 1 de janeiro de 1890, em Porto Calvo,
requerida n . 11.192 e residente á rua Uranos n . 9 6 1 .
Estado de Alagoas, solteiro, militar reformado, domicilio
ROBERTO MONTEZUMA (2.697), filho de Bernardino Careleitoral Piedade, qualificação requerida 1.529, e resilos Augusto Gé Acanjaba Montezuma e Preciliana Mondente á rua Duarte Teixeira 9 1 .
tezuma, nascido em 2 de julho de 1896, no Districto F e YOLANDA RODRIGUES BARRETO MAYDT (2.-682), filha de
deral, solteiro, operário, domicilio eleitoral Piedade,
José Gomes Barreto e Amélia Rodrigues dos Santos, nasqualificação requerida n . 1.205 e residente á rua da
cida em 3 de março de 1902, no Districto Federal, caCapella n . 76.
sada, domestica, domicilio eleitoral Piedade, qualificaFRANCISCO FREITAS CHAGAS (2.698), filho de Antônio
ção requerida 1.308 e residente á rua Belmira n. 5.
Marias Chagas e Antonia Freitas das Chagas, nascido
BALDUINO RODRIGUES DE CASTRO (2.683), filho de Anem 25 de dezembro de 1914, em Campos, Estado do Rio
tônio Rodrigues de Castro e Constança Claudina de Casde Janeiro, solteiro, mecânico, domicilio eleitoral Pietro, nascido em 12 de janeiro de 1875, em S. José do Rio
dade, qualificação requerida n . 1.107 e residente á rua
Preto, Estado de Minas Geraes, casado, domicilio eleitoJorge Rudge n . 120.
ral Piedade, qualificação requerida 11.656 e residente á
JOSE'
DOMINGOS PEREIRA (2.699), filho de Francisco
rua Assis Carneiro 10.
Pereira Ramos e Paulina Maria da Conceição, nascido
ANTÔNIO FERREIRA PINHANCO (2.684), filho de Manoel
em 23 de março de 1895, em União,. Estado de Alagoas,
Ferreira Pinhanço e Guiihermina Luiz de Avellar, nassolteiro, industrial, domicilio eleitoral Penha, qualificido em 5 de maio de 1883, no Districto JFederal, solteicação requerida n . 8.148 e residente á rua Suruhy n u ro, commercio,' domicilio eleitoral Irajá, qualificação r e mero 148.
querida 1.227, e residente á rua Paranapanema 85.
CARMEN ROZALES' FERREIRA (2.700), filha de Manoel
GILBERTO FERREIRA DA SILVA (2.685), filho.de José FerRozales Áreas e Anna Fernandes Vianna, nascida em 22
reira da Silva e Maria Vieira Aives, nascido em 26 dc
de fevereiro de 1900, no Districto Federal, casada, dojunho de 1915, no Districto Federal, solteiro, operário,
mestica, domicilio eleitoral Piedade, qualificação r e domicilio eleitoral Irajá, qualificação requerida 1.243,
querida n . 1.866 e residente á rua Goyaz n. 898.
e residente á rua Thomaz Ribeiro 15.
MARIA CHRISTINA DA SILVA (2.701), filha de Honorato
1SOLIMA MIRANDA CAPELLA (2.686), filha de Gastão MiAntônio de Souza e Marcolina Francisca de Souza, nasranda e Carolina Zamenga Miranda, nascida em 1 de oucida em 23 de novembro de 1890, em Santa Barbara,
tubro de_1904, em Campinas, Estado de S. Paulo, casada,
domestica, domicilio eleitoral lrajâ. qualificação requeEstado de Minas Geraes, viuva, domestica, domicilio
rida 1.201 e residente á rua Roberto Silva 34.
eleitoral Piedade, qualificação requerida n . 1.701 e
EDIT11 TELLES DE MIRANDA (2.687), filha de Marcelino
residente á rua Goyaz n . 420.
Bernardo Telles e Maria Ambrozina Telles, nascida em
JOÃO DE BRITTO GOMES (2.702), filho de João Antônio
13 de julho de 1915, em S. Salvador, Estado da Bahia,,
. Britto Gomes e Maria Pereira de Britto, naseido em
casada, domestica, domicilio eleitoral Irajá, qualificação
14 de setembro de 1889, no Distrieto Federal, casado,
requerida 1.194* e residente á rua Roberto Silva 34.
portuário, domicilio eleitoral Penha, qualificação "ex3AYME KOCK CONCEIRO (2.688), filho de Joaquim dos
officio" n. 276. B . E . 67, de 1934 e residente á rua
Santos Conceiro e Lúcia Kock Conceiro, nascido em 2
Major Medeiros n . 5 1 .
de março de 1912, no Districto Federal, solteiro, emJOSE' PEREIRA DA SILVA (2.703), filho de Antenor Pepregado municipal, domicilio eleitoral Irajá, qualifireira da Silva e Rosa do Nascimento, nascido em 28 de
cação requerida n . 1.213 e residente á rua Roberto
julho de 1909, no Districto Federal, casado, commercio,
Silva n. 30.
domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida n u JtJSE' FONSECA PARADA (2.689)-, filho de José Antônio
mero 1.275 e residente á rüa Padre Nobrega n. 109.
1'arada e Palmyra Fonseca Parada, nascido em 29 de j u ANTONIO ALMEIDA (2.704), filho de Joaquim de Almeida
nho de 1897, no Districto Federal, casado, operário,
e Luiza Joaquina da Conceição, nascido em 24 de j a domieiiio eleiloral lar já, qualificação requerida numero
neiro de 1904, no Districto Federal, casado, operário,
11.369 e residente á rua Cariry n . 161.
'
domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida n u ILP.IF.NNE CASTRO COSTA (2.690), filha de Manoel dos
mero 890 e residente á rua Padre Nobrega n . 109.
Santos Costa Nolá e Dirsàbella de Castro Costa, nascida
MAR IN O BRAGA (2.705), filho de Antônio Luiz Ximenes
cm 4 de agosto de 1911, no Districto Federal, solteira,
Braga e Vicencia Ferreira Braga, nascido em 3 de agosdomestica, domicilio eleitoral Irajá, qualificação requeto de 1903, no Districto Federal, solteiro, operário, d o rida n . 1.232 e residente á rua Itaquy n . 11».
micilio eleitoral Piedade, qualificação requerida n u LNTONIO CABRAL CORRÊA (2.691), filho de Agostinho Camero 941 e residente á rua Goyaz n . 418.
bra! e Victoria Cabral Corrêa, nascido em 10 de junho
RAUL FERNANDES TEIXEIRA (2.706), ..filho de Antônio
de 1896, no Districto Federal, casado, operário, domiFernandes Teixeira e Belmira Rua, nascido em 24 de
cilio eleitoral Irajá, qualificação requerida n. 985 e residezembro de 1906, no Districto Federal, solteiro, comdente á rua Adayl n . 9 5 .
mercio, domicilio eleitoral Piedade, qualificação r e q u e .VIRGÍLIO ALVES DE AGUIAR (2.092), filho de Elias Alrida n. 11.155 e residente á rua Julieta n . 34.
ves de Aguiar e Emilia Augusta de Aguiar, nascido em
JOSE' DE SOUZA CASAL (2.707), filho de Domingos de
21 de dezembro de 1895, no Districto Federal, solteiro,
Souza Casal e Maria da Conceição, nascido em 28 de
operário, domicilio eleiloral Irajá, qualificação'requenovembro de 1903, no Districto Federal, casado, comrida n. 1.1S5 e residente á rua Teixeira Franco n . 9.
mercio, domicilio eleitoral Penha, qualificação r e q u e MANOEL GOMES MOREIRA (2.693), filho õe José Gomes
rida n 354 e residente á rua D r . Garnier n . 62.
Moreira e Anna Moreira, nascido em 9 de dezembro de
EMILIO KEIDAM (2.708), filho de Augusto Miguel FredeliWO, no Districto Federal, solteiro, operário, domicilio
rico Kcidam e de Emilia Wittink Keidam, nascido a 30
eleitoral Irajá, qualificação requerida n . 11.188 e i e de setembro de 1909, em Pelotas, Estado do Rio Grande
sidente á rua André Pinto n . 40.
do Sul, solteiro, portuário, ex officio, n . 513, B . E . 67
e residente á rua Jos.é Hygino n. 350.
WALDEMAR NOGUEIRA (2.694), filho de Briolanjo MarDORALINA. DE OLIVEIRA (2.709), filha de José Miguel do
monde Nogueira e Evangelina Pires Nogueira, nascido
Oliveira e de Rosa Tedesco, nascida a 23 de oufcibro do
em 18 de março de 1891, em Friburgo, Estado do Rio
1913, no Districto Federal, solteira, domestica, domicide Janeiro, casado, pharmaceutico, domicilio eleitoral
lio eleitoral de Penha, qualificação requerida n. 492 o
Irajá, qualificação requerida n . 1.053 c residente á rua
" residente á rua Roberto Silva n . 24.
Cardoso de Moraes n . 580.
CARMEN TEIXEIRA (2.710), filha de José Ignacio Teixeira
MARIA ESPERANZA FERREIRA E SILVA (2.695), filha
e de Rosa Maria Thereza, nascida a 22 de maio de_1914,
de Domingos Speranza o Mariana Speranza, nascida em
no Districto Federal, solteira, domestica, domicilio elei26 de dezembro de 1893, no Districto Federal, casada,
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•toral de Piedade, qualificação.'"requerida n. 2.084 e
residente á rua Bernardo Guimarães n. 144.
JOÃO DE DEUS MACHADO 42.711), fiiho de Fernando Joaquim Machado e de Cypriana Maria da Conceição, nascido a 8. de março de 1904, em Viçosa, Estado dé Minas
Geraes, solteiro, commercio, domicilio eleitoral de Per
nha,» ex officio, n.. 8.178, B . E . 66 e residente a rua.
Olivia Maia n. 7.
• '.-.'
MARIA DE LOURDES GUEDES LIMA (2.712)., filha de Antônio de Oliveira Lima e de-,Alzira Guedes-^Limá..-. nascida a 8 de março de .1910, em. Palma, Estado de Minas
Geraes, solteira, domestica, domicilio eletoral de-Penha,
qualificação requerida n. 6.023 e residente á rua General Galhene n. 45.
OSCAR ALVES DE MOURA. (2.713), filho de Francisco Alves de Moura e de Francisca Eugenia Monteiro, nascido a 1 de janeiro-ue 1900, na Parayba do Norte, João Pessoa, solteiro, op.erariq, domicilio.eleitoral de. Penha, q u a lificação requerida n. 1.712, e residente á rua Montevidéo u. 154.
NÚNCIO PADEGLIONE ((2.714),. filho de Agostinho Padeglione e de Miguela Salzana Padeglione, nascido, a 18 de
agosto*cie 1906, em S. Paulo, Capital, casado, commercio,
domicilio eleitoral no districto municipal de Penha, qualificação' requerida n . 1.500, e residente á Avenida
Automóvel Club>-n. 1.044.
JOSÉ HOMEM DA SILVA (2.715), filho de Antônio Homem
da Silva e de Emilia dás Dores, nascido a 6 de maio de
1884, no Districto Federal, casado, commercio, domicilio
eleitoral no districto municipal.-de Penha, qualificação
requerida, n . 10.963 e residente á rua Padre "Januário
n . 105.
- i
WALTER LUIZ KASTRUPP (2.716), filho de-João Kastrupp
e de Alice Backhauser Kastrupp, nascido a 11 de m-;ío
de.1887, em Niçtheroy, Estado, do Rio de Janeiro, casado,
guarda livros, domicilio eleitoral dè Piedade, qualificação requerida n. 3.811 e residente á rua João Pinheiro
numero 166.
' - '
FJJGENIO STEFANETTI DE MESTRE
(2.717), filho de
Prudencio Stéfannetti e de Seraphina.de Mestre, nascido, a 14 de maio d e 1891, em Corumbá,. Estado de Matto Grosso,.casado, empregado da Light, domicilio eleitoral
de Irajá, qualificação requerida n . 1.890 e residente á
rua Silva e Souza n . 28.
' "
.>
ANTONIO DA COSTA BRAGA (2.718), filho de Jovina F r a n cisca Rodrigues, nascido a 1 de dezembro de 1899, no
Districto Federal, casado, professor, domicilio eleitoral
de Irajá, qualificação requerida n. 1.000. e residente ã
rua Nova' Sião n . 27. *
SEBASTIÃO DÈ SOUZA ALMEIDA (2.719), filho' de L a u rindá Benedicta de Souza,, nascido a 10 de janeiro de
1902, no Estado do Rio de Janeiro, solteiro'; commercio,
domicilio eleitoral de Irajá,-qualificação requerida n u mero 1.490 e residente-á rua da Estação n. 21.
MANOEL CORDEIRO LEITE (2.720), filho de Orlando'Cordeiro Leite e de Silvina Corrêa Leite, nascido a 16 de
"fevereiro de 1916, em Aracaju, Estado de Sergipe, solteiro, serralheiro, domicilio eleitoral de Piedade, qualificação-requerida n., 2.086 e residente á rua Clarimundo de Mello n . 847..
Jf)S'É RENATO DA SILVA (2.721), filho de Renato da Silva
. 3 de Justina da Silva, nascido a 19 de julho de 1892,
.em Maceió, Estado de-Alagoas, casado, operário, domicilio eleitoral de Penha,, qualificação requerida n. 7.951
e residente á rua Antônio n. 17.
SUILHERME BOLARO (2.722), filho' de Guilherme Bolaro
e de Silvina da Silva, nascido a 4 de junho de 1880, no
.Distrieto Federal, casado, despachante " da Alfândega,domicilio eleitoral de Piedade, qualificação
requerida
n . 1.691 e residente á rua Clarimundo' de Mello n u •mero 446." •
. .
JOÃO NEVES (2.723), filho de Pedro Cypriand das Neves e
; de_ Maria Thereza, nascido a 14 de fevereiro de 1900,
; e,m Victoria, Estado do E . Santo, casado , operário, domicilio eleitoral de Piedade, qualificação r e q u e r i d a ' n u mero 234 e residente á travessa' Olivia Pires n . 1.
(NERVAL DE OLIVEIRA COSTA (2.724,), filho de Constantino Cardoso da Costa e de Lucinda Rosa de Oliveira,
nascido a 31 de julho de 1904, em Nicthero3 , Estado doRio, solteiro, portuário, ex officio, n. 26.4, B . E . ,67 e
residente á. rua Oliveira' Alves n . 126, domicilio eleitor a l de Penha.
'AMARO FERREIRA GUIMARÃES (2.725), filho de Antônio
' " Ferreira Guimarães e de Guiihermina Ferreira Guima?

-
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- rães, nascido à ' 2 5 de novembro de 1883 em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, casado, commercio,»
domicilio eleitoral de Piedade, qualificação requerioa'
n. 704 e residente á rua Honorio n.,'379.
HONORIO HENRIQUES TALLENBERG (2.725), filho de
João Henrique Tallenberg e de Virgínia Leal Nunes Tal-'
•:. lenberg, nascido a 6 d e agosto de 19.05, no D-. Federal,
solteiro, commerciof domicilio eleitoral de Piedade, qualificação requerida n. 855 e residente á rua Botafogo "
11. 191.
-.<•.*•
JOSÉ GUILHERME DA COSTA MARQUES (2:727), filho de
- Camillo- Corrêa Marques e de Maria Senhora da Costa,.
- nascido a 9; de agosto de. 1.907, em Monte Alegre, Estado .
ne Sergipe, 'solteiro,' operário, domicilio- eleitoral do
Penha, qualificação requerida n. 11,504, e .residente á
. rua Cariri n. 197.
"
DARIO JESUS DA SILVA (2.728), filho de José Francisco
da.Silva e Lucrecia Jesus da Silva, nascido a 22 de maio
de 1909, no Districto Federal! casado, commercio, com
domicilio eleitoral n a , P i e d a d e . Qualificação requerida
'» n . 771 e residente á rua Souto n.- 113.\
OSCAR CORRÊA (2.729), filho de Antônio Joaquim'Corrêa
e Clara Rosa Apolinaria Corrêa, nascido a 8 de junho
~ de 1884 no Districto Federal,, solteiro, commercio, coni
domicilio. eleitoral--"na Penha. Qualificação requerida
n ; 1.774 e residente á ruaCCanadá n . 406.
TOLENTINO JOAQUIM LUIZ (2.730), filho de Joaquim
Antônio'Luiz e Rosa Maria da Conceição, nascido a 16
de janeiro de-1904, em Cabo Fido, Estado do Rio de J a neiro^ solteiro- operário, com domicilio eleitoral na P i s •?• dade. Qualificação requerida *n. 7.079 e residente á
Estrada Jaguara n . 377.
,
JOSE\ AMARO BRAGA (2.731), filho de Aristides Antônio
Braga e Olga Baptista Braga, n a s c i d o a 15, de janeiro de
1907 no Districto Federal, casado, operário, com domi. cilio eleitoral em Irajá.. Qualificação requerida n. 230
. e residente á rua das Missões n. 350.
"
JOÃO FRANCISCO DE OLIVEIRA (2.732L. filho de BelmirO
Francisco de Oliveira e Paschoa Amélia da Conceição,
• nascido a 22 de abril de 1895,.no Districto Federal, solteiro, motorista, com domicilio eleitoral em Irajá. Qüa- - lificação requerida n . 217 e residente á rua João Clapp
Filho n. 83'.
,''•'.
PLINIO GUEDES COELHO (2.733), filho de Abel Guedes
Coelho e Laura Alves Coelho, nascido a 4 de dezembro
\ de 1914, no Districto Federal, solteiro, commercio, com
domicilio eleitoral em Irajá. Qualificação-requerida n u ' mero 1.047 e residente á rua Roberto Silva n. 34.
JOSUÉ' NUNES :GUARDADO (2.734), filho de Manoel Nu;-' nes Guardado e Anna Nunes. Guardado, nascido a 26 de
*~ maio de 1893 no Districto Federal, casado, operário,
com domicílio eleitoral em Irájá. - Qualificação requerida n. 1.056. e residente á rua Nova Sião n. 34.
CANDIDO_VAZ (2.735), filho de Joaquim dos Santos Vaz
e Olympia Rosa Vaz, nascido a 9 de outubro de 1893,
no Districto Federal, casado, operário, com. domicilio.
eleitoral em Irajá. Qualificação requerida n , 1.004 e
residente á rua Uranos n . 963.
ARMANDO CHAVES MONTEIRO (2.736), filho de Edmundo Chaves, , Monteiro e Etelvina de Araújo Monteiro,
na'scido a 4 de agosto de 1902, no Districto Federal, ca-!
sado, commercio, com domicilio eleitoral na Penha.
* Qualificação" r e q u e r i d a ' n , "1.098 e residente á avenida
dos Democráticos n . 779.
•'•••.
ANTONIO PEDRO DE • MELLO' (2.737),- filho de José da
Silva Gualter e Cândida Silva Gualter Fernandes, n a s cido a 29 dê abril de 1882 em Campos, Estado do Rio
de Janeiroj. casado, alfaiate, oorii domicilio eleitoral na
Penha. Qualificação requerida sem numero. B . E . 70
de 1934< e. residente-á rua São Pedro n . 5 1 .
VALENTIM MATHEUS DA- SILVA (2.738), filho de João
da Silva e Germana Apolinaria. de Jesus, nascido a 16
de dezembro de 1890, em Santa Luzia dé Carangola,
Estado .de ;Minas, solteiro, operário, com domicilio eleitoral na Piedade; Qualificação requerida n . 7.873 ,e
residente á rua Conde de Linhares n. 35. •
FIRMÍNO LEOCÀDIO DA SILVA (2.739), filho" de Custiano'
Eeocadia da' Silva e Maria Januaria.da Silva, nascido .a
23 de março de 1893 em Cruz das Almas, Estado da
Bahia, casado, operário, com domicilio eleitoral na P e nha. Quailficação requerida n . 1.520 e residente á r u a
Cariri n . 52.
JOÃO CAETANO JÚNIOR (2.740), filho de João Caetano é
Albertina Augusta de. Mattos, nascido a 9 de setembro
de'1907 no Districto Federal, casado, operário, com do1
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micilio eleitoral - na Piedade. (Qualificação
requerida
JOSE' FAZ ANO (2.756), filho de Vicente Fazanò e de Luiza
n . 1.853 e residente á rua Uranos n. 855.
Capo, nascido em 11 de junho de 1887, no Districto F e ALFREDO PAULA FREITAS (2.741), filho de João Nascideral, casado, commercio, domicilio eleitoral de Penha,
mento Rosa e Emilia Rosa da Conceição, nascido a 6 de
qualificação requerida n . 679 e residente á rua Ennes
fevereiro de 1890 no Districto Federal, solteiro, opera-,
Filho ri. 90-A.
rio, com domicilio eleitoral na Penha. Qualificação r e - . ilAROLDO JANSEN PEREIRA (2.757), filho de Octaviano
querida n . 1.35G e residente á rua Patagônia n. 23.
• Jansen Pereira e de Alcina Jansen Pereira, nascido em
JUAN ANGEL SOLA (2.742), filho de Giovanni Soli e Ma• 27 de setembro de 1911, no Districto Federal, solteiro,
ria Ester Soli, nascido a 27 de maio de 1904, em Buecommercio, domicilio eleitoral de Penha, qualificação re^
nos Aires, Republica Argentina, casado, agrônomo, com
querida n . 403 e residente á estrada do Capão n . 3
domicilio eleitoral na Piedade. Qualificação requerida
ANTONIO
JOAQUIM LAMAS (2.758), filho de José Augusto
n . 1.271 e residente á rua Assis Carneiro n . 201-.
Lamas e de Jacintha de Jesus,Andrade, nascido em 2 de
ALBERTO DA COSTA (2.743), filho.de Justino Ferreira da
novembro de 1894, no Districto Federal, solteiro, funeCosta e Mariana da Conceição Costa, n a s c i d o ' a 4 da
cionario municipal, domicilio eleitoral de Penha, qualiagosto de 1888 no Districto Federal, casado, operário,
ficação requerida n . 1.171 e residente á estrada N. da
com domicilio eleitoral na Piedade. Qualificação requePavuna n . 240.
rida n. i .352 e residente á rua Frei Henrique n . 98,
JiMILIO MONTENEGRO VILLA (2.759), filho de Manoel
OSWALDO LOPES DA SILVA (2.744), filho de Libania
Montenegro Diez e de Leonor Villa, nascido em 27 de
Lopes da Silva, nascido a 30 de outubro de 1903, no Dissetembro de 1879, em Madrid, Hespanha, casado, opetricto Federal, casado, funecionario publico, com domirário,'domicilio eleitoral de Penha, qualificação r e q u e cilio eleitoral na Penha.- Qualificação requerida n u m e rida n. 1,763 e residente no caminho da Freguezia
ro 1.469 e residente~á rua Aurélio Gracindo n . 49.
n . 233.
ANTONIO DE ALMEIDA E SOUZA (2.745), filho de DoPAULO FRUMENCIO PEREIRA DE CARVALHO-(2.760). fimingos de Souza e Leonor de Almeida e Souza, nascido
a 13 de julho de 1883 em Cantagalo, Estado do Rio de
lho de Jerònymo Materno Pereira de Carvalho e de MaJaneiro, casado, operário, com domicilio eleitoral em
ria Amélia de Arruda Carvalho, nascido em 27 de o u Irajá. Qualificação requerida n . 1.892 e residente á
tubro de 1902, em Limoeiro, Estado de Pernambuco,
rua Itaqui n . 18.
casado, agrônomo, domicilio eleitoral de Piedade, quaJOSE* PORTES DE ALMEIDA (2.746), filho de Antônio Molificação requerida n . 2.119 e residente â rua Goyaz
desto de Almeida e Jocelina Clara de Jesus, nascido a
n , 482.
23 de setembro de 1908 em Barbacena, Estado de Minas
JOSE' ALVARENGA BELLO (2.761), filho de Domingos BeGeraes, solteiro, commercio, com'domicilio eleitoral em
rardi Bello e de Francisca Alvarenga Bello. nascido em
Irajá. Qualificação requerida n . 1.797 e residente á
19 de setembro de 1892, ern S. João d'El-Rey, Estado
rua Uranos n . 961.
de Minas Geraes, casado, funecionario publico, domicilio
MANOEL LOPES MARTINS (2.747), filho de Miguel Lopes
eleitoral de Piedade, qualificação requerida n. '2.118 e
Martins e Adelina Flausina Martins, nascido a 12 de
residente á rua Goyaz n . 482.
abril de 1905, no Recife, Estado do Pernambuco, casado,
JORGE FRANCISCO DE AQUINO (2.762), filho de Jorge T h o commercio, com domicilio eleitoral em Irajá. Qualifimaz de Aquino e de Thereza Maria de Jesus, nascido em
cação requerida n. 204 e residente á rua Roberto Silva
8 de setembro de 1911, no Districto Federal, solteiro,
n. 34.
operário, domicilio eleitoral de Piedade, qualificação r e ADELINO TEIXEIRA (2.748), filho de Amancio Teixeira e
querida n. 1.244 e residente á rua Lino Fonseca n. 2 1 .
de Leopoldina Teixeira, nascido em 17 de outubro de
RAYMUNDO MARCELINO THOMAZ (2.763), filho de Carlos
1912, no Districto Federal, solteiro, funecionario p u Alexandre Thomaz e de Helena Petronilha Thomaz, nasblico, domicilio eleitoral de Penha, qualificação requecido em 2 de junho de 1913, em Manáos, Estado do Amarida n. 128 e residente á rua Barbosa Rodrigues n . 134.
eonas, solteiro, commercio, domicilio eleitoral de Penha',
JAETTS CARLOS MACIEL (2.749), filho de Júlio Carlos
qualificação requerida n. 1.047 e residente á rua da
Maciel e de Edwige da .Cunha Maciel; nascido em 10 de
Caridade n . 30.
dezembro de 1899, em Campos, Estado do Rio, casado,
commerciante, domicilio eleitoral de Piedade, qualifica-^ rurJCIANA DO CARMO GALLO (2.764). filha de Raymundo do Carmo e de Henriqueta do Carmo, nascida em 9 de
ção ex-officio s|n., B . E . 71 de 1934 e residente á rua
junho de 1898, em S. Salvador, Estado da Bahia, casada,
Justiniano da Rocha n. 49.
domestica, domicilio eleitoral de Penha, qualificação r e DOMINGOS MICA MONTES (2.750), filho de Francisco Mica
querida n. 1.861 e residente á rua Apicu' n . 47.
Burtos e de Francisca Montes Guerreiro, nascido em 7
UMBERTO VALENTINO (2.765), filho de Ciriaco Valentino
de junho de 1909, no Districto Federal, casado, operário,
e de Santa Rissa, nascido em 15 de janeiro de 1916, no
domicilio eleitoral de Penha, qualificação requerida n u Districto Federal, solteiro, empregado municipal, domimero 11.211 e residente á rua Santarém n . 29.
cilio eleitoral de Piedade, qualificação requerida n. 1,785
CÂNDIDO BARBOSA VELHO FILHO (2.751), filho de Câne residente á rua Visconde de Itaúna n. 111, casa 1.
dido Barbosa Velho e de Ermogenia Carolina Barbosa,
nascido em 8 de agosto de 1907, em Itaborahy, Estado
ARNALDO MORAES (2.766), filho de Avelino José de Modo Rio de Janeiro, solteiro, operário, domicilio eleitoral
raes e de Laura Ferreira de Moraes, nascido em 18 de
de Penha, qualificação requerida n . 11.430 e residente
julho de 1913, no Districto Federal, solteiro, commercio;
á rua Emilio Zamor n . - 2 7 .
„'
domicilio eleitoral de Piedade, qualificação requerida n u mero 344 e residente á travessa Dias Pereira n. 16.
MARCELINO IGNACIO MENDES (2.752), filho de Manoel
MANIMIANO DE FREITAS (2.767), filho de Eduardo José do
Ignacio Mendes e de Clara Maria Mendes, nascido, em 6
Freitas e de Alice'de Freitas, nascido em 21 de fevereiro
de abril de 1894, no Districto Federal, casado, opeiario,
de 1902, no Districto Federal, casado, commercio, dodomicilio eleitoral de Irajá, qualificação requerida nu^
micilio eleitoral de Piedade, qualificação requerida n u mero 1.216 e residente á rua Firmino Gameleira n . 49.
mero 9.955 e residente á rua -Goyaz n . 244.
.FRANCISCO LOPES DA SILVA (2.753), filho de Luiz Lopes
da Silva e de Orlincia Menezes da Silva, nascido em 3 de
MATHILDE FULCO FERNANDES (2.768), filha de Vicente
outubro de 1898, no Districto Federai, solteiro, indusFulco e Maria Magdálena Fulco, nascida a.2 de fevereiro
trial, domicilio eleitoral de Penha, qualificação requerida
, _ de 1903, em Mar de Hespanha, Estado de Minas Geraes,
n. 7.615 e. residente á rua do Apicu' n . 1 1 .
casada, domestica, domicilio eleitoral Piedade, qualificar
ção requerida n. 11.685 e residente á rua Paraná nuMAX FERREIRA DACIMAS (2.754), filho de Adriano F e r mero 213.
reira Dacimas e de Ludovina Dacimas, nascido em 8 de
setembro de 1904, em Conceição de Macabu', Estado do
URSINA DOS SANTOS FIGUEIREDO (2.769), filha de HoRio de Janeiro, solteiro, commercio, domicilio eleitoral
norio Adelino Figueiredo e Julieta dos Santos Figueide Piedade, qualificação requerida n. 8.124 e residenta
redo, nascida a 22 de junho de 1913, no Districto F e á rua 24 de Maio n. 55. •
' deral, solteira, operaria, domicilio eleitoral Piedade,
qualificação requerida n . 800 e residente á rua Garcia
ANTONIO AUGUSTO LOPES (2.755), filho de Carlos AuPires n. 8.
gusto Lopes e de Alice Augusta, nascido em 12 de março
MANOEL VIANNA ALVES (2.770), filho de Alcilio Abilio
de 1895, no Districto Federal, commercio, domicilio eleiAlves e Joselina Maria Vianna Alves, nascido a 30 de
toral de Penha, qualificação requerida n . 1.923 e resimaio de 1915, no Districto Federal, solteiro, estudante,
dente á rua Guatemala,n. 278.
'•
-
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domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida n u mero 1.585 e residente á rua Fazenda da Bica n. 1.
HONORIO ADELINO DE FIGUEIREDO (2.771), filho de Joaquim Adelino de Figueiredo e' Maria José Rodrigues de
Figueiredo, nascido a 27 Je dezembro de 1889, cm Caxias, Estado do Maranhão, .casado empregado no commercio, domicilio eleitoral Piedade, qualificação reque, rida n . 750 e residentee á rua Garcia Pires n . 8.
HENRIQUE STEPLE JÚNIOR, (2.772 , filhe - de< Henrique
Steple e Hermmia Steple, nascido a 28 de outubro de
1892, no Districto Federal, casado, linotjpista, domicilio
eleitoral Piedade, qualificação requerida n . 1.841 e r e sidente á rua Meira n . 1 9 .
OSWALDO FERREIRA SOPHIA (2.773), filho de Francisco
Ferreira Sophia e Maria de Mello Sophia, nascido a 8 de
dezembro de 1910, no Districlo Federal, solteiro, opera. rio, domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida
- n . 748 e residente á rua Torres de Oliveira n . 147.
HENRIQUE MEDEIROS DOS SANTOS (2.774), filho de Manoel José dos Santos e Adriana Pereira dos Santos, n a s cido a 11 de novembro de 1897, no Districto Federal, casado, commercio, domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida n . 9.540 e residente á travessa Paraná
n. 23.
»
FLORIANO. FERREIRA LEITE (2.775), filho de Manoel F e r reira Leite e Maria das Dores, nascido a 19 de agosto de
1914, no Districto'Federal, solteiro, vigilante nocturno,
domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida n u mero 799 e residente á rua Clariniundo de Melío n. 7 0 .
LUIZ AUGUSTO GOMES FILHO (2.776), filho de Luiz A u gusto Gomes e Jovelina da Cunha Gomes, nascido a 15
de fevereiro de 1909, no Districto Federal, casado, e m pregado da Light, domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida n . 1.282 >j residente á rua Paranapiacabã n . 3 3 .
"
THOMAZIA BOTELHO DE SOUZA (2.777),filha de Aprigio
Botelho de Souza e Rcêina Isabel Botelho, nascida a
5 dé julho de 1910, no Distrieto Federal, solteiro, domestica, domingo eleitoral Piedade, qualificação requerida n. 792 e residente á rua Clarimuhdo Je Mello n u mero 137.
. - • .
EVANGEL1NA FONSECA FARIA (2.778), filha.de Antonm
Teixeira da Fonseca e Adelaide Pereira da Fonseca,'
nascida a 24 de outubro de 1884, no Districto Federal,
casada, domestica, domicilio eleitoral Piedade, qualifição requerida n. 9.965 e residente" á rua Assis Carnei-;
ro n . 114.
JAYME CEZAR ALBINO (2.779), filho de Augusto Cezar Albino e Zelina da Silveira Albino, nascido a 13 de dezembro de 1912, no Districto Federal, solteiro, commercio, domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida
n . 1.075 e residente á rua Assis Carneiro n . 194.
JOSE' FERNANDES LOURENÇO (2.780), filho de Antônio
Lourenço e Michaela de Carvalho, nascido a 19 de março
de 1909, no Districto Federal, solteiro, operário, domicilio'eleitoral Piedade, qualifi;a<;ão requerida n . 1.099
e residente a rua Paraná n . 28.
MANOEL DOS SANTOS MARTINS (2.781), filho de José Lou- rendo Martins e Emilia dos Santos Martins, nascido a 14
de agosto de 1891, no Districto Federal, casado, commercio, domicilio eleitoral P i e i a l e , qualificação requerida n . 1P.689 e residente á rua Meira n . 19.
rOVENTINA FREITAS DA SILVA (2.782), filha de Antônio
Freitas e Maria Rando de Freitas, nascida a 23 de maio
d e ' 1 9 1 1 , no Districto Fedsral, casada, operaria, domi-,
cilio eleitoral Piedade, qualificação requerida n. 1.076
e residente á rua Caldas Barbosa n . 23.
ANTONIO HEITOR JENDIROBA (2.733), filho de João Heitor Jendiroba e Julia Candi la dc Azevedo Jendiroba,
nascido a 13 de juuho de 1.885, cm São João Paraguassu', Estado da Bahia, casado, empregado publico, domicilio eleitoral. Piedade, qualificação requerida n . 534 e residente á rua Botafogo h . 130.
• JAYME FERNANDES VIANNA (2.784), filho de José F e r nandes Vianna e Maria Gomes Vianna, nascido a 21 do
setembro de 1913, no Districto Federal, solteiro, commercio, domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida n . 536 e residente á avenida Suburbana n. 2.084.
AFFONSO DE OLIVEIRA (2.785), filho.de Alfredo Januário
Palhares e Zelia Rosa, nascido a li? de outubro de 1908,'
no Districto Federal, casado, commorcit, domieiiio eleitoral Penha,, qualificação requerida n . 1,156 e refciden.te á rua Leopoldina Rego n. 039.
:
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FRANCISCO MACHADO DA SILVA (2.786), filho de GalhaMachado Silva e Emilia .Machado Silva, nascido a 21 de
fevereiro de 1911, no Districto Federal, solteiro, commercio, domicilio eleitoral Penha, qualificação requerida
n. 10 e residente á rua Aurélio Gracindo.n. 122.
FRANCISCO MARTES PAIXÃO (2.787), filho de Jorge M a r res da Paixão e Maria da Cruz Martes, nascido a 29 d e '
dezembro de 1914, no Districto Federal, solteiro, commercio, domicilio eleitoral Penha, qualificação requerida n. 900 e residente á rua J.)ão do Rego n. 89, casa 2,
Olaria;
'
LUCILA PEREIRA DE LEMOS (2,788), filha de Alberto"
Raboeira e Ophelia de Lemos, nascida a 31 de outubro
- de 1914, no Dislricto Federal, solteira, domestica, com
'
domicilio eleitoral na Penha. Qualificação
requerida
n . 1.828 e residente á rua Senador Antônio Carlos-nu-'
mero 3 9 1 .
. JOÃO PINTO DE SOUZA (2.789), filho de Antônio Pinto
de Souza e Thereza Pinto de Souza, nascido a 3 de fevereiro de 1891, no Estado de Pernambuco, casado, s a r - ;
gento reformado, com domicilio eleitoral na Penha.
.-•Qualificação requerida n . 1.827 e residente á rua P h i iomena Nunes n . 226.
'
MARIETA FERREIRA (2.791), filha de Justino Francisco
. Moreira Júnior e Ernestina Bessa Moreira, nascida em
24 de junho de 1913, n& Estadc dy Rio dt> Janeiro, ç a sada, domestica, dom domicilio eleitoral na
Penha.
Qualificação requerida n . 893 e residente á rúa Goyaz
n . 18.
'
TOÃO BAPTISTA (2.792), filho de Antônio Baptista e da
Deolinda Cardoso Baptista, nascido a 11 de fevereiro
de 1888, em Leopoldina, Estado de Minas Geraes, casado, commerciante, com domicilio eleitoral na Penha.
Qualificação requerida n . 1.414 e residente á rua Etel-,
vina n . 35. ,
RUBEM BASILIO DOS SANTOS (2.793), filho de Manoel
Basilio dos Santos e de Dolores Suzanna dos Santos!
nascido a 23 de maio de 1909, no Districto Federal, solteiro, commercio, com domicilio eleitoral na Penha. ,
Qualificação requerida n . 1.834 e residente á rüa João
do Rego n. 65, casa 2 .
LEONEL QUINTÍN1ANO PEREIRA (2.794), filho de Guiihermina Pereira, nascido a 12 de janeiro de 1886, cm
Barra Mansa, Estado do Rio -de .Janeiro' viuvo, motoris- •
ta, com domicilio eleitoral na Penha. Qualificação r e querida n. 10.017 e residente á rua Sinai n . 256.
MARIO DE OLIVEIRA-BALTAR (2.795), filho de ManoelBarbosa Baltar e de Maneta Peres Baltar, nascido a 21
de novembro de 1913; casado, motorista, com domicilio
eleitoral na Penha. Qualificação requerida n . , 1.413 e
residente á rua Leopoldina Rego n. 382.
.'
'
TITO LIVIO DE ARAÚJO FORTES (2.796), filho de Agenor >
Pereira Fortes" e ide Almerinda Araújo Fortes, nascido,
a 6 de dezembro de 1911, no Districto Federai, casado,
commercio, com domicilio eleitoral na Penha. Qualificação requerida n. 1.835 e residente á rua Ennes F i lho n. 203. i
• '
GAUDENCIO TRAJANO DINIZ (2.797), filho de Antônio
Trajano Maria e de Jeronyma Diniz, nascido a ' 1 7 de
maio de 1906, em Taperuá, Estado da-Parãhyba do.
Norte, solteiro, operário, eom • domicilio eleitoral - na
Penha. Qualificação requerida n . 1.824 e residente á
rua da Quinta n . 90.
JuSE' CAETANO FIÚZA LIMA JÚNIOR (2,798), filho de
José Caetano Fiúza Lima e de Maria Rodriues Fiúza
Lima, nascido a 16 de julho de 1889 no Districto F e - ,
deral, casado,, operário, com domicilio eleitoral ha P e - '
í i h a . Qualificação-requerida n . 1.424 e residente á rua
• Ornela n . 16: • •*•
JOSE' DA SILVA ALVES (2.799), filho de Francisco Thiago Alves e -Evangelina da Silva Alves, nascido a 24 Je
fevereiro.de 191.5,. no Districto Federal, solteiro, funecionario publico, com domicilio eleitoral na Penha.
Qualificação ex-officio n. 24. B . E . 78 e residente á
rua Angélica Motta n . " 8 6 . '
."
••
"
EUGÊNIO SCOV1NO (2.800), filho de João Baptista Seovino e Maria^Assumpta Ceciliana, nascido a 10 de setembro de 1911, no Districto Federal, solteiro, mecânico,
com. domicilio eleitoral na Penha. Quar.ificação requerida n . 1.111 e residente á rua Irapuá n . 144.
,/OÃO ERTOLA (2.801), filho de José Ertola e Beatriz E r tola, nascido a 13.de março de 1900, no Districto F e deral, casado, vidreiro,. com domicilio-eleitoral na Pen h a . -Qualificação ex-officio n. 115. B . E . 70 e residente á.estrada Braz de Pinna n, 080.
:

1
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ANTÔNIO JOSE' DE MACEDO (2.802), filho de Jovino José
de Macedo e Maria Soledade de Rezende, nascido a 17
de maio de 1896, em Própria, Estado de Serigpe, casado, empregado municipal, com domicilio. eleitoral na
Penha. Qualificação ex-officio n. 218. B . E . 77 e r e sidente á rua Phiiomena Nunes n. 352.
ARY DOS SANTOS CORRÊA (2.803), filho de Antônio Luiz
Corrêa e Emilia dos Santos Corrêa, nascido a 4 de agosto de 1908, no Districto Federal, casado, motorista, com
domicilio eleitoral na Penha. Qualificação
requerida
n . 7.970 e residente k rua Roberto Silva n , 76.
JOSE' SAMPAIO DA SILVEIRA (2.804), filho de José Gomes da Silveira e Anna Sampaio da Silveira, nascido a
9 dc janeiro dc 1908, em Juiz de Fora,. Estado de Minas
Geraes, casado, operador cinematographico, com domicilio eleitoral na Penha. Qualificação requerida n. 172
e residente á rua Antônio Carlos n. 3S7.
JOAQUIM PEDRO BARBOSA (2.805), filho de Maria Isatoal
Barbosa, nascido a 18 de novembro de 1899, em Itabira,
do Matto Dentro, Minas Geraes, solteiro, militar, com
domicilio eleitoral em Piedade. Qualificação
ex-officio
n. 16. B . E . 75 e residente á rua Goyaz n. 120.
PAULO FERNANDES MARQUES (2.806), filho de Luiz de
França Marques e Herminia Fernandes Marques,, nascido a 25 de janeiro de 1903, em Casa Forte, Pernambuco, casado, militar, com domicilio eleitoral em Pie-r
dade. Qualificação ex-officio n. 4. B . E . 81 e residente á rua Bernardo Guimarães n. 144.
SEBASTIÃO FRAZÃO PEREIRA (2.807), filho de. Frederico
Nunes Pereira e Rita Leal Frazão Pereira, nascido a 14
de julho de 1905, em São Luiz do Maranhão, casado,
sargento do Exercito, com domicilio eleitoral na Piedade.
Qualificação ex-officio n. 42. B . E . 81 e residente á rua
D r . Niemeyer n . 69.
SYLVANO DOS SANTOS FARIA (2.808), filho de João José
de Faria e Cândida dos Santos Faria, nascido a 31 de
janeiro de 1914, no Districto Federal, solteiro, empregado municipal, com domicilio •eleitoral em Irajá. Qualificação ex-officio n . 485. B . E . 74 e residente á rua
General Câmara n . 272.
ANTONIO RODRIGUES NOVO (2.809), filho de J-osé Rodrigues Novo e Luiza Affonso, nascido em 31 de n o vembro de 1871, em Portugal, casado,
funecionario
municipal, domicilio «leiloral Irajá, qualificação " e x officio" n . 7.860. B . E . 17 e residente á rua General
Severiano n . 56.
MARCOLINA RODRIGUES DOS SANTOS (2.810), filho de
Manoel Rodrigues dos Suntos _e Malva a Augusta dos
Santos, nascido em 15 de dezembro de 1899, em SanfAnn a do Barroso, Estado de Minas Geraes, solteira, funcionaria municipal, domicilio eleitoral Penha, qualificação "ex-of ficio" sem numero. B . E , 74, de 1934.
ZILDA BARROSO MASSAFERRI (2.SÍ1), filha de Ar lindo
"Gomes de Oliveira Barroso e Maria Menezes Barroso,
nascida em 6 de maio de 1900. no Districto Federal,
casada, funccionaria municipal, domicilio eleitoral P e - ,
nha, qualificação "ex-officio"- B . E . 71, de 1934 e r e sidente á rua Cajá n . 56.
MJOYSIO DE CARVALHO COSTA (2.812), filho de Arthur
Severiano da Costa e Rita Gomes de Carvalho, nascido
em 10 de junho de 1908, em Areia, Parãhyba do Norte,
solteiro, militar, domicilio eleitoral Piedade, qualificação "ex-officio". B . E . 79, de 1934 e residente a rua
Coronel Rangel n . 178.
ILKA VELLOSO ALVES (2.813), filha de Manoel Paranhos
da Silva Velloso e Lavina Marcello Paranhos Velloso,
nascida em 5 de julho de 1892, em Mauá, Estado do Rio
d e Janeiro, casada, funccionaria municipal, domicilio
eleitoral Penha, qualificação "ex-officio" n . 123. B .
E . 78, de 1934 e residente á rua Miguel Ferreira n u mero 88.
JOSE' RAYMUNDO SOARES (2.814), filho de José Soares
e Blandina Maria Conceição,,nascido em 23 de janeiro
de 1903, em São Salvador, 'Estado da-Bahia, casado,
sargento da Armada, domicilio eleitoral Penha, qualificação "ex-officio" n. 42S. B . E . 7S, de 1934 e r e s i dente á ladeira do Faria n . 68.
JOSE' CAVALCANTE DE LACERDA (2.815), filho de José
da Silva Pinheiro e Josepha Maria da Conceição, nascido
em 31 de outubro de 1893, em São José de Piranhas,
Estado da Parãhyba, casado, sargento da Armada, do-
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micilio eleitoral Penha, qualificação "ex-officio"- n u mero 431. B . E . 78 e residente á r u a Lima Drummond
numero 141.
FRANCISCO JOSE' DOS SANTOS (2.816), filho de Felizardo José dos Santos e Isabel Maria da Conceição, nascido
em 8 de junho de 1872, em Mar Vermelho, Estado &.>
Alagoas, casado, operário publico, domicilio eleitoral
Penha, qualificação "ex-officio" n . 28.960. B . E . 72,
de 1933 e residente á rua Natividade n . 18.
JOSE' CARLOS DA SILVA (2.817), fiiho de Joaquim Carlos da Silva e Francelina Umbelina Ferreira, nascido em
15 de outubro de 1895, em Natal, Estado do Rio Grande,
do Norte, casado, sargento da Armada, domicilio eleitoral Penha, qualificação "ex-officio" n. 505. B . E .
78, de 1934 e residente á rua Amélia n . 52.
FRANCISCO JOSE' DO NASCIMENTO (2.818), filho de José •
Luiz Bernardes e Anna Francisca do Nascimento, n a s cido em 23 de outubro de 1889, em Fortaleza, Estado
do Ceará, casado, sargento da Armada, domicilio eleitoral Penha, qualificação "ex-officio" n- 452. B . E . 78,
de 1934 e residente & rua Goyaz n. 362.
ERNESTO TAVARES DA COSTA (2.819), filho de Antônio
Rodrigues da Gosta e de Belina Tavares da Costa, n a s cido em 29 de janeiro de 1899, em João Pessoa, Estado
da Parãhyba, casado, sargento da Armada, qualificação
"ex-officio" n. 266. B . E. 75, de 18 de agosto de 1934,
pela primeira zona, domicilio eleitoral Penha e residente á travessa Machado de Oliveira n. 20.
MISAEL ROBOUÇAS DE. ANDRADE (2.S20), filho de Laurindo Rebouças do Andrade e de Jesuina C. de Andrade,
nascido em 24 de julho de 1900, em Valença. Estado da
Bahia, casado, sargento da Armada, domicilio eleitoral
Penha, qualificação "ex-officio" n. 411. B . E . 78, de
20 de janeiro de 1934 e residente á rua Senador B .
Martins n . 130.
MANOEL JOSE' DA SILVA (2.821), filho de João Thimotco
da Silva e de Maria Francisca de Jesus, nascido em 15
de novembro de 1900, em Cachoeira^ Estado da Bahia,
solteiro, sargento da Armada, domicilio eleitoral Piedade, qualificação "ex-officio" n . 290. B . E . 78, de 20
de agos-lo de 1934 e residente á rua Leopoldina n. 9-A.
JORGE FERREIRA DO BOMFIM (2 .£22), filho de Valentini Ferreira do Bomfim e de Etelvina Maria do Bomfim, nascido em 23 de abril de 1880, -em Maroim, E s tado de Sergipe, viuvo, sargento da Armada, domicilio
eleitoral Penha, qualificação "ex-officio" n . 170. B .
E . 78, de 20 de agosto de í"934 e residente â rua Honduras n. 40.
MANOEL JOAQUIM DA SILVA (2.823), filho de Joaquim
Negro da Silva e de Angélica Maria da Conceição, n a s * cido-em 23 de jur.ho de 1-898, em Maceió. Estado de Alagoas, casado, sargento da Armada, domicilio eleitoral
Piedade, qualificação "ex-officio" n . 403. B . E . 78, de
20 de agosto de 1934 e residente á rua Gonçalo Coelho
numero 38.
ANTONIO NOVAES DE OLIVEIRA (2.324), filho de T e r t u liano Cardoso de Oliveira e de Maria da Gloria Novaes,
nascido em 4 de setembro de 1909, em Própria, Estado
de Sergipe, casado, sargento da Armada, domicilio eleitoral Penha, qualificação "ex-officio" n. 2 5 1 . B . E .
,75, de 17 de agosto de 1934 e residente á rua D r . Noguche n . 349.
,
EDMUNDO PEREIRA DE MELLO (2.825), filho de Máriano
Pereira de Mello e de Secimdina Pereira de Mello, n a s cido em 28 de dezembro de 1*900, em Recife, Estado de
Pernambuco, casado, sargento da Armada, domicilio
eleitoral Irajá, qualificação "ex-offieio" n . 276. B . E..
75, de 17 de agosto de 1934 e residente á Estrada Coronel Vieira n. 286.
MANOEL JOAQUIM ESTEVES (2.826), filho de Antônio
Ayres Esteves e de Anna Joaquina Esteves, nascido em
29 de julho de 1879, em Villa do Alcântara, Estado do
Maranhão, casado, official da Armada, domicilio eleitora! Penha, transferencia do Estado do Rio de Janeiro
(Angra dos Reis, titulo n. 9), para Penha e residente á
r u a Patagônia n . 45.
ÁLVARO MAFRA FILHO (2.827), filho de Álvaro Mafra
e d-e Maria da Gloria Mafra, nascido em 10 de setembro
s J
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l e 1913, no Districto Federal, solteiro, , funecionario
publico, domicilio eleitoral Piedade, qualificação "exofficio"* n . 186. B , E . 75, de 17. de agosto de 1934 e
residente á rua Frei Henrique n . - 6 4 .
JOAQUIM PEREIRA (2.828), filho de Manoel Pereira e de
Amalia Gerantes da Silva, nascido em 20 de junho de
1913, iro Districto Federal, solteiro, funecionario p u blico, domicilio .eleitoral Penha, qualificação "ex-officio" n . 182. B . E . 75, de 17 de agosto de 1934 e r e s i dente á rua Jacuhy n . 101. •
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PEDRO LUIZ DRAGO (2.841), filho de Luiz Moerbeck Drago
e de Lúiza de Faria Machado Drago, nascido em 21 de
•
junho de 1913 no Districto Federal, solteiro, commercio,
"
domicilio eleitoral d e ' Piedade, qualificação requerida
n . 1.977 e residente'á rua Manoel Victorino n . 90.
IARACY FERREIRA DA COSTA (2.842), filha de Pedro F e r reira dà Costa e de Marinha Baptista Costa, nascida em
' ' 3" de janeiro.de 1914 no Districto Federal, solteira, commercio, domicilio eleitoral de Piedade, qualificação r e querida n. 1.848 e residente á rua Manoel Victorino ,
n . 90.
;
r

:

HORACIO JACOB PEREIRA (2.829). filho de João Jacob
Pereira e de Francisca da Conceição Pereira, nascido em
24 de julho de 1898, em Recife, Pernambuco, casado,
sub-tenente do Exercito, domicilio eleitoral de .Piedade,
qualificação ex-officio n. 51. B . E . 78 de 20-7-934 e
residente á rua Daniel Carneiro n. 191-A.
.MANOEL MAIA (2.830).'filho de João Domingos Maia e de
Augusta Maia da Conceição, nascido em 11 de dezembro de 1889, no Districto Federal, casado, operário, domicilio eleitoral de Piedade, qualificação requerida n u mero 1.378 e residente á rua Theodoro da Silva n.. 452.
WALMORE JOAQUIM GOMES (2.831), filho de Ludgero
Joaonim Gomes e de Etelvina Mendes Gomes.-nascido, em
26 de maio de 1913. no Districto Federal, solteiro, commercio, domicilio eleitoral de Piedade, qualificação r e querida n. 865 e residente á avenida Suburbana
nu-'
mero 2.626.'
"*
ALEIXO DOS SANTOS VIEIRA (2.832), filho de Aleixo Miguel dos Santos Vieira e de Julia Macedo dos Santos Vieiranascido em 6 de agosto de 1893, nõ Districto Federal,
casado, motrista, domicilio eleitoral de Piedade, qualificação requerida n . 5.378 e residente á. rua Anna Guimarães n. 26.
"

HORACIO DE AQUINO (2.843), filho de Augusto de Aquino
e de Florisbella Pereira de Aquino, nascido em 2 de.
agosto de 19:13, no Districto Federal, solteiro, operário,
com eleitoral de Piedade, qualificação requerida n u m e ro 1.852 e residente á rua Clarimundo de Mello n . 696.
•BRUNO CORRÊA (2:844), filho de José Geraldo Corrêa
e de Virgínia Alves Pinto, nascido em 6 de outubro de
1894, em. Campos, Estado do Rio, solteiro, empregado
publico, domicilio eleitoral de Penha, qualificação r e querida n . 1.572 e residente á rua Leopoldina Rego
n. 904.
ANTONIO BELLEZA DE VASCONCELLOS JÚNIOR (2.S4§),
filho de Antônio Belleza de~Vasconcellos e de Elisa Augusta de Vasconcellos, nascido em 24 de outubro de 1907,
no Districto Federal, solteiro, portuário, domicilio eleitoral dè Penha, qualificação ex-officio n." 624, B / E . 70
de 1934 e residente á rua Martins Penna n. 22.
IVO BONIFÁCIO (2.846), filho de Bonifácio Pamplona e de
Henriqueta Pamplona, nascido em 10 de abril de 1899,
em Campos, Estacio do Riode Janeiro, casado, portuário,domicilio eleitoral de Penha, qualificação ex-officio n u mero 305 e residente á rua D r . Leal n. 90.
JOÃO FERREIRA DA SILVA (2.833), filho de José Leandro
RUBENS JOSE' SOARES (2.847), filho de Antônio José.Soada Silva e de Rosa Ferreira do Espirito Santo, nascido
res e de Maria Francisca Soares, nascido em 20 de_maio
em 24 de junho de 1892, em Campos, Estado do Rio de
de 1910, no Districto Federal/casado, operário, domicilio •
Janeiro, casado,, operário, domicilio eleitoral de Piedade,
eleitoral de Penha, qualificação ex-officio n. 251, B . E ,
qualificação requerida n. 10.276 e residente á estrada do
67 e residente á rua do Chichorro n . 34.
Norte n.' 877.
PERICLES AUGUSTO CORRÊA DE ARAÚJO (2.848), ;filhO
ATHAYDE SOARES DE FREITAS (2.834), filho de FlorenciO
de Antônio Joaquim Corrêa Araújo e Laura de Araújo,
Soares de Freitas e de Augusta Rodrigues de Freitas,
nascido em 26 de outubro de 1909, no Districto. Federai,
nascido em 3 de agosto de 1894, no Districto Federal,
casado, commercio, domicilio eleitoral de Penha, qualiviuvo, commercio, domicilio. eleiloral de Piedade, qualificação requerida n . 848 e residente á rua Luiz Silva
lificação requerida n.. 89 e residente á rua LeocadioRego
n . 139.
n. 7.
'
/'
.
' DOMINGOS VIEIRA PEDROSA (2.849), filho de José yieira
-LUIZ IGNACIO DA SILVA "(2.83o), filho de Manoel Ignacio
Pedrosa e de Maria Rosalina Pedrosa, nascido em 23 de
da Silva e de Amélia Bezerra Montenegro, nascido em
maio ide 1908, em Própria, Estado de Sergipe, casado,
13 de setembro de 1912, em Santa Rosa, Estado da Paportuário, domicilio eleitoral de Penha, qualificação exrãhyba do Norte, solteiro, operário, domicilio eleitoral dé
officio n. 342, B . E . 67 da 1934 e residente á rua Uranos
Piedade, qualificação requerida n. 6.223 e residente á
n . 779.
rua Frei Sampaio n. 107.
VTCENZO MARQUETTI (2.850), filho de Bernardino MarAMÉRICO GOMES FERRÃO (2.836), filho de Francisco Goquetti, nascido a 24 maio de 1907, em Bello Horizonte,
mes Ferrão e de Ermelinda Gomes Ferrão, nascido, em '
Estado de Minas Geraes, solteiro, commercio, domicilio
29 de junho de 1881, em Carapinha do Campo, Portugal,
^.eleitoral Penha.- (Qualificação requerida, n . 5.949 e
desquilado, empregado publico, domicilio eleitoral d e resicVmte á rua Goulart n. 76'.)
,
Piedáde, qualificação requerida n. 1.606 e residente á
ODETTE BRITTO DA ROCHA VENEN (2.851), filha de
rua Goyaz n / 2 8 6 .
Antônio José da Rocha e de Emilia Brito da Rocha, nasLOURENÇO SIMÕES (2.837), filho de-José Simões e de Mocida a 24 de fevereiro de 1898, em Sapucaia, Estado do
desta Bernardes Simões, nascido em 17 de dezembro de
itio, casada, funccionaria municipal, domicilio eleito'904, no Districto Federal, casado, commercio, domicilio
ral Penha, (Qualificação requerida, n. 1.434 e. resileitoral de Penha, qualificação^ requerida n . 8.019 e
dente -á rua Plinio de Oliveira n . 29.)
/'
residente £ rua Panamá n. itt.'~"
JOÃO BAPTISTA (2.852), filho de Domingos Gonçalves
• FRANCISCO GOMES DA SILVA (2,838), filho de Antônio
.' Baptista e de Anna d.a Cunha Baptista, nascido a 20
Gomes da Silva e de Joanna-Maria da Conceição, has-de maio de" 1910, no Districto Federal, solteiro, com• cido em 10 dò agosto de'1890, ém Bananeira, Estado dá.
mercio, domicilio eleitoral Penha. '(Qualificação r e Parãhyba do Norte, solteiro, commercio. domicilio eleiquerida, n . 1.444 e residente á rua Lobo Júnior n u - »
loral de Piedade, qualificação-requerida n . 11.709 e r e mero 44.)
•
sidente á rua Leopoldina Bastos n. 386.
DOMINGOS
ALVES
GUIM
ARES
(2.853), filho de DoJOSE' MENDES DE OLTVEIRA JÚNIOR (2.839), filho de
mingos "Alves da Cunha Guimarães e de Adelia do Rego
José Mendes cie Oliveira e de Francisca.Mendes, nascido
Guimarães, nascido em 15 de janeiro de 1890 nõ Disem 30 de outubro de 1894, no Districlo Federal, casado,
tricto Federal, solteiro,, negociante, domicilio eleitoral
iommercio', domicilio eleitoral . de Penha, qualificação'
Piedade.- (Qualificação requerida, n . 97 e residente á
requerida n. 9.208 e residente á rua Itabu' n. 113:
rua do Amparo n. 20.)
ARISTIDES MARQUES CORRÊA (2.840), filho de Fidelis José
BENTO RODRIGUES'BORGES (2.854), filho de Joaquim
Marques Corrêa e de Eugenia Maria Marques Corrêa,
Rodrigues Borges e de Amalia Caetano Borges, nascido
"nascido em 13 de março de 1916, no Districto Federal,
em 14 dezembro de 1911 no Districto Federal, -Casado,
solteiro, commercio,' domicilio eleitoral de Piedade, quacapoteiro, ,domicilio eleitoral Piedade.
(Qualificação
lificação requerida n. 1.017 e residente á rua Luiz
requeriréí/ n . 10.850 e residente, á rua Assis Carneiro
Silva n. 99.
n." 10.)
11

1

1

;

;

1

L

3102 Sexta-feira

ROT.FTTM FLFTTORAT:

31

JOÃO DIAS GUERRA (2.855), filho de Ernesto Lopes Guerra e de Adelina Dias Guerra, nascido a 10 de novembro de 1902, no Districto Federal, operário, solteiro,
domicilio eleitoral Irajá. (Qualificação requerida, n u mero 11.398 e residente á rua João Rego n . 140.)
JOSE' NUNES ALVES (2.856) ,filho de José Nunes Alves e
de Esmeraldina de Figueiredo Alves, nascido a 24 de
setembro de 1887, do Districto Federal, solteiro; commercio, domicilio eleitoral Irajá. (Qualificação requerida, 1.793 e residente á rua Roberto Silva n. 78.
NELSON MENEZES (2.857), filho de Angela Maria da Conceição, nascido a 22 de janeiro de 1916, em Caxias, E s tado do Rio de Janeiro, solteiro, operário, domicilio eleitoral Irajá. (Qualificação r e q u e r i d a , n . 1.217 e residente á rua Roberto Silva n . 30.)
*
SEBASTIÃO BERCHIELLI
(2.858), f i l b o
de Eugênio Berchielle e de Carolina Gambini, nascido em 3 de
fevereiro de 1905, em Petropolis, Estado do Rio de J a neiro, solteiro, commercio, domicilio eleitoral Ira.iá.
(Qualificação requerida, n. 1.205 e residente á rua Senador Antônio Carlos n. 369.)
2AIRA DA COSTA CARVALHO (2.859), filha de Laura
Etelvina, nascida em 23 de fevereiro de 1890 no Districto Federal, viuva, domestica, domicilio eleitoral
irajá. (Qualificação requerida, 1.055 e residente á rua
Uranos n . 659'.)
ALBERICO MANOEL DE ARAÚJO (2.860), filho de Joaquim
Manoel de Araújo e de Deolinda Dias de Araújo, nascido
em 17 de setembro de 1878, em Campos, Estado do Rio
de Janeiro, casado, funecionario aposentado, domicilio
eleitoral Irajá. '(Qualificação requerida, n . *1.221 e r e sidente á rua Nova Sião n. 42.) <(RINEU BORGES DE MENEZES (2.861), filho de Frederico
Borges de Menezes e de Salustiana Gomes de Oliveira,
nascido a 24 de maio de 1907, no Districto Federal, solteiro, commercio, domicilio eleitoral Irajâ. (Qualificação requerida, n . 1.1S2 e residente á rua Uranos n u mero 961.)
PAULO PRADO PERETRA (2.862), filho de Gil Pereira o
Cedalina Cândida Pereira, nascido a 7 de fevereiro no
Distrito Federal, solteiro, estudante, domicilio eleitoral
Piedade. (Qualificação requerida, n . 1.032 e residente
á rua Teixeira de Azevedo n. 19.)
GEORGETA MARTINS ANDRADE . (2.863). filha de João
Martins de Araújo e de Marciana Balbina de Araújo,
nascida a 6 de maio de 1893 no Districto Federal, casada, domestica, domicilio eleitoral Penha. (Qualificação requerida, n . 1.154 e residente á rua Soares Meirelles n. 46.)
ÚIACYRA MADUREIRA CUNHA (2.864), filha de Oscar
Martins Madureira e de Maria Magdálena Madureira de
Jesus, nascida a 16 de agosto de 1900 no Districto F e deral, viuva, domestica, domicilio eleitoral Iraja. (Qualificação requerida, n . 1.195 e residente á rua Nova
Sião n. 26.)
JOÃO JOSE' DE BARROS (2.865), filho de Saturnino José
de Barros e Maria da Conceição Vieira de Barros, nascido a 7 de janeiro de 1913 em Parahj'ba do Sul, Estado do
Rio de Janeiro,"solteiro, operário, domicilio eleitoral
Piedade. (Qualificação requerida, n . 4.396 e residente
à avenida Passos n . 75.)
LUIZA PORTO PERDIGÃO NOGUEIRA (2.866), filho de
Lourenço da Silva Porto e Quiteria Gurgel' Porto, nascido a 30 de novembro de 1893 no Ceará, casada, pianista, domicilio eleitoral Piedade. (Qualificação requerida,
n . 1.951 e residente á rua Clarimundo de Mello n. 847.)
WALDEMAR CÂMARA (2.867), filho de Antônio Câmara e
de Palmyra Rodrigues Pontes, nascido a 1 de janeiro de
1911, no Districto Federal, solteiro, commercio, domicilio eleitoral Penha. (Qualificação requerida, n. 6.173,- e
residente á rua General Polydoro n . 288.)
LUIZ DE MATTOS FERNANDES (2.868), filho de Augusto
José Fernandes e Januaria de Mattos Fernandes, nascido
a 10 de setembro de 1912, em Mauá, Estado do Rio de
Janeiro, solteiro, commercio, domicilio eleitoral Irajá.
(Qualificação requerida, n.*2.024 e residente á rua Roberto Silva n . 42.)
MARIA MARQUES (2.869), filha de Ezequiel Garcia de Brito e de Idalina Garcia de Brito, nascida em 24 de fevereiro de 1903, no Districto Federal, casada, commercio,
s
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domicilio eleitoral Piedade.
(Qualificação
requerida,
n . 2.085 e residente á rua Bernardo Guimarães n . 144.)
ALICE BORGES MANGABA (2.870), filha de Manoel Josá
Borges e de Bernardina da Silva Borges, nascida a 25 de
agosto de 1893, no Districto Federal, casada, commercio,
domicilio eleitoral de Piedade, qualificação requeriúa
n . 21.150 e residente á rua Clarimundo de Mello n u mero 968.
AGOSTINHO JOSÉ DO VALLE (2.871), filho de Brazilina
do Valle, nascido a 12 de agosto de 1910, em Parayha
do Sul, Estado do Rio de Janeiro, solteiro, commercio,
domicilio eleitoral de Piedade, qualificação requerida
n. 6.575 e residente á rua 26 n. 2 1 .
LEONOR BORGES MANGABA (2.872), filha de Manoel da
Silva Mangaba e de Alice Borges Mangaba, nascida a 2s)
de março de 1915, no Districto Federal, solteira, com^
mercio, domicilio eleitoral de Piedade, qualificação r e querida n . 2.149 e residente á rua Clarimundo de Mello
n . 968.
NELSON MACEDO (2.873), filho de Antônio de Souza M i cedo e de Margarida Barbosa Macedo, nascido a 20 de
outubro de 1911 no Districto Federal, solteiro, operário,
domicilio eleitoral de Piedade, qualificação requerida
n . 1.331 e residente á avenida Suburbana n . 2 . 7 2 3 .
SEBASTIÃO DANTAS (2.874), filho de Josino Dantas e de
Maria de Vargas Pinto Dantas, nascido a 25 de fevereiro
de 1907, em S. José das Taboas, Estado do Rio de J a neiro, solteiro, operário, domicilio eleitoral de Piedade,
qualificação requerida n. 1.405 e residente á rua Leopoldina n. 98.
JOSÉ GOMES DE MORAES (2.875), filbo de Elysio Gome3
de Moraes e de Amélia Gomes de Moraes, nascido a 2 de
agosto de 1896 em Bello Horizonte. Estado de Minas Gs-raes, casado, operário, domicilio eleitoral de Piedad3,
qualificação requerida n. 1.876 e residente á rua Goyaz
numero 786.
MARIO MAGALHÃES DEGOW (2.876), filho de Henrique
Augusto Degow e de Dolores Magalhães Degow, nascido
a 4 de janeiro de 1910, no Districto Federal, casado,
funecionario publico, domicilio eleitoral de Piedade,
transferencia de Valença, é residenta á rua Pereira
Franco n . 121.
OSWALDO PINTO DE REZENDE (2.877), filho de Norival
Pinto de Rezende e de Mercedes Furtado de Rezende, n a s cido a 22 de setembro de 1915, no Districto Federal,
solteiro, operário publico, domicilio eleitoral de Piedade,
ex officio, 70, B. E . 70, de 1934 e residente á rua P e reira de Figueiredo n. 173.
HILÁRIO FIDELIS DA SILVA (2.878), filho de João F i delis e de Idalina Fidelis, nascido a 16 de março de
1914, no Estado do Rio de Janeiro, solteiro, servente,
domicilo eleitoral de Piedade, ex officio, 33. B . E . 70,
de 1934 e residente no largo do Camboalá sem numero.
JOÃO CAROLINO DE OLIVEIRA (2.879), filho de José Carolino de Oliveira e de Maria Luiza de Oliveira, nascido
a 2 de agosto de 1909, no Districto Federal, solteiro, operário publico, domicilio eleitoral de Piedade, ex officio,
n . 39, B. E. 70, de 1934 e residente á Avenida Almirante Barroso n. 6.
NORIVAL NEPOMUCENO DA SILVA (2.880), filho de L a u rindo Nepomuceno da Silva e de Elisa Malha da Silva,
nascido a 5 de outubro de 1913 no Districto Federal,
solteiro, operário publico, domicilio eleitoral de Piedade, ex officio, n . 60, B. E . 70 e residente á rua Caldas
Barbosa n. 189.
WALTER LAFITE (2.881), filho de Herminio Lafite e do
Geny Lafite, nascido a 10 de maio de 1913, no Districto
Federal, solteiro, operário publico, domicilio eleitoral de
Piedade, ex officio, 90, B . E . 70 e residente á rua Djalma Dutra n. 166.
JOSÉ MARIA NO DA SILVA (2.882), filho de Manoel Joaquim da Silva e de Joanna Annunciada dós Santos, n a s cido a 3 de maio de 1897, em Limoeiro, Estado de P e r nambuco, casado, commercio, domicilio eleitoral de P i e dade, transferencia de Recife, e residente á rua Goyaz
numero 420.
JOSÉ BONIFÁCIO BORGES DE ARAÚJO (2,883)", filho de
José Borges Araújo e de Josepha Dias de Araújo, nascido a 5 de junho de 1916, no Districto Federal, solteiro,
operário publico, domicilio eleitoral de Piedade, ex offi-
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cio' 42, B . E . 70 e residente á .travessa Henriqueta n u ' mero 14.
Í)AI\'TON TAVARES PAES (2,884), fillio de Theophito T a vares Paes e de Zulmira Tavares Paes, nascido a 24 de
abril de 1904, em Morro Alto, Estado de Minas Geraes,
casado, chimico, domicilio eleitoral no dislricto m u n i cipal de Piedade, qualificação requerida n . 1.509 e r e sdente á rua Paula Brito n. 158.
WALDEMAR DE ALMEIDA BEIJINHO (2.885), filho de
Theophilo de Almeida Beijinho e de Maria Amélia Beijinho, nascido a 6- de-junho de 4915, no D . Federal,'
solteiro, operário publico,, domicilio eleitoral de Piedade, ex officio, 85, B . E . 70 e residente á rua Jacú n u mero 143.
OSMAR DA COSTA (2.886), filho de João da Costa e de
Maria da Costa, nascido a 8 de agosto de 1915, no Districto Federal, solteiro, operário publico, domicilio eleitoral de Piedade, ex officio, 66, B . E . 70 e residente á
rua Clarimundo de Mello n. 237.
IEZAR AUGUSTO CORRÊA DE OLIVEIRA (2.887), filho de
Antônio Corrêa de Oliveira e de Maria da Gloria Corrêa de Oliveira, nascido a 10 de janeiro de 1902, em
Corumbá. Matto Grosso, "casado, empregado publico, domicilio eleitoral de Penha, ex officio, sem numero, B . .
E . 69. dc 1934 e residente á rua Nicarágua n . 69.
3U1LHERM1NO RIBEIRO DE ALMEIDA (2.888), filho de
João Ribeiro de Almeida e de Maria José de Almeida,
nascido a 10 de janeiro de 1889 no Esta,do de. S. Paulo,
casado, dentista, domicilio eleitoral de Irajá, qualifica. ção requerida n. 1.265 e residente á rua Lopoldina n u mero 6 1 .
JAYME' SOARES RANGEL (2.889), filho de José Soares da
Silva Rangel e de Antonia Cardoso.Rangel, nascido a 24
de março de 1892 em Campos, Estado do Rio de Janeiro,
casado, operário, domicilio eleiloral de Irajá, 11.374 e
residente á rua "Leonor Mascarenhas n. 26,
tiAMARTINE MEDEIROS DE CARVALHO (2.890), fillio do José Medeiros de Carvalho- e Henriqueta Medeiros de
Carvalho, nascido em 20 de março de 1914, no Districto >•'
Federal, solteiro, funecionario publico, domicilio elei. toral Irajá, qualificação requerida n. 1.223 e residente
á rua Tangará n . 32.
;

LLVARO BEZERRA DE ANDRADE (2.89.1), filho de Joaquim Bezerra cie Andrade e Thereza Maria de Andrade,
nascido em 10 de setembro de 1919, no Districto Fe-',
• deral, solteiro, operário publico, domicilio eleitoral Piedade, qualificação ex-officio o.. 11, B . E . 70 e residente á rua Antônio do Carmo n . 19.
CELMIRA DE ALMEIDA SANTOS (2.892), filha de Manoel
Pinto dos Santos e Leonidia Medeiros de Almeida, nascido em 14 de janeiro de 1912, no Districto Federal, solteira, domestica, domicilio eleitoral Piedade, qualifica. ção requerida n. 1.023 e residente á rua Guiihermina
n . 29.
.
• .
. .'
ELOY MICAS MONTES (2.893), filho de Francisco Micas e
i Francisca Montes, nascido em 10 de outubro de 1903, no
Districto Federal, casado, operário, domicilio eleitoral
Irajá, qualificação requerida n . 1.245 e~ residente á
rua, Nova Sião n. 42.
JAYME SILVA (2.894), filho de Joaquim da Silva e Maria
* Ribeiro, nascido em 24 de setembro de 1911, no' Distrit o Federal, solteiro, operário, domicilio eleitoral Penna, qualificação requerida n . 1.441 e residente á ruà
Grussahy n. 114.
ANTONIA MARTINS DE ARAÚJO (2.895), filha de João
Martins de Araújo e Marciana Martins de Araújo, nascido em 13 de junho de 1898, no Districto Federal, ca-,
sada, commercio, domicilio eleitoral Penha, qualificação
requerida n. 7.055 e residente á rua Soares Meirelles
n. 46.
MANOEL MARTINS VALLADÃO. (2.896), filho de José Mar. tins Valíadão e Anna da Costa Valladão, nascido em 22
de abril de 1905, no Districto Federal, casado, linoty- pista, domicilio eleitoral Piedade, qualificação requer i d a s . 2.147 e. residente á rua Méira n . 19.
JOSE' LACERDA LYRA DA SILVA (2.897), filho de Carlos Rodrigues Lyra da Silva e Julia de Lacerda Lyra da
Silva, nascido em 17 de julho de 1912, no Districto F e deral, solteiro, commercio, domicilio eleitoral Piedade,
qualificação requerida n . 10.924 e residente á rua Raticlif n. 29..
- ,UBERALDO ELIAS DE SOUZA (2.898), filho de Secundino
Elias dc Souza o Vitalina Maria da Conceição, nascido
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em 5 de abril de 1910, no Estado do Rio de Janeiro,
nha, qualificação ex-officio n , 782 e residente á r u a
S. Francisco Xavier n . 577.
JOSE' RODRIGUES DANTAS (2.899), filho'de Esmeria Rodrigues Dentas, nascido em 15 de junho de 1911, em
Leopoldina, Estado de Minas, solteiro, portuário, domicilio
eleitoral. Penha, qualificação ex-officio
n . 299, B . E . ,
67 de 934 e residente á rua José Hygino n . 350'.
CALIXTO FRANCISCO DE MAGALHÃES (2.900), filho d e
João Francisco de Magalhães ,e Demithildes da Conceição, nascido em 14 de outubro de 1887, em Juiz de Fora,
Estado de Minas Geraes, solteiro, tihtureiro, domicilio
-eleitoral Penha, qualificação ex-officio s/n., B . E . 70'de
934,. e residente á rua Pelotas n . 77.
ESTHER FRIEDERICHS BALDNER (2.901), filha de João
Henrique Friederichs e Dionizia Friederichs, nascida
em 13 de fevereiro de 1900, em Petropolis, Estado do
Rio de Janeiro, casada, domestica, domicilio eleitoral
Irajá, qualificação requerida n. 2.016 e residente á rua
Nova Sião n. 42.
HENRIQUE JACOB BALDNER' (2.902),- filho de Henrique
Baldner e Elisa Baldner, nascido em 4-de setembro de
1892, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, casado,
operário, domicilio eleitoral Irajá, qualificação requerida n . 2.015 e residente á r u a Nova Sião n. 2 3 .
MARGARIDA LAMEIRA 'FRIEDERICHS (2.903), filha do
José Figueiredo Lameira e Josepha Sahchçs Lameira,
nascida em 30 de junho de 1910, no. Districto Federal,
casada, domestica, domicilio eleitoral Irajá, qualificação requerida n. 2.011 e residente á rua Nova Sião n u mero 42.
'
.
'*
EDELV1NA MARTINS COUTO- (2.904), filha de João Martins de Araújo e Marciana, Martins de Araújo, nascida
em 16 de março de 1906, nó-Districto Federal, viuva,
domestica, domicilio eleitoral; Penha, • qualificação r e querida n. -718 e residente á, rua Basilio de Britto n. 108.
BELMIRO DA. SILVA CAMPOS (2.905), filho de Joaquim"
José da Silva Campos e Geraldina Affonso de Moraes,
nascido em 23 de fevereiro de .1869, em Raiz da Serra,
Estado do Rio de Janeiro, casado,-.funecionario aposentado, domicilio eleitoral Penha, qualificação requerida
n. 9.026 e residente á rua Piauhy n . 94.
OSWALDO DE OLIVEIRA (2.906),. filho de Manoel Joaquim de Oliveira e Alcina Maria de Oliveira, nascido em
10 de julho de 1911, no Districto Federal, casado, commercio, domicilio-eleitoral Irajá, qualificação requerida n. 2.028 e residente á r u a Pereira L a n d i m ' n . 28..
NELSON LEAL LIMA (2.907), filho de Francisco Leal Sanches. e Virginia Lima Leal, nascido em 30 de março de
1909, no Districto Federal, solteiro, commercio, domicilio eleitoral Irajá, qualificação requerida n . 2.009 e
residente á rua Dionisio n . 13.
RISOLETA CECÍLIA DA CUNHA (2.908),' filho de Braz
Eudorio da Cunha e Maria Magdálena da Cunha, nascida em 23 de novembro de 1910, no Districto Federal,
.solteira, estudante, domicilio eleitoral 'Irajá, .qualificação requerida n . 2.010 e residente á rua Roberto Silva
'u. 34.
',
IRACEMA MAINHARD (2.909), filha de João Rodrigues Manhães e Amelia Luiza Manhães, nascida em 17 d e m a i o
de 1901,'em Campos, Estado do Rio de Janeiro, casada,
domestica, domicilio eleitoral Traja, qualificação requerida n. 2.145 e residente á rua 4 de Novembro n. 43.
PAULO ALEXANDRE KLAVIN (2.910), filho de Alexandre
Klavin e Catharina Klavin, nascido em 3 de janeiro d e
de 1903, em Orleans, Santa Catharina, solteiro, portuário, domicilio eleitoral Penha, qualificação
ex-officio,
249,.B. E . 67 e residente á rua Alves de Brito 27.
MARIO PROCOPIO DE SOUZA ( 2 . 9 1 1 ) , ^ filho de Servulo
Proeopio de Souza e Maria Rita de Souza, nascido em 22
de agosto de 1894, no Districto Federal, casado,, commercio,- domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida 1.248 e residente á rua Anna Telles 3 1 .
ANTONIO MORAGAS (2.912), filho de Júlio Moragas e E l vira Casanovas, nascido em 13 de fevereiro de 1910, no
Districto Federal, solteiro, commercio, domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida 1.955 e residente A
rua Assis Carneiro n . 10.
JOÃO,DE LIMA (2.913), filho de Jacintho José de Lima e
Maria Rosa de Lima, nascido em 20 de dezembro de 1898,
no Districto Federal, solteiro, operário, domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida 858 e residente á
• rua Assis Carneiro 10.
s

/

3104

Sexta-feira

vnj

3i

FT1M F.T FTTORAL"

AíTosto de 1034

ARYKERNE RIBEIRO DA ROCHA (2.936), filho *de Manoel
Ribeiro da Rocha e Georgina Alves da Rocha, nascido
em 14 de novembro de 1910 no Districto Federal, solteiro, tS"pographo, domicilio eleitoral Penha, qualificação requerida n. 2.662 e residente á rua Clarisse F o r tuna n. 16.
SEVERINO CORRÊA NOBREGA (2.931), filho de Manoel
Corrêa Nobrega e Maria Corrêa Nobrega, nascido em-)l5
de setembro de 1901, em Mamanguape, Estado da P a r ã hyba do Norte, casado, militar, domicilio eleitoral Penha,
. qualificação requerida n . ' 1.716 e residente á rua F r a n cisco Ennes n. 16.
ANTONIO DA SILVA ESCOBAR (2.932), filho de Sophia
Mana do Pillar, nascido em 13 de junho de 1872, em
S. João de Itaborahy, Estado do Rio de Janeiro, casado,
funecionario aposentado, domicilio eleitoral Pepha. qualificação requerida n, 1.439 e residente á rua Burubi
numero 83.
JUVEÍVAL GONÇALVES (2.933), filho dc João Saraiva Gonçalves e Adolphina Gonçalves, nascido em 23 de novembro de 1903, em Joinville, Santa Catharina, casado, a r tífice, domicilio eleitoral Penha, qualificação requerida n. 1.438 e residente á rua Jacurutana n. 214
JOSÉ GUSTAVO DO COUTO (2.934), filho de Custodio José
do Couto e Palmyra Rodrigues do Couto, nascido em 10
de setembro de 1909, no Districto
Federai, solteiro,
commercio, domicilio eleitoral Penha, qualificarão r e querida n. 1.714 e residente á" rua Quito n . 53.
JOSÉ ANTONIO DO AMARAL (2.935), filho de Antônio
Cláudio do Amaral e Julieta. da Silva Maia, nascido em
18 de janeiro de 1902 no Districto Federal, ca-ado,
commercio, domicilio eleitoral Piedadade, qualificação
requerida n. 11.114 e residente á rua Amalia n. 153.
OSWALDO GONÇALVES PRATA (2.936), filho de Valentim
Gonçalves Prata e Adelina Pacheco Prata, naseido em
21 de março de 1908, em Cabo Frio, Estado do Mio de
Janeiro, casado, empregado publico, domicilio eleitoral
Penha, qualificação ex officio n . 350, B. E. 76 e residente á rua Ca já n. 76.
JOÃO JOAQUIM COELHO (2.937), filho de Vasco Joaquim
- Coelho e Isaura Augusta Coelho,^nascido em 30 de. abril
de 1900, no Districto Federal, solteiro, militar reformado, domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida n. 9.652 e residente á rua Pernambuco n. 310.
PAULO GONÇALVES PRATA (2.938), filho de Valentim
Gonçalves Prata e Adelina Pacheco Prata, nascido em 16
de fevereiro de 1913, em Cabo Frio, Estado do Rio de
Janeiro, solteiro, funecionario publico, domicilio eleitoral Penha, qualificação ex officio n. 357, B. E . 76 e r&sidente â estrada do Quitungo n. 367.
ARMANDO VIEIRA MARÇAL (2.939), filho de Vicente Pedro
Vieira e Carolina Vieira Marcai, nascido em 14 de outubro de 1902, no Districto Federal, casado, operário, .
domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida n u mero 824 e residente á rua Victorino Amaral n. 46.
OSWALDO PEÇANHA MATTOS (2.940), filho de José Tinoco
de Mattos e Ernestina Alves Peçanha, nascido em 20 de
maio de 1905, em Campos, Estado do Rio de Janeiro,
solteiro, portuário, domicilio eleitoral Penha, qualificação ex officio n. 258, B. Jfi. 67 e residente á rua,,Frei
Caneca n. 393.
CANTIDIANO COSTA (2.941), filho de João Luiz Moreira e
Josepha Alves da Costa, nascido em 7 de junho de 1893,
em Laranjeiras, Estado de Sergipe, casado, operário,
domicilio eleitoral Piedade, qualificação ex officio numero 956 e residente á avenida Ataliba n. 14.
QUIRINO FRANCISCO DE SOUZA (2.942), filho de F r a n cisco de Souza Machado e Caridade Maria da Conceição,
nascido em 31 de março de 1881, em Itaborahy, Estado
rio Rio de Janeiro, casado, operário, domicilio eleitoral
Piedade, qualificação requerida n . 6.032 e residente á
ANTONIO DA ROCHA MONTEIRO (2.928), filho de Franr u a Nova do Amorim n . 38.
cisco da Rocha Monteiro e Gertrudes Espinola MonteiOCTAVIO RINO SALVADOR (2.943), filho de Manoel Louro, nascido em 4 de julho de 1913, no Districto F e renço Salvador e Honorina Rino Salvador, nascido em.
deral, solteiro, commercio, domicilio eleitoral Piedade,
19 de novembro de 1911, no Districto Federal, solteiro,'
qualificação requerida 2.004, e residente á rua Goyaz
funecionario municipal, domicilio eleitoral Penha, qua4^82.
lificação requerida n. 1.291 e residente á rua Frei
JOSÉ ARNALDO CAVALCANTE (2.929), filho de Joaquim
Caneca n. 568.
Arnaldo Cavalcante e Maria Rita Cavalcante, nascido
ALBERTO CLEMENTE PEREIRA (2.944), filho de Manoel
em 26 de agosto de 1893, em Penedo, Estado de AlaClemente Pereira e Carolina Rosa de Lima, nascido em
goas, casado, operário, domicilio eleitoral Piedade, qua13 de fevereiro.de 1892, em Taboas, Estado do Rio de
lificação requerida 11.659, e residente á estrada RiJaneiro, casado," operário, domicilio eleitoral Piedade,
cardo Albuquerque 28.

LUIZ THEOPHILO DA COSTA FILHO (2.914), filho de Luiz
Theophilo da Costa e Alzira Theodora da Costa, nascido
em Í9 de janeiro de 1914, no Districto Federal, soltei• ro, operário, domicilio eleitoral Piedade, ex-officio, 50,
B . E . 70 e residente á rua D . Eugenia 3 3 .
FLORO ARNALDO MENDES (2.915), filho de Manoel Anlonio Mendes e Judith Maria da Luz Mendes, nascido em
23 de junho de 1912, no Districto Federal, casado, operário, domicilio eleitoral Penha, qualificação requerida
- 934 e residente á rua Drani 93.
MOACYR FERNANDES ROLIM (2.916), filho de José bernandes Rolim e Anna Lopes Rolim, nascido em 24 de
maio de 1913, no Districto Federal, solteiro, operário,
domicilio eleitoral Piedade, ex-offivio 55, B . E . 70 e r e sidente á rua Dias da Cruz 320.
MANOEL VICENTE DE SÁ (2.917), filho de Igino Vicente
de Sá e Rachel Joanna de Sá, nascido em 1 de agosto de
1899, em Areai, Estado do Rio de Janeiro, casado, mechanico, domicilio eleitoral Penha, qualificação requerida 8.149 e residente á rua Pequiry 20.
HURAC1DES DE OLIVEIRA REIS (2.918), filho de Erico
Amancio dos Reis e Juvenilia Gonçalves de Oliveira,
nascido em 6 de setembro de 1912, no Districto Federal,
solteiro, commercio, domicilio eleitoral Penha, 10.377 e
residente á praça do Engenho Novo 36.
JOSÉ THOMAZ DA SILVA (2.919), filho de Manoel Thomaz
3arbosa e Generosa Barbosa da Silva, nascido em 5 de
setembro de 1909, em Muricy, Estado de Alagoas, casado, commercio, domicilio eleitoral Irajá, qualificação requerida 3.168 e residente á rua Mario Hermes 16.
ANTÔNIO-JOAQUIM ALVES BRANCO (2.920), filho de Antônio' Alves Branco e Anna Gonçalves Branco, nascido
em 20 de outubro de 1889, em Portugal, casado, al' • faiate, domicilio eleitoral Penha, ex-officio sem numero, B. E . 70, de 934, e residente á rua Sacadura Cabral 33.
' DOMINGOS ROSA DE SOUZA (2.921), filho de Sabino Rosa
e Jovelina Ribeiro, nascido em 15 de setembro de 1901,
em Campos, Estado do. Rio de Janeiro, solteiro, opera- „
rio, domicilio eleitorai Irajá, qualificação
requerida
977 e residente á rua João Romariz 67.
MOZART BAPTISTA CORRÊA (2.922), filho de Luiz Ba- ptista Corrêa e lzabel Corrêa de Paula, nascido em. 3
de fevereiro de 1913, no Districto Federal, solteiro, operário, domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida 584 e residente á rua Barão 260.
JOÃO LEONI (2.923), filho de Ernesto Leoni e Cidalia de
Araújo Leoni, nascido em 5 de setembro de 1915, no
Districto Federal, solteiro, operário, domicilio eleitoral Piedade, ex-officio 40, B . E. 70 e residente á rua
S. Christovão 517.
JOSÉ JOAQUIM RODRIGUES (2.924), filho
de Antônio
Joaquim Gonçalves Rodrigues e Maria de Jesus .Ferreira, nascido em 13 de fevereiro de 1913, no Districto
Federal, operário, domicilio eleitoral Piedade, ex-officio 43 e residente á rua Allah Kardec 64.
ALBERTO CABRAL DE MELLO (2.925), filho de Manoel
Cabral de Mello e Maria de Jesus Mello, nascido em 26
de junho de 1900, no Districto Federal, casado, operário, domicilio eleitoral Piedade, ex-officio 4, B . E . 70
e residente á rua Torres de Oliveira 8.
ALBERTO-LUIZ DIAS (2.926), filho de Luiz Jacintho Dias
e Angelina Julia Dias, nascido em 14 de novembro de
1897, no Districto Federal, casado, commercio, donncj- '
lio eleitoral Piedade, qualificação requerida 1.154 e residente á rua Guarapuava 55.
JOSÉ MOREIRA DOS SANTOS (9.297), filho de Leovaldo
Moreira dos Santos e Bernardina Rodrigues dos Santos, nascido em 8 de outubro de 1914, no Estado do Rio
de Janeiro, solteiro, operário, domicilio eleitoral Piedade, ex-officio 44, B . E . 70 e residente á rua do Commercio 42.
1
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Qiiaüficação" requerida n. 827 e residente á rua Xavier
das Conchas n. 31.©RI.ANDO MOUTíNHO MAIA (2.945), filho de Amando
Moutinho Maia e Eugenia Mattoso Monlinho Maia, nascido em 22 de janeiro de 1916, nó Districto Federal, soítéiro, operário, domicilio eleitoral Piedade,- qualificação ex officio n . 64, B . E . 70 e residente á rua Carvalho de Souza n . 190.
. -JOSÉ PEREIRA DA SILVA (2.946), filho de Potycafpo Pereira da Silva e Lydia Augusta da Silva, nascido em
25 d'è dezembro de 1886,, em Mogy-mifitn, Estado' de
São. Paulo, casado,- operário, domicilio eleitorai Penha,
qualificação requerida n . 7.388 e residente á rua Itaqui n. 6 1 .
'FRANCISCO RIBEIRO D A SILVA (2.947), filho de.Antônio
Ribeiro, da Silva e Francisca Umbelina Ribeiro da Silva,
nascido em_30 de abril de 1891, em Juiz; dê Fora, Estado de V.iiías Geraes, ca/ado, negociante, domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida n . 1.333 e residente â rua Glaziou n. 9,
JOAQUIM DE OLIVEIRA MAIGRE FERREIRA DA GAMA
(2.948), filho de Luiz Felippe Maigre Ferreira da Gama
e Paulina de Oliveira Gama, nascido em Í0 de maio de
1908, no Districto Federal, casado, commercio. domicilio eleitoral Penha, qualificação requerida n . 655 e r e sidente á rua - Nicarágua li. 120.
MARTO DO CARMO BALARO (2.949), filho, de" Guilherme
Balaro e Guiihermina Balaro, nascido em 6 de outubro
de 1911, no Distrieto Federal, solteiro", comfnereio, domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida numero 1.692 e residente á rua Clarimundo de Mello n. 446.
CECILIO BARBOSA (2.950), filho de Paulo Barbosa e Maria do Espirito Santo Barbosa, naseido em 2 de" junho
de 1916, em São João d'El-Rey, Estado de Minas Geraes,
solteiro, operário, domicilio eleitorai Penha, qualifi- —•
cação requerida n . 1.460 e resitíefite á rua André
Pinto n . 3 3 .
GUSTAVO SARAIVA (2.951), filho de João Saraiva e Maria
uo Espirito Santo Saraiva, nascido em 26 de. fevereiro .
de 1906, no- Districlo Federal, solteiro, pintor, domicilio
eleitoral Irajá.- qualificação requerida n . 1.880- e residente á rua Maria da Gloria n . 27.
' L Ü D G E R O GRACELINO DA C U N H A (2.952), filho de F r u eíuoso Paterim da Cunha e Maria Umbelina da Cunha,
naseido em 26 de março de 1884, nõ Districto Federal,
casado, operário, domicilio eleitoral- Piedade,, qualificação requerida n. 598 e residente á rua D . Clara n u mero 209.
ANTÔNIO GOMES VIEIRA (2.95-3), filho de Del fino Gomes
Vieira e Henriqueta da Silva, nascido em 28 de- fevereiro dè.. 19Í3, no Districto Federal, solteiro, operário,
domicilio eleitoral Irajá, qualificação requerida numero
1.246 e residente á r u a Uranos n . 967.
. JQAÜ PINTO GONZAGA (2.954), filho de Francisco Pinto
da Silva e Miq.uelina Angela dè Jesus, nascido êm ,21
d e j u n h o de 1901, em- Minas Geraes,. solteiro', coiíimer. cio, domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida
n.- 2.083 e residente á praça Quintino Bocãyüva n u mero 5.
MANOEL TRANQUILINO DA'SILVA (2.955), filho de José
Moreira dos Santos e Josepha Alexandrina da-Goncelç.ao, nascido em 17 de julho dc 1899, em Paímares, 'Estado de Pernambuco, solteiro, ferroviário,- domicilio"
"eleitoral Irajá, -qualificação requerida n . 206 e residente- á r u a Uranos n . 963,
JACINTHO FERREIRA (2.956), filho de Antônio Ferreira
3. Elisa Augusta da Silva, nascido em 1 de maio de 1905,
"LIO Districto Federal, casado, operário, domicilio eleitoral Irajá, qualificação requer ida-n. 1.792 e residente
á rua. Uranos n . 78.
ARMANDO GONÇALVES CRUZ (2.957), filho de AntônioGonçalves Cruz e Leopoldina Dias "Cruz, nascido em 1
de março de 1897, no Districto Federal, casado, medico,
domicilio eleitoral; Piedade, qualificação requerida numero 1.3-30 e residente á rua S. Geraldo n . 24.
BALBINO MARQUES DE OLIVEIRA (2.95-8); filho de Luiza
da Silveira da Conceição, nascido em 30 de maio de
1893, em Santa Clara, Estado de Minas Geraes, solteiro,
operário, domicilio eleitoral Piedade,, qualificação r e querida n . 11.449 e residente á rua Paula Brito n u mero. 215.
:
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JOÃO MANOEL DE .MORAES (2.959), filho de João Mario
da Silva e Maria Pastora, nascido em 24 de dezembro
de 1880, em São Bento, Estado de Pernambuco, casado,
pedreiro, domicilio eleitoral Piedade, qualificação r e querida n.. 1.124 e residente á Estrada Henrique de
Mello n. 273.
ANTONIO PINTO DA SILVA (2.960), filho de Manoel Pinto
da Silva e Andreza Aguiar da Silva, nascido em- 29 de
maio de 1900, no Estado do Rio de Janeiro, solteiro,
commereio, domicilio eleitoral Penha, qualificação r e querida n . 6.317 e residente á rua do Senado n . 159.
MARIA ILÍ5A PEREIRA WÍLLEMAN (2.-961:), filho de João
Albino- Pereira e* Amélia Maia Pereira,, nascido em 6 '
de dezembro de 1909, em São Fidelis, Estado do Rio de
. Janeiro, casada, domestica, domicilio eleitoral Penha,
'qualificação requerida n. 898 e residente' á r u a Figueira de Mello n . 275.
*
JOÃO DE OLIVEIRA WILLEMAN (2.962), filho, de ÂntónÉa
Maria de Otiveirãi, nascido em' 16 de dezembro de 1905,
no Estado do Rio de Janeiro, casado,, commereio, domicilio eleitoral Penha,, qualificação requerida fl, 1.046
e residente á r u a Figueira de Mello n. 275,
BENEDICTO" FRANCO (2.963), fitho de Francisco Anselmo
da Costa Franco e L a u r a dè Souza Camargo, nascido em
29 de novembro de 1910, no Distrieto Federal, solteiro,
alfaiate, domicilio eleitoral Penha, qualif i c a ç ã o ' " e x of fiei o" sem numero. B . E . 70 e residente á r u a Dionysio n. 174.
ARARY PINTO DE ALMEIDA FRANCO (2.964), filho da
Tito Pinto de Almeida Franco- e Maria das Dores
Franco, nascido em 23 de maio de 1910, no Districto
Federal, solteiro, vidraceiro, domicilio eleitoral Penha,
qualificação "ex-officio" n . 62. B . E . 70 e residente
á r u a Uranos- n , 1.-272.
GABRIEL CARINO (2.965), filho de Leonardo Carinó e
Rosa Cacino,. nascido em 5 de março de 1910, no Districto Federal,- solteiro, auxiliar de investigador, domicilio
eleitoral Penha, qualificação requerida n. 57 e residente á rua Pedro Américo u. 28.ANTÔNIO VIANNA DE ARAÚJO (2.966), filho de Joaquim
Machado de Araújo e Izolina da Silva Vianna Araújo,
nascido em 11 de junho de 1903, no Distrieto Federal,
solteiro, commercio, domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida n . 9.960 e residente & r u a Meira n u mero 19.
- '
OSWALDO REIS (2.9'67), filho de João Corrêa dos- Reis e
Emilia Barbosa da Motta" Reis, nascido em 23 de s e tembro de i9'Ô0, em Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro-, casado, commercio, domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida u . 10.332 e residente á rua Gomes
Serpa r . 5 2 ,
FZEQUIEL ALBERNAZ (2.-968), filho de Sebastião Guimarães Albernaz e* Rosa Angélica Marques Al-bernaz,
nascido em 19 de julho de 1911-, h o Districto Federal,
solteiro, commercio, domicilio eleitoral Piedade, qualificação requerida, n . 1.281 e residente á rua Manoel
Victorino n. 73.
JAIR LISBOA GOUVÊA (.2.969;, filho de Odorico Gouvêa
. e TheoniiLa Lisboa Gouvêa, nascido em 2 de julho de
1913, no Districto Federal, solteiro, ferroviário, domi. cilio eleitoral Penha, qualificação requerida n . 11.724
e residente á rua Panamá n . 99.
WALDEMAR FERREIRA BOMFIM (2.970), filho de Jorge
- Ferreira Bomfim e de Anna Rosa' Bomfim, nascido em
14 de julho de 1907, em Aracaju', Estado de Sergipe,
•solteiro-, commereio, domicilio eleitoral de" P e n h a , ' q u a lificação requerida n. '641 e residente á rua Honduras
n . 46.
ALBERTO DE AGUIAR TEIXEIRA (2.971), filho de Anto, nio dc Aguiar Teixeira e de Faustína Cândida Teixeira,
nascido em 19 de maio de 1893, no Districto Federal,
casado, portuário, qualificação ex-officio n. 432, B. E. 67
de 1934 e residente á rua Maria do Carmo n. 206.
ARLIND'0 DO PINHO PINTO (2.972), filho de Antônio F r a n cisco Pinto e de Olivia do Pinho Pinto, nascido em 2 de
julho de 1914, em Água Limpa,- Estado de Minas Geraes,
solteiro, commercio', domicilio eleitoral de Piedade, qual i f i c a ç ã o requerida n.. 1.085 e residente á r u a Assis
Carneiro n. 19.
CHRISPTNIAKO DE SOUZA JÚNIOR (.2.973), filho de Jos«
Luiz cíe Souza e de Doretlina Rosa. de Souza, nascido em
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>5 de outubro de 1S89, em Vassouras, Estado do Rio de
Janeiro, casado, commercio, domicilio eleitoral de Piedade, qualificação requerida n . 346 e residente á avenida Suburbana n. 2.904.
JAYME DE ALMEIDA LIMA (2.974), filho de Edgard Ros. sini de Almeida Lima e de Maria Mayreno de Lima, nascido em 22 de setembro de 1912, no Districto Federal,
solteiro, professor, domicilio eleitoral de Piedade, qualificação requerida n. 52 e residente á rua Manoel Victorino n . 219.
OCTAVIANO CARREIRO DA SILVA (2.975), filho de José
Carreiro da Silva e de Delminda Carreiro de Oliveira,
nascido em 1 de maio de 1896, no Districto Federal, casado, electricista, domicilio eleitoral de Piedade, qualificação requerida n. 6.374 e residente á rua Agrícola
n. 14.
PEDRO ALVES PEIXOTO (2.976), filho de Geraldo Alves
Peixoto e de Balbina Dias Peixoto, nascido em 29 de
junho de 1903, no Districto Federal, casado, operário,
domicilio eleitoral de Penha, qualificação requerida n u mero 1.833 e residente á rua Antônio Carlos n . 391.
PAULINA GONÇALVES SANTOS (2.977), filha de Manoel
dos Santos e de Purificação Chaves, nascida em 14 de
maio de. 1898, no Districto Federal, viuva, enfermeira,
domicilio eleitoral de Penha, qualificação requerida n u mero 1.741 e residente á rua Dr. Weinsckenck n . 60.
MANOEL CÉSAR DE MENEZES (2.978), filho de Antônio
César de Menezes e de Rosa Maria Corrêa, nascido em
10 de abril de 1908, no Districto Federal, solteiro, empregado municipal, domicilio eleitoral de Penha, qualificação ex-officio n. 222, B . E . 77 e residente á rua
• Montevidéo n. 269.
ORLANDO JOAQUIM DE OLIVEIRA (2.979). filho de Heitor
Joaquim de Oliveira.e de Maria Torres de Oliveira, nascido em 12 de janeiro de 1906, no Districto Federal, solteiro,, pintor, domicilio eleitoral de Piedade, qualificação
requerida n. 6.373 e residente á travessa Fabrica n. 15.
JÚLIO FERREIRA LEMOS (2.980), filho de Antônio Ferreira Lemos e de Maria do Amor Divino, nascido em 20
de fevereiro de 1898. em Nova Iguassú', Estado do Rio,
casado, trabalhador, domicilio eleitoral de Piedade, qualificação requerida n. 6.029 e residente á rua Moreira
n . 20. ROBERTO DE MORAES (2.981), filho de Antônio da Silva
Moraes e de Maria de Jesus, nascido em 16 de abril de
1904, no Districto Federal, casado, portuário, domicilio
eleitoral de Penha, qualificação ex-officio n. 413, B. E .
67 e residente á rua Amélia n. 82.
JOSE' BENEDICTO DE SANTANNA (2.982), filho de João
Baptista de SanfAnna e de Silvina Avelina de SanfAnna, nascido em 12 de outubro de 1910, em Aracaju',
Estado de Sergipe, solteiro, portuário, domicilio eleitoral de Penha, qualificação ex-officio n. 367, B . E . C7
e residente á rua Gurupá n. 83.
HEIDIGUIBERTO PEREIRA BARBOSA (2.983), fitho de Benedicto Pereira Barbosa e de Julia Maria de Azevedo,
nascido em 2 de maio de 1895, em Pirahy, Estado do Rio
de Janeiro, casado, empregado publico, domicilio eleitoral de Penha,"qualificaçâo ex-officio n. 417, B . E . 70
e residente á rua Ibiapina n . l l l .
JOÃO RODRIGUES FARIA (2.984), filho de José Rodrigues
ie Souza Faria e de Irene Peixoto de Faria, nascido
em 25 de fevereiro de 1897, em Niçtheroy, Estado do
Rio de Janeiro, casado, empregado publico, domicilio
eleitoral de Penha, qualificação ex-officio n. 393, B . E .
70 e residente á rua Leopoldina Rego n. 548.
JÚLIO DO NASCIMENTO (2.985), filho de Manoel Sirino dos
Santos e de Anna'Rosa do Nascimento, nascido em 1 de
julho de 1882, em Macahé, Estado do Rio de Janeiro,
casado, funecionario da Guerra, domicilio eleitoral de
Penha, qualificação ex-officio n. 394, B . E . 70 e residente á rua Ibiapina n. 111.
ALBERTINO DE CAMPOS ALTAMIRA (2.986), filho de Antônio Furtado de Campos e de Maria Campos de Altamira, nascido em 10 de agosto de 1878, em Santo Antônio da Silveira, Estado de Minas Geraes, solteiro, m i litar, domicilio eleitoral de Penha, qualificação ex-officio n. 569, B . E . n. 81 e residente á rua Anna n . 11.
JOÃO MENDES (2.987), filho de Antônio Lourenço Mendes
e de Hermenegilda Rosa da Conceição, nascido em 22 de

maio de 1896. nc Districto Federa'... casado, militar,
domicilio eleitoral de Piedade, qualificação
ex-officio
n . 40, B . E . 81 e residente á rua Gamboa tá n. 7. '"'
SILVINO PEREIRA PINTO (2.988), filho de Francisco P e reira Pinto e de Rosalina Maria da Conceição, nascido
em 6 de janeiro de 1889, em Paty de Alfares, Estado do
Rio de Janeiro, viuvo, copeiro.do Exercito, domicilio
eelitoral de Penha, ex-òfficio n. 413, B. E. 70 e residente á rua Leopoldina Rego n. 548.
JOÃO DOMINGOS DA CRUZ (2.989), filho de Domingos Severiano da Cruz e da Tranquilina Maria de Jesus, n a s cido em 14 de setembro de 1895, em Maceió, Estado de
Alagoas, casado, sargento da Armada, domicilio eleitoral de Piedade, qualificação ex-officio n. 307 e residente
á travessa Japy n . 1.
ÂNGELO DOS SANTOS (2.990), filho de João dos Santos e
Anna Maria da Conceição, naseido a 20 de agosto da
1898, em Natal, Estado do Rio Grande do Norte, casado,
sargento da Armada, com domicilio eleitoral na Penha,
Qualificação ex-officio n . 438. B . E . 78 e residente á
rua Matto Grosso n. 24.
JOSE' FERREIRA DOS SANTOS (2.991), filho de'Manoel
Ferreira dos Santos e, Maria Constância do Espirito
Santo, nascido a 16 de novembro de 1900 em Campina
Grande, Estado da Parãhyba do Norte, casado, sargento
da Armada, com domicilio eleitoral na Penha. Qualificação ex-officio n. 202. B . E . 78 e residente em Campo Grande de Fora sem numero,.
ATLO MATTOS (2.992), filho de Ivo Cartucho de Mattos e ia
Amalia Gonçalves Mattos, nascido a 4 de janeiro de 1896,
em Campos, Estado do Rio de Janeiro, casado, sargento
da Marinha, com domicilio eleitoral na Penha. Qualificação ex-officio n. 109. B. E . 78 e residente á rua
Pereira Landim n . 152.
GILBERTO JOSE' DOS SANTOS (2.993), filho de Rieardj
José dos Santos e Onorina Fontoura Santos, nascido a
20 de dezembro de 1915, em S. Salvador, Est. da Bahia,
solteiro, empregado publico, com domicilio eleitoral na
Piedade. Qualificação ex-officio n. 184 e residente a
rua Maria Vargas n . 46.
BALDUINO GONÇALVES COELHO (2.994), filho de Thiago
Gonçalves Coelho e Constantina
Maria da Conceição,
nascido a 24 de outubro de 1882, em Victoria, Estado
do Espirito Santo, casado, sargento da Armada, com
domicilio eleitoral na Penha. Qualificação
ex-officio
n. 497. B . E . 78 e residente ã rua 23 de agosto n . 6.
JOÃO DE AGUIAR (2.995), filho de João de Aguiar e Maria
de Lourdes Aguiar, nascido a 19 de novembro de 1901,
em Parnahyba, Estado do Piauhy, casado, sargento da
Armada, com domicilio eleitoral na Penha. Qualificação ex-officio n . 23. B . E. 78 e residente á rua João
Torquato n. 37.
FRANCISCO PÁULINO (2.996), filho de Paulino dos Santos e Joanna Paulina dos Santos, nascido a 5 de março
de 1904, em Baturité, Estado do Ceará, casado, sargento da Armada, com domicilio eleitoral na Penha. Qualificação ex-officio n. 486. B . E . 78 e residente á rua
Santa lzabel n 213
JOÃO CÂNDIDO DA SILVA (2.997), filho de Archimedes
Cândido Bispo e Maria Balbina. nascido a 15 de setembro de 1909, em Itabaiana, Eslado de Sergipe, solteiro,
sargento da Armada, com domicilio eleitoral na Penha.
Qualificação ex-officio n. 6. B . E . 75 e residente á
rua das Missões n. 68.
JOÃO BIANCO (2.998), filho de Carminio Bianco e Luiza
Bianco, nascido a 30 de março de 1903, no Districto
Federal, solteiro, sargento da Armada, com domicilio
eleitoral na Penha. Qualificação ex-officio n. 622. B .
E . 78 e residente á rua Miguel Ferreira n . 161.
FRANCISCO SOUZA LIMA (2.999), filho de João de Lima
e Josepha de Lima, nascido a 13 de março de 1900, em
Fortaleza, Estado do Ceará, casado, sargento da Armada, com domicilio eleitoral na Piedade.
Qualificação
ex-officio n. 492. B . E . 78 e residente t rua Gomes
Serôa n. 5 3 .
f

JOSE' AGOSTINHO (3.000), filho de Antônio Agostinho eAnna Maria da Conceição, 'nascido a 2 de abril de 1896,
em João Pessoa, Estado da Parãhyba, solteiro, sargento da Armada, com domicilio eleitoral na Penha.
Qualificação ex-officio n. 130. B. E . 75 e residente á
rua Antônio Rego n. 498.
NAIR OLIVEIRA BOMFIM (3.001), filha de José Prudente
Bomfim e Elvira Oliveira Bomfim, nascida a 26 de j u nho de 1909, no Districto Federal, solteira, funccionaria municipal, com domicilio eleitoral na Penha. Qua-
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íiíicacão ex-officio n. 248. B . E . 74 e residente á rua
Uranos n. 855.
MARINA DE MATOS ARAÚJO (3.002), filha de Agostinho
Lourenço de-Araújo e Branca de Matos Araújo, nascida
a 9 de março de 1913, ho Districto Federal, solteira,
funccionaria municipal, com domicilio eleitoral na Pen h a . Qualificação ex-officio n . 191. B . E. 84 e residente á rua Miguel" Ferreira n. 102.
ANALIA AUGUSTA CORRÊA (3.003); filha de Cândido Luiz
Corrêa e Brigida Augusta Corrêa, nascida.a 4 de outubro de 1887, no Districto Federal, casada, funccionariamunicipal,~com domicilio eleitoral na Penha. Qualificação èx-officio, n. 3 1 . B . - E . 74 e residente á rua Miguel Ferreira n. 155.
• '
MARIA DA GLORIA PAULA RAMOS (3.004), filha de Romeu Maria de Paula Ramos e Gloria Augusta da Cunha
Ramos,, nascida a 8 de julho de 1905, no Districlo F e deral, solteira, funccionaria municipal, com domicilio
eleitoral na Piedade. Qualificação ex-officio
n. 181.
B . E . n . 84 e-residente á rua.Violante n . 32.
CLARINDO DUTRA PIZAO (3.005), filho de Ignacio Dutra
Pizâo e Adelaide Santos, nascido a 5 de dezembro de
1891, em Macahé," Estado do Rio dé Janeiro", solteiro,
copeiro do Exercito, com domicilio eleitoral na Penha.
Qualificação ex-officio n.-414. B . - E . 70 e residente á
rua Leopoldina Rego n . 548.
ANTONIO HONORIO CAVALCANTE; (3.006), filho dè José
Cavalcante de Mello e Anna Maria Cavalcante, nascido
a 15 de outubro de 1885, em Igreja Nova, Estado de
Alagoas, casado, servente, do Exercito, com domicilio
'eleitoral na P e n h a . Qualificação ex-officio n. 405. B'.
E . 70 e residente á estrada Porto Velho n. 186..
ANTONIO MARTINS DA SILVA (3.007), filho de Antônio
Martins da Silva e Maria Antonia da Silva, nascido -a
28 de junho de 1904, em Mangaratiba, Estado do Rio
de'-Janeiro, solteiro, operário, com domicilio eleitoral
na Penha. Qualificação requerida n. 164 e residente á
rua Victorino. do Amaral n. 13.
(Em diligencia — 7 Zona antiga)
JUVENAL MOREIRA (6.375), filho de Joaquim
Ferreira
Marques e Maria Moreira, nascido a 7 de.setembro de
190Í, no Districto Federal, casado, operário, com domicilio eleitoral na Penha. Qualificação requerida numero-6.130 e residente á avenida Camões n. 68.
^CLAUDIONOR REIS (3.008), filho de Aíipio Reis e Hermengarda Reis, nascido a 5 de janeiro de 1912, no Distrieto Federal, solteiro, funecionario municipal, com
domicilio eleitoral na Piedade. Qualificação
ex-officio,
sem numero.^B. E . 74, de 1934, e residente á rua Ber. ouri n. 99.
-• . " .
.

toral no distreilo murdcpal de Penha. (Qualificação r e querida.) .
•
OSWALDO FRANCISCO FERREIRA (1.402), filho de Manoel
Francisco Ferreira e de Alice Rodrigues Ferreira, nascido
a 3 de janeiro de 1913, na Capital Federal, residente á rua
Goyaz n. 440, funecionario publico, solteiro, com domici• lio" eleitoral no districto municipal de Piedade. (Qualificação, requerida n. 784.)
JOSE' FONSECA VINAGRE (1.403), filho de Manoel Fonseca
Vinagre e de Maria Peixoto,-nascido a 8 de julho d e 1902,
na Capital Federal,-residente á rua Oliveira Andrade n u mero 22, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de" Piedade.
(Qualificação requerida,
B. E . 68, n. 249.)
-ISAIAS MACARIO DA COSTA (152), filho de Macario Seve. rino da Costa e de Reguardata Petronilha de Araújo, nascido a 6 de junho de 1896, em Rio Novo, Estado de Minas
. Geraes, residente á rua Montevidóo n. 387, casa 2, ferro\ viário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i . , cipal do Penha. (Qualificação requerida n. 11.718.)
JOSE' MARTINS GOMES (383), filho de Augusto Martins Go. mes e de Regina Gomes, nascido a 2 de agosto de 1912,
cm Villa Jequery, Estado de Minas Geraes, residente á rua
dos Romeiros n . 97, pratico de pharmacia, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Penha.
(Qualificação
' requerida n. 10.053.)
;ANTONIO FERNANDES FILHO (474), filho de Antônio José
Fernandes e de Maria Francisca Fernandes, nascido a 27
de abril de 1889, na Capital Federal, residente á rua Padre Nobrega -n: 137, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Piedade. (Qualificação
,
requerida n. 10.155.) FLORIANO JOSE' ALVES (575), filho de Domingos José Alves e de Custodia Alves Antão, nascido a 30 dé abril de
- , 1910, na Capital Federal, residente á rua Goyaz n. 422,
typographo, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Piedade. (Qualificação requerida n. 10.152.)
FERNANDO DE. MOURA DIAS (601), filho d e . Antônio de
Moura Dias e de Luzia da Conceição Dias, .nascido a 30 de
maio de 1883, -na Capital Federal, residente á 'rua Amorim n. 15, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
• . districto municipal de Piedade. (Qualificação requerida
n . 8.990.)
, FRANCISCO ANAMIRO DE OLIVEIRA (338), filho de Lionel
' *. Fernandes Carneiro de Oliveira e de Maria José Fernandes de Oliveira, nascido a 16 de janeiro de.^1889, em Caraubas, Estado do Rio Grande do Norte, residente á rua
Barreiros n.. 8, ferroviário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Penha. (Qualificação reque. rida n. 6.283.)
r
ABEILARD FERREIRA CAMPOS (1.404), filho* de Leopoldo
Arthur de Campos e de Cândida Ferreira de Jesus, n a s !)KOMA SEGUNDA ZONA ELEITORAL .
cido a 13 de setembro de 1893, em Santa Rita da Gloria,
Estado de Minas Geraes, residente á rua Delphim Caídos
(Districtos muuicipaes de Piedade, Irajá c Penda)
n . 65, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Irajá. (Qualificação requerida n. .183.)
Juiz — Dr. Antônio Carlos Lafayette de Andrada.
JOAQUIM DA ROCHA ALMEIDA (1.423), filho de Hypolito
da Rocha Almeida e de Thereza Julia de Jesus, nascido a
Faço publico, para os fins dos a r t s . "13, do Código 25. '
2 de setembro de 1878, em Avèiro, Portugal, residente a
do Regimento dos Juízos e Cartórios Eleitoraes, que por
rua Clara Rego-n. 2, operário, viuvo,.com domicilio elei' este Cartório e Juizo da Décima Segunda Zona Eleitoral estoral no districto municipal de Penha. (Qualificação extão sendo processados os pedidos de' inscripção dos seguintes - '' ; officio.)
Cidadãos:
»
„*.
FRANCISCO SIMAS (165), filho de Álvaro N-eptuno de Simas
e de Rosa Grabriela de Simas, nascido a,28 de fevereiro
JULIETA NOGUEIRA DA SILVA (654), filha de Eugenia Node 1908, no Districto Federal, residente á'rua Gomes Sergueira, nascida a 2 de março de 1904, na Capital F e pa, .operário, .solteiro. (Qualificação requeoida.)
deral,_ residente á rua Paraná n . 40, commercio, viuva,
JOSE' OZORIO RUBIM (810), filho de Artlufr Soares Rubim e
com domicilio eleitoral no districto municipal' de Pieda< ' de Maria da Conceição Rubim, nascido a 24 de abril do
de. (Qualificação requerida, B . E. 55, n. 9.221.)
1912, no Districto Federal, residente á.Estrada do OctaOSWALDO RODRIGUES DE MORAES (800),: filho de José
viano n. 291, commercio, solteiro. (Qualificação requeRodrigues de Moiaes e de Julia Rodrigues dê Moraes, nasrida.)
'
- cido a 6 de dezembro de 1908, no Districto Federal', resi- . ANTÔNIO RODRIGUES DE AZEVEDO (232), filho de Joadente á rua L,eopoldina Rego n . 270, operário, solteiro,
< quina Rodrigues de Azevedo-e de Francisca Maria de Soucom domicilio eleitoral no districto municipal de Irajá.
za Azevedo, nascido a 20 de fevereiro de 1905, no Distri• - (Qualificação requerida n. 11.384.) •
_ cto Federai, residente á rua Licinio Cardoso n . 886, inIRENE NOGUEIRA BELÉM (1.400), filha de Antônio João
dustrial, solteiro. (Qualificação requerida, B . E . 55, nu. Nogueira Belém e Dorcelina Leal Marins,-nascida a 13 de .
mero 10.023.)
setembro de 1913, no Districto Federal, residente á rua
DIRON LEVIS (283), filho de Jacob. Levis e de Itan Levfs, General Galveire n . 49, domestica, solteira, com domicilo
;nascido a 25 de.maio-de 1903, em Rumania; naturalizado,
eleitoral no districto municipal de -Penha. (Qualificação
residente á rua' Uranos-. n. 1.522, 'commercio, solteiro,
requerida n.. 3.223.)
- •• - •
, .
com domicilio eleitoral no districto municipal dc Penha.
ROSALINA MARINS NOGUEIRA (1.401), filho de Antônio João
(Qualificação requerida n. 10.057.)
Nogueira e de Dorcelina Leal de Marins, nascida a-29 de
junho de 1899, na Capital -Federal, residente á rua GenePADLQ MARTIS. PINHEIRO (368), filho de> Jayme Martins
ral Galveire n. 49, domestica, solteira, com domicilio eleiPinheiro, nascido a 7 de.fevereiro de. 1912, no Districto
,e

j

a

s

3108

Sexta-feirÈ

31

BOLFJTTM

Agosto de 193<í

F.T.KTTORAE

LINCOLN CUNHA (3.019), filho de Benedicio Lunua e ue -naFederal, residente á rua Ayinorés n. 58, com domicilio
rra uaeiana, nascido a 21 Oe outubro de loyo, em Ouro
eleitoral no districto municipal de Penha. (Qualificação
Preto, Estado de Minas Geraes, -residente á rua u n i a B a r requerida n . 10.036.'}
reto n. '53, casado, operário, domicilio eleitoral na PiedaHENRIQUE LOURO (796), filho de Henrique Louro de Carde.. (-Qualificação requerida n. 1.466).
valho e de Palmyra Pacheco Louro, .nascido a 21 de feWAStilNouiON NOGUEIRA DE AZEVEDO (3.O20), filho de Ale
vereiro de 1912, em Nova Friburgo, Estado-do Rio de J a .saiidre Nogueira de Azevedo e de Isinema Nogueira de Azeneiro, residente á Avenida Suburbana n . 290, com domivedo, tiasciQo em 27 de auíuíiro de 1912, no Dislricco F c cilio eleitoral no districto. municipal de Piedade. (Qua- derai, residente á rua -Suruhy n. 2-5. solteiro, apre-nuiz- do
lificação requerida, B . E . 33, n . íO.-SSi.]
pintor, domicilio eleitoral na Piedade. (Qualificação requeANTÔNIO MACIEL MAGALHÃES (1.399), filho de Francisco
rida ir. 92) .
Salles Xavier Magalhães e de "Vitalina Maciel Magalhães,
MARIO liAlA. (3.02.1), fiiho de Bernardino Antônio Maia e d.nascido a 11 de junho cie 1903, cm Mar de Hespanha, EsCarolina Azevedo Maia, nascido em 28 de setembro de iat'4,
tado de Minas Geraes, residente á rua Paulo Vianna n. 1,
no Districto Federal, residente á rua Aureüivio -Lessa nucom domicilio eleitoral no districto municipal de Piedamero 38, casa 3, casado, ferroviário, domicilio eleitoral em
de. (Qualificação requerida, B . TL. 68, n . 265.)
Ira-já. (Qualificaeão,requerida n. 1,176).
JERÒNYMO DA SILVA SOARES (604), filho de'Francisca da
ARISTÓTELES DE OLIVEIRA MARTINS )3.022), filho de HenSilva Bento, nascido a 18 de fevereiro de 1892, em Nirique Barbosa de Asiss Martins e de. Maria da Gloria de
-ctherov, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua ParaOliveira Martins, nascido em 27 de maio oite 1915, no Disná n. 217, empregado publico, casado, com domicilio eleitricto Federal, residente á rua Guaporé n. 245, solteiro,
toral uo districto municipal de Piedade.
(Qualificação
commercio, domicilio eleitoral em Irajá. (Qualificação rerequerida, B . E . 43, n . 8.186.)
querida rs. 2.-031) .
tiAMILLO SERPA (608), filho de Giovanina Basile, nascido a
ALBERTO MANOEL DE ARAÚJO JÚNIOR (3.023), filho de Al7 de maio de 1892, no Districto Federal, residente á E s berto Manoel de Araújo e de Amanda Viana de Araújo, nastrada Nova da Pavyna n . 27, alfaiate, casado, com docido em 16 de dezembro de 1912, em Valença, Estado do
micilio eleitoral no districto municipal de Piedade. (QuaRio de Janeiro, residente á rua Nova Syão n . í2, solteiro,
lificação requerida, B . E. 41, n . 8.492.)
estudante, domicilio eleitoral em Irajá. (Qualificação r e DOMINGOS VASSALLO CARUSO (3.009), filho de Braz Caquerida n. 1.867).
ruso da Rosa e da Caelana VassaVIo Caruso, nascido era
JORGE MVADE SOUZA (3.024). filho de João Ribeiro de Sou3 ài outubro de 1885 era Juiz de Fora, Estado de Miza,,e de Julia lzabel Paiva Dantas, nascido em 16 de dezemnas Geraes, residente na praça das Nações n . 66, sobrabro ,de 1915, no Districto Federal, residente á rua Uranos
do, casado, empregado cinematographico, domicilio elein. 931, solteiro, commercio, domicilio eleitoral en: Irajá.
torai Penha. (Qualificação requerida n. 3.446.)
(Qualificação requerida n. 1.242),
EMMANGEL DE ANDRADE MELLO (3.010)., filho d e MaIRENE SALIM (2.035), filha de Henrique Friedricks e d e Dionoel de Andrade Mello e de Eponina de Andrade Mello,'
r.ysia Soares Friedricks, nascida em 23 de março de LJ04,
•nascido em 25 de setembro de 1909, em João Pessoa, .Esem Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
tado de Sergipe, .residente á rua Machiné ii. 91, casado,
Nova Syão n. 42, casada, domestica, domicilio eleitoral em
commercio, domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação
Irajá. (Qualificação requerida n. 1.018).
requerida n. 7 . 2 5 6 . )
GLADSTONE ALVES GUUIMARÃES (3.026), filho de SettadiALBERTINA MICHELINE (3.011), filha de Alberto Michejno da Silva Guimarães e de Aurora Pereira Alves, nascido
Iini e de Antonietta Lirange, nascida em 12 de agosto de
em 14 de março de 1915, no Districto Federal, .residente á
rua Roberto Silva n. 34.' solteiro, operário, domicilio elei1915, no Districto Federal, residente á rua Cezarêa n u toral em Irajá. (Qualificação requerida n . 1.244).
mero 89, solteira, modista, domicilio eleitoral na PiedaTHADEU MARTINS DE MACEDO (3.037), filho de José Teid e . (Qualificação requerida n. 1.777.')
xeira tle Macedo e de Maria da Conceição Marques, n a s JOSE'»SOARES LEITE (3.012), filho de Adão Soares-Leite"*
cido em 23 de agosto de 1S14, no Districto Federai, resie de Mathilde Carvalho Leite, nascido em 4 de dezembro
dente á rua Bom Successo n. 125, solteiro, eomniercio, dode 1890, no Districto Federal, residente á rua Goyaz
micilio eleitoral em Irajá. (Qualificação :requerida n u m e n . 482, casado, funecionario municipal. (Qualificação
merc 1.1.78}.
requerida n. 1.756) .
RAUL DA SILVA PEIXOTO (3.013), filho de Alberto'da SilNAIR FERREIRA E SILVA (3,028), filha de Sylvio de Almeiv a Peixoto e de Durvaüna Reis, viuvo, empregado do
da Ferreira e Silva e de Maria Esperanza Ferreira e Silva,
commercio, residente á rua das Mangueiras n. 33, nasnascida em 14 de janeiro de 1915, no Districto Federal,
cido a 23 de janeiro da 1907, domicilio eleitoral Piedaresidente á rua Roberto Silva n. 34, solteira, domestica, dode. (Qualificação requerida n. 2.203.
micilio eleitoral em Irajá. (Qualificação requerida n u FERNANDO DE ATHAYDE (3.014), íilho de José Augusto
•mero 2.1471.
do Souza Athayde e de Sophia Navarro Athayde, nasciJOÃO JOSE DÓS SANTOS (3.029), filho de Dionysio José
do em 19 de agosto de 1889, no Districto Federal, residos Santos e de Josepha Maria Rosaria Santos, nascido em
dente á r u a Goyaz n. 420, casado, do commereio, domi27 de dezembro de 1898, no Estado da Bahia, residente
cilio eleitoral Piedade. (Qualificação requerida nume-á rua Panamá n. 1.7. solteiro, motorista, domicilio eleitoru 9.2.25 .)
ra! na Penha. (Qualificação requerida n. 3241 .
PEDRO ALEXANDRINO DE OLIVEIRA (3.030), íilho de Geiestino Alasaudrjc-o de Oliveira c de Ignez Constância ao
MARIO BERYLLO DE PAULA (3.015). filho de Manoel
Jesus, nascido em 5, de julho de 1911, no Descoberto, EsFrancisco de Paula e cie Amalia Mari de Paula, nascido
tado de Minas Geraes, residente á estrada Braz de Pimia
em 22 cie abril de 1909, em Maceió, Estado cie Alagoas,
n. 295, solteiro, ferroviário, domicilio eleitoral na Peresidente á rua Leopoldina Rego n. 548 — Olaria, solnha. (Qualificação requerida n. 1.210}.
teiro,'"chauffeur", domicilio eleitoral na Penha. (QuaLINDOLPHO BARRIOS DA LUZ (3.031), filho de Bento Golificação requeria n. 2.141.)
clnitio da Paixão e de Luiza da Luz Paixão, nascido a 29
ANTONIO.OSÓRIO (3.016), filho de Ângelo Raphael Crocio
de março de 1908, no Estado da Baria, residente á rua do
e de Maria Antonia MassuJla, nascido em Recife, Estado
Lavradio
n. 147, casado, ourives, domicilio eleitoral r a
•de Pernambuco, residente á rua Bernardino de Campos
Penha. ' (Qualificação requerida n. 1.081).
n. 39, solteiro, industrial, domicilio eleitoral em PieNELSON JOSE' GONÇALVES (3.032), filho de José Antônio
dade.- (Qualificação requerida n. 54.)
Gonçalves e de Maria Gonçaives de Medeiros, nc.scido e:u
ATA LA DE OLIVEIRA NEIVA (3.0-17), filho rie Estevão
12 de setembro de 1314, no Districto Federa;, residente á
Neiva e de Maria de Oliveira Monteiro, nascido em 18
• rca Marina n. 42. solteiro, operário, domicilio eleitoral
de março de 1907, no Distrieto ede ral, residenre á rua
tia piedade. (Qualificação requer iala n . 548).
Montevidéu r . 400, solteira, funccionaria publica, domiARIA RITA MAiíTINS DE ARAÚJO (3.033), fiKia de João
cilio eleitoral em Penha. (Qualificação requerida n u Martins de Araújo e de Marciana Balbina de Araújo, nasmero 2.130.
cida em 27 de novembro de 1912, residente á rua Carios
INDIANO MARINHO DE OLIVEIRA (3.018), filho de José
de Carvalho n . 250. I andar, solteira, commercio, domiFrancisco de Oliveira e de Francina Amarinho de Olicilio eleitoral na. Penha. (Qualificação requerida numero
veira, nascido em 26 de setembro de 1900, em Aracaju,
1.077).
Estado de Sergipe, residente á r u a Montevidéu n . 369, .", WALTER FERNANDES PALHA (3.034), filho de Francisco
casado, funecionario publico, domicilio eleitoral em P e - %
Fernandes Palha Júnior e de E.ulalia Alves Palha, -nascido
nha. (Qualificação n. 2.131.')
em 16 de setembro de 1913, no Districto Federal, residen1
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te á rua 7 de Setembro ri. 121, solteiro, ajudante.de fuqCjARLOS FIGUEIRA (3.0-50), filho de André Murray e de
didor da-Cãsa da Moeda.. (Qualificação "ex-officio" 88
Balbina .Figueira, nascido»em 29 de setembro de 1901,
B . E . c-. 70 de 10-8-34) .
em Vassouras, Estado do Rio, residente á rua Jariná n u JÍINERVTNO BEZERRA DE SOUZA (3.035), filho de Manoel
mero 3, operário, casado, com domicilio eleitoral na
Rodrigues de Souza e de Maria Bezerra de Souza, nascido
Pertha. (Qualificação requerida n. 7.512.)
em 11 de junho de 1901, em Própria, Estado de Sergipe,
FRANCISCA PEYNEAU RANINSKY (3.05-1), filha de F r a n residente á rua General Severiano ri. 190,''casado, opecisco Paninky e de Maria Peyneau Raninky, -nascida
rário, domicilio eleitoral na Piedade. (Qualificação r e em 5 de novembro de 1911, em Araguaya, Estado do
querida n. 6.. 935).
Espirito Santo, solteira, domestica, domicilio eleitoral
MANOEL BENEDICTO D ASILVA (3.036), filho de Bencdicto
"de Penha, Q. R. 429 e residente á rua do Mercado n u da Silva e de -Maria Balbina da Silva, nascido em 17 dc • '
mero 25. • . janeiro de 1877, em Maceió, Estado de Alagoas, residente á
íVCNNE CORRÊA DA SILVA (3.052), filha de Seraphim Corrua Leopoldina n. 45, casado, operário, domicilio eleitooa da Silva e dç Eurydice Martins da Silva, nascida em
ral em Irajá. (Qualificação requerida n . 7.993).
;8 de maio de '1905, em Guarapiranga, Estado de São
JOÃO DE LUCAS (3.037), filho de José de Lucas e de T h e '•'aulo; solteira, domestica, domicilio eleitoral de Penha,
resa Guida, nascido em 20 de julho de 1904, no Districto
.}. R. 357 e residente á rua dò Mercado n . 25. •
Federal, residente á rua Goyaz n. 480, casado, operário,
\VALD\R PORTUGAL DÁ SILVEIRA (3.053), filho de Ardomicilio eleitoral na Piedade. (Qualificação requerida
thur Vianna da Silveira e de Joanna. Erigida de Oliveira
n.- 2.122).
'
Portugal, nascido em 1 de agosto de 1910. no Districto
ANTENOR DIAS TEIXEIRA (3.038), filho de Theodoro Dias
Federal, solteiro, commercio, domicilio eleitoral ,de P e Teixeira'e de Antonia Dias Teixeira, nascido em 12 de n o nha, Q. R. 6.207, e residente á rua Leopoldina Rego n ú vembro de 1886, no Districto Federal, residente á rua Lis-,
mero 548.
' <
bôa, 120, casado, modelador, domicilio eleitoral na Penha.
ADMIRO DE CARVALHO RIBEIRO (3.054), filho de'Manuel
(Qualificação requerida n . 7 8 ) .
'"
^ ,
Gervasio Ribeiro e de Theodora Carvalho Ribeiro, n a s FONTENELLES DOMINGUES COUTO (3.039). filho de José
cido em 10 de janeiro de 1907, em Lavras, Estado de
Domingues dos Santos Couto e de Rosalina Fernandes Cou" Minas Geraes, solteiro, funcejonario do Lloyd, domiedio
to, nascido em 22 de novembro de 1899. no Districto F e eleitoral de Piedade, ex-officio, 26.872, de 1933. B. E .
deral; residente á rua Lobo Júnior n. 143, casado, carpin68 :e residente á rua Bento Lisboa n . 88.
teiro naval, domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação
ROMEU.DE SOUZA MARTINS (5.055). filho de José. de Souza
requerida n. 78).
- ^
-•
. Martins e de Eucracia Romana Martins, nascido em 8 de
ULYSSÉS ALVES PINTO (3.040);"filho de Miguel Alves Pm->
. junho de .1901, em Pindamonhangaba, Estado de São
to e de Emilia Raesco Macedo Pinto,- nascida em 19 de
Paulo, solteiro, commercio, domicilio eleitoral'de P i e abril -de Í903, no Districto Federal, residente á rua Madade, Q. R. 1.035 e residente á rua 2 de Fevereiro nuria Antonia n. 54, commercio,- casado, domicilio eleitoral
mero 64.
"
/
na Piedade. (Qualificação requerida*^. 1.037.)
•
WASHINGTON
THEGTONIO
DA
ROCHA
(3.056),
filho
de
TUFIC ABDALLA (3.041), filho de Salvador Abdalla e de
J-ulir Corrêa da Silva, nascido em 19 de fevereiro de
Maria Abrahão, nascido a 19 de maio de 1912, no Districto
1915. em Juiz de'Fora, Estado de Minas Geraes, solteiro,
Federal, residente á rua Florentina n. 63, commercio,
- me-chanico, domicilio eleitoral de Piedade,' Q. R. 2.126
casado, eom domicilio eleitoral na Piedade. (Qualificação
'/•
e residente á rua Coronel Almieda n. 12.
requerida n. 9.987.)
,
•"
WALTER MOAR GOMES (3.042), filho de José Moar Gomes - ÜTTELINA ALMEIDA DE AZEVEDO SILVA (3.057), filha de
/
João de Souza Almeida e d e Alma de Paula Freitas de
e de Lauretta Corrêa Gomes, naseido a 28 de março de 1913,
Almeida, nascida em 18 de setembro de 1909, no Districto
no Districto Federal, residente á rua Jequiriçá n . 221,
Federal, casada, professora, domicilio eleitoral de Piebancário, solteiro, com domicilio eleitoral na
Tenha.
dade. Q. R. 881 e residente á rua "Silvana n. 33.
ÍQualificação requerida n. 1 . 7 0 4 . ) ,
.•
CUSTODIO FRANCISCO GUIMARÃES JÚNIOR. (3.058), filho
SLLAs GOMES VIANNA (3.043), filho de Domingos Gomes
de Custodio Francisco Guimarães e de Rufina Maria da
Vianna e de Maria Augusta Rita Vianna, nascido a 10 de
, Conceição, nascido em 6 de julho de 1899 no Districlo
fevereiro de 1906, á praia de Botafogo n. 458, commerFederal, solteiro, operário, domicílio eleitoral de Irajá.
• cio, casado, com domicilio eleitoral na Penha. (Qualificar,
Q. li. 9.640 e residente á rua Dr. Nunes n. 232.
cão'"ex-offieio", .780.)
THOMAZ DE AQUINO CARNEIRO (3.059), filho de Felix
JOSÉ FERREIRA DE MELLO (3.044), filho de Antônio FerDias Carneiro e de Olga Maria, da Conceição", nascido em
reira de Mello e de Maria da Conceição Mello, nascido em
22 d e .saneiro de 1902, em Pelotas, Estado do Rio Grande
1 de outubro de 1905. em Goyana, Estado de Pernambuco,
do Sul, casado, marceneiro, domicilio eleitoral de P i e residente á estrada Porto. Velho n. 135, operário, casadade, Q. R. 7.096 e residente á rua Santa lzabel n u do, com domicilio, eleitoral na Penha. (Qualificação r e mero 52.
,. querida n. 1.464.)
' • • * . '
ALBERTO GOMES THOMÉ (3.060), filho de Albino Gomes
ELZIO DAMAZIO (3.045), filho de Alarico- Damazio e de
Thomé. e .de- Dalila Maria da Conceição, nascido em 1
- Beatriz Miranda Damazio, nascido em 6'de janeiro de
de março de 1915, no Districto Federal, estudante, do1907, no Districto Federal, residente á rua Júlio de Casmicilio eleitoral de Irajá, Q. R. 1.731 e residente'á rua
. tilho n. 78, commercio, casado, com domicilio eleitoral
Goyaz u. 232.
na Penha. (Qualificação "ex-officio", B . E . , 67.)
AREGLING FERREIRA (3.061), filho de Humberto Affonso
CELSO MEDEIROS' (3.046), filho cíe Júlio Medeiros e de J o Ferreira e de Cândida Ferreira, nascido em 22 de ousepha Medeiros, nascido em 9 de novembro de 1912, no
. tu.bro de 1912 no Districto Federal, solteiro, enfermeiro,
Estado de Sergipe, residente á rua Maia Lacerda n . 39,
domicilio eleitoral d e P i e d a d e , Q. R. 2.087,e residente
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral na Penha.
á rua Goyaz n . 912.
.
'(Qualificação "ex-officio" .923. B . E.-, 66, de 934.)
AB-NE-R FLORENTINO CORDEIRO (2.062), filho de João
ALBERTINA MARTINS DOS SANTOS (3.047), filha de João.
Florentiho Cordeiro e de Priscila Cordeiro de Mendonça,
Martins de,Araújo e de Marciaria Martins de Araújo, nascida em 9 de.novembro de 1909, no Districto Federal, r e nascido em 15" de março de 1910 em Bebedouro, Estado
sidente á avenida Henrique Valladares n. 2*50. costureira,
de Pernambuco, casado, militar, domicilio eleitoral do
casada, com domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação
Piedade, (qualificação ex-officio)
28 B . E. 79 e, r e s i requerida n. 1.314.)
dente- á rua Paranápiacaba n . 165. •
FRANCISCO DA SILVA TAVARES (3.063),"" filho de José T a MANOEL CELESTINO DA COSTA (3.048), filho de José Cevares Gomes e de Francisca Marianna de Ávila Tavares,
•" lestino da Costa e de Emilia de Jesus, nascido em 12 de
nascido em 5 de abril de 1894 no Districto Federal, cafevereiro de 1875, em Portugal, residente á rua Barão
nsado, funecionario da Leopoldina, domicilio eleitoral de
de Itapagipe n . 62, empregado municipal, casado, com
,
Penha. Q. R. 4.365 e residente á rua Cardoso de Mo-domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação
requerida
•racs n." 60. n. 330.)
JOSÉ BRAGA MACEDO (3.064). filho dc Joaquim Costa MaTIIOM?. FELIX DA COSTA (3.049), flho de Felix da Costa e
cedo e de Julia Braga Macedo, nascido em 15 dc novemde Bcmvmda Rozenda. nascido em 2 de novembro de
bro de 1912, em Bonito, Estado de Pernambuco, casado,
1898, no Estado do Rio, Conservatório, residente á rua
ml "lar, domicilio eleitoral de Piedade, (qualificação exAndrade Araújo n. 170, portuário, casado, com domicilio
rofficin)
,38 B . E . 79 c residente á rua General Cláudio
eleitoral na Penha; (Qualificação "ex-officio", 365, B . E.,
n. 305.
67.)' .
..
1
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JOSÉ FLORENT1NG DE SOUZA (.3.065). filho de Florentiao
Laureuno de Souza e de igelicia Maria da Gloria, nascido
era 30 de agosto de 1906 em Valença, Estado do Rio Je
Janeiro, solteiro, musico, domicilio eleitoral de PiedaJe,
(qualificação ex-officio, 752 B . E . 74 e residente á
avenida Suburbana n . 2.699.
JOSÉ MARIA LOPES HENRIQUES (3.066), filho de Antônio
Henriques e de Maria José Lopes, nascido em 11. de novembro de 1892, em Carrazedas, Portugal, casado, capitalista, domicilio eleitoral de Irajá, Q. R. 2.148 e residente á rua Guaporé n. 211.
JOÃO DELAVY (3.067), filho de Casemiro Delavy e de Isaline Deelavy, nascido em 15 de outubro de 1882, em
Cruzeiro, Estado de São Paulo, casado, commercio, domicilio eleitoral de Penha, Q. R. 3.562 e residente á
rua Vaz da Costa n . 87.
JOSÉ GOMES (3.068), filho de João Gomes e de Marianna
da Conceição, nascido em 19 de agosto de 1877 em Portugal, casado, proprietário, domicilio eleitoral de Piedade, Q. R. 2.221 e residente á rua Lucinda Barbosa numero 79.
FRANCISCO ATALIBA RODRIGUES MANSO (3.069), filho de
Noé Rodrigues Manso e de Rosa Rodrigues Manso, nascido em 3 de novembro de 1908 em Vassouras, Estado do
Rio de Janeiro, solteiro, operário, domicilio eleitoral de
Piedade, Q. R. 1.4.01, residente á estrada Nova da Pavuna n. 304.
ADELIA MARQUES (3.070), filho de Joaquim Albertino Marques e de Carmen Angélica Velloso, nascida em 18 de
novembro de 1915, no Dislricto Federal, solteira, c c n mcrcio, domilicio eleitoral de Piedade, Q. R. 2.089 e
residente á rua 21 de Abril n. 33.
EDUARDO PONTES CABRAL (3.071). filho de Victorino Gonçalves Cabral e Agucda Pontes Cabral, nascido em 16 de
novembro de 1898, no D. Federal, solteiro, commercio,
domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação requerida
n. 7.065 e residente á rua Montevidéo n . 269).
HERMINIO BARRETO DA SILVA GUIMARÃES (3.072), filho de Mathias Pereira da Silva Guimarães e Amélia Carolina Barreto Guimarães, nascido em 23 de dezembro d*\
1886, no D. Federal, residente á rua Julieta n. 18, casado, dentista, domicilio eleitoral na Piedade. (Qualificação
requerida n . 10.208).
JOSE' LUIZ (3.073), fiiho de José Maria Mesquita e Maria
Lopes, nascido em 11 d'e agosto de 1911, no D. Federa),
residente á rua Rosalina n . 233, solteiro, operário, domicilio eleitoral em Irajá. (Qualificação requerida nume-'
ro 1.795).
ANTONIO PACHECO (3.074), filho de Manoel Pacheco e F r a n cisca da Silva Carneiro Pimenta, nascido em 24 de fevereiro de 1894, em Macahé, E . do.R. de Janeiro, residente
á rua.Mar. Bittencourt n . 98, casado, operário, domicilio
eleitoral na Penha. (Qualificação "ex-officio", 499 B . E .
n. 6 7 ) .
JOSE' BAPTISTA MASTRANGE (3.075), filho de Francisco
Baptista Mastrange e Sabina Borges MasLrange, nascido
em 1 de abril de 1880, no E . do R. d'e Janeiro, residente á
rua Clarimundo de Mello n. 847. viuvo, operário, domicilio eleitoral na Piedade. (Qualificação requerida n u mero 2.219).
ANTONIO COSTA DA SILVA PORTO (3.076), filho de Antônio Alves da Silva Porto e Julieta Costa da Silva Porto,
nascido em 8 de junho de 1912, no D. Federal, residente
á avenida Paulo de Frontin n. 452, solteiro, funecionario
municipal, domicilio eleitoral na-Penha.
(Qualificação
requerida n. 280).
JOSE' ANTONIO LEAL (3.077), filho do Antônio Leal e Anna Amélia Leal, nascido em 16 de abril de 1916, no D.
Federal, solteiro, mecânico, domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação requerida n. 2.173) .
DR.. ANTONIO GENTIL PRAXEDES DE OLIVEIRA (3.078)
filho de Francisco Fernandes Carneiro de Oliveira e Maria Evangelina Praxedes de Oliveira, nascido em 5 de setembro de 1903, em Caraunas, E. do'R. G. do Norte,'residente á rua Sinai n . 62, casado, medico, domicilio eleitoral em Irajá. (Qualificação requerida n. 99-8).
*
IZABEL FERREIRA E SILVA (3.079), filho de Sylvio de Almeida Ferreira e Silva e Maria Esperanza Ferreira e Silva, nascida em 31 de junho de 1913, no D. Federal, residente á rua Roberto Silva n. 34. solteira, domestica, domicilio ekitoral em Irajá. (Qualificação requerida numero 1.019) .
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JORGE ZAPPON1 (3.081). filho de João Zapponi c de E p o i genia Januaria, nascido em 1 de julho de 1911, no Districto Federal, casado, operário, domicilio eleitoral c:e
Piedade. Q. R. 2.124 e residente á avenida Suburbana n u mero 2.711.
GUiLHERMlNA ALVES DE CARVALHO (3.082), filha de
Fernando Alves de Lima o de Maria de Jesus Lima, n a s cido em 1 de julho de 1899 no Districto Federal, casado,
domestica, domicilio eleitoral de Irajá. Q. R. 1.190 e
íesidente á rua Nova Siao n. 28.
DR. SYLVIO DA SILVA CAMPOS (3.083), filho do doutor
Nelson da Silva Campos e de Carolina Luiza Lemos de
Campes, nascido em 2 de julho de 1904 no Districto
.Federal, solteiro, medico, domicilio eleitoral de Irajá, Q.
' R. 2.142 e residente á rua Noemia Nunes n . 336.
ANTENOR FRANCISCO DA SILVA (3.084), filho de Antônio
Frr.acisco da Silva e de Ermelinda Rosa Cabral, nascido
em 13 de setembro de 1892 no Districto Federal, casado,
operário, domicilio eleitoral de Irajá, Q. R. 991 e residente á rua André Pinto n . 72.
DOMINGOS ALVES (3.084), fiiho de Manuel Alves e de Ma.n a òa Silva Brilhante, nascido em. 11 de abril de 1885 em
Aveiro, Portugal, casado, empregado publico, domicilio
eleitoral de Irajá, Q. R. 1.188 e residente á rua Itaquy
n. 86.
LUIZ JOSÉ Gracioso (3.086), íilho de Antônio José Gracioso f- de*Paulina Joaquina Gracioso, nascido em 3 de
marco de 1911 no Distrieto Federa), solteiro, estudante,
domicilio eleitoral de Irajá, Q. R. 2.105 e residente á
rua Roberto Silva n. 34.
MARIA VALDEZ (3.087), filha de Antônio da Motta e dc
Carolina de "Carvalho, nascida em 15 de outubro dc 190J
no Districto Federal, casada, professora, domicílio eleitoral òe Irajá, Q. R. 2.112. residente á r u a Uranos numero y 6 J .
MOACYR FREIRE (3.088), filho de Antenor Francisco F r e i re e de Stella Siqueira Freire, nascido em 17 de agosto
de 3915 no, Districto Federal, solteiro, commercio, d.~miciliu eleitoral de Irajá, Q. R. 2.108 e residente á
rua Armando Sodré n . 44.
MOACYR FERREIRA DA COSTA (3.089), filho de Manuel
Ferreira e de Adelaide Alves dc Oliveira, nascida em
1 de abril de 1895 no Districto Federal, casado, moto vista, domicilio eleitoral de Penha, Q. R. 2.054 e r e sidente á rua Francisco Ennes n. 33.
JOÃO DE MELLO GOMES (3.090), filho de José Augusto
Gemes e de Virgínia Mello Gomes, nascido em 20 de j u nho de 1896, em São Paulo, capital, casado, industrial,
domicilio eleitoral de Piedade, Q. R. 493 e residente
ã travessa Tenente Antônio Vieira n . 13.
JOSE' FERNANDES LYRIO (3.0-91), filho de Porfirio F e r nandes Lino e Maria da Rocha, nascido em 14 de abril
de 1893, em Ita Ti/ço, Portugal, . residente á avenida
Suburbana n. 2.173, proprietário, casado, com domicilio eleitoral na Piedade. (Qualificação requerida numero 2.289.)
ARACY DA SILVA ROCHA (3.092), filho de Antônio José da
Silva Rocha e Castorina Rocha, nascido em 8 de outubro
de 1906 em Campos, Estado do Rio, residente á rua da
Madeira n. 127, operário, casado, com domicilio eleitoral
na Penha. (Qualificação requerida n. 2.172.)
ARMANDO ALVES CARVALHO ALVADIA, (3.093), filho dc
Alfredo Alves Carvalho Alvadia e Laura Soares da Motta,
nascido em 15 de janeiro dc 1915, Districto Federal, r e sidente á rua Patagônia n . 26, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral em Irajá. (Qualificação
requerida,
n. 2.006.)
PEDRO MEIRELLES MRQUE3 (3.094), filho de Miguel Meirelles Marques e Carolina Pereira, de Lemos, nascido cm
4 de julho de 1908, no iJistricto Federal, residente á rua
Castello Branco n . 163, serralheiro, casado, com domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação requerida 2.055.)
OZORIO BENEDICTO LAPA (3.095), filho de Júlio Lapa e
Francisca Lapa, nascido cm 13 dc março dc 1880, em São
da Barra, E . do R. de Janeiro, residente a rua Nova Sião
n. 42, operário, casado, com domicilio eleitoral em Irajá.
(Qualificação requerida 2.111.)
. JOÃO GEHLEM KEMPER (3.096), íilho de Bernardo Kemper
e Maria Ghelen Kemper, nascido em 28 do junho de 1904.
em Porto Alegre, E. do R. G. do Sul, residente á rua J e quirica n. 9, funecionario publico, casado, com domieiiio
eleitoral em Irajá. (Qualificação requerida 1.79-íi)
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reliano Lessa n, 38, domestica, casada, com domicilio eleiANTÔNIO IDA SILVA ÀDONIAS (3.-097), filho de Adornas da
toral na Penha. (Qualificação requerida n . 1.63o.)
wlva e Emlíia Rosa de Oliveira, nascido em 1 de out.ibro
JOÃO TINTO ( 3 . 1 1 3 ) , ídho de Antônio Pinto e Maria da Roao 1890, èm.Torto'Alegre, residente á rua Nova Sião n. 46,
cha, nascido em 19 de dezembro de 1904, nu Districto
commerciante, casado, com domicilio eleitoral em Irajâ..
Federal, residente" á rua Senador Antônio Carlos, n. 321,
(Qualificação requerida 2.013.)
ferroviário, casado, com domicilio eleitoral na .Penha.
•MAR IA DE OLIVEIRA COSTA (3.098), filha de Josino S o a r e s » (Oualificáção requerida, 11.722.)
oe Oliveira e Donata Jesuina dos Santos Oliveira, nascida
ERNANI DA SILVA BUENO( 3.114), filho de Vicente Celesem 27 de abril de. 190<2, no Districto Federal, residente á
tino da Silva Bueno e Leonor Cândida Borges, nascido
rua Itaquy n . 26, domestica, casada, com domicilio eleiem 17 de dezembro de 1903, no Districto" Federal, resitorai em Irajá'. (Qualificação requerida 1.811.)
dente á rua Costa Rica n. 245, commercio, casado, com
ALBERTO JOSE' J>1NT0 (3.099), filho de João José Pinto e
domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação requerida,
. Joaquina Brandão Pinto,. nascido em 30 de dezembro de
•• 1823.)
1901, no Districto Federal, residente á rua uranos nuFRANCISCA DE SOUZA CHAGAS (3,115), filha de Bmjamero 934, negociante, casado, com domicilio eleitoral em
miu Galdino de Souza e Maria Herminia de Souza, nasIrajá. (Qualificação requerida 2.025.)
cida em 16 de dezembro de 1890, em Guarabira, E . da
MATHEUS DANIEL DOS SANTOS (3.100),'filho de' Daniel
Parãhyba do Norte, residente á rua Anna Nery 652.,
João dos Santos e Maria Joaquina de Almeida Santos, nasdomestica, casada, com domicilio eleitoral na Piedade.
cido em 11 de julho de 1909, em São Matheus, E . do E .
(Qualificação requerida, 392.)
Santo, residente á rua João Romariz n. 46, operário, solFRANCISCO DE OLIVEIRA BARBOZA (3.116), filho de José
teiro, com domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação r e Nunes de Oliveira Barbosa e Francisca das Dores Mello
querida 1.374.)
Barbosa, nascido em 26 de abril de 1879, residente á rua
ENED1NA ISIDRA DE PINHO (3.101), filho de Antônio F e r Tenente Costa n . 197, funecionario publico, casado, com
reira de Pinho e Maria Izidra de Amparo Pinho, nascida
domicilio eleitoral na Piedade.
(Qualificação '"ex-offiem 14 de maio de 1910 no Districto Federal, residente á r.
cio". B . E . 77.)
. •
Sleutheria Motta n . 61, commercio, solteira, com domiei•OSMAR SAMPAIO' PINTO GALVÃO (3.117), filho de F r a n 10 eleitora! na Penha. Qualificação requerida 2.038.)
cisco Pereira Pinto Galvão e Judith Torreão Sampaio
JOÃO BAPTISTA MENEZES (3.012), filho de José Filguoira
, Galvão, nascido em 15 de março de 1914 no Districto F e de Menezes e Laura Rodrigues de Menezes, nascido em 22
deral, residente-á rua Affonso Penna n . 75, funecionario
de outubro de 1912, no Districto Federal, residente á rua
publico, solteiro, com domieiiio eleitoral n? Piedade.
Lemos Britto n. 85, operário, solteiro, com domicilio elei(Qualificação "ex-officio", s|n B . E . 77 de 934.)
toral, na Piedade. (Qualificação requerida 960.)
JOSE' TEIXEIRA SOARES (3.118), filho de José Teixeira
OLGA DOS SANTOS RAMOS (3.103), filha de Augusto Alves
Soares e Maria Simões Soares, nascido em 26 de abril de
dos Santos e Laura Braga dos Santos, nascido em 24 de
1904, no Districto Federal, residente á rua Coronel Aljunho de 1903, no Districto Federal, residente á rua Lins
meida n . 21, operário, casado, com domicilio eleitoral
Vasconcellos n . 529, professora publica, casada, com dona Piedade. (Qualificação "ex-officio" 23. B . E . 79,
micilio eleitoral em Irajá. (Qualificação requerida 1.728.)
de 1934.)
GE RO MAR ALVES BARROS (3.104),- filho de Henrique Alves
GENEZIO COUTINHO (3.119), filho de Leocadia Maria P e de Barros e Maria Paulina de Barros, nascido em 22 de j u reira, nascido em 23 de abril de 19Ü2, no Districto F e lho de 1910, em Padua, E . do R. de Janeiro, residente á
derai, residente á rua Antônio Carlos n. 391, operário,
' ístrada Portg Inhaúma n. 110, commercio, solteiro, com
solteiro, com domicilio eleitoral na Penha. (Qualificadomicilio eleitoral Irajá. (Qualificação requerida 1.547).
ção requerida, 1.825.)
EDUARDO DA SILVA FERREIRA. (3.105), filho de F r a n ADO-LfRO BASTOS (3.120), filho de José Bastos e Josepha
cisco . da Silva e Maria da Silva Ferreira, nascido em 4
Gomes, nascido.em 1 de maio de 1910-, no Districto F e - ~
de fevereiro dè 1904, no Districto Federal, residente á
deral, residente á rua Clemenceau n . 29, commercio, carua Leopoldina Rego n. 358, operário, casado, com dosado, com domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação
micilio eleitoral na Penha.
(Qualificação requerida
requerida, n . 9.854.)
• 8.849.)
JOSE'.PEDRO MANGABA (3.121), filho de José Pedro ManÁLVARO AYRES-DE SOUZA, (3.106), filho de Eduardo José
gaba e Maria Pinna de Mattos Mangaba, naseido em 27
Ayres de Souza e Rosa de Souza, nascido em 8 do feve»
outubro de 1868, em São Salvador,-E. da Bahia, residenreiro de 1896, no Distrieto Federal, residente á rua Al. te a rua João Rogo n. 214, portuário, casado. (Qualifimeida Britto n. 17, alfaiate, casado, com domicilio (leicação "ex-officio", 375. B . E . 6 7 . )
toral na Penha. (Qualificação "ex-offici", 402.)
JÚLIO FERREIRA DOS SANTOS. (3.122), fillio de Carlos
EMYDIO QUEIROZ (3.. 107), filho de Epiphanio Queiroz e '
Ferreira dós Santos e Severiano Ferreira dos Santos,
Maria" Guiihermina Queiroz, nascido em 15 de outubro
.nascido em 22 de maio de 1907, em Belém, E . do Pará,
de- 1905, -em Penedo, Alagoas, residente á rua Firmino
residente á rua Honoria n. 83, funecionario municipal,
Gamelcira n. 258, commercio. solteiro, com domilicio
solteiro, com domicilio eleitoral na Penha. (Qualificaeleitoral na Penha. (Qualificação requerida 627.;
ção "ex-offioio", 149. B . E . 77.)
RENATO GOMES DO PASSO (3.108), filho de Viviano RoJUVENAL FERREIRA DE MELLO (3.123), filho de Antônio
drigues áe Passo e Adelaide Gomes do -Passo, nascido em
Rodrigues de Mello e Maria Penha-de Mello, nascido em
11 de agosto de 1904, no Recife, E . - d e Pernambuco, r e 18 de julho de 1895, em E . do Rio de Janeiro, residente á
sidente á rua Maris e Barros n . 156, motorista, casado,
avenida Marechal Floriano n: 52, portuário, casado.
cum domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação reque(.Qualificação ''ex-officio". 294.)
rida. 4 1 6 . ) ALFREDO DA SILVEIRA ALBERNAZ (3.124), filho de
CANDIDÒ AUGUSTO MOREIRA (3.019), filho de Francisca
Eduardo _da Silveira Albernaz e Maria Moreira da SilSosiphina, Moreira, nascido em 15 de janeiro de 1890-,
veira, nascido em 3 de maio de 1911 no Districto Federal,
em Alijo," Portugal,- residente á rua Bernardo Figueiredo
residente á rua Lobo Júnior n. 572, vidreiro, solteiro,
n . 10, commercio, casado, com domicilio eleitoral na
com domicilio eleitoral na Penha. " (Qualificação "exPenha. (Qualificação requerida, 11.568.)
officio" s|n. B . E . 66.)
MAGDÁLENA DQS SANTOS PEREIRA (3 TI 10), filha de José
QUINTINO ALVES CATHAR1NO (3.125), filho de João Alves
dos Santos e Maria Gomes, nascido em 13 de fevareiro
Catharino e Maria Alves Gatharino, nascido çm 31 de oude 189.2,.no Districto Federal, residente á rua D. Isabel
tubro cie 1877 em Cáes do Ouro, Bahia, residente á rua
. n . 78, p r e p . despachante, solteira, com domicilio eleitoAndré Pinto n . 43, funecionario aposentado, casado, com
ral na Tenha. (Qualificação requerida 1.134.)
domicilio eleitoral em Irajá.
Qualificação requerida,
1'ARCTLro NEVES DA GAMA (3.111), filho de Francisco Ne" • 1:174.)
'
ves da Gama e Deolinda Loredo da Gama, nascido em 24
OSE' DOMINGUES DOS SANTOS COUTO, (3.126), filho de
de dezembro de 1909, em São João da Barra, E. do R. de
Manoel Domingues Couto e Anna Delphina Couto, n a s Janeiro, solteiro, residente á rua José Maria n . 74, mecido em 23 de maio de 1375, no Districto Federal, resicânico, com domicilio eleitoral na Penha.
(Quadente á rua Lobo Júnior n . 238, carpinteiro, casado, com
lificação requerida 8,935.)
domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação "ex-offioio",
164.)
ZAYDA CÉSAR BOTELHO (3.112), filho de Washington Pereira César e Eponina Martins Cesaí, nascido em 20 de
AZAMOR FIGUEIRA BARBOSA (3.127,), filho de José da
Silva Barbosa e Cardalina Figueira Barbosa, nascido
•
janeiro de 1897. no Districto Federal, residente á rua Aux
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28 de julho de 1910, no Districto Federal, residente á
rua Meira n. li>, commercio, solteiro,, com domicilio
eleitoral na Piedade. (Qualificação requerida, 2.28S.)
MANUEL REGO FERNANDES (3.128), filho de Era/, do Rego Fernandes e Maria Francisca Affonso, naseido em 1
de maio de 1910, no Districto Federal, residente á rua
Maria Rodrigues n . 92, motorista, casado, com domicilio
eleitoral na Penha. (Qualificação requerida d. 1 5 8 . /
ADJALMO OLIVEIRA MESSERY (3.129), filho de Carlos de
Oliveira Messery e Ceeilia Augusta Messery, nascido em
3 de abril de 1909, no Districto Federal, residente á
avenida Automóvel Club n. 3.121, empregado publico,
solteiro, com domicilio eleitoral na Piedade. (Qualificação "ex-officio", 2. B . E . 470.)
ARMANDO HENRIQUE (3.130), filho de José Henrique e
Maria Francsica Villarinho, nascido em 1 dc junlio de
1912 no Districto Federal, residente á rua Firmino Gameleira n. 281, operário, casado, com domicilio eleito• ral em Irajá. (Qualificação requerida 996.)
OCTAVIO DA SILVA (1.131), filho de Augusto Cezar Drumond e Marieta Laura da Silva, nascido em 25 de outubro de 1903 ,no Districto Federal, residente á rua Meira
n . 48, casado, commercio, domicilio eleitoral no districto municipal de Piedade. (Qualificação requerida n u mero 2.285.)
OCTAVIO DE ALBUQUERQUE SARAIVA (3.132), filho de
João Saraiva da Cruz e Costa e Luiza de Albuquerque
Rabello, nascido em 17 de fevereiro de 1898 no Districto
Federal, residente á Av. Pestana n . 451, casado, radiotelegrapInsta, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Piedade. (Qualificação requerida n. 4.197.)
RAMIRO MARTINS HOIRCADES (3.133), filho de José. Martins Horcades e Paulina de Assumpção, nascido em 24 de
"•' novembro do 1905 no Districto Federal, residente á rua
Paula Brito n. 80, solteiro, operário, com domicilio eleitoral no districto. municipal de Piedade. (Qualificação
requerida n. 1.433.)
RAUL GARCIA GOMES (3.134), filho de Antônio Gomes e
Amélia Garcia Gomes, nascido em 2 de março de 1888
no Districto Federal, residente á rua Visconde de São
Vicente n . 124, casado, operário, com domicilio eleitoral
no districlo municipal de Piedade, (Qualificação requerida n. 1.781.)
VICENTE DE ALMEIDA FERREIRA (3.135,), filho de Pedro
José Ferreira e Olympia de Almeida Ferreira, nascido em
24 de novembro de 1910 no Districto Federal, residente
á r u a Leopoldo n. 14, c. 7, solteiro, operário, com domicilio eleitoral no districto municipal de Piedade. (Qua. lificação requerida n. 1.432.)
PAULO SANTOS (3.136), filho de Juüo dos Santos e Caetana Maria da Conceição, nascido em 5 de janeiro de 1891
no Districto Federal, residente á rua Lobo Júnior n. 591.
casado, commereio, com domicilio eleitoral no djstrtcto
municipal de Penha. (Qualificação requerida n. 2.056.)
ÍOSE' GONÇALVES PEREIRA (3.137), filho de José Gonçalves Pereira e Joanna Maria de Jesus, nasido em 4 de n o vembro de 1904, em Campos, Estado do Rio de Janeiro,
residente á rua Miguel Cervantes n . 102, casado, commercio, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Irajá. (Qualificação requerida n. 1.051.)
JOEL MARQUES BRAGA (3.138), filho de José Marques Braga e Adelaide Corrêa Marques Braga, nascido em 28 de
agosto de 1913 em Manaus, Amazonas, residente á rua
Paranhos n. 34, solteiro, estudante, com domicilio eleitoral no districto municipal de Irajá. (Qualificação r e querida n. 1.027.)
ANGELINA JOSE' RIBEIRO (3.139), filha de .Luiz José Ribeiro e Pulcheria Delphina da Conceição, nascida em 14
de maio de 1915 no Districto Federal, residente á rua
Nabor do Rego n. 185, solteira, daetylogra;pha, com domicilio eleitoral no districto municipal de Irajá. (Qualificação requerida n . 987.)
IGNACIO DE OLIVEIRA (3.140), filho de Deolinda Rosa
SanfAnna, nascido em 5 de maio de 1905 em Pilar, E s tado do Rio de Janeiro, residente á rua Roberto Silva
n . 10, solteiro, operário, com domicilio eleitoral no districto municipal de Irajá. (Qualificação requerida numero 1.809.)
[MANOEL RODRIGUES (3.141), filho de Manoel Rodrigues e
Mana da Conceição, nascido em 19 de dezembro de 1908
10 Districto Federal, residente á Estrada Porto Velho de
inhaúma n . 2, solteiro, commercio, com domicilio' eleiiorat no districto municipal de Irajá. (Qualificação requerida n. 11.413.)
1
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JOSE' CORRÊA MACHADO (3.142), filho ae Pedro Corrêa
Mattos e Antonia Souza Mattos, nascido em 5 de junho
de 1909 no Districlo Federal, residente á rua Roberto
Silva n. 344, casado,-commercio, com domicilio eleitoral
no districto municpial de Irajá. (Qualifiação requerida
n. 205.)
MILTON ROCHA DOSSANTOS (3.143), filho de Antônio Rocha dos Santos e Maria Motta Rocha dos Santos, nascido
em 27 de dezembro de 1910 no Districto Federal, residente á rua Uranos n . 893, solteiro, ferroviário. (Qualificação requerida n. 1.040.)
ARMANDO FIGUEIREDO E SILVA (3.144), filho de Juvenal
• Ladislau de Figueiredo e Cyphisia Alves de Figueiredo,
nascido em 18 de junho de 1914 em Cachoeira, Estado da
. Bahia, residente á rua Paranapanema n. 116, solteiro,
commercio, com domicilio eleitoral no districto municip a l ' d e Irajá. (Qualificação requerida n. 1.778.)
OSCAR EMYGDIO DE MENEZES (3.145), filho de Angela
Maria da Conceição, nascido em 18 de outubro de 1912
em Caxias, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
Uranos n. 48, solteiro, operário, com domicilio eleitoral,
no districto municipal de Irajá. (Qualificação requerida
n. 2.014.)
JOÃO.DE AZEVEDO GONÇALVES (3.140), filho dc Emilia
Gonçalves, nascido em 26 abril de 1915 no Districto F e deral, residente á rua André Pinto n . 42, solteiro, operário, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Iraiá. (Qualificação requerida n. 2.008.)
BENEDICTO DOMINGOS MARTINS (3". 147), filho de Eduardo Domingues e Encara ação Martins, nascido em 22 de
maio de 1915 em Nitheroy, Estado do Rio de Janeiro, r e sidente á rua da Gamboa n. 125, solteiro, operário, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Piedade.
(Qualificação requerida n. 1.383.)
ORIOSWAL PASSOS (3.148), filho de Manoel Apolinario dos
Passos o Zelpha dos Passos, nascido em 8 de março de
1900 no Districto Federal, residente á rua José. Maria
n . -45, solteiro, funecionario publico, com domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação requerida n. 1.944.)
NESTOR WANDERLEY CURIÓ (3.149), filho de Adolpho.
Curió de Carvalho e Adelia Wanderley Curió, nascido em
2b de fevereiro dc 1897 uo Districto Federal, residente
á rua Silva Pinto n. 128, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Penha, "ex-officio" sem numero, B. E. n . 67.
CACILDA FLORENTINO CORDEIRO (3.150), filho de Manoel
dos Santos Maia e Georgina Villela Maia, nascido em 10
de janeiro de 1913 em Santa Cruz, Estado õo Rio de J a _ neirc residente á rua Panarapiacaba n. 165, casada, enfermeira, conv domicilio eleitoral no districto municipal
de Piedade, "ex-officio" n . 594.
CECÍLIA GUILHERME LOPES (3.151), filho de Francisco
Guilherme Lopes c Alzira Machado Lopes, nascido em 19
de abril de 1912 no Districto Federal, residente á rua
Nova Sião n. 27, solteira, domestica, com domicilio eleitoral no districto municipal de Irajá. (Qualificação ré-querida n. 1.783.)
GERALDO HENRIQUE BE ARAÚJO (3.152), filho de Leocadio" Henrique de Araújo Fonseca e Adelaide Francisca.
Ribeiro da Fonseca, nascido em 5 de dezembro de 1892
em Cataguazes, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
Nicarágua n. 99, solteiro, operário, com domicilio eleitoral no districto municipal de Irajá. (Qualificação r e querida n. 1.015.)
ANTONIO ROCHA DOS SANTOS FILHO (3.153), filho de
Antônio Rocha dos Santos e Maria Marques da Rocha
Monteiro, nascido em 9 de fevereiro de 1901 no Districto
Federal, casado, commercio, domicilio eleitoral Irajá, r e sidente á rua Uranos n. 893. (Qualificação requerida numero 1 230.1
AZAMOR ROCHA DOS SANTOS (3.154), filho de Antonia
* Rocha dos Santos e Maria Motta Rocha dos Santos, nascido em 8 de abril de 1909 no Districto Federal, solteiro,
commercio, domicilio eleitoral Irajá, residente á rua Uraranos n. 893. (Qualificação requerida n . 983.)
ADALGIZA DA SILVA TRINDADE (3.155), filho de Elpidio
Maria da Trindade e Amásilia da Silva Trindade, nascida em 2f de abril de 1902 no Districto Federal, solteira,
professora de musica, domicilio eleitoral Irajá, residente
á rua Tymbiras n . 33. (Qualificação requerida n. 995.)
SANTOS ALEM CASTRO (3.156), filho de Silverio Alem e
Paschoa de Castro, naseido em 1 de novembro de 1902
no Districto Federal, casado, mecânico, domicilio eleitoral Penha, residente á rua Grão Magriço n. 34. (Qualificação requerida n . 2.058.)
1
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'OÃO PONCIÀNO LOURENÇO (3.157), íilho de Manoel da
Silva Lourenço e Delphina de Souza Ennes, nascido em
21 de: novembro de 1908 no Districto Federal, solteiro,
commercio, domicilio eleitoral Penha, residente á rua
Lobo Júnior n.," 57. ^Qualificação requerida n . 2..070.)
THEOPHILO FERREIRA (3.158), filho de José Joaquim F e r • reira e Maria da Conceição, Ferreira,, nascido em 31 de
dezembro de 1910 no Districto Federal, casado, commercio, domicilio eleitoral. Penha, residente á Avenida Lusitânia n . 90. (Qualificação requerida n. 1.7u7.)
HUMBERTO RODRIGUES DE CASTRO' (3.159), filbo de VIctorino Rodrigues de Castro e Maria* Rodrigues de.i Castro, nascido em, 2-2 de junho-de 1904 no Districto Federal,
casado, operário,, domicilio eleitoral Piedade, residente á
rua Paraná n. 40. .(Qualificação eleitoral n., 2.325.)
MANOEL. VARGAS- .(3.160)', filho de Maria Emilia Vargas,
nascido em" 1-4 de maio de 1882 no Districto. Federal, casado, commercio; domicilio, eleitoral Piedade, residente á
rua Sá Vianna n. 21-1-. (Qualificação requerida n . 2.016.)
GUILHERME TIEL-BEBIANO (3'. 161), filho de Guilherme
Bebiano e Maria Rabello Bebiano, nascido em 9 de dezembro, de 1906 no Districto Federal,, solteiro,, commercio,. doniicilio eleitoral Irajá, residente- á rua Uranos n u mero 963.. (Qualificação, requerida n. 1.8S8.)>
MAR LA B ATTISTU TO (3.1.62),, filha.de Antônio Battistuto e
Ernesl.ma Battistuto, nascida cm. 27 de setembro de 1906
cm São Paulo, capital; solteira;, steno-dactylographa, domicilio eleitoral Piedade, residente á rua Copacabana n u mero 777. (Qualificação requerida n. 2.084..),
MARIO ELOY. DA. COSTA- (3.163), filho de José Eloy d a Costa e de Maria lzabel da Costa; nascido em- 13 de março
de 1892,, em' Fortaleza, Estado do Cearás casado, enge-nheiro, domicilio eleitoral Gloria, residente, á. rua. Copacabana, n. 77.7. (Qualificação requerida.jn. 2.083.)
MARIA DAS MERCÊS MOURÃO CALA-ZANS-"(3 .1.64,).,, filha de
Augusto Alberto Mourão e de Maria, da Conceição Mello
Mourão, nascida em, 9. de agosto de 1901 cm São João dei
(Rei^ Estado de Minas Geraes,, casada, professora de piano,
domicilio eleitoral' Piedade,, residente á rua;; das Laranjeiras n. 531, edifício Minti, appartamenlo 23. (Qualificação requerida n. 823.),
HORTENCIA DE OLIVEIRA PASSOS '(3.165), filha de Avelino Ferreira Passos e de Lybia. de Oliveira. Passos* nascida, em. 14 de maio,de-19.16" no Districto Federal, solteira, commercio;. domicilio, eleitoral. Penha, residente á rua
Major Rego n., 185". (Qualificação.requerida n . 2.2.89).
EtELIDA. VIEIRA. (3.166), filha de- Libanio Vieira Gaudencio
e de Herminia. de Pargos Vieira-, nascida em. 22 de. se-lembro de 1912 no Distrieto Federal, solteira, funccionaria publica,, domicilio, eleitoral, Piedade, residente á rua
Assis Carneiro n,. 88 A. (Qualificação requerida numero
.2.1-46.):
*:itA.\"CISCO DIAS DA CUNHA (3,167.), filho de Francisco"
Dias da Cunha, e de Mãrià Christina-db Espirito-Santo,
nascido- em 28 dc junho de 1890 no Espirito Santo, E s tado, do Espirito Santo, solteiro, lihotypista, domicilio
eleitoral Piedade, residente á . r u a Meira-n. 19'-. (Qualificação requerida n. 2.290.)
GENY FE1WEIRA- DA COSTA (3.168), filha de TheQphilo
Marques- da Costa é de Fraucelina Ferreira, dos Anjos,
nascida em 20 de fevereiro dé-191-5 no "Dislricto Federal,
solteira, guarda-livros, domicilio eleitoral Piedade:, residente á rua-da Capella n. 54-; c. 4. (Qualificação requerida n. 1.110.)
•
_
PALERIO. GASPAR' DE MIRANDA (3.169). filho de Antônio
v-.aspar de Miranda e de Amélia Franco dé Miranda, nascido em 8 dc outubro de 1902 no'-Districto Federai, casado, empregado publico, domicilio 'eleitoral Piedade r e sidente á, rua. J a t o b á ' n . 41. (Qualificação requerida n u • mero 4.793.)
' ' '
ÍPAGEMA, FiRIEDERICKS DOMENES (3.170). filha de João
Henrique Friederiofe" e- dè Dionysia Soares Friedericks
nascioa cm 15 de junho de 1905", em Petropolis, Estado
do Rio d.e- Janeiro,, casada, domestica, domicílio eleitoral
Iraja; residente á. rua Uranos. n„. 901. (Qualificação r e querida n. 2.104.)
ELVZEO, BEZERRA. FREITAS- (3.17-i), filho de Manoel Claudino Freire e de Maria Carmelina, Freire-, nascido em 30
de setembro de 1912,.. em Carnahyba de Flores,, Estado
de Pernambuco,, solteiro, do. commeixno, domicilio- eleitoral Piedade, residente- á- rua Eu i r Ferreira n . 55". (Qualiticaçãb requerida n. 960,)DOMINGOS VASSALO CARUSO; (3,009).. fillio. de' Braz^ G*"niso..nascido em 3 dè.ouutbro de-1.885, em. Juiz:de Fora
Estado de- Minas Geraes,: residente w. Praça. das. Nações

Agosto dé 1934 3113

n. 66, sobrado casado, empregado cinematographico,. domilio eleitoral Penha (qualificação requerida numero
3.446).
EM MANOEL DE ANDRADE MELLO (3.010), filho de- Manoel
de
Andrade
Mello
e
de
Eponina
de
Andrade Mello, nascidoH em 25 de setembro de
1909, ém João Pessoa,. Estado de Sergipe, residente á rua
Maquné, n.. 91, casado, commercio , domicilio eleitoral
Penha (qualificação requerida n.. 7.-256).,
ALBERTINA MIGHELINE (3.0110, filha de Alberto Micheline e de Antonietta Liranga, nascida, em: 12 de: agosto
de 1915, no Dislricto Federal, residente á rua Gezarèa
n . 9.9, solteira, modista,- domicilio- eleitoral Piedade,
(qualificação requerida n . 1.777) .
JOSE' SOARES LEITE (3.012), filho de Adão Soares Leite e
de Mathilde Carvalho Leite,, nascido em 4 dè dezembro
1890, no Distrieto Federal residente á rua Goyaz
n. 482, casado, funecionario municipal, domicilio eleito-*
ral Piedade (qualificação requerida nv 1.7 56).
RAUL- DA SILVA PEIXOTO (3.013), filhq^dè Alberto, dà Silva. Peixoto e. de Dürvallna Reis; nascido em. 23 de j a neiro de. 1907,, residente á. rua. das-Mangueiras n. 33,
viuvo, empregado no commercio, domicilio- eleitoral' Pie-^
dade (qualificação requerida n. 2.203)-,.
EER-NANDO DE ATHAYDE (3.01-4);, filho de José Augusto
de Souza Athayde e de Sophia. Navarro-Athayde, nascido
em 1'9 de agosto de 1889, no Districto Federal, residente
á rua' Goyaz n. 420; casado, do commercio,.domicilio eleitoral' Piedade (.qualiiíicação requerida n, 9.235:)'.MARIO BERYLLIO DE.PAULA (3.015), filho de Manoel F r a n cisco de Paula e dè Amalia Maria db Paula nascido em 22
de- abril- de 1909,, em Maceió,. Estado de Alagoas,, r e s i dente á rua Leopoldina Rego n. 548,. Olaria, solteiro,
chauffeur: domicilio eleitoral. Penha (qualificação re-*
querida, n. 2.141)'.
JANTO NI O GROCIO (3.016), fillio de Ângelo Raphael Crocid
e' de Maria- Antonia Massulla, nascido em Recife, Estado
de Pernambuco; residente á rua Bernardino de Campos
n. 39; solteiro, industrial, domicilio eleitoral Piedade,
(qualificação requerida n< 54) .
ATAJJA' DE OLIVEIRA NEIVA (3.017), filha- de Estevão
Neiva-e de-Maria de Oliveira Monteiro, nascida'' em 18 da
março de 1907, no Districto Federal, residente á rua
Montevidéu n. 400, solteira, funccionaria puBlica; domicilio'eleitoral Penha (qualificação requerida n. 2 U 3 0 ) .
INDIANO' MARINHO DE OLIVEIRA (3.01Ô)', filho de José
Francisco de Oliveira e d e Franclha- Amarinho de Oliveira, nascido-em 26 de setembro dè 1900, em Aracaju,
Es-tado de Sergipe; residente á rua Montèv-idéo n: 369,
casado, funecionario publico, domicilio eleitoral Penha,
(qualificação requerida n . 2.131).
LINCOLN CUNHA (3.019),. filho de-Benedicto Cunha e de Maria Caetana. nascido a 21 de- outubro de 1890, em- Ouro
Preto,- Estado dè Minas Geraes; residente' á rua Lima
Barreto- n,. 53; operário, casado, com domicilio- eleitoral
em Piedade. (Qualificação-requerida n; f.466.T»
WASHINGTON NOGUEIRA DE AZEVEDO' (3.020), filho de
Alexandre Nogueira- de Azevedo e de Ismema Nogueira
de Azevedo, nascido em 27- de outubro de 1-912, no Districto- Federal; residente á rua-Suruhy n. 25, aprendiz de
pinto, solteiro, com domicilio eciitoral em Piedade.
(Qualificação "requerida* n-. 92'.)'
MARIO MAIA (3.021), filho de Bernardino Antônio Maia c
do Carolina-Azevedo Maia; nascido em 28 de setembro de
1894, no Districto Federal, residente a rua Aureliano
Lessa n. 38, casa 3, ferroviário, casado, com domicilio
eleitoral em Irajá. (Qualificação requerida n. 1.176.):.
ARISTÓTELES' DE OLIVEIRA (3.022),, filho d e . Henrique
Barbosa de Assis Martins e de Maria da Gloria Oliveira
Martins, nascido a- 27' de maio de 1915, no. Districto F e deral; á rua Guaporé n. 245, do commercio; solteiro, com'
domicilio eleitoral em' Irajá.. (Qualificação- requerida
' n. 2.031.)
ALBERMCO MANOEL DE ARAÚJO JÚNIOR (3.023), filho de
Alberico Manoelde A r a u j c e de-Amanda Vianna- de•A.rau'jo, nascidoa' 16 de dezembro de 1912, em Valença, Estado- do Rio- de Janeiro, residente á rua Nova- Syão h. 42,
estudante solteiro/ com domicilio eleitoral em Prajá.
(Qualificação requerida n . l',867.)
JORGE PAIVA DE SOUZA (3.024), f i l h o t e João Ribeiro do
Souzai e de Julia. lzabel Paiva- Dantas, nascido em 16 de
dezembro! de 1915; no'Districto Federal; residente- á- ruai
Uranos- u. 961, do. commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral- emi Irajá'. (Qualificação requerida' n. 1.242.)]
:
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JRE-NE SALIM (2.025), filho de Henrique Friedricks e de
Dionysia Soares Friedricks, nascido a 23 de março de
1904, em.Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, residente
á rua Nova Sião n. 42, domestica, casada, com domicilio
eleitoral em Irajá. (Qualificação requerida n. 1.018.)
GLADSTONE ALVES GUIMARÃES (3.026), filho de Settadino da Silva Guimarães e de Aurora Pereira Alves, nascido em 14 de março de 1915, no Districto Federal, resi. dente á rua Roberto Silva n. 34, operário, solteiro, com,
domicilio eleitoral em Irajá. (Qualificação requerida numero 1.244.)
THADEU MARTINS DE MACEDO (3.027), filho de José Teixeira de Maced.o e de Maria da Conceição Marques, nascido em 23 de agosto de 1914, no Distrieto Federal, residente á rua Bom Successo n. 125, do commercio, solteiro,
com domicilio elitoral em Irajá. (Qualificação requerida
n. 1.178.)
'74AIR FERREIRA E SILVA (3028), filha de Sylvio de Almeida
Ferreira e Silva e de Maria Esperança Ferreira e Silva,
nascida em 14 de janeiro de 1915, no Districto. Federal,
residente á rua Roberto Silva n. 34, domestica, solteira,
com domicilio eleitoral em Irajá. (Qualificação requerida n. 2.147.)
JOÃO JOSÉ DOS SANTOS (3.029), filho de Dionizio José dos
Santos e de Josepha Maria Rosaria dos Santos, nascido em
27 de dezembro de 1898, no Estado da Bahia, residente á
rua Paraná n. 17, motorista, solteiro, com domicilio eleitora] na Penha. (Qualificação requerida n. 324.)
PEDRO ALEXANDRINO DE OLIVEIRA (3.030), filho de Celestino Alexandrino de Oliveira e de Ignez Constância
de Jesus, nascido a 5 de julho de 1911, no Descoberto,
Estado de Minas Geraes, residente á estrada Braz do
Pinna n. 295, ferroviário, solteiro, com domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação requerida n. 1.210.)
UNDOLPHO BARRIOS DA LUZ (3.031), filho de Bento Godinho da Paixão e de Luiza da Luz Paixão, nascido a 29
de março de 1908, no Estado da Bahia, residente á rua do
Layradio n . 147, ourives, casado, com domicilio eleitoral
na Penha. (Qualificação requerida n. 1.081.)
NELSON JOSÉ GONÇALVES (3.032), filho de José Antônio
Gonçalves e de Maria Gonçalves de Medeiros, nascido em
12 de setembro de 1914, no Districto Federal, residente
á rua Marina n. 42, operário, solteiro, com domicilio eleitoral em Piedade. (Qualificação requerida n. 548.)
MARIA RITA MARTINS DE ARAÚJO (3.033), filha de João
Martins de Araújo e de Marciana Balbina de Araújo, nascida em 27 de novembro de 1912, residente á rua Carlos
de Carvalho n. 250, i" andar, do commercio, solteira, com
domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação requerida
n. 1.077. )
'
iVALTER FERNANDES PALHA (3.034), filho de Francisco
Fernandes Palha Júnior e de Eulalia Alves Palha, nascido em 16 de setembro de 1913, no Districto Federal, r e sidente á rua Sete de Setembro n. 121, ajudante de fundidor da Casa da Moeda, solteiro. (Qualificação "exofficio". 88, B. E . , 70, de 10-8-934.)
MINERVINO BEZERRA DE SOUZA (3.035), filho de Manoel
Rodrigues de Souza e de Maria Bezerra de Souza, nascido
em 11 de junho de 1901, em Própria, Estado de Sergipe,
residente á rua General Severiano n. 190, operário, casado, com domicilio eleitoral cm Piedade. (Qualificação
requerida n. 6.935.)
MANOEL BENEDICTO DA SILVA (3.036), filho de Benedicto da Silva e de Maria Balbina da Silva, nascido em 17
de janeiro de 1877, em Maceió, Estado de Alagoas, residente á rua Leopoldina n. 45, operário, casado, com domicilio eleitoral em Irajá. (Qualificação requerida n u mero 7.993.)
JOÃO DE LUCAS (3.037), filho de José de Lucas e de 'Jtüereza Guida, nascido em 20 de julho de 1904, no Districto
Federal, residente á rua Goyaz n. 480, operário, casado,
com domicilio eleitoral em Piedade. (Qualificarão r e querida n. 2.122.)
ANTENOR DIAS TEIXEIRA (3.038), filho de Theodoro Dias
Teixeira e de Antonia Dias Teixeira, nascido em 12 de
novembro de 1886, no Districto Federal, residente á rua
Lisboa n. 120, modelador, casado, com domicilio eleitoral
na Penha. (Qualificação requerida n, 78.)
iONTENELLES DOMINGUES COUTO (3.039), filho de José
Domingues dos Santos e de Rosalina Fernandes Couto,
nascido em 22 de novembro de 1899, no Districto F e deral, residente á rua Lobo Júnior n. 143, carpinteiro naval^ casado, com dojnicilio eleitoral na Penha. (Qualificação requerida n. 78.)
.
.
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ULYSSES ALVES PINTO (3.040), fiiho de Miguel Alves Pinto e Emitia Raesco Macedo Pinto, nascido em 19 de aniTi
de 1903, no Districto Federal, residente á rua Maria Antonia n . 54, casado, commereio, domieiiio eleitoral cai
Piedade. (Qualificação requerida n. 1.037).
TU-FIC .ABDALLA (3.041), iiino de Salvador Abdala e Maria-,.
Abraiião, nasciob em 19 de maio de 19i2, no Districto F e deral, residente á rua Fiorentina n . 63, casado, commorcio, domicilio eleitoral na Piedade. (Qualilicação requerida n. 9.987).
•WALIER MOAR GOMES (3.042), filho de José Moar Gomes e
Lauretta Corrêa Gomes, nascido em 28 de março de 1913,
no Districto Federal, residente á rua Jequinçá n. 22J,
solteiro, bancário, domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação requerida n. 1.704) .
SILAS GOMES VIANNA (3.043), filho de Domingos Gomes Vianna e Maria Augusta Rita Vianna, nascido em 10 de fevereiro de 1906, em Ilhéos, Bahia, residente á praia de
Botafogo n. 458, casado, commercio, domicilio eleitoral
na Penha. (Qualificação "ex-officio" n . 780;.
JOSE' FERREIRA DE MELLO (3.041), filho de Antônio F e r reira de Mello e Maria da Conceição Mello, nascido em 1
. de outubro de 1905. em Goyanna, Estado de Pernambuco, residente á estrada Porto Velho n. 135, casado, operário, domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação requerida n. 1.464) .
ELZIO DAMAZIO (3.0-55), filho de Alarico Damazio e Beatriz Miranda Damazio, nascido em 8 de janeiro de 1907,
no Districto Federa!, residente á rua Júlio Castilho numero 78, casado, commercio, domicílio eleitoral na P e nha. (Qualificarão "ex-officio" 318 B . E. n. 67).
CELSO MEDEIROS (3.046), filho de Júlio Medeiros c Josepha Medeiros, nascido em 9 de novembro de 1912, Estado
de Sergipe, residente á rua Maia Lacerda n. 39, solteiro,
commercio, domicilio "eleitoral na Penha. (Qualificação
"ex-officio" 923 B . E . n . 66 de 1934).
ALBERTINA MARTINS DOS SANTOS (3.047), filho de João
Martins de Araújo e Marciaria Martins de Araújo, nascido em 6 de novembro de 1909, no Districto Federal, r e sidente á avenida Henrique Valladares n. 250, costureira,
domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação requerida n u mero 1.314).
MANOEL CELESTINO DA COSTA (3.048), filho de José Celestino da Costa e Emilia de Jesus, nascido em 12 de fevereiro de 1875, em Portugal, residente á rua Barão de
Itapagipe n. 62, casado, empregado municipal, domicilio»
. eleiloral na Penha. (Qualificação requerida n. 330).
THOME' FELIX DA COSTA (3.049), filho de Felix da Cosi.ai
e Bem vinda Rozenda, nascido em 2 de novembro de 1898,'.
no Estado do Rio, residente á rua Andrade Araújo n u mero d70, casado, portuário, domicilio eleiloral na Pe-f
nha. (Qualificação "ex-officio" 565 B . E . n. 67).
CARLOS FIGUEIRA (3.050), filho de André Murray e Balbina Figueira, nascido cm 29 de setembro de 1901, em Vas. souras. Estado do Rio, residente á rua Jarirra n. 3, casado, operário, domicilio eleitoral na Piedade. (Qualificação requerida n. 7.512).
FRANCISCA PEYNEAU RANINSKY (3.051), fyilho de F r a n cisco Ranisky o Maria Peyneau Raniski, naseido em'5 de
novembro de 1911 em Araguaya, E. do E. Santo, residente a rua do Meicado n. 25, solteira, domestica, domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação requerida numero 429).
IYONNE CORRÊA DA SILVA (3.052), filho de Seraphim Corrêa da Silva e Durydice Martins da Silva, nascida em 28
de maio de 1905 em Guarapiranga E . de S. Paulo, residente' á rua do Mercado n. 24, solteira, domestica, domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação requerida n u m e ro 357).
WALDYR PORTUGAL DA SILVEIRA (3.053), filho de Arthur Vianna da Silveira e Joanna Brigida de Oliveira Portugal, nascido em 1 de agosto de 1910 no D. Federal, r e sidente á rua Leopoldina Rego n. 548, solteiro, commercio, domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação requerida n. 6.207).
ALMIÍíO DE CARVALHO RIBEIRO (3.054), filho de Manoel
Gervasio Ribeiro e Theodora Carvalho Ribeiro, nascido em
10 de janeiro de 1907 em Lavras, E . de Minas Geraes, r e sidente á rua Bento Lishôa n . 88, solteiro, funecionario do
Liovd, domicilio eleitoral na Piedade. (Qualificação r e querida digo "ex-officio" n. 26.872 de 1933 B . E , 68).
ROMEU DE SOUZA MARTINS (3.055). filho de José de Souza Martins e Eucracia Romana Martins, nascido em 8 de
junho de 1901 em Pindamonhangaba, E. de S. Paulo, r e -
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sider.le á rua 2 de • Fevereiro n. '(54, solteiro, commereio,
Abril n. 33, solteira, commercio, domicilio eleitora! aa
domicilio eleitoral' na Piedade. (Qualificação requerida
. - Piedade. (Qualificação requerida n. 2 . 0 8 9 ) . .
n. 1.035).
' . ' • - . EDUARDO PONTES CABRAL (3.071), filho de Victorino
•VYAMII.M.ION THEOTOMIO DA ROCHA (3.0ãj6), filho-de J u Gonçalves Cabral e de Agueda Pontes Cabral, nascido .-m
lia Corrêa da Silva,'nascido'em 19 de fevereiro dè 1915,
16 de novembro de 1898 no Distrieto Federal, solteiro,
em Juiz de Fora, E . de Minas, solteiro, mechanieo, docommercio, domicilio-eleitoral de Penha, Q. R. 7.065 o
micilio eleitoral- na 'Piedade. (Qualificação requerida n u residente á rua Montevidéu n. 269.
mero 2.126, e residente á rua Cel, Almeida n. 12).
HERMINTO BARRETO DA SILVA GUIMARÃES (3 072), filho
DTTELINA ALMEIDA DE AZEVEDO SILVA (3.057), filho de
-de Mathias Pereira da Silva Guimarães e de Amélia CaJoão de Souza Almeida e Alina de Paula Freitas de, Alrolina Barreto Guimarães, nascido em 23 de dezembro
meida,- nascido em 17 de setembro de 1909, no Distrieto
de 1830 no Dislricto Federal, casado, dentista, domiciFederal, residente á rua Silvana n . 33, casada,-profeslio eleitoral de Piedade, Q. R. 10.208 c residente á rua
sora, domicilio eleitoral, na Piedade. (Qualificação r e Julieta n . 18.
querida n . 881),.
JOSÉ LUIZ ( 3 . 0 7 3 ) . filho de José Maria. Mesquita e de. MaCUSTODIO FRANCISCO GUIMARÃES JÚNIOR (3.058), filho
ria Lopes, nascido em 11 de agosto de 1911 no Districto
de Custodio-*Francisco Guimarães e Rufina Maria da ConFederal, solteiro, operário, domicilio eleitoral de Irajá,
ceição, nascido em 6 de julho de. 1899 no Districto FedeQ. R. 1.795 e residente á rua Rosalina n . 2 3 3 . ,
ral, residente á rua D r . Nunes n . 232, solteiro, operário,
ANTONIO PACHECO ( 3 . 0 7 4 ) , filho de Manuel Pacheco e de
domicilio eleitoral em Irajá. (Qualificação requerida nuFrancisca da Silva Carneiro Pimenta, nascido ém 24 cie
oiero 9.640).
'
- -' .
• fevereiro de 1894, em Macahé, Estado do Rio de Janeiro,
THOMAZ DE AQUINO CARNEIRO (3.059), filho de Felix Dias
casado, operário, domicilio eleitora! de Penha, ex-officio
Carneiro e Olga Maria da Coceição, nascido em 22 de j a •
499 B. E. 67 e'residente á rua Marechal Bittencourt n u neiro de 1902 em.Pelotas, E . do R. G. do Sul, casado,
mero 98.
marcineiro, residente á rua Santa lzabel n. 52, domiciJCSÉ BAPTISTA MASTRANGE ( 3 > 7 5 ) , filho de Francisco
lio eleitoral na Piedade. (Qualificação requerida n u m e • Baptista Mastrange e dè Sabina Borges Mastrange, n a s ro 7.096).
cido-em 1 de abril de 1880, no Estado do Rio de Janeiro,
ALBERTO GOMES THOMEé (3.060), filho de Albino Gomes
viuvo, operário, domicilio eleitoral de Piedade, Q. R.
Thomé e Dalila Maria da-Conceição, nascido em 1 de m a r 2.219 e residente á rua Clarimundo de Mello n . 487.
ço de 1915, no D. Federal, residente á rua Goyaz n-, 232,
ANTONIO COSTA DA SILVA PORTO, ( 3 . 0 7 6 ) , filho.de Ansolteiro, estudante,-domicilio eleitoral em Irajá, (Qualitônio Alves da Silva Porto e de Julieta Costa da Silva
ficação requerida n . 1.731).
Porto, nascido em 8 de junho de 1912, no Districto F e AREOLINO FERREIRA (3.061), .filho de Humberto Affonso
dezal, solteiro, funecionario municipal, domicilio eleito. Ferreira e Cândida Ferreira, naseido em 22 de outubro
ral cie Penha, Q. R. 280 e residente ,á avenida Paulo
de 1912, no D. Federal, residente á rua Goyaz n . 912, solde Frontin n . 452.
teiro, enfermeiro, domicilio eleitoral na Piedade. (QualiJOSÉ ANTONIO LEAL ( 3 . 0 7 7 ) , filho de Antônio Leal e ds
ficação requerida n. 2.087).
•
Anna Amélia Leal, nasedio em 16 de abril de 1916 no
ABNER FLORENTINO CORDEIRO (2.062), filho de João F i o - ,
Districto.Federal, solteiro, mechanieo, domicilio eleitorentino Cordeiro e" Priscila Cordeiro de Mendonça, .nasciral de Penha, Q. R. 2.173 e residente á r u a Antônio
do em 15 de março de 19.10, em Bebedouro, E . de PerCarlos n . 388.
' . '
nambuco, residente
rua Paranapiacaba'h. 165. casado,
DR. ANTONIO GENTIL PRAXEDES DE OLIVEIRA (3.07S),
militar, domicilio eleitoral na Piedade. (Qualificação "exfilho cie Francisco Fernandes Carneiro de Oliveira e de
officio" 28 B . E . n . 79) .Maria Evangelina Praxedes de Oliveira, nascido em 5 de
FRANCISCO DE ÁVILA TAVARES (3.063), filho de José Tasetembro de 1903, em Caraunas, Estado do Rio Grande
vares Gomes e Francisca Marianna de Ávila Tavares, nasdo Norte, casado, medico, domicilio eleitoral de Iraja,
cido em 5 de abril de 1894, no D . Federal, residente â rua
Q. R. 998 e residente á rua Sinai n . 62.
Cardoso de Moraes n . 60. casado, funecionario da Leopol- .
ISABEL FERJtEIRA E SILVA ( 3 . 0 7 9 ) , filha de Sylvio de
dlna, domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação requeAlmeida e Silva e de Maria Esperança Ferreira e Silva,
. rida n . 4.365).
,
nascida em 31 'de junho de 1913 no Districto Federal,
JOSÉ' BRAGA MACEDO (2.064), filho de Joaquim Costa Masolteira, domestica, domicilio eleitoral de Irajá, Q, il.
cedo e Julia Braga Macedo, nascido em 15 de novembro
1.019 e residente á rua Roberto Silva n . 3 4 .
de 1912.. em Bonito, E . de Pernambuco,, residente á rua
General Cláudio n . 305, casado, militar, domicilio e l e i t o - ^ JCSÉ FRANCISCO DA ROCHA (3.080), filho de Manuel F r a n cisco da Rocha e de Maria Luiza, nascido em 16 de j a • r a l na Piedade. (Qualificação "cx-officio" 38 B . E . n u neiro de 1890, èm Porto, Portugal, construetor, domicilio
mero 79) .
eleitorai de Pideade, Q. R. 2.286 e residente á rua Cruz
JOSE' FLORENTINO DE SOUZA (3.065), filho de Florentino
e Souza.
• Diureaho de Souza e Felicia Maria da Gloria, nascido em
JOSE' FRANCISCO DA ROCHA (3..080), filho de Manoel F r a n 30 de agosto de 1906, em Valença, E . do R. de Janeiro,
cisco da Rocha e Maria Luiza, nascido em 15 dè janeiro
residente á avenida Suburbana n . 2.699, solteiro, muside "1890, no Porto, Portugal, residente á rua Cruz e Souza,
co, domicilio eleitoral na Piedade. (Qualificação "ex-oícasado, construetor, domicilio eleitoral na Piedade. (Quaficio" 752 B . E . n . 7.4).
>
.
'
lificação requerida n . 2.286).
JOSE' MARIA LOPES HENRIQUES (3.066), fiiho de Antônio
JORGE ZAPPONI (3.081), filho de João Zappone e Ephigenia
Henriques e Maria José Lopes,, nascido em 11 de novemJanuaria, nascido em 1 de julho de 1911, no D . Federal,
bro de 1892, em Garrazedas, Portugal, residente á rua
residente á avenida Suburbana n . 2.711, casado; operáGuaporé n . 211, casado, capitalista, domicilio eleitoral em
rio, domicilio eleitoral na Piedade. (Qualificação requeIrajá. (Qualificação.requerida n.. 2 . 1 4 8 ) .
rida n . 2.124).
JOÃO DELAVY (3.067), filho de Casemiro Delavy e Isaline
GUILHERMINA ALVES DE CARVALHO (3.082), filha de F e r Delavy, nascido.em 15 de outubro .de 1882, em Cruzeiro,
nando Alves de Lima c Maria de Jesus Lima, nascida 'em
E.- de S. Paulo, residente á rua Vaz da Costa n . 87, ca1 de julho ü'e 1899,-no D . Federal, casada, domestica, dosado, commercio, domicilio eleitoral na Penha. (Qualifimicilio, eleitoral em Irajá. (Qualificação requerida numecação requerida n . 3.562).
• . ro 1.190).
'
'
JOSE' GOMES (3.068), filho de João Gomes e Marianna da
DR. SYLVIO DA SILVA CAMPOS (3.083), filho do D r . NelConceição, nascido em 19 d'e agosto de 1877, em Portugal,
son da Silva Campos e. Carolina Luiza Lemos' de Campos,
-residente á. rua Luçinda Barbosa n . 79, casado, proprietánascido-em 2 de julho de 1904, no D. Federal, residente á
rio, domicilio eleitoral na Piedade. (Qualificação requerua Noemia Nunes n. 336, solteiro, medico^ domicilio eleirida) i
.
- toral em Irajá. (Qualificação requerida n . 2.'142) .
FRANCISCO ATALIBA RODRIGUES MANSO (3.069), filho de
ANTENOR FRANCISCO DA SILVA (3.084), filho de Antônio
Noé Rodrigues Manso e Rosa Rodrigues Manso, nascido em
• Francisco da- Silva e Ermelinda Rosa Cabral, nascido em
3 de novembro de 1908. em Vassouras, E , do Rio de J a 13 de setembro de 1S92, no D . Federal, residente á rua
Mieiro, residente á. estrada Nova da Pavuna n. 304, solAndré Pir.to n. 72, casado, operário, domicilio eleitoral em
teiro, operário, domicilio eleitoral na Piedade. (QualifiIrajá. (Qualificação requerida n . 9 9 1 ) . .
cação requerida n . 1.401).
DOMINGOS ALVES 13.085). filho de Manoel Alves e Maria de
ADELIA,MARQUES (3.070), filha de Joaquim Albertino MarSilva Brilhante, nascido em 11 de abril de 1885, em Aveiques e Carmen Angélica Velloso, nascida'em 18 de no- ,
ro, Portugal, residente á rua Itaquy n.. 86, casado, e.mprevembro de 1915, no D . Federal, residente á rua 21 de
s
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gado publico, domicilio eleitoral em Irajá. (Qualificação
ENEDLNA ISIDRA DE PINHO (3.101), filha de Antônio Ferrequerida n. 1.188).
reira de Pinho e Maria Isidra do Amparo Pinho, nascida
iifJIZ JOSE' GRACIOSO (3.086)-, filho de Antônio José Graa 14 de maio de 1910, no Districto Federal, solteira, e m cioso e Paulina Joaquim Gracioso, nascido em 3 de m a r pregada no commercio, residente á rua Eleuterio Motta
ço de 10H, no D . Federal, residente á rua Roberto fciin . 61, com domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação
ya n. 34, solteiro, estudante, domicilio eleitoral em* Ira- requerida, n . 2.038.)
já, (Qualificação requerida n. 2 . 1 0 5 ) .
JOÃO BAPTISTA MENEZES (3.102), filho de José Filgueira
MARIA VALDEZ (3.087), filha de Antônio Vieira da Motta e
de Menezes e de Laura Rodrigues de Menezes, nascido a
Carolina de Carvalho, nascida-em 15 de outubro de 1901,
22 de outubro de 1912, no Districto Federal, residente á
no D. Federal, residente á rua Uranos n . 961, casada,
rua Lemos Brito n . S-õ-, solteiro, operário, com domicilio
professora, domicilio eleitoral em Irajá. (Qualificação
eleitoral na Piedade. (Qualificação requerida n . 960.)
requerida n. 2.112).
OLGA DOS SANTOS iRAtMOS. (3.103), filha de Augusto Alves
MOACYR FREIRE (3.088), filho de Antenor Francisco F r e i dos Santos e de Laura Braga dos Santos,, nascida a 24 da
re e Stella Siqueira Freire, nascido em 17 de agosto de
junho de 1903, no Districto Federal, residente, á rua Lins
1915, no D. Federal, residente á rua Armando. Sodré n u de Vasconcellos n . 529, casada, professora publica, com
mero 44, solteiro, commercio, domicilio eleitoral em Iradomicilio eleitoral em Irajá.
(Qualificação requerida,
j á . (Qualificação requerida n. 2 . 1 0 8 ) .
<
n . 1.728.)
MOACYR FERREIRA DA. COSTA (3.089) .filho de Manoel FerGEROMAR ALVES BARROS (3.. 104), filho de Henrique Alves
reira e Adelaide Alves de Oliveira, nascido em. 11 de abril
de Barros e dè Maria Paulina de Barros, nascido a 22 de
de. 1895, no. D. Federal, residente á rua Francisco Ennes
junho de 1910, em Padua, Estado do Rio de Janeiro- .resin. 33, casado, motorista, domicilia eleitoral na Penha..
dente á estrada do Porto de Inhaúma n.. 110, solteiro^
(Qualificação requerida-n. 2 . 0 5 4 ) .
commercio, com. domicilio eleitoral em Irajá. (QualificaJOÃO-DE MELLO GOMES (3.090),.filh de José Augusto Goção requerida, u. 1.547.)
mes e Virgínia Mello Gomes, nascido em 20 de junho de
EDUARDO. DA SILVA. FERREIRA (3.105), filho de F r a n 1896, em S. Paulo,'capital, residente á travessa Teuente
cisco da Silva e de Maria da Silva Ferreira, nascido a 4
Antônio Vieira n. 13 casado, industrial, domicilio eleitode fevereiro de 1904, no Districto Federal, residente á
r a l na Piedade. (Qualificação requerida n, 493).,
rua-Leopoldina Rego n. 358, easifdo, operário, com domiJOSÉ FERNANDES LINO (3.091), filho dc Porfirio Fernancilio eleitoral na Penha. (Qualificação requerida n u m e des Lino e Maria da Rocha, nascido a 19 de abril de
ro S.S49.)
1893, em St" Thy-rso, Portugal, .residente á avenida. SubÁLVARO AYRES. DE SOUZA (3.106), filho de Eduardo José
urbana n. 2.713, casado, proprietário," eom. domicilio
Ayres de Souza esde Rosa de Souza, nascido a 8 de feveeleitoral na Piedade. (Qualificação requerida, n. 2.289.):
reiro de 1896, no Districto Federal, residente á rua AlARACY DA. SILVA ROCHA (3.092), filho de Antônio José da
meida Brito n. 17,. casado, alfaiate, com domicilio eleiSilva Rocha e Castorina Rocha, nascido em 8 de oututotal da Penha. (Qaulifíeacão "ex-officio", n. 402.;
bro de 1906, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, r e s i JÜMYGDIO QUEIROZ (3.107), filho de Epiphanio Queiroz e
dente á rua da Madeira n. 127, operário, casado, com
de Maria Guiihermina Queiroz, nascido a 15 de outubro
domicilio- eleitoral na Penha. (Qualificação requerida,
de 1905, em Penedo, Estado de Alagoas, residente á rua
n . 2.172.)
Pirmino Gamelleira n. 258, solteiro, commercio, com
ARMANDO-ALVES CARVALHO ALVADIA (3.093), filho de
domicilio eleitorai na Penha. (Qualificação requerida,
*
Alfredo Alves Carvalho Alvadia e Laura Soares da Motta,
n. 627,.)
nascido a 15 de janeiro de 1915, no Districto Federal, r e RENATO
GOMES DO PASSO (3.108), filho de Viviano Rodente á rua, Patagônia n . 26, solteiro, operário, com dodrigues do Passo e Areia ide Gomes do Passo, nascido a
micilio eleiloral em Irajá. (Qualificação requerida, n u ,'i
1 de agosto de 1904, no Recife, Estado de Pernambuco,
mero-2.006.)
•residente á rua Mariz e Barros n. 156, casado, motorista,
PEDRO MEIRELLES (3.094), filho de Miguel Meirelles Marcom domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação requeques e Carolina Pereira de Lemos, -nascido a 4 de julho
rida, n. 416.)
de 1908-., no Districto Federal, residente á rua Castello
CÂNDIDO AUGUSTO MOREIRA (3.109), filho de Francisca .
Branco n. 163, casado, serralheiro, com domicilio eleiSosiphina Moreira, naseido a 15 de janeiro de 1890, em
toral na Penha. (Qualificação requerida, n . 2.055)
*
Alijo, Portugal, residente á r u a Bernardo Figueiredo
OSÓRIO BENEDICTO LAPA (3.095),. filho de Júlio Lapa é
n . 10, casado, commercio, com domicilio eleitoral na P e Francisca Lapa. nascido-a 13. de março de 1886, em São
n h a . (Qualificação requerida, n. 11.568.)
João- da. Barra, Estado do. Rio de Janeiro, residente á rua
(MAGDÁLENA, DOS SANTOS PEREIRA. (3.110), filha de José
Nova Sião n . .42, casado, operário, com domicilio eleitoral
dos Santos Pereira e de Maria Gomes, nascida a 13 de feem Irajá. (Qualificação requerida, m. 2.111.)
vereiro de 1892, no Districto Federal, residente á rua
JOÃO GEHLEM KEMPER, (3.090), filho de Bernardo KemIsabel n. 78,. solteira, prepos.ta de despachante, com d o per e Maria Gehlem Kemper, nascido a 28 de junho dc
micilio eleitoral na Penha.
(Qualificação requerida,
1904, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Suí,
n . 1.134.)
residente á rua Jequiriçá n. 9, funecionario publico, caTARCILIO NEVES DA GAMA (3.111), filho de Francisco Nesado, com domicilio eleitoral -em.Irajá. (Qualificação r e ves da Gama e Deolinda Loredo da Gama, nascido em 24
querida, n. 1.79.4.)
de dezembro de 1909, em S. João da Barra, E . do R. de
éNTONIO DA SILVA ADONIAS (3.097), filho de Adonias dá
Janeiro, residente á rua José Maria n . 74, solteiro, m e Silva e Emilia Rosa de Oliveira,, nascido a .1 de outubro
cânico, domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação r e le 1890, em Porto Alegre, E. do Rio Grande do Sul, resiquerida n. 8.935).
iente á rua Nova Sião n. .46. casado, commerciante, com
ZAYDA CÉSAR BOTELHO (3.112). filho de Washington P e domicilio eleiloral. em Irajá.
(Qualificação requerida,
reira César e Eponin-a Martins César, nascido em 20 de
n . 2.013.)
janeiro de 1897, no D. Federal, residente á rua Aureiiano
Lessa n. 38, casada, domestica, domicilio eleitoral na P e ÍUARIA DE OLIVRIuiA COSTA (3.098), filha de Josino
nha. ÍQualificação requerida n. 1.836).
' Soares de Oliveira • e Donata Jesuina dos Santos
JOÃO PINTO (3.113), filho de Antônio Pinto e Maria da RoOliveira, nascida a 27 de abril de 1902, no Districto F e . cha, nascido em 19 de dezembro de 1904, no D . Federal,
deral, residente á rua Ilaquy n. 26, casada, domestica,
residente á rua Senador Antônio Carlos n. 321, casado,
com domicilio eleitoral em Irajá, (Qualificação requeferroviário,, domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação
rida, n. 1.811.)
requerida n. 11.722),
.
ALBERTO• JOSÉ PINTO (3.099). filho de João José pinto e
FJtNANI DA SILVA BUENO (3.114), filho de Vicente CelesJoaquina- Brandão Pinto, nascido em 30 de dezembro de
tino da 'Silva Bueno e Leonor Cândida Borges, nascido
- 1901, no Districto Federal, residente, á rua--Uranos n u em 17 de dezembro de 1903 no Distrieto Federal, residente .
mero 934, casado, negociante, com- domicilio eleitoral em
rua Costa Rica n. 245, casado, commercio, domicilio eleiIrajá.. (Qualificação requerida, n . 2.025.)
toral na Penha. (Qualificação requerida, n. 1.823). •
v
UATHEUS DANIEL DOS SANTOS (3.100), filho de Daniel
FRANCISCA DE SOUZA CHAGAS (3.-115), filha de BenjaJoão-dos Santos e Maria Joaquina de Almeida Santos, nasmiií Galdino de Souza e Maria Kermihia de Souza, -nascido a: 11 de julho de 1909. em São Maitheus, Estado do
cida cm 16 de-dezembro de 1890, em Guaratiba, E . da
Espirito Santo, residente á rua. João Romariz n. 46, solParãhyba. do Norte, residente á rua Anna Nery n . 652, cateiro, operário,, com domicilio eleitoral na Penha.. (Quasada, dòmes-Ueai domicilio, eleitoral na Piedade. (Qualilificação requerida, n.. 1.374.)
ficação requerida n. 392).
v
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• P U A A U O U U UÍL uJ-.rvK.lKA BAKbuSA ( 3 . i i o ; , íilho detJ.osft
Nunes cie Oliveira' Barbosa e Francisca dás Dores Mello.
. . Barbosa, nascido em 26 de abril de 1879, em Campos, E'. '
dó R. de Janeiro, residente á rua Tenente Costa n . 197.
casado, empregado publico, domicilio eleitoral na Piedade. (Qualificação "ex-oíficio" s/n -B.E. 77).
OSMAR SAMPAIO PINTO GALVÃO (3.117), filho de Francisco Pereira Pinto Galvão e Judith Torreão Sampaio Galvão, nascido em 15 de marco de 1914, no D. Federal, rs-r'
sidente á rua Affonso P e n n a - n . 75, solteiro, empregado
publico, domicilio eleitoral na Piedade.. (Qualificação "exofficio" s/n B . E . 77 de 1934).
'
JOSE' TEIXEIRA SOARES (3.118), filho de José Teixeira Soares e Maria Simões Soares, nascido em 26 de abril de 1904,
no D . Federal, residente á rua Cel. Almeida n . 21, casado, operário, domicilio eleitoral na Piedade. (Qualificação "ex-officio" n.' 23 B . E . 79 de 1934).
GENEZIO COUTINHO (3.119), filho de Leocadia Maria Pereira, nascido em 23 de abril de 1902, no D . Federal, residente á rua Antônio Carlos n. 391, solteiro, operário, domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação requerida n u l m e r o
1.825).
ADOLPHO BASTOS (3.120), filho de José Bastos e Josepha,
Gomes, nascido em Irrite maio de 1910. no. D. Federal, casado, commercio, domicilio eleitoral na Penha. (Qualifí. cação requerida n . 9.854). ,
JOSE' PEDRO MANGABA (3.121). filho de José Pedro Mangaba e -Maria Pinha de Mattos Mangaba, nascido em 27 de
outubro de 1868, em .S".. Salvador, E . da Bahia, residente á .
rua João Rego n.„214. casado, portuário, "ex-officio" numero 375 B . E . 6 7 ) . . . .
'
'
'
"
JÚLIO FERREIRA DOS SANTOS (3.122), filho de Carlos Ferreira dos Santos e Severiano Ferreira dos Santos, nascido
em 22 de maio ü'e 1907,.em'Belém E . do Pará, residente a
rua Honoria n . 83, Solteiro, empregado municipal,, domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação "ex-oíficio" numero. 149 B . E . 7 7 ) .
'
'
JUVENAL FERREIRA DÉ MELL.O (3.123), 'filho- dé-'Antônio'
Rodrigues de Mello é Maria. Penha de Mello, nascido em
18 de-julho de 1895, no E . do R. Janeiro, residente á avenida Mar. Floriano n . 52-, casado; portuário. (Qualificação "ex-officio" n . 294).
-ALFREDO DA SILVEIRA ALBERNAZ (3.124). filhp de Eduardo da Silveira" Albernaz-e Maria-Moreira da" Silveira,
nascido em 3 de maio'de 1911,' no D. Federal, residente á
rua Lobo Júnior n . 572. solteiro, vidreiro, domicilio eleitoral na. Penha. (Qualificação "ex-officio", s/n B . E . n u - ,
mero 6 6 ) .
'. •
QUINTINO ALVES CATHARINO (3.125), filho de João Alves «•
Catharino e Maria Alves Catharino', nascido em 31 de outubro de 1877, em Cães do Ouro,-Bahia, residente á-rua
André "Pinto'n. 43, casado, funecionario aposentado, domicilio'eleitoral em Irajá. (Qualificação requerida numero 1.174).
' '
JOSE' DOMINGUES DOS SANTOS COUTO (3.126), filho de
Manoel Domingues Couto e Anna Delphina Couto, nascido em 23 de maio de 1875, no D. Federal, residente á rua
Lobo Júnior n . 238, casado, carpinteiro, ^domicilio eleitoral na Penha. '(Qualificação "ex-officio" n . 164).
AZAMOR FIGUEIRA BARBOSA (3.127), filho de José da Sil• • va Barbosa e Cardalina Figueira Barbosa, nascido em 28
de julho de 1910, no D . Federal, residente á rua Meira
n . "19, solteiro, commercio, domicilio eleitoral na Piedade. (Qualificação requerida n . 2.288).
MANOEL REGO FERNANDES (3.128), filho de. .Braz do Rego Fernandes e Maria Francisca Affonso, nascido em 1 de
maio de 1910. .no D . Federal, residente á rua Maria. Rodrigues *n. 92, casado, motorista, domicilio eleitoral na
' Penha. (Qualificação requerida n . 1.168).
iDJALMO OLIVEIRA MESSERY (3.129), filho de Carlos de
Oliveira Messery e Cecilia~Augusta Messery, nascido em
3 de abril de 1909, no D . Federal, residente á avenida Automóvel Club n . 3.121, solteiro, empregado publico, domicilio eleitoral na Piedade. (Qualificação "ex-officio
n . 2 B . E . 70 de 1934).
ARMANDO HENRIQUE (3.130), filho de José Henrique e Maria Francisca Villarinho, nascido em 1 de junho de 1912,
ho D . Federal, residente á rua Firmino Gameleira numero 281, casado, operário, domicilio eleitoral em Irajá.
- (Qualificação requerida n . 996).
OdTAVTO DA SILVA (3.131), filho de Augusto Cezar D r u mond e Marietta Laura da Silva, nascido em 25 de outubro de 1903, no Districto Federal, casado, residente á
rua Meira n. 48, empregado no commercio, domicilio elei-

toral na Piedade. íQualificação requerida n. 2.285.)
-OCTAVIO DE ALBUQUERQUE SARAIVA (3.132), filho de
João Saraiva da Cruz e Costa e Luiza de Albuquerque Rabello, nascido em 17 de fevereiro de 1896, no Districto
Federal, casado, residente á avenida Pestana n. 451. radiotelégraphista' domicilio eleitoral ná Piedade. (Qualificação requerida n.- 4.197.)
RAMIRO MARTINS HORCADES (3.133), filho de'José Martins Horcades e. Paulina de Assumpção, nascido em 24
de novembro de 1905, no Districto Federal, residente á
rua Paula Britto rr. 80. (Quilificação requerida n. -1.433.)'
RAUL GARCIA GOMES (3.134), filho de Antônio Gomes e,
Amélia Garcia^ Gomes, nascido em 2 de março de 1888,
no" Districto Federal, operário, domicilio eleitoral na Pie. dade, residente á rua Visconde de São Vicente n. 124,
casado, com domicilio elitoral na Piedade. (Qualificação
requerida n. 1.781.)
VICENTE DE ALMEIDA FERREIRA (3.135), filho de Pedro'
José Ferreira e Olympia de Almeida Ferreira, nascido em
24- de novembro de 1910 no Districto Federal, solteiro,
residente á rua Leopoldo n 14, casa 7, operário, com domicilio eleitoral na Piedade.
(Qualificação
requerida
n. 1.432.)
' " . • ' *
PAULO SANTOS (37136), filho de Júlio dos Santos e Caetana
Maria da Conceição, nascido em 5 de. janeiro de 1891, no
Districto Federal,' casado, residente á r u a . Lobo Júnior
nJ 591., .empregado no com-meTcio, com domicilio eleito• ral na Penha. (Qualificação iequerida n. 2.056.)
•
JOSE'' GONÇALVES PEREIRA (3.137), filho de José Gon'
çalves Pereira e Joanna Maria de Jesus, nascido em 4 de
novembro de 1904 em Campos, EÍstadõ do'Rio de'Janeiro,
residente á rua Miguel Cervanteá n. 162,' casado, empre> gado- no commercio. com domicilio eleitoral em Irajá.
(Qualificação requerida n. 1.051.)
JOEL MARQUES BRAGA. (3.138), filho de José -Marques:
- 'Braga e Adelaide Corrêa Marques Braga, nascido em 28
de agosto de 1913, em Ma\áus, Amazonas, residente á rua
'Paranhos n. 34, solteiro, estudante, com domicilio eleito-ral em Irajá. ÍQuaüficaçãoTequerida-ri. -1.027.)
ANGELINA JOSE' RIBEIRO (3.139)/ filha de Luiz José Ribeiro e Puk-heria Delphina da Conceição, nascida em 14
de maio de 1915, no Districto Federal, residente á rua
Nabor do IVegò n. 185, solteira, dactilographa, com domicilio eleitora t-m Irajá.- (Qualificação requerida n. 987.)"
IGNACIO DE OLIVEIRA (3.140), filho de Deolinda
Rosa
SanfAnna, nascido em 5 de maio de '1905. em Pilar, E s tado do Rio de Janeiro, residente á rua'Roberto Silva nu-"
• mero 10, solteiro, operário, com domicilio eleitoral em
Irajá. (Qualificação requerida n. 1809.)
MANOEL RODRIGUES (3.141), filho de Manoel Rodrigues -e.
Maria da Conceição, nascido em 19 de dezembro^de 1908,no Dist-ricto Federal, residente á estrada Porto Velho
n. 2, Inhaúma, solteiro,'empregado no commercio, com
domicilio eleitoral em Irajá. (Qualificação requerida numero 11.413.) .
JOSE' CORRÊA MACHADO (3.142), filho de Pedro Corrêa
Mattos e Antonia Souza Mattos, nascido em 5 de junho dé
1909, no Districto Federal, residente á rua Roberto Silva
n. 34, casado, empregado no commercio, com domicilio
no districto municipal de Irajá. (Qualificação requerida
11. 205..)
, •
MILTON ROCHA DOS SANTOS- (3.143), filho de Antônio
Rocha dos Santos e Maria Motta Rocha dos Santos, nascido em 27 de dezembro de 1910, no Districto Federal,residente á rua Uranos n. 893, solteiro, ferroviário. (Qualificação requerida n. 1.040.)
ARMANDO FIGUEIREDO E SILVA (3.-144), filho de Juvenal
Ladslau de Figueiredo e Cyphisia Alves de Figueiredo,
-nascido "em 18 de junho de 1914 em Cachoeira, Estado da
Bahia, residente á rua" Paranapanema n. 116, solteiro,
empregado no commercio, com domicilio eleitoral no districto municipal de Irajá. (Qualificação requerida n u mero -1.778.) *
OSCAR. EMYGDIO DE MENEZES (3.145), filho de Angela
Maria da Conceição, nascido em 18 dc outubro de 1912,
em Caxias, Estado do Rio de Janeiro, residente á r u a
-Uranos n. 48, solteiro, operário, com domicilio eleitoral
rida n. 2.014.)
JOÃO DE AZEVEDO GONÇALVES (3.146),-filho de Emilia
Gonçalves, nascido .em 26 de abril de 1915, no Districto
Federal, residente á rua André Pinto n. 42,\solteiTo, ope1
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rario. com domicilio eleitora! no dislricto municipai de
Irajá'. (Qualificação requerida n. 2.008.)
BENEDICTO DOMINGOS MARTINS (3.147), filho de Eduardo.
Domingues e Encarnação Martins, nascido em 22 de
maio de 1915, em Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro,
residente á rua da Gamboa n. 125, solteiro, operário, com
domicilio eleitoral no districlo municipal da Piedade.
(Oualificáção requerida n. 1.383.)
URIOSWAL PASSOS (3.148), filho de Manoel Appolinario
dos Passos, nascido em 8 de março de 1900, no Districto
Federal, residente á rua José Maria n. 45, solteiro, funecionario publico, com domicilio eleitoral no districto
municipal da Penha. (Qualificação requerida n. 1.944.)
NESTOR WANDERLEY CURIÓ (3.149), íilho de Adolpho
Curió de Carvalho e Adelia Wanderley Curió, nascido em
26 de fevereiro de 1897, no Districto Federal, residente
á rua Silva Pinto n. 128, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal da Penha, (Qualificação
ex-officio,
sem numero — B . E. 67.)
CACILDA FLORENTINO CORDEIRO (3.150), filho de Manoel
dos Santos Maia e Gorgina Villela Maia, nascido em 10
de janeiro de 1913, em' Santa Cruz, Estado do Rio de J a neiro, residente á rua Paranapiacaba n. 165, casada, enfermeira, com domicilio eleitoral no districto municipal
na Piedade. (Qualificação ex-officio n. 594.)
CECÍLIA GUILHERME LOPES (3.151), filha de Francisco
Guilherme Lopes e Alzira Machado Lopes, nascida em 19
de abril de 1912 no Districto Federal, residente á rua
Nova Siãc n, 27, solteira, domestica, com domicilio eleitoral no districto mnicipal de Irajá. (Qualificação r e querida n. 1.783.)
GERALDO HENRIQUE DE ARAÚJO (3.152), filho de Leocadio Henrique de Araújo Fonseca e Adelaide -Francisca
em Caiaguazes, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua
Ribeiro da Fonseca, nascido em' 5 de dezembro de 1892,
Nicarágua n. 99, solteiro, operário, com domicilio eleitoral no districto municipal de Irajá. (Qualificação requerida n. 1.015.)
ANTONIO ROCHA DOS SANTOS FILHO (3.153). filho de Antônio Rocha dos Santos e de Maria Marques da Rocha Monteiro, nascido em 9 de. fevereiro de 1904, no Districto F e deral, casado, commercio, residente á rua Uranos n. 893,
domicilio eleitoral de Irajá.
(Qualificação
requerida
n . 1.230).
AZAMOR ROCHA SANTOS (3.154), filho de Antônio Rocha
dos Santos e de Maria Motta Rocha dos Santos, nascido
a 8 de abril de 1909, no Districto Federal, solteiro, commercio, residente á rua Uranos n, 893, domicilio eleitoral de Irajá. (Qualificação requerida n. 986).
AD AL GIZ A DA SILVA TRINDADE (3.155), filha de Elpidio
Maria da Trindade e de Amasilia da Silva Trindade, nascida a 21 de abril de 1902, no Districto Federal, solteira, professora de musica, residente á rua Tymbiras n u mero 33, com domicilio eleitoral em Irajá. (Qualificação requerida n . 995).
SANTOS ALEM DESTRO (3.156), filho de Sylverio* Alem e
de Paschoa de Castro, nascido a 1 de novembro de 1902,
no Districto Federal, mechanieo, casado, residente á rua
Grão Magriço n. 34, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Penha (Qualificação requerida-n. 2.058).
JOÃO PONCIANO LONRENÇO (3.157), filho de
Manoel da Silva Lourenço e de Delphina de Souza Ennes
nascido a 21 de novembro de 1908, no Districto Federal,
commercio, solteiro, residente á rua Lobo Júnior n. 57,
com domicilio eleitoral no districto municipai de Penha.
(Qualificação requerida n . 2.070) .
THEOPHILO FERREIRA (3.1581, filho de José Joaquim F e r reira e de Maria da Conceição Ferreira, nascido a 31 de
dezembro de 1910, no Districto Federal; commercio. casado, residente á avenida Lusitânia n. 90, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Penha. ^Qualificação
requerida n. 1.707).
'
HUMBERTO RODRIGUES DE CASTRO (3.159), filho de Victorino Rodrigues de Castro e de Maria 'Rodrigues de
Castro, nascido a 22 de junho de 1904, no Districto F e deral, commereio, casado, residente á rua Paraná n . 40,
som domicilio eleitoral no districto municipal de Piedade'.
. (Qualificação requerida n. 2.325).
MANOEL VARGAS (3.160), filho de Maria Emilia Vargas,
nascido a 14 de maio de 1882 no Districto Federal, commercio, casado, residente á rua Sá Vianna n. 211', com
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domicilio eleitoral no districto municipal dc Piedade.
(Qualificação requerida n . 2.010).
GUILHERME TIEL BEBIANO (3.161), filho de Guilherme
Bebiano e de Maria Rabello Bebiano, nascido a 9 de dezembro de 1900, no Districto Federal, commercio solteiro, residente á rua Uranos n. 963, com domicilio eleitorai no districto municipal de Irajá. (Qualificação requerida n. 1.888).
MARIA BATTISTUTO (3.162). filha de Antônio Battistuto
e de Ernestina Battistuto, nascida a 27 de setembro de
1906, em São Paulo (capital), síeno-dalylograpba, solteira, residente á rua Copacabana n. 777, com domicilio
eleitoral no districto eleitoral.de Piedade. (Qualificação
requerida n. 2.084). .
MARIO ELOY DA COSTA (3.163). filho dc José Eloy da Costa e de Maria lzabel da Costa, nascido a 13 de março de
1892. em Fortaleza. Estado do Ceará, engenheiro, casado,
residente á rna Copacabana n. 777, eom domicilio eleitoral nó districto municipal de Gloria. (Qualificação r e querida n. 2.083).
MARIA DAS MERCÊS MOURÃO CALAZANS (3.1641, filha
de Augusto Alberto Mourão e de Maria da Conceição
Mello Mourão, nascida a 9 Se agosto dc 1901, em São
João d'El-Rey, Estado de Minas Geraes, professora de
piano,- casada, residente á rua das Laranjeiras n. 531,
edificio Minti, apartamento n. 23. com domicilio eleitoral no districto municipal de Piedade. (Qualificação r e querida n. 823).
HORTENCIA DE OLIVEIRA PASSOS (3.165), filha de Avelino Ferreira Passos e de Lybia dc Oliveira Passos, nascida a 14 de maio de 1916, no Districto Federal, commercio. solteira, residente á rna Major Rego n. 185, com
domicilio eleitoral no districto de Penha. (Qualificação
requerida n. 2.289).
HELIDA VIEIRA (3.166). filha de Lihanio Vieira Gaudcncio
e de Herminia de Pargos Vieira, nascida a 22 de setembro de 1912, no Districto Federal, funccionaria publica,
solteira, residente á rua Assis Carneiro n. 88-A, com domicilio eleitoral no districto municipal de Piedade.
(Qualificação requerida n. 2.146).
FRANCISCO DIAS DA CUNHA (3.167), filho de Francisco
Dias da Cunha e de Maria Christina do Espirito Santo,
"nascido a 28 cie junho de 1890, no Espirito Santo. E s tado do Espirito Santo, linotypista, solteiro, residente á
rua Meira n. 1.9, eom domicilio eleitoral no districto
municipal de Piedade. (Qualificarão requerida n. 2.290).
, GENY FERREIRA DA COSTA (3.168), filha de Theophilo
Marques da Cosia e de Francelina Ferreira dos Anjos,
nascida a 20 de fevereiro de 1915, no Districto Federal,
guarda-livros, solteira, residente á rua da Capella n. 54,
casa 4, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Piedade. (Qualificação requerida n. 1.110).
VALERIO GASPAR DE MIRANDA (3.169), fillio de Antônio
Gaspar de Miranda e de Amélia Franco de Miranda, nascido a 8 de outubro de 1902, no Districto Federal, empregado publico, casado, residente á rua Jatobá n. 41. com
domicilio eleitoral no districto dc Piedade. (Qualificação requerida n. 4.793) .
IRACEMA FRIEDERICKS DOMENES (3.170). filha de João
- Henrique Friedericks e de Deonisia Soares Friedericks,
nascida a 15 de junho de 1905. em Petropolis, Estado do
Rio de Janeiro, domestica, casada, residente á rua Uranos n. 961, com domicilio eleitora! no districto municipal de Iraiá. (Qualificação requerida n. 2.101) .
ELYZEO BEZERRA FREITAS (3.171), filho de Manoel Claudino Freire e de Maria Carmelina Freire, nascido a 30 de
" setembro de 1912, em Carnahyba de Flores, Estado de
Pernambuco, commercio,- solteiro, residente á rua Luiz
Ferreira n. 55. com domicilio eleitoral no dislricto m u cipal de Piedade. (Qualificação requerida n. 960).
LYDIA MAGALHÃES (3.172), filha de Sebastião Alves Magalhães e Lydía de Assis Magalhães, nascida em 27 de ma.io
de 1906. no Districto Federal, residente á rua das Missões
n . 78, casada, funccionaria municipal, com domicilio e l e i v
toral na Penha.
(Qualificação ex-officio n . 166, B . '
E . 74.)
MARIA ISABEL TAMBORIM MARTINS (3.173), filho de Henrique Ewbank Tamborim e de Cândida Lamenha T a m borim, nascido em 2 de julho de 1905, no Districto F e deral, residente á rua Cardoso de Moraes n. 1. funccionaria municipal, com domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação ex-officio, s/n., B . E . 71.)
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OMÍTü GONZAGA i.3.174), filha de Luiz üoiizada da Fonseca
e de Antonia Gonzaga, nascido ern 1 de novembro de 1904,
no Districto Federal, residente á rua NogucM n. 25, casada, funccionaria municipal, com domicilio eleitoral na
Penha. (Qualificação ex-officio n. 42 B . E . 79.)
JUDITH DUTRA FRAGOSO (3.175)., filho-de João Guerra
Fragoso e de Maria da Gloria Dutra Fragoso, nascido em
29 de setembro de 1907, no Districto Federal, residente á
rua Diomedes Trotta n. 18, solteira, funccionaria municipal, com domicilio eleitora] em Irajá. (Qualificação exofficio s/n., B . E . 71. de 934.)
ARMINDA DE ALMEIDA (3.176), -filha de Joaquim Francisco
d'Almeida e de' Hermenegilcía Neves cFAlmeida; nascida
em 27 de julho de 1907, no Distrieto Federal, residente á
" rua Paranhos n. 116, solteira, funccionaria municipal,
com domicilio eleitoral na Penha, (Qualificação ex-offi-cio n. 39-3 B . E . 74.)
JOÃO FERNANDO (3.177), filho de José Bernardo e de Maria
da Conceição, nascido em 21 de maio de 1899, em Riacho,.
Estado do Espirito Santo, residente á rua Ennes Filho numero 107, casado," .sargento da Marinha, com domicilio
eleitoral na Penha."" (Qualficação ex-officio n. 661, B.
E . 78.)
SEVERIANO JOSÉ DOS SANTOS (3.178), filho de Joaquim'
José dos Santos e de Cândida Maria dos Santos, nascido
om 5 de janeiro de 1892, em Gravata de Bezerro, Estado
- de Pernambuco, residente á rua José Domingos n. .123,
casado, sargento da Armada, com domicilio eleitoral na
Piedade. (Qualificação ex-officio n . 640. B . E . 78.)
ARNALDO DA COSTA PEREIRA (3.179), fiiho de Alfredo da
.^osta Pereira e de Amara d a Costarnascido em l i de dezembro de 1900, em Ipojuca, Estado de Pernambuco, r e sidente á rua Custodio Vargas n. 100. (Qualificação exofficio n. 334, B . E . 78.)
JOÃO MACIEL MONTEIRO (3.180), filho de Antônio Monteiro
e de Rosa Cândida de. Souza, nascido, em 6 de janeiro de
1903, em Bom Conselho. Estado de Pernambuco, residente
á rua Milton n . 179, casado, sargento da Armada, com
domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação
ex-officio
n . 522, B . E . 78.)
JÚLIO MATTOS (3.181), filho de Pergentino Mattos e de Antonia Consocia Mattos, naseido em 28 de outubro de 1900,
em São Salvador, Estado da Bahia, residente á rua Tangra
n . 62, solteiro operário, com domicilio eleitoral na P e n h a . (Qualificação ex-officio n . 29.404, B , E . 72, de
1934.)'
JO*0~ NEPOMUCENO VIANNA (3.182), filho de Antônio
Vianna- e de Fausta Carolina Vieira, nascido a 16 de maio
de 1901, em Maragogy, Estado de Alagoas, residente-á rua
Maria José Lucas n . 12, casado, sargento da Marinha,
domicilio eleitoral, Penha. ("Ex-officio, B . E . , 75, de
34.)
SEBASTIÃO CESARIO (3.183), filho de Porphirio Pereira da
Silva e de Maria Amélia de Lima, nascido ém 21 de fevereiro de 1900, no Ceará, Fortaleza; residente á rua Dezenove de Outubro n . 14, casado, sargento da Armada,
com domicilio eleitoral na Penha.. (Qualificação ."ex-officip", 627, B . E . , 78.)
JOSÉ JARDELINNO DOS SANTOS ' (3.184), filho de Pedro
Jardelino dos Santos e de Clara Maria da Soledade, nascido em 25 de.março de. 1898, em.Aracaju, .Estado de Sergipe, residente á rua Torres de Oliveira n. 282, sargento
da Armada, casado., com domicilio eleitoral em Piedade.
(Qualificação "ex-officio".-502. B . E . 78, de 934.)
CARLOS LINHARES DE MENDONÇA (.3.185), filho de Theodomiro Pinto de Mendonça e de Rosa Linhares de Mendonça, nascido a í de novembro de 1904, no Estado de
Alagoas, residente na Ilha das Cobras, militar, casado,
com domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação "ex-officio", 127, B . E . 75.)
JOSÉ ARAÚJO DE LIMA VALVERDE (3.186), filho de Ananias de-Lima Valverde "e de Maria lzabel Araújo Lima'
Valverde, nascido a.l dc janeiro de'1906, em Santo Amaro, Estado da Bahia, residente á ruaGlarindo n . 19, sargento .da Armada, solteiro, com domicilio eleitoral "em
. Piedade. (Qualificação "ex-officio", 76 B . E . , 75.)
SAMUEL CARNEIRO DE SOUZA (3.187), filho de Manoel
. Carneiro de Souza e de Maria Guedes da. Silva, nascido
a 18 de agosto de 1900. em João Pessoa, Estado da Parãhyba,. residente á rua Benedicto Pires n. 58, .sargento da
Armada, solteiro,- com domicilio eleitoral na Penha.
(Qualificação "ex-officio", 621, B . E . 78.)
1
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GERVASIO ALVES DE NORONHA (3.188) filho de Bento
Alves de Noronha e de Floriana Alves Uorrêa, nascido em
7 de setembro -de 1901, em Porto Alegre, Estado do Rio
.^Grande do Sul, residente á rua Cintra n. 84, sargento da
, Armada, casado, com domicilio eleitoral na ' Penha.
(Qualificação "ex-officio". B . E . 75.)
MILTON SALOMÃO DE ARAÚJO (3.189), filho de Innocencio
de Araújo-e de Julia Alexandrina de Araújo, nascido em
15 de fevereiro de 1900, em S. Salvador, Estado da Bahia, residente á rua Suruby n. 121, sargento da Armada,
• casado, com domicilio eleitoral na Penha. (Qualificação
"ex-officio, B . E . , 75.)
.DARLOS PEDRO PEREIRA (3 190), filho.de José Pedro e de
Thereza de Jesus Pereira,*nascido a 22 de junho de .1900,
em S. Paulo, capital, residente á rua Julieta n. 7, sar. gento da Armada, casado, com domicilio, eleitoral em Piedade. (Qualificação "ex-officio", 570, B . E . 78.)
WALDEMAR' RODRIGUES DA MOTTA (3:191), filho de José
Rodrigues da Motta e de Angélica de Almeida Motta, nascido a 4 de setembro de 1913, no Distrieto Federal, residente á rua -Sebastião de Carvalho n. 32, funecionario
. publico, solteiro,.com domicilio eleitoral na Penha. (Quá* lificação "ex-offieio", 780, B . E . , 75.)
WALDEMIRO SILVEIRA DE ANDRADE (3.192). filho de
Joaquim Silveira de Andrade e de Maria Fernandes de
Andrade, nascido em 9 de setembro de 1915, noi Districto Federal, residente á rua Francelino Alves numero 23, casado, sargento da Armada, domicilio eleitoral
na Penha. (Qualificação "ex-officio n. 347, B . E. 75,
de 17 de agosto de 1934.)
JOSE' FRANCISCO ANDRADE, (1.193), filho de Olegario
José de Andrade e de Maria Thereza de Andrade, nascido em 1 de janeiro- de 1902, em Maroin, Estado de Sergipe, residente- á rua Duarte Teixeira n. 75, solteiro,
sargento da Armada, domicilio eleitoral na Piedade,
(Qualificação "ex-officio" n. 632, B . "E. 75, de 20 de
agosto de 1934.)
MANOEL GUILHERME DA SILVA ( i . i 9 i ) , filho de José
Guilherme da Silva e de Jacintha Maria da Silva, nascido em 17 de abril de 1896, em-Garanhuns; Estado de
Pernambuco, residente á rua Dr. Niemeyer n. 19, casado, sargento da Armada, domicilio eleitoral nâ Pie' dade. (Qualificação "ex-officio" n. 347, B . E. 75, de
17 de agosto de 1934.)
JOÃO DOMINGOS DO ESPIRITO SANTO (3.195), filho .dè
Antônio. Affonso dos Santos R de Francisca Quiteria d e
Jesus, nascido em 14. de -maio de 1896, em Caruaru.
Estado de Pernambueo, residente á rua Ave, Nova
York n . 12, casa 17, casado, sargento, da Armada, domicilio eleitoral da Penha. (Qualificação "ex-officio n. 8,
.'' B . E . 49, de 17 de agosto d e 1934.)
- , JOSE RODRIGUES DE FREITAS (3.196), filho de Manoel
. José de Freitas e de Josepha Rodrigues de Freitas, nascido em 9 de março de 1902, Goyanninha, Estado . do
Rio. Grande do Norte, residente á rua Gabriel Lisboa
n. 27.casado.' militar, domicilio eleitoral em Irajá.
(Qualificação "ex-officio" n. 64, B . E . 75, de 17 do
agosto de .1934.)
HEROTHILDES DO NASCIMENTO. (3.197), filho de Cardido
Manoel jdo Nascimento e de Petronilla Rosa do Nascimento, nascido em 8 de outubro de 1900, em Aracaju,
Estado de Sergipe, residente "á rua D . Anna n . 4, domicilio eleitoral na Pi.dede, casado, sargento da Armada.
(Qualificação "ex-officio" n. 256, B . E. 78, de 20 de
agosto de 1934..)
.
JOSE' AVELINO DOS REIS (3.198), filho de David dos
Reis e de Maria Thereza da Conceição, nascido em 6 de
janeiro de 1895, em São Salvador, Estado da Bahia, r e sidente á rua Leopoldina n . 71,. solteiro, sargento da
Armada, domicilio leitoral. na Piedade.
(Qualificação
"ex-officio" n . 51, B . E. 78. d e 20 de.agosto de 1934.)
IRENIO MOURA DO NASCIMENTO (3.199;, filho de José
de»Moura Nascimento e de Josepha.Sophonia de Moura,
•nascido em 6 de novembro de 1901, em Alagoinha, Estado da Bahia, residente á rua Barreiros n. 80. casado,
sargento da Armada, domicilio eleitoral em Rimos.
(Qualificação "ex-officio" n. 313, B . E . 75, de 17 de
/'agosto de 1934.
DEOCLECIO JOSE' BARBOSA (3.200), filho de Antônio
Barbosa e de Maria José, nascido em 10 de^ maio de
1893, em Porto Calvo, Estado.de Alagoas, residente ã
rua Oliveira Mello n. 145, solteiro, sargento da Armada,
domicilio eleitoral da Penha.
(Qualificação
"ex-officio" n . 191, B. E . 78, de 20 de agosto de 1934.)
1
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FRANCISCO LARA DO AMARAL (3.201), filho de Alfredo
Lara Oamargo e de Irene Lara do Amaral, nascido em
2 de abril de 1905, em Curilyba, Eslado do Paraná, r e sidente á rua Roberto Silva n. 80, "casado, sargento da
Armada, domicilio eleitoral da Penha.
(Qualificação
•-ex-üllicio" n . 624, B . E. 78.
'VICTuhiO siMONEXTl (3.202j, filho de Victorino Simonneíti e Josefina Simonnetti, nascido em 4 de junho do
1B04, em Feveiro, Estado de São Paulo, residente na
Ilha das Cobras, casado, militar, domicilio eleitoral de
Irajá. (Qualificação, "ex-officio" n. 97 B. E, 75.
JSEVERLNO BARBOSA LIMA (3.203), filho de Pedro B a r bosa e de Alexandrina da Conceição,- nascido em 16'de
maio de 1901, em Aiagoa. Estaao da Parãhyba, residente á avenida Nova \ofk n. 109, casado, sargento aa
Armada, domicilio eleitoral da Penha.
(Qualificação
••ex-officio" n . 338.)
MANOEL LUIZ CORDEIRO (3.204), fitho de Cosmè Luiz
Cordeiro e de Carolina Maria Benevides, nascido em 15
de julho de Í876 no Districto Federal, residente á rua
Monteiro Vieira n . 55, casado operário publico, com
domínio eleitoral da Piedaae.
(Qualilicação "ex-oilicio" n. 28.788 de 1933.)
ANTONIO MARQUES FERNANDES (3.205), filho de F i a n cisco Marques Fernandes e Guiihermina Brazida Fernandes, nascido em 27 de março de 1902, no Districto
Federal, residente á rua Uranos' n . 1.543, sargento da
Armada, cora domínio eleitoral na Penha.
(Qualificação "ex-officio" n.-: 554.
JOSE' DO NASCIMENTO TEIXEIRA (3.206), filho.de Maneei
Alves ^Teixeira e de Amélia Gbristiana Teixeira, nascido
em 13 cie junho de 1900, em Angra dos Reis. Estado do
Rio, residente k rua Clari ruindo de Mello n. 373, casado, sargento da Armada, com domínio eleitoral na Piedade. (Qualificação ex-officio n . 588, B. E. 78.
JOÃO BAPTISTA DE MACEDO (3.207), filho de Maria-da
Conceição, nascido em 24 de junho de 1890, no Districto Federal, residente á rua Goyaz n. 222, casado sargento da Armada, com dominio eleitoral na Piedade.
Qualificação "ex-officio" n . 94 B . E . 75, de 1934.
LUIZ RIBEIRO DE VASCONCELLOS (3.208), filho de João
Ribeiro de Vasconcellos e de Germina Ribeiro de Vasconcellos, nascido em 24 de fevereiro de 1890, em NaiaL
Estado do Rio Grande do Norte, residente á rua Macapury n. 44, casado, sargento da Armada. (Qualificação
'•ex-offieio" n 35? B . E . 78 de 193*.)
GILBERTO DE FIGUEIREDO LIMA (3.209), filho de P r i merio Figueiredo Lima e de lzabel da Silva Barroso,
nescido em 6 de abril de 1896, em Bom Conselho, E s tado de Pernambuco, residente á rua Cantilda n. 32,
casado, sargento da Armada, com domicilio eleitoral na
Penha, (Qualificação "ex-officio" n .
519 B. E . 78.
ANTÔNIO DINIZ PEREIRA (3.210). filho de Arthur Odilon
de Barros e de Maria Antonia de Souza, nascido em 1'6
de maio de 1894, no Estado do Pará, residente á rua
Gustavo Riedcl n . 132, solteiro, sargento da Armada,
com dominio eleitoral na Piedade. (Transferencia
ds
Manáos.)
RENATO BITTENCOURT (3.211), filho de Tiburcio Bittencourt e de Marietta Bittencourt, nascido em 7 .de janeiro de 1906, no Districto Federal, residente á travessa
Almeida n . 1, casado, militar, com dominio eleitoral na
Piedade. (Qualificação "ex-officio" s|n. B . E . 75. de
1934.
OSVALDO DA SILVEIRA BOIM (3.212), fitho de Manuel
da Silveira Boim e de Adelaide da Silveira Boim, n,iscido r o Districto Federal, casado, empregado da íntendencia da Guerra, domicilio eleitoral de Penha, ex- •
officio B . ' E . 70. de 934 e residente á rua Ibiapina
n. í l - i .
ILDEFONSO DA SILVA CHAVES (3.213), filho de Ildcíons da Silva Chaves e de Marieta Órraerod Chaves,
nasridn em Prahyba do Sul, Est. do Rio, solteiro, empregado .da I . G.,~ domicilio eleitoral de Penha, enoffirio, 372- B. E . 70 e residente á rua Ibiapina n u mero 111.
AL FREI 'O BRUNO DE SOUZA (3.314), filho de José Antônio de Souza e de Presciliana Thereza de Souza, n a i ído em Niçtheroy. Estado do Rio de Janeiro,, casado,
onpregado da Intendencia da Guerra, domicilio eleito••ai oe Tenha, cx-officio 308 e residente á roa Tenente
Palestino n. 23.
JESUINO ANTONIO GONÇALVES (3.215). filho de Napoioãr) Manuel Gonçalves e de Benedicta Pinheiro Gon. çalves, nascido em Igarapé, Estado do Pará, casado, em-
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pregado da Intendencia da Guerra, domicilio eieito a!
de Penha, ex-officio, 370 e residente á rua Latino Coelho n. 58.
MANUEL DE OLIVEIRA SANTOS (3.216), filho de Manuel Bellarmino de Oliveira e de Maria Presciliana dos
Santos, nascido em São Salvador. Estado da Bahia, solteiro, mechanieo, domicilio eleitoral de Penha, ez-officic, ílO E . 70 de 934 e residente á rua Rubis n u mero 54.
HUGO ANTÔNIO PRADAL (3.217), filho de Valentim Pr-adal e de Thereza Laurino Pradal, nascido em 30 de
agosto de 1903, no Districto Federal, solteiro, militar,
domicilio eleitoral de Piedade, ex-officio, 8-6 B. E . ?1
dc 934 & residente á rua Cruz e Souza n. 2 1 .
OCTAC1LIO GOMES FERRAZ (3.218), filho de Luiz Gonzaga Gomes Ferraz e de Martina Gomes Ferraz, n i í cida em 15 de setembro de 1907, em Belmonte, Estada
de Pernambuco, solteiro, militar, domicilio eleitoral de
Piedade, ex-officio, 76 B. E. 79 e residente á rua Ramiro Magalhães n. 53.
OLYMPIO JESUINO (3.219) ( filho de Jesuino da Silva e
de Maria Jesuino, nascido em Santa Isabel, Estado cio
Rio de Janeiro, casado, vigia da Intendencia da Guerra, domicilio eleitorai de Penha, ex-officio, 402 e re&idenle á rua Leopoldina Rego n . 548.
DAR CILIO BENTO DA RCSA (3.220), filho de Octaviano
Bento da Rosa e de Maria Amélia da Rosa, nascida era
' 25 de dezembro de 1890, em Arraial cio Frade, Estado
do Rio solteiro, copeirp da Intendencia da Guerra, domicilio eleitoral da Penha, ex-officio, 409 e residente
á rua Ibiapina n. 113.
PEDRO DE SOUZA E SILVA (3.221), filho de Joaqu.ni
de Souza e Silva e de Maria Antonia do Espirito Santo,
nascioo em 3 ! de janeiro de 1886 em Maricá. Estado
do Rio de Janeiro, viuvo, operário publico, donrmP.io
eleitoral de Penha eex-officio,
404 e residente á rua
Leopoldina Rego n. 5-58.
ANTÔNIO RODRIGUES DA CRUZ (3.222), filho de João Rodrigues da Cruz e dé Maria Joaquina da Motta Nunís,"
nascido em 25 de setembro de 1885, em Própria. E s taco de Sergipe, -casado, servente da Escola de Intendencia do Exercito, domicilio eleitoral de Penha, qualificação ex-officio n. 389, B . E . 70, de 10 de agosto
de 1934, e residente á rua Leopoldina Rego n. 548.
MEL CHIA DÊS NUNES MOREIRA (3.223), filho de Joaquim
Nunes Moreira e de Galdina Nunes Leal, nascido em
10 de dezembro de 1903, no Districto Federal, casado,
funecionario da Escola de Intendencia do Exercito, domicilio eleitoral de Penha, qualificação ex-officio
numero 403, B . E . 70 de 10 de agosto de 1934, residente
á rua Ibiapina n. 113. casa I.
JOAQUIM MOREIRA DE CARVALHO (324), fitho de José
Moreira- e de Alice Moreira de Carvalho, nascido em
15 de fevereiro de 1892, no Districto Federal, domici'io
eleiloral de Penha, qualificação ex-officio n. 415, B.
E 70, de 10 de agosto de 1934, residente á rua Leopoldino Rego n. 548.
RAPHAEL ANTONIO DA SILVA (3,225), filho de Antônio Pedro da Silva e de Elisia Maria da Conceição,
núscido em 24 de outubro de 1890. em Rio Bonito,
Estado do Rio de Janeiro, domicilio eleitoral de Penha,
casado, copeiro da Escola de Intendencia do Exercido,
qualificação ex-officio n. 412, B . E . 70, de 10 da
agosto rie 1934, residente á rua Leopoldina Rego n u mero 548.
OUR1QUE ALMEIDA GUSMÃO. (3.226), filho de Erico de
Gusmão e de Alcina de Almeida Gusmão, nascido em 1
'de outubro de 1912, no Districto Federal, solteiro, funecionario da Escola dc Intendencia da Guerra, domicilio eleiloral de Penha, qualificação ex-officio
n. 42-1,
B . E . 70, de 10 de agosto de 1934, residente á rua
Leopoldina Rego n. 248.
JOAQUIM JOSÉ FERREIRA (3.227), filho dc Paulina Maria da Conceição, nascido em 8 ' d e fevereiro de 1891,
em Iguassú. Estado do Rio de Janeiro, casado, emprcígado publico (militar), domicilio eleitoral de Penha,
qualificação ex-officio
n. 406, B . E , 70 de 10 de
agosto de 1934, residente á rua Ibiapina n, 1 1 1 .
MANUEL FAUSTINO DA SILVA (3.228), filho de Manuel
Antônio da Silva e de Maria das Dores da Silva, nascido cm Mangaraitba, Estado do Rio de Janeiro, sol-,
teiro, copeiro da Escola de Intendencia do Exercito,""
domicilio eleitoral de Penha, qualificação
ex-officio.
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n . 4:i'i B.- E . 70 oe 10 .de agosto de 1984, residente
á .rua Figueiredo .Rocha n . 9.
JOSÉ JLIÍUÍFY ©E'-SIQUEIRA .(3.209.),, íilho de .Manuel
Santiago de Siqueira e d e Cândida .Burity de S i queira, nascido em Correntes, -Estado de Pernambuco,/
solteiro, servente da Esodla de Intendencia ido Exer •oito, -domicilio eleitoral de -Penha, qualficação
ex^fji. cio n.. 421, ' B . E . 70 de 10 de agosto de 193.4, -residente a rua Peçanha Povoas n . 56..
AjST.TOMO NAPOLEÃO '.DE SOUZA,' (3.230,),., filho de Ma. nuel Rodrigues de Souza Filho e de Maria Bezerra
de Souza, nascido em 23 de março de 1904 em P r o pina, Estado de Sergipe, •'solteiro,' militar,, domicilio
.eleiloral de Piedade, qualificação -ex-officio
n . 385,
B . E . -B4, de 27 de agosto ~de 1934, residente á rua
Camela n. 10, casa T I . '
ARTHUR ROQUE DE ANDRADE (3..23T), filho de Joaquim
Ricardo de Andrade e de Cândida Olympia fie Garango,
nascido em 15 de agosto de '1689, em Sorocaba, Estudo
de São Paulo, casado, empregado publico (militar), donnciii-j eleitoral de Penha, qualificação ex-officio
numero 392, -residente á rua Maria do'Carmo n . 238.
]A<FFOJjV£<*'••ciOULAfiT. DE ALMEIDA (3.232), 'füllio de
Auyuuo da Cruz Almeida e Theresa de Almeida, nascido em 1 dc janeiro
cie 1896 no Districto Federal,
residente á rua 26 n . 11, viuvo, militar, domicilio
•^eleiloral na Piedade, ("ex-officio" 34 B . "E. '81 de 934).,
AMEBIABES DIONYSIO 'GOMES, (3.233), 'filho, de Victor i n o ' Dionysio Gomes e Maria Gomes da Conceçãoição,
' nascido >em
de
de
, nascido cru "Muritiba, E s tado da Bahia, residente á rua Leopoldina llôgo. =n. 546,
solteiro, militar, domicilio 4eieoral na 'Penha, (''ex-officio
374,i.

ral na Penha, (qualificação "ex-officio" n. 444 JL E. 70,
de 10 de agosto de 1934).
.ANTÔNIO DIAS-DE SOUZA (3.243), filho de Bento Antônio
oe Senna e de Manoela Dias dos Santos, nascido em 14
de -novembro de 1892, <em. Bagé, Estado, do Rio Grande
do Sul, residente á rua Jpão Pinheiro n . 23, -casado,
sargento ajudante cio Exercito, domicilio eleitoral na
iPedade, qualificação "ex-officio" n . '2.099, 'B. ."E. 84,
de 27 cie agosto üe 1934).
i Y D I O DA SILVA GOMES' (3..244), filho d e Manoel da
Silva Gomes e .de Lydia Teixeira Gomes, "nascido'em 19
de maiu de 1899, em Prado, Estado .da Bahia, residente
á rua Venancio .Ribeiro n . 21, casado, militar, domicilio
-eleitoral na Piedade, (qualificação "ex-officio" n . 42,
»B. E n. 87, de 1934) .
MARTINIANO ANTUNES FILHO (3.245), .fitho d c Marti*
niano Antunes Ferreira e de Marianna Lopes Ferreira,
nascido em 1 de dezembro de 1894, em Cascavel, Estado
•ÜO Ceará, residente á ria Emilio d e . Menezes n . 79,
*
-casado, militar, domicilio, leitoral na Piedade, - (qualificação "ex-cí ficio" n . 8., B . 13. n . 87, d e 1934:).
'WALTLTt MACIEL ,'DA SILVEIRA .'(3 .'248), filho de Maria
" Mac et da Silveira, <e de Raymundo Silveira, nascido em
' 26 de maio -de 1908, em Fortaleza, Estado d o 'Ceará,
residente á rua Emilio de Menezes n . 79, casado, militar,
domicilio leitoral na Piedade, '(qualificação "ex-officio"n . 8, B . E . 87, de 1934).
•WALTER MACIEL DA SILVEIRA (3.246), filho de Maria
. Maciel da. -Silveira e de Raymundo Silveira, nascido em
26 d e maio de 1908, -em Fortaleza, -Estado d o Ceará, r e - - sidente •á rua -Dr Noguch n . .7.3, solteiro, militar, domicilio 'eleitoral • na Penha, (qualificação eleitoral "ex- officio" n . 66, B . ' E . 82, de 1934) .
'.JOSÉ DOMINGUES (DE 'OLIVEIRA (.3.247), filho d'e.Bernardo José d e Oliveira .e'-de Maria Neves da Conceição, n a s cido em 20 de janeiro de 1893, ''em Estância, 'Estado de
Sergipe, .residente á rua -Couto n . 450. solteiro -militar,
domicilio eleitoral na Penha, (qualificação "ex-officio '
n .81, B . E . 78, de .1934).
'
.
"
;

;
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ANTONIO '.GONÇALVES DE ARAÚJO, (3.234), filho cie Ma. nõel. Joaquim de Araújo e Clara 'Gonçalves de Araújo,
nascido'em 6 de dezembro de '1889 em Campos, Estado
', do Rio,' residente á -rua Leopoldina -Rego 'h. 548, casado,
empregado publico, domicilio eleitoral n a Penha,
("exõfíieiò" 419 :B. 'E. 70) .
3RNANI PEIXOTO (3.233), filho de Alcides Peixoto e AlD É C I M A TERCEIRA ZONA ILEÍTORAI.
merinda Peixoto, nascido em .5 de junho de. .1-91.0, em
Queluz, Estado de Minas Geraes, Tesidente. â .nua do
- (Districíos muiricipaes -de .'acarepaguá, Madureira, -Pavuna
Amparo n. 76, solteiro, militar, domicilio eleitoral na
I-isdaoe, •("cx-officio" 31 B . E . 79 üe 934).
e Anchieta)
JOÃO DE MOURA PINTO -(3.236), filho de Nicodemos do
Juiz
—
J)r.
Artonio
jBernardino dos Santos -Netto
Amorim e Amélia Bezerra de Moura, nascido em -17" de
Faço público, .para JOS -fins d o s a r t s . 43 do Código', e 25
março,de -1905, em Buique, Estado de Pernambuco, resido Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que -por esto
dente á rua Leopoldina Rego n . 548, solteiro, empregado
Cartório e Juizo da Décima 'Terceira Zona -Eleitoral' estão
publico, domicilio leitoral -aa Penha. ,("ex-officio;" 390
. "sendo processados os pedidos de inscripção dos .seguintes ciB . E . 70, -de 934.
"~
dadãos: ' •
.
•
• *
OSWALDO ALBERTO DE OLIVEIRA (3.237), filho de
Çesario Ferreira d e Oliveira c Francisca Alberto 'de
-iNICOMEDES FRANCISCO GOMES (2.088), filho de .Manoel
Oliveira, .nascido em .10 de dezembro de 1906, no Dis>
"Nicomedes Francisco Gomes e de Isabel dos "Santos, nas-*
tricto Federal residente à .rua Ibiapina n. 1 1 1 , .solteiro,
cido a TO de fevereiro de '1915, no Districto Federal,
empregado publico, domicilio leitoral na Penha,
("ex*
empregado 'publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
officio" "422 B , E . '70, de 934).
districto municipal de Madureira, (Qualificação ex ofAGUINALDO FERREIRA -GAYA (3.238), filho -de Manoel
, ficio.
B . E . 70.)
. . .
F e r r e i r a Ga.ya e Julieta Moreira -da Motta, nascido em
. AGGRIPINO ALVES DA SILVA (2.089), filho de -Alfredo
22 de outubro de 1902, em Belém, Estado do Pará, r e Alves d a Silva e de Luiza Alves da Motta, nascido a 15.
sidente ã rua "Silvana n . 46, casado, sargento'reformado,
-de julho d e 1909, em Entre Rios, Estado do Rio de Ja-.
domicilio eleiloral na Piedade, ("ex-òfficio" n. 142 B.^
. neiro, empregado publico, solteiro, com domicilio eleiE . 78, de 934) .
toral no districto municipal de Madureira. (.Qualifica-.
ALFREDO. PAES (3.239), filho de Chrispim Paes e .Marianna
.1
ção ex officio.
B . E . 70.)
-•
Pereira .Paes, nascido em 31 de "maio de 1897, :em Cam-VALERIANO FONTES TEIXEIRA PITANGA '(2.090), filho
pos, Estado do Rio de Janeiro,' residente á rua Leopoldina
. . P e g o n . 548, casado,, empregado "público,• domicilio
í
. d e Octavio Fontes Pitanga e d e Maria Teixeira Pitanga,
- ' eleitoral na Penha.. ("•ex-officio" n . 420).
nascido á 17 de fevereiro de 1900, no Districto Federal,
•)S..ALDO THOMAZ LEAL (3.240.), .filho de Arthur Pereira
militar,'casado, com domicilio eleitoral no distrieto .muLeal e Barbara Leal, nascido em 12 de julho -de 1906,
nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex officio.
B.,
' e m Belém, Estado do Pará, residente â rua Emilio de
E . '.78, n . 29.)
•
Menezes n . 53, solteiro, militar, domicilio eleitoral na
JOÃO CLEMENTINO DE BARROS (2.091), filho de Manoel
Piedade, ("-ex-officiò" n . 70 B . E . 75').
•Clementrno de. Barros e de, Guiihermina Amélia de B a r KELSON AL ABAR OE Z AMOR A (3.241), filho de Miguel Alaros, nascido a 22 de maio de 1890, em Quipapá, Estado"
barce Zamora e Amélia, de Andrade -Zamora, nascido em
•de Pernambuco, militar, casado, com domicilio eleitoral'
20 de julho de 1J0O8, no Districto Federal, tesidente á . • ' no distrieto municipal de Jacarepaguá. -(Qualificação
rua Gonçalo" Coelho n . '33, "casado, .militar, domicilio
<ex <officio. B . E . 79. n . 58.)
eleitoral n a -Piedade, ("ox-officio" n . 2 B . E . 79, de
OSWALDO CARVALHO (2.092), filho de Pereiliano de Car930)
* ;
valho e de Joanna de Carvalho, nascido a TO do janeiro
MAILDO 1'INTO DE MIRANDA .,(3.242\, filho de Viriato
de 1904, no Districto Federal, militar, casado, com d o Borges d e .Miranda e de Luiza Pinto d e Miranda,'nascido
•, u micilio eleitoral no districto municipal de Madureira.;
;m 24 .de janeiro de 19.13, em NictheToy, Estado do Rio
"
((Transferencia.)
le Janeiro, residente :á rua Leopoldina R e g o ;n. 548,
PFJDRO DE FREITAS MSGA-ZZ1 (2.093), filho de João P e solteiro, empregado -publico, 'militar, -«domicilio, .eleitod r o Regazzi,-e de .Franoelina Freitas Rcgazzi, nascido a'
3

1

c

;

1
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21 de março de 1891, no Districto Federal, funecionario
publico, casado, com domicilio eleitora! no districto m u nicipal de Madureira. .Qualificação ex officio.
B. E .
£3. n . 3.492.)
LUIZ GONZAGA. DE CASTRO (2.094), filho de Carlos de
Castro e de Adelaide de Castro,, nascido a 31 de dezembro de 1911, funecionario publico, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex officio.
B . E . 79, u . 27.)
"CARLOS FERNANDEá (2.C9.5), filho de Manoel Fernandes
e de Noemia Fernandes, nascido a 31 de julho de 1907,
no Districto Federal, commercio, casado, com domicilie
eleitoral no districto municipal de Pavuna. (QualifL*
cação requerida.)
. OTHON RODRIGUES DE OLIVEIRA (2.096), filho de Manoel Rodrigues de Oliveira e de Adelaide Rodrigues de
Oliveira, nascido a 12 de junho de 1909, no Districto
Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação 'ex
officio.

B.

E.

74.)

ZACARIAS PEREIRA BAHIA (2.097), filho de Honorio Pereira Bahia e d e Maria Virgínia da Conceição, nascido
a 6 de setembro de 1894, em Raul Soares, Estado de
Minas Geraes, cirurgião-dentista, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
ELOY DUQUE DE MORAES (2.098), filho de Eíoy Gomes
de Moraes e de Estephania Duque Moraes, nascido a 6
de junho de 1888, em Valença,- Estado do Rio de J a neiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Anchieta. (Qualificação requerida.)
LYDIA PHILOMENA LOPES (2.099), filha de Manoel Lopes
Rafael e de Luiza Rodrigues da Costa, nascida a 9 de
maio de 1913, no Districto Federal, domestica, solteira,
eom domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
JOAQUIM CARDOSO (2.100), filho de Theophilo Joaquim
Cardoso e de Belizaria Maria Conceição, nascido a 8 de
agosto de 1S03, em Rio Bonito, Estado do Rio de J a n e i ro, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Anchieta. (Qualificação requerida.)
ARLINDO DUTRA DA ROSA (2.101), filho de Dionisio Dutra da Rosa e de Josephina Dutra da Rosa, nascido a 13
de setembro de 1890, em Barracamento, Estado do Rio
de Janeiro, mot».-!Sta, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Anchieta. (Qualificação r e querida.)
THOMAZ DA COSTA MOURA (2.102), filho de Bruno da
Costa Moura e de Jacintha da Costa Moura, nascido a
12 de setembro de 1915, em Friburgo, Estado do Rio de
Janeiro, operário, solteiro, eom domicilio eleitoral no
districto municipal de Anchieta. (Qualificação "ex officio". B . E . 66, n . 2.589.)
ISMAEL FERREIRA (2.103), filho de Cândido Ferreira de
Mello e de Leopoldina da Silva Mello, nascido a 14 de
abril de 1900, no Districto Federal, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Anchieta. (Qualificação requerida:)
WALDEMAR ALVES VILLELA (2.104), filho de Antônio
Alves Villela e de Alzira Esteves Villela, nascido a 26
de setembro'de 1915, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Pavuna. (Qualificação requerida.)
LYRIA DA SILVA BASTOS (2.105), filha de Hygino Theodorico Silva e de Luiza Theòdorico da Silva, nascida a
16 de março de 1892, no Districto Federal, domestica,
casada, com domicilio eleitora! no districto municipal
de Madureira. (Qualificação requerida.)"
OLYMPIO JOSE' DOS SANTOS (2.106), filho de Luiz José
, - dos Saídos e de Maria Nazareth, nascido a 26 de julho
de 1913, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, e m pregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex
officio". B . E . 76. n . 7.)
JOSE' DA COSTA (2.107), filho de Felippe Vieira da Costa
e de Elisa Gonçalves da Costa, nascido a 4 de setembro
de 1903, no Districto Federal, barbeiro, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex ofíicio". B . E . 77, n . 997.)
v
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JOSE' BERNARDES DA SILVA (2.108), fiho de Manoel
Joaquim da Silva e de Felismina Maria da Silva, n a s cido a 16 de fevereiro de 1892, em Vassouras, Estado
do Rio de Janeiro, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex officio". B . E . 77, n. 993.)
HEITOR GONÇALVES RIBEIRO (2.109), filho de Ortogaminho Gonçalves Medeiros e de Luiza Maria da Conceição, nascido a 12 de janeiro de 1905, em São Josâ
d'Alérn Parãhyba, Estado de Minas Geraes, barbeiro,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação "ex officio". B . E . 77,
numero 975.)
JOSE' CARLOS DOS SANTOS (2.110), filho de Álvaro Caetano dos Santos e de Antonietta Mello dos Santos, nascido a 16 de dezembro de 1906, no Districto Federal,
barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex officio".
B . E . 77, n . 1,005.)
JOÃO ROSA DOS SANTOS, (2.111), filho de Antônio Manoei
dos Santos e de Felismina dos Santos, nascido a 24 dc
maio de 1885, em Suruby, Estado de Pernambuco, b a r beiro, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex officio". B .
E . 7 7 / n ; 1.018.)
ALFREDO CAPUTO (2.112), filho de Giuseppe Caputo-e, de
Alexandrina Caputo, nascido a 18 de junho de 1912, no
Districto Federal, empregado municipal, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira.
(Qualificação requerida.)
JÚLIO DUFRAYER (2.113), filho de Alfredo Dufrayer e ds
Rachima Dulfrayer, nascido a 25 de maio de Í889, no
Districto Federal, barbeiro, casado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex officio". B . E . 77. n . 1.336.)
FRANCISCO DE ASSIS (2.114), filho de Francisco de Assia
Varejão e de Maria Damasceno, nascido a 23 de março
de 1915, no Districto Federal, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Pavuna. (Qualificação "ex officio"". B . E . 78, n . 22.)
CÂNDIDO MALHE IR OS (2.115), filho de Felioio Malheiros
e de Leonya de Souza, nascido a 14 de agosto de 1903.
no Districto Federal, barbeiro, casado, eom domicilio
eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex oiTído". B. E . 77, n . 801.)
LUIZ BAPTISTA BAHIA (2.116), filho de Furgencio Olavo
Bahia e de Antonia Maria da Conceição, nascido a 12
de fevereiro de 1905, no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
OSWALDO DA SILVA PIRES (2.117), filho de Dario da
Silva Pires e de Maria Josephina do Amaral, nascido a
9 de novembro de 1906, no Districto Federal, motorisla,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Anchieta! (Qualificação requerida.)
JORGE LUIZ DA SILVEIRA (2.118), filho de Carolina da
Silva, nascido a 2 de setembro de 1889, no Districto F e deral,.operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira.
(Qualificação requerida.)
AYMORE' ANTONIO XAVIER (2.119), filho de Ananias
Antônio Xavier e de Placidina Brandão Xavier, nascido
a 16 de maio de 1913, no Districto Federal, barbeiro,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação "ex officio". B . E , 77,
numero 1.363.)
ARISTIDES CÉSAR OSÓRIO (2.120), filho de Rufino Car"" rêa César Osório e de Bernarda Joaquina Felix Osório,
nascido a 25 de outubro de 1903, no Districto Federal,
alfaiate, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
ISMENÍA BANDEIRA DA COSTA (2.121), filha de Irineu
Bandeira da Costa e de Isabel Telles da Costa, nascida
a 9 de outubro de 1911, no Districto Federal, domestica,
solteira, com. domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
-EDUARDO MADUREIRA PINTO (2.122), filho dc João Madureira Pinto e de Helena Madureira Pinto, nascido a
4 de julho de 1880, em Bom Jardim, Estado do Rio dè
Janeiro, lavrador, casado, com .domicilio eleitoral no
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex
officio". B.' E . 74.)
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ro, com domicilio eleitorai no districto municipal de
ARLINDO NICOLAÚ DE OLIVEIRA (2.123). filho de -Ma-•>
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
n o e l N i c o l a u ' d e Oliveira e de Rosalina Maria do NasciMLO GUIMARÃES DE SOUZA (2.138), filho de Hyppolito
mento, nascido a 2 de março de 1901, nó Districto F e de Souza e de Eurydice Guimarães de Souza, nascido a
deral, lavrador, solteiro,' com domicilio eleitoral no d i s - .
15 de-janeiro de 1914, no Districto Federal, estudante,
tricto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex ofsolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
ficio". B . E . 74.)
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
JOSE' EGYDIO DA COSTA TORTINHO (2.124), filho de
JOAQUIM NUNES DA ROCHA JÚNIOR (2.134), filho de
Eliseu Maria da Costa Tortinho e de Thereza Thomasia,
Joaquim Nunes da Rocha e de Albertina Barros Nunes
nascido a 1 de setembro de 1863, no Districto i
da Rocha, nascido a 25 de maio de 1899, em Mar d&
• Federal, empregado publico, solteiro, com domicilio
eleitoral no dislricto municipal de Jacarepaguá. (Qua- . • , Hespanha, Estado de Minas Geraes, commercio, casado,
com domicilio eleitoraPno districto municipal de Jacalificação "ex officio. B . E . 70, n . 84.)
'••;•• repaguá. (Qualificação requerida.)
itUBENS ASSUMPÇÃO RAMOS (2.125), filho de Luiz RaGABRIEL RAMOS (2.140), fiiho de Thomaz Ramos e dc
mos e de Eulina Assumpção Ramos, nascido a 22 de n o , Maria Senhorinha; nascido a 6 de janeiro de 1911, em
vembro de 1913, no Districto Federal, - contador, solFortaleza, Estado do Ceará, commercio, casado, com doteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
micilio eleitoral "no districto municipal de Pavuna.
Jacarepaguá. (Qualificação-requerida.)
V
(Qualificação requerida.)
.. • >
WALDEMAR ALVES BAPTISTA (2.126), filho de Florindo
;EÜRYDICE FERNANDES EHRICH (2.141), filha de Alfredo
Alves Baptista e de Izaura Alves Baptista, nascido a 1
\
Carlos Ehrich e de Agostinha Fernandes Ehrich, nasçide setembro de 1906, no Districto Federal, commercio,,
)
da a 13 de fevereiro de 1914, no Districto Federal, opesolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
, raria, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
' - n i c i p a l de Jacarepaguá. (Qualificação r e q u e r i d a )
ORLANDO THEOPHILO DE ARAÚJO (2.127), filho de •
MOACYR SOUZA CORRÊA (2.142), filho" de Manoel Gomes
Theophilo de Araújo e de Marti.nha Bismarck Araújo,
i
Corrêa e de Laura Souza Gomes, nascido a 19 de senascido a 23 de março de 1909, em Victoria, Estado do
tembro de 1914, no Districto Federal, estudante, solEspirito Santo,' commercio, casado, com domicilio eleiteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da
toral tio districto municipal de Jacarepaguá. (Qualifi• Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
cação requerida.)
EUCLYDES. MARTINS BRAGA (2.143), filho de Manoel
RAYMUNDO NOGUEIRA RABELLO (2.128), filho de João
Martins Braga e de Antonia Francisca dos Santos, nasNogueira Rabello e. de Marietta Barroso Nogueira, nascido a 5 de setembro deM897, no Districto. Federal,
cido a 21 de julho de 1914, no Distrieto Federal, operáalfaiate, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
rio, solteiro, com domicílio eleitoral no districto m u n i -municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
cipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
MARTINIANO FRANCISCO DA SILVA (2.144), filho de MáJOSE' PEREIRA (2.129), filho de Izidio Antônio Pereira
' noel Pereira dos. Santos e de Ludovina Maria da Conceie de Avelina Maria da Conceição, nascido a 22 de março
, ção, nascido a 12 de março de 1901, no Districto F e de 1913, no Districto Federal,, operário, solteiro, com
deral, operário, casado, oom domicilio eleitoral no disdomicilio eleitoral no districto municipal de Jacarei tricto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação repaguá. (Qualificação requerida.)
' querida.)
HERMANDO DE ARAÚJO BARBOSA (2.130), filho de E r JOÃO LUIZ DO NASCIMENTO (2.145), filho de José Luiz
nesto de França Barbosa e de Emilia Araújo Barbosa,
nascido a 21 de julho de 1906, no Districto Federal, , •.- 'i do Nascimento e de Generosa do Nascimento, nascido a
2 de janeiro de 1904, em Cachoeira do "Merirn, Estado
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto
; de A l a g o a s , empregado publico, casado, com domicilio
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (QuaWILSON GONÇALVES DE OLIVEIRA (2.131), ülho âe
lificação "êx officio". B . E . 70. n . 104.)
José Gonçalves de Oliveira e de Adelina Lisboa GonANTÔNIO GOMES MOREIRA (2.146), filho de Antônio Goçalves, nascido a 5 de setembro de 1914, no Districto
• mes Caetano e de Maria Josepha Pereira, nascido a 15
Federal, empregado publico, solteiro, com domicilio
'de dezembro de 1881, em Villa da Feira, Portugal, proeleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Quap r i e t á r i o , casado, com domicilio eleitoral no districto
lificação "ex officio". B . E . 70, n. 31.)
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
&NTONIO PEDRO FALCO (2.132), filho de Thales Luiz a
JQSE' DIAS COELHO (2.147), filho de Júlio Dias Coelho
de Damini Maria, nascido a 10 de dezembro de 1903,
e de Margarida de Souza Leite Coelho, nascido a 2 de
em Cantágalto, Estado do Rio de Janeiro, operário, solmarço de 1881, em São Salvador, Estado da Bahia, b a r teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
beiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex officio". li..
\EWTON DE CAMPOS TUPINAMBÁ' (2.133)-, filho de AmE . Í 7 7 , n . 995.)
philoquio de Campos Tupinambá e de Carmelinda RoJOSE' RAYMUNDO DA SILVA (2.148), filho de Maria F l a u drigues Tupinambá, nascido a 3 de abril de 1914, no
zina da Silva, nascido a 31 de agosto cie 19Ò1, em Santa
Districto Federal, estudante," solteiro, • com domicilio
Rita de Jacutinga, Estado de Minas Geraes, operário,
eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Quasolteiro,-com domicilio eleitoral no districto municipal
lificação r e q u e r i d a . ) '
de Jacarepaguá*. (Qualificação requerida.)
f.UVENIL PINTO DE SOUZA VARGES (2.134), filho de
LUIZ,OLYMPIO (2.149), filho de Luiz Domingos e de Ma-..
José Pinto de Souza Varges e de Rosa de Freitas Var»
ria da Gloria, nascido a 22 de julho de 1907, no Disges, nascido a 4 de outubro de "1908, em Juiz de. Fora,
tricto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral
Estado de Minas Geraes, operário, solteiro, com dominò distrieto municipal dc Jacarepaguá. (Qualificação
cilio eleitoral no districto municipal de .Jacarepaguá.:
requerida.)
ÍQualificação requerida.)
GUILHERME JOSE' DA SILVA (2.150), filho de Deolindo
-CARLOS NAPOLEÃO CAMPOS DE MEDEIROS (2.135), fiJosé tia Silva e de Maria Rosa da Conceição, nascido a
lho de Odilon Ribeiro de Medeiros e de Clarinda Cam.6 de março de 1909, no Distrieto Federal, commercio,
pos de Medeiros, nascido a 8" de fevereiro de 1911, no
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
Districto Federal, commercio, solteiro, ,pom domicilio
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (QuaFRANCISCO, MARQUES DA SILVA (2.151), filho de Josó.
lificação requerida.)
Marques e de Argentina Pereira da Silva, nascido a 6 de
. LAURO DE MÜLLER BUENO (2.136), filho de Mazzini
d e ' m a r ç o de 1911, no Districto Federal, barbeiro, solBueno e d e ' L a u r a Müller Bueno, nascido a 6 de deteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
. zembro dé 1911, no Districto Federal, advogado, sol. J a c a r e p a g u á . (Qualificação "ex officio". B . E . 77,
teiro, corri domicilio eleitoral no .districlo municipal de
numero 1.055.),
Jacarepaguá. (Qualificação "ex officio". B . E . 77,
. IÍERMINIA JUSTINA NUNES (2.152), filha de Cornelío
numero 104.)
J u s ü n o de Oliveira e de Christina Justina de. Oliveira,
nascida a 13 de dezembro de 1907, no Districto Federal,
. ROBERTO PINTO (2.137), filho de Alfredo Lopes da Silveidomestica,' casada, com domicilio eleitoral no districto
ra Pinto e de Leonor Canoza Pinto, nascido a 31 de ou" municipal de Madureira. (Qualificação requerida A •
tubro de 1907, no Districto Federíil, commercid, solteis
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FRANCISCO TEMIA PEREIRA (2.153), filho de José Terra
Pereira e de Victoria Maria da Conceição, nascido a 5
de abril de 1892, em Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
LEOPOLDO CÉSAR DE MIRANDA LIMA JÚNIOR (2.154),
filho de Leopoldo Ce3ar de Miranda Lima e de Diva
de Miranda Lima, nascido a 11 de maio de 1916, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
ARTHUR GONÇALVES PORTUGAL (2.155), filho de Antônio Gonçalves Portugal e de Amélia Gonçalves de
Mendonça, nascido a 9 de setembro de 1879, em Santa
Thereza, Estado do Rio de Janeiro, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida,)
A N T O N I O MACIEL (2.156)-, filho de Antônio João Maciel e
de Antonia Lima Maciel, nascido a 20 de junho de 1911,
em Paty do Alferes, Estado do Rio de Janeiro, empregado publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex officio". B , E . 70, n . 21.)
MARINA ROSA (2.157), filha, dc Esperandio Peres e de
Santa Crcvelara, nascida a 24 de agosto de 1911, em
Barra do Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, operaria,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
JUVENAL FTGRAVANTE (2.158), filho de Mario Fioravants
e de Maria Paulina Fioravante, nascido a 23 de julho de
1881, no Districto Federal, trabalhador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipai de Jacarepaguá.
(Qualificação ex-officio, B . E. 78.)
íOS3i CARDOSO BESSA (2.159), filho de Manoel Cardoso
Bessa e de Zulmira Maria José, nascido a 7 de fevereiro
de 1892, no Districto Federal, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação ex-officio, B . E . 77, n. 992.)
JOSÉ JULIÃO DE SOUZA (2.160),'filho de Francisco Julião
do Souza e de Díonisia Oliveira Souza, nascido a 15 de
maio de 1887, em João Pessoa, Estado da Parãhyba do
Norte, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no distríotc municipal de Jacarepaguá. (Qualificação
ex-officio. B . E . 77. n. 1.003.)
ALTAIR DOS SANTOS (2.161), filho de Victorino Manoel
dos Santos e de Aurora dos Santos, nascido a l l de maio
de 1912, em Santa Thereza, Estado do Rio de Janeiro,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
P A U L I N O FRANCISCO DE OLIVEIRA (2.162), filho de João
Francisco de Oliveira e de Aquilina Maria de Oliveira,
nascido a 16 de janeiro de 1882, em S. José, Estado do
Rio de Janeiro, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio, B . E . 77. n. 1.172.)
DEOCLECIANO MEIRA DE SOUZA (2.163), filho de Maxí-mino Meira de Souza e de Bernarda Maria da Conceição,
nascido a 15 de novembro de 1908, cm Comochatiba, Estado da Bahia, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação exofficio, B . E . 77, n. 863.)
NELSON DA SILVA SANTOS (2.164), filho de João Baptista
dos Santos e de Leonor da Silva Santos, nascido a 13 de
dezembro cie 1910, no Districto Federal, operário, casado,
com domicilio eleitoral nq districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
ANTÔNIO DE OLIVEIRA (2.165), filho de Thcotonío José
dc Oliveira e de Josepha de Oliveira, nascido a 20 de
fevereiro de 1908, no Districto Federal, pintor, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Quaificação requerida.)
OCTACILIO DO NASCIMENTO (2.166), filho de Bernardino
José do Nascimento e de Ernestina Maria do Nascimento,
nascido a 12 de junho de 1905, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal'de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
OLYNTHO DE OLIVEIRA COSTA (2.167),' filho de Ignacio
Mendes da Costa e de Amélia de Oliveira Costa, nascido
a 12 de julho de 1914, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Madureira. (Qualificação requerida.)
JACTNTtlO JOSÉ DE OLIVEIRA (2.168), filho de Gabriella
de Jesus, nascido a 25 de dezembro de 1895. em Vassouras,
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Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
DYONISIO GALDINO DOS SANTOS (2.169), filho de Bento
dos Santos e de Maria Galdina Felicidade dos Santos, nascido a 5 de julho de 1904, em São Thomé de Paripe, Estado da Bahia, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação
ex-officio, B . E . 77, n. 1.284.1
ARMINDO DE ARAÚJO (2.170), filho de Armindo Augustj
de Araújo e de Joanna Gomes Baptista, nascido a 1 de
abril de 1913, no Districto Federal, lavrador, solteiro,
com domicílio' eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
CELESTINO FORTUNA (2.171), filho de Manoel José F o r tuna e de Aurelia Augusta, nascido a 8 de janeiro de
.1909, em. Iguassú, Estado do Rio de Janeiro, operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
HERCULANO RIVERETO (2.172), filho de Honorio Rivereto e de Ottilia Rivereto, nascido a 18 de março de 1913,
no Districto Federal, empergado publico, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
CÂNDIDO FERREIRA GOMES (2.173), filho de Luiz Ferreira Gomes e de Laura Ferreira Gomes, nascido a 29
de. agosto de 1894, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
OCTACILIO JOSE' DE ALMEIDA (2.174), filho de João
José de Almeida e de Idalina Maria da Conceição, nascido a 30 de.inaio de 1912, no Districto Feedral, operário, solteiro, Com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
BENJAM1N DA ROSA GARCIA (2.275), filho de Antônio da
Rosa Garcia e de Elvira de Abreu Garcia, nascido a 21
de fevereiro de 1901, em Parãhyba do Sul, Estado do
Rio de'Janeiro, commercio,- solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
NELSON SARAIVA DOS SANTOS (2.176), filho de Amelio
Saraiva dos Santos e de Severiana Maria Conceição,
nascido a 26 de junho de 1914, em São Pedro da Aldeia,
Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dc Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
MARCILIO DIAS PEÇANHA (2.177), filho de Manoel Gino
Peçanha e de Angelina Barreto Peçanha, nascido a 25
de setembro de 1900. em São João da Barra, Estado do
Rio de Janeiro, empregado publico, casado, com domi-.
cilio eleitoral no districto municipal ds Madureira.
(Qualificação requerida.)
ALTINO SILVA RODRIGUES (2.178), filho de Eulalia Augusto Silva, nascido a 17 de setembro de 1905, em São
Felix, Estado da Bahia, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Jacarepaguá,
(Qualificação requerida.)
MANOEL PAULINO BISPO DOS SANTOS (2.179), filho de
Lucilio Jorge dos Santos e de Maria Franceliha Santos,
nasciíto a 1 de janeiro de 1900, em Alagoinha, Estado
da Bahia, operário, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação r e querida. )
CARLOS BÍAGGE (2.180), filho de Felismina Brazzo. nascido a 24 de junho de 1890, no Districlo Federal, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral, no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação r e quer irta.)
WALDIR DUTRA (2.181), filho de Pedro Carlos Dutra c
de Carolina SocJré Dutra, nascido a 25 da maio de 1909,
em Maricá, Estado do Rio de Janeiro, barbeiro, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal do J a carepaguá.
(Qualificação ex-officio, B . E.. 77, n u mero 1.205).
CLAUDIONOR PIRES (2.182), filho de Dymar Pires e de.
Almantina Xavier Ferreira, nascido a 9 de agosto de
1908, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação requerida.)
ANTONIO ANACLETO DE ARAÚJO (2.183), filho de José de
Araújo e de Arilia Maria Machado, nascido a 13 de j u lho, dc 1903, no Districto Federal, sapateiro, casado, eom
domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepa- g u á . (Qualificação requerida.!
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JOAQUIM RODRIGUES MOREIRA (2.184), filbo de Ca^cmii"
toral no districto municipal.de Jacarepaguá. (Qualifiro Rodrigues Fonseca e de Maria Alves 'Moreira,' nascição requerida.)
do a 10 de agosto de 1896, no Districto Federai, ope- AUGUSTO ABRANCHES PINNA (2.200), filho de Bernardino
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu* Augusto Pinna e de Hercilia Fabregas Pinna, nascido a 6
nicipal dê Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
de fevereiro de ,1916, no Distrieto Federal, barb.eiro,
FRANCISCO XAVIER TiNTEL (2.185J, filho cie Antônio
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
Matheus Tintei e de Joanna Fernandes Tintei, nascido
de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio,
B. E . 77, n u a 3 de dezembro de 1901, em São Salvador, Estado da
mero 269.)
'
•'
' Bahia, motorista, casado, com domicilio eleitoral no" GERALDO DE AQUINO CHAVES (2.201), "filho de Antônio
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação rede Aquino Chaves e de Maria Cameta Guimarães, nasquerida.)
'
.
cido a 8 de -julho de 1912, em Raul Soares, Estado -de
LINO DE PAULA ARAÚJO ,(2.186), filho de Amancio d e
Minas Geraes, empregado publico, solteiro, com d o m i Paula Araújo e de Eva de Paula Araújo, nascido a 13
cilio eleitoral, no districto municipal de Jacarepaguá,
de maio de 1899Í no Districto. Federal, operário, casa(Qualificação requerida.)
do, com domicilio eleitoral no districto municipal de- ERNESTO DA CUNHA SALGADO (2.202), filho de Antônio
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
Dutra Salgado-e de Sarah.da Cunha Salgado, nascido a
ORESTES VIEIRA DE MAGALHÃES (2.1 S7), filho d e '
28.de setembro de 1915, no Distrieto Federal, commerAgostinho Vieira de Magalhães e de Maria Magdálena
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mude Magalhães, nascido a l T d e janeiro de 1893, em Sannicipal de Madureira. (Qualificação requerida.) '• '
to Antônio do Cliiador, Estado de Minas Geraes, com- MAGNO DE OLIVEIRA PASSOS (2.203), filho de Militão
mercio,. solteiro, com domicilio eleitoral no districto <
FYancisço dos Passos e de Amélia Maria dos Passos',' nas- •
municipal de Jacarepaguá. '(Qualificação-requerida.)
. cido a 12 de setembro de 1914, ho Districto Federal, esMANOEL PINTO BARBOSA (2.188), filho de Lucas Pinto
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muBarbosa e de Clara Maria da Conceição, nascido a- 16
nicipal de Jacarepaguá-. (Qualificação requerida.)
de maio de 1895, em Barra do Pirahy, Estado do Rio BENEDICTO COSTA (2.20,4), filho', de Manoel Costa e de
de Janeiro,, commercio, casado, com domicilio eleitoral
. Maria Luiza.da Conceição, nascido-a 3 de abril de 1909,
n o d i s t r i e t o municipal de Jacarepaguá. (Qualificação
a" em Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, operário,
requerida.;
'
•
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
FREDERICO SCHRADER (.2.189), filho de Gustavo SchraPavuna. (Qualificação requerida.,) ,
d»sr e de Maria Jesuina Schrader, nascido a 16 d e ou- JOSE' DA SILVA DUARTE (2.205), filho de Joaquim da
tubro de 1876, no Districto Federal, commercio, viuvo, i , . Silva, Duarte e dc Joaquina da Silva Barbosa, nascido
çom domicilio eleitoral no dislricto municipal de Ja- [
a 22 de' maio de 1888, em Portugal, negociante, casado,
carepaguá. (Qualificação requerida. 1 ,
' .• com* domicilio eleitoral no.districto municipal de JacaANTONIO DE SOUZA ('2.190), filho de.."ovino Antônio d e , "'!" 'répáguá-; ('Qualificação requerida.)
Souza e de Cravilina Ignacia de Souza, nascido á 21 dé .EfíIEVÃO DIAS VALOIS (2.206), filho.-de José Francisco de
janeiro de 1912, em Vassouras, Estado do Rio.de Janei- ; . VaJdis e de Antonia Dias de Sá,'nascido a '29 de novem- •
ro, commercio, solteiro, com "domicilio eleitoral no dis-'
'.-bro de 1900, no Districto Federal, commerciante casado,
tricto municipal de Jacarepaguá. . (Qualificação reque,' com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarida.)
. . . .
repaguá: (Qualificação requerida.)
JOSE' FERNANDES MACHADO (2.191), filho .de Joanna JORGE RODRIGUES CHAVES (2.207), filho de Joaquim
Maria de Jesus, nascido-a 29 de fevereiro de 1892j em
• Rodrigues Chaves e de Amélia Rosa do Nascimento, nasRio. Bonito,. Estado do Rio de' Janeiro, 'operário, casacido a 28 de maio. de 1909, no Districto Federal, lavrado, eom domicilio eleitoral no districto .municipal de
: dor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u Jacarepaguá., (Qualificação requerida.)
nicipal "de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
TAYME SOUZA (2.192), filho de João de Souza e de Adelia da Costa, nascido a 3 de fevereiro de 1912, no Dis- ANTONIO JOSE' DA SILVA (2.208), filho de Francisco Jose
: da Silva c de Anna Maria Penna, nascido a 18 de julho
tricto Federal, commercio, solteiro,, com- domicilio eleide 1913, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com
toral .no districtcT"municipal de Pavuna. (Qualificação
I' domicilio eleitoral" no districto municipal de Jacaréparequerida.)
.
4 'guá. (Qualificação requerida.)
•
AUGUSTO DA CUNHA GIL (2.193),- filho de Fortunato da
Cunha Gil e de Deolinda Amélia Gil, nascido a 18 de ANTONIO IGNACIO DA ROCHA ( 2 . 2 0 9 ) , filho de João Iguais cio da Rocha e de Maria Adelina da Rocha* nascido a
junho de.1914, no Districto Federal, commercio, sol'. 17 de junho de 1.913, no Districto Federal, lavrador,
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
.{, solteiro, com. domicilio eleitoral no districto municipal de
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
I Jacarepaguá. (Qualificação requerida.) *
MANOEL'BARBOSA (2.194), filho de Joaquim Barbosa e
de Maria Magdálena Rodrigues, naseido a 4 de feverei- FRANCISCO TELLES. DA SILVA (2.210), filho de Anna Maro de 1911, no Districto Federal,, commercio, .solteiro, -.""' ria da Penna, nascido-a 13 de fevereiro de 1915, no Dis, tricto Federal, lavrador, solteiro, com .domicilio eleitoeom domicilio eleitoral no districto'municipal de Jaca- répaguá. (Qualificação requerida".)
ral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualif ica-JOSE' FRANCISCO DA SILVA (2.195), filho de Francisco
i ção requerida'.)
José da Silva e de Josephina Pereira de Campos, nasci-, ALFREDO FRANCISCO LEITE (2.211), filho de Adelino
cio a 19 de setembro de 1907, no Districto Federal, com- . . . Elpidio Leite e de Luzia Maria Leite, nascido a 17-de
- m e r c i o , casado, com domicilio eleitoral no districto mu• fevereiro de 1889, em Penedo, Estado de Alagoas, offinicipal de. Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
. " ciai de Marinha reformado, casado, com domicilio elei**• toral no districto municipal de Jacarepaguá. (QualificaNELSON BELÉM ""(2.196), filho de Alfredo'Belém Filho e
ção requerida.)
de Holminda Fabregas Bolem, nascido ã 27 de novembro de 1915, no Districto Federal, estudante,,, solteiro, JOSE' MOREIRA DE MELLO (2.212), filho de João Pereira
de Mello e de Maria Moreira de Rezende, nascido a 11
com domicilio eleitora! no districto municipal de J a . de novembro de 1907, em Fagundes, Estado da Parãhyba
carepaguá. (Qualificação requerida.)
i do Norte, operário," casado, com domicilio eleitoral no
LOURENÇO COSTA (2.197), filho de Modesto Costa e de
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação r e Cyrilla Ferreira Costa, nascido a 10 de janeiro-de 1898,
i querida.)
• em São Felix, Estado da Bahia, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Anchieta, ANTONIO DE OLIVEIRA REIS (?.213), filho de Carolina da
(Qualificação requerida:) ..
*
S Silva Guerra, nascido a 15 de agosto de 1879, no Dis«tricto Federai, lavrador, casado, com domicilio eleitoral
JOSE CYRIACO DE SOUZA (2.198); filho de Miguel F r a n tho districto, municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação
cisco de Souza e de Delminda Vieira de Souza, naseido
requerida.)
a 16 de março de 1875, em Itaguahy, Estado do Rio âe
Janeiro, operário, casado, com 'domicilio eleitoral no FIRMINO DE SANTANNA LAPA NETTO (2.214), filho de
fFirmino de SanfAnna Lapa Júnior e de Honoria Lapa
districto municipal de Anchieta.
(Qualificação ex" ', da Fonseca, nascido a 29 de agosto de 1916, no Districto
officio,
B . E. 79.)
.
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
MANOEL GONÇALVES (2.199), filho d«e José Gonçalves ê
distrieto municipai de Jacarepaguá. (Qualificação ro-.
de.Natalia Rosa, nascido a 16 de-maio de 1903,.no Disquerida.). ^
* -.
tricto Federal, commercio. casado, com domicilio eleif
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JOAQUIM MARQUES COIMBRA (2.2151. füho do Irineu
Marques Coimbra e de Maria Henriqueta de Loreío, nascido a 14 de setembro dc 1915, no Districto Federal,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Jacarénaguá. (Q ialificação requerida.)
FLORENTINO GUEDES (2.21(5), filho de Belmira . Mana
i«aedes, naseido a 22 de maio de 1913, no Districto F e deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação requerida.)
OSWALDO ANTONIO MOTTA (2.217), filho de Francisco
Antônio Motta e de Maria Alves Pereira, nascido a 2 de
marco de 1910, no Districlo Federal, operário, casado,
com domicilio eleiloral uo districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
JOSE' CAETANO CRUZ (2.218), filho de Manoel José da
Cruz e de Lavinia Rosa de Menezes, nascido a.4 de maio
de 1915, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Jacarepaguá.
(Qualificação requerida.)
ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA (1.219), filho de Energisto
José de Oliveira e de Brigida Maria Lopes, nascido a 14
de junho de 1915, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
WALDEMAR PEREIRA (2.220), filho de Manoel Pereira e
de Maria da Silva Pereira, nascido a 2 de abril de 1898,
em Maricá, Estado do. Rio de Janeiro, empregado na Santa
Casa, casado, com domicilio eleitoral no districlo municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
GUSTAVO DA SILVA SERRA (2.221), filho de Antônio Lopes da Silva Serra e de Maria Garrido Serra, nascido a
. 1 de agosto de 1881, no Districto Federal, funecionario
publico aposentado, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Jacarepaguá, (Qualificação r e quci idi )
EDGAR DE'OLIVEIRA COSTA (2.222), filho de José Maria
Pinto da Costa e de Arlinda de Oliveira Costa, nascido a
20 de julho de 1913, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Madureira. (Qualificação requerida. l
JOÃO DE OLIVEIRA COUTINHO (2.223). filho de Amalia
de Oliveira Coutinho, naseido a 2 de julho de 1910, no
Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualilicação requerida.)
RICARDO VICTOR DA COSTA (2.224), filho de Ricardo Victor da. Costa e de Ernesta Cândida da Costa, nascido a
20 de abri] de 1914, em Thenas, Estado db Minas Geraes,
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação requerida.)
ÁLVARO MONTEIRO SEVERINO (2.225), filho de Antônio
Monteiro Severino"e de Guiihermina da Piedade, nascido
a 28 de agosto de 1903, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
ISABEL DE ALMEIDA LEITE (2.226), filha de Appolinaria
Maria da Conceição, nascida a 6 de dezembro de 1913,
no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
VIRGÍNIA MARIA GUEDES (2.227), filha de Belmira Maria Guedes, nascida a 16 de junho de 1910, no Districto
Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação' r e querida .)
ARMAND 0 ALVES DOS SANTOS (2.228), filho de Benjamin Alves dos Santos e de Rufina Guimarães Alves dos
Santos, nascido a 30 de junho de 1897, no Districto F e deral, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Anchieta. (Qualificação "ex officio". B . E . 66, n . 2.586.)
SEBASTIÃO GOMES DA SILVA (2.229), filho de Maximíno
Manoel da Silva e de Anna de Jesus, nascido a 13 de
abril de 1900, em Porto Calvo, Estado de Alagoas, b a r beiro, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex officio". B .
E . 77, n . 1.196.)
OSWALDO NEVES DA CONCEIÇÃO (2.2.30), filho de L a u delina Neves da Conceição, nascido a 17 de agosto de
1914, no Districto Federal, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral .no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex officio". B . E . 77, n . 826.)
(
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ZAÇIIARIAS ANTONIO CARVALHO BATALHA (2.231). f i llio de Antônio Mello Batalha e de Francisca Rosa Carvalho Batalha, nascido a 26 de fevereiro de 1900, em
Maceió, Estado de Alagoas, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal d e Jacarepaguá.
(Qualificação "ex officio". B . E . 77, n . 951.)
WALDEMAR VARELLA (2.232), filho de Antônio Magalhães Varella e de Elvira Carvalho Varella, nascido a 24
de dezembro de 1913, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Jacarepaguá. (Qualificação "ex officio". B . E, 77, n u mero 1.204.)
OLVMPIO LEITE MARCONDES (2.233), filho de Cypriano
Marcondes e de Acilia Leite, nascido a. 14 de março de
1903, em Taubaté, Estado de São Paulo, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Jacarepaguá. (Qualificação "ex officio". B. E . 77, n u mero 867.)
PEDRO GOMES DA SILVA (2.234), filho de Pedro da Cruz
"da Silva e de Carlota Gomes da Silva, nascido a 1 de
abril de 1902, no Districto Federal, barbeiro, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex officio". B . E . 77, n . 1.395.)
KORBERTO VIEIRA DA COSTA (2.235), filho de José Vieira da Costa e de Leopodina Vieira Costa, nascido a
30 de maio de 1886, no Districto Federal, mecânico,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
GABRIEL DA SILVA (2.236), filho de Arcelino da Silva e
de Isolina de Adelaide da Silva, nascido a 18 de maio
de 1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
HELCIA DALTRO MORRISSY (2.237), filha de Francisco
Daltro Santos e de Maria Lacerda Daltro Santos, nascida a 7 de novembro de 1900, no Districto Federal, d o mestica, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
DURVAL PEREIRA DA CRUZ (2.238), filho de Luiz Pereira da Cruz e de Sylvia Teixeira Pinto, naseido a 27
de agosto de 1915, no Districlo Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
ISIDRO DAMIÃO (2.239), filho de José Damião e de F r a n c i s c a Damião, nascido a 26' de fevereiro de 1901, em
Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
OSCAR MANOEL DAS NEVES (2.240), filho de Manoel Oliveira Neves e de Mafalda Francisca de Paula, nascido
a 20 de junho de 1905, no Dislricto Federal, barbeird,casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Jacarepaguá. (Qualificação requerida, B . E . 77, numero 965.)
ALTAIR NUNES TELLES DA SILVA (2.241), filho de Ananias Telles da Silva e de Amélia Nunes Telles da Silva,
nascido a-4 de abril de 1915. no Districto Federal, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida, B . E .
77, n. 793.)
"»
ADONIS ALBUQUERQUE ROSA (2.242), filho de Antônio
Manoel Albuquerque e de Adelaide de Albuquerque, nascido a 25 de janeiro de 1897. em Victoria, Estado do E s pirito Santo, operário, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Pavuna. (Qualificação requerida.)
DURVAL DF. SOUZA TEIXEIRA (2.243), filho de Luiz Souza Teixeira e de Maria Gonçalves Teixeira, nascido a
25 de agosto de 1900, no Districto Federal, empregado
municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
ERNESTO DA COSTA MARINS (£.244), fitho de Celestino
José Marins e de Adelia da Costa Marins, nascido a 12
de abril de 1902, em Itaquahy, Estado do Rio de Janeiro,
barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida,
B . E . 77, n. -1.049.)
•ALEXANDRE RODRIGUES PARTELTNtíA (2.245), filho de
Isabel Gonçalves Valente, naseido a 9 de junho de 1903,
no Districto Federal, operário, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Pavuna. (Qualificação requerida.)
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ANTÔNIO PKHFIRA NUNES (2.2*6), filbo de Bento Pereira
Nunes e de Jardelina Pereira Nunes,.'nascido a 21 de
maic de. tí)(19, na Parãhyba do Sul. Estado (lo Rio de
Jade ir o, operar to, solteiro. i*>m domicilio eleitoral no
• (jistricto municipal de M a l u i e i r i . (Qualificação reejueri da.)
ARLINUO MOREIRA DA SILVA (2.2-17), filho de Etelvina
Celestina, nascido a 29 de setembro de 1912, em Valen.ca. Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação requerida.)
GHR1STOVAM GEHVASIO DA CONHA (2.248), filho do A r - ,
tliur Gervasio da Cunha e de Idaün.s Marianna d,i Cunha,
nascido a 2 do agosto de 1908, no Districto Federal, empregado publico, solteiro, w n domicilio-eleitoral no, districto municipal dé Jacarepaguá
(Qualificação requerida.)
JOSE' MARTINS (2.249); í i l h j de Thimoteo José Martins e
de Carroezinda Cândida M a r i n s , nascido a 2 de novembro de 1915, no Districto Federa»., estudante, solteiro,
com domicilio eleitoral no diílrieio municipal de Jacarepaguá. (Qualificação r e q n t r U a . )
VITAL PEREIRA DA SILVA (2.250"', filho de Leocsdio Pereira Silva H de Maria Janina da Conceição, nascido a 5
de maio dé 1896, no Distrniío Federal,' operaria casaüo, '
com domicilio eleitoral no districto municipal de Jaca' rèptigue.. (Qualificaçãa rerjUiividn .>
VIRGÍLIO ANTONIO TAVARES (2.251), filho d & 'Mansei A r tonic. Tavares a c r Maria Masoliaria Tavares, i:a.?ckb a
30 , dê seternljro d&-(897, í-Ci Macalusa, Estado cie Fia
Grande do Norte, eommsriKi, solteiro, com domicilio
eleitoral no distrieto muniJipai de Jacarepaguá. (Qüaiificação requerida.)
fculTOR VIANNA FALCÃO (2-252i), filho de João Gomes.
Falcão o de Juliana Raymaod.i Vianna Falcão, nascido
a 5 de junho de 1-904, no Dislricto Federal, barbeiro, solteiro, com domieiiio eleitoral no oislrieto municipal de
Jacarepaguá. (Qualificação requerida, B . - E . 77, numero 970.)
WALDEMTRO FERREIRA DE.7 'MA (2.253), filbo.de Libcrato Ferreira Lima e de Maria Cordelina Conceição, nascido a 27 de maio de 1¥99, no Districto Federal, ope3-3 ri o, solteiro, com oomidiio eleitoral no iTistriclo tnumuipal de Maduroira. (Qnali/kaçno reouerida.}
CARLOS SOARES DO COUTO (2.254J, fiiho de Belmira do
Couto e de Isabel Lopes do Couto, nascido a'29 de jardin
de 19CG, no Distrieto Fedflral, "estudante, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarcpagn.t. (Quáliíicação requerida.')
. OSWALD.O DE ALMEIDA MESSEDER (2.255), filho de
Manoel Caldeira Trevo e do Maria Almeida
Messeder, nascido a 19 de março de 1912, no. Districto Federal,
commercio. solteiro, com domicilio' eleitora! no districlo
mucicinal.de Madureira. 'Qualificação requerida."i
VENANCIO DOS SANTOS LEÃO (2.256), filho de Geraldo"
Antônio Leão e de Ignez dos Santos Leão, nascido a 7
de abril de 1909, no Districto Federal, barbeiro, casado,
com domicilie, eleitoral no di&tricúi muc!i<si«jal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio.
B , E . 77. n. 1.211.)
BENEDICTO FRANCISCO LIMA (2.257), fijijo de J o ã o F r a n •RÍÊCO de Lima e tfe -Guiihermina -Maria Silva, nascido a
20 de setembro de 1891, em Parac-araby, Estado do Rio
dc Janeiro, empregado publico, casado, com domicilio
eleitoral no districto-municipal de Jacarepaguá. (Qualii"icrrç, io requerida.)
BENEDICTO RIBEIRO DOS SANTOS
(2.258), filho
de
Olympio Ribeiro da Silva e de Firmina Augusto E. Santo,
nascido a 24 de dezembro de Í894, em Pirahy SanfAnna,
Estado do Rio de Janeiro, , empregado publico, casado,'
com'domicilio eleitoral no dislricto municipal de Madut-"
reira. (Qualificação 'requerida.)
A i m i L t l l N J S DE OLIVEIRA VIANNA (2.259), filho de Be!miro Júlio Vianna e de Henriqueta Oliveira Vi.anna, n a s cido a 2fl de abril de 191». no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral na districto m u nicipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
'UEASDÈTE JOSE' DOS SANTOS (2.260), filha de Yiiormo
"Manoel dos Santos e de Aurora dos Santos, násoído a 10
dc março de 1910, em Valença, Estado do Rio de Janeiro,
eperario, solteiro, com domicilia eleitoral no districto
_municipal de Jacarepaguá, (Qualificação requerida.)
1
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JOAQUIM TEIXEIRA DOS SANTOS (2.261), filho de Joaquim
Ferreira Martins e de Flausina Teixeira dos Santos, n a s
cido a S de setembro de 1893, no Districto Federal, b a r beiro, solteiro, com domicilio eleiloral no districlo m u nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio,
B. E .
•77, n. 1.351.)
FAUSTINO SOARES DA ROCHA (2.262), filho de Leão Soares dà Rocha e de Elidia Maria da Rocha, nascido a
8 de abril de 1SS8-, em Arrosal de Cima,-.Estado do Rio
de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no
•dislricto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida. J
-"
•
ANTONIO IGNACIO DA-STLVA (2.263), filho de Manos!
Ignacio da Silva e de Maria do Carmo Fontes Silva, n a s cido a 24 de maio ds 1913, no Districto Federal, l í a r
beiro, solteiro, com- domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação, B, E . 77, n u mero 835.)
SEBASTIÃO DIAS SENA (2.264), filho de Luiz-Dias Sena
. e de Gesaria Augusta Baptista, naseido a 28 de julho
de, 1901, em Juiz de Fdra, Eslado de Minas Geraes, enfermeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipai de Jacarepaguá.
(Qualificação requerida.)
FERNANDO DE SOUZA SOARES (2.265),afilho de Fernando
Figueiredo Soares e de Honorina Amalia Souza, nascido
a 3 de fevereiro de 1908, no Districto Federal, professor,'
solteiro, com d a n i cilio tí ai toral no disitie to municipal cie
Jacaré o a ^ u i . (Qualifie-açâo requárida-,).
ALTA MIRO ARAUTO i'S.236). fiilio i e Anlotío Garwiilüj.
Araújo e cie Regina V ei osso Araújo, nascido a 23 de j u nho de 1893, no Districto Federal, commercio, casado
com domicílio eleitoral no districto municipal de Jaca
répagná. (Qualificação requerida.)
MARIO GUIMARÃES DE MATTOS (2.267), filho de Alfredo
Américo Mattos e de Etelvina Guimarães Mattos, nascido a 9 de março de 1898, em Baependy, Estado de Minas Geraes, funecionario publico, solteiro,, com domicilio
eleiloral no districto municipal de Jacarepaguá.- (Qualificação requerida.)
MARIO PINHEIRO GUIMARÃES (2.268); filho de Bernardo
Pinheiro Guimarães e de Editli Lima Guimarães, n a s cido a 26 de março de 1914, no Districto Federal, e s t u dante, foltfciro, r-ooi domicílio eleitoral no districto m u nicipal, de Jaoarc-p?:guá.,' (Qualificação requerida.)
YVALTKR KASTRUPg (2.269). í ü h a de Rodolplio JCastrups
e dc Judith Torres Kastrups, nascido a 25 de julho de
1911, ho Districto Federal, barbeiro, solteiro, com do>
micilio eleitoral no distristo municipal de JacaTépaguá,
(Qualificação -ex officio, B . E. 77, D . 832.) •
HAROLDO GODOLPHIM BANDEIRA (2.270), filho de Augusto César de Castro Bandeira e de Anna Emí!ía Godolphim Bandeira, nascido a 30 de dezembro de 1880, em
Victoria, Estada rio Espirito Santo, empregado publico,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
dc Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
EDGARD PEREIRA (2.271), filho de Felix José Pereira e
de Francisca Pereira de Medeiros, nascido a 18 'de m a r ço de 1914, no Dislricto Federal, commercio, solteiro,
com ôoroiculo- eleitoral no districto municipal de J a c a repagruá. !Qualificação requerida.}
ALZISSETH DE MELLO E SILVA Í2.S72>, filho de-Bertolino Faria do Melio e de Idaíina da Rocha e Silva-, nascido
a. 15 de junho dc 1915. no Districto Federa!, estudante,
solteiro, com domicílio eleitoral no districto municipalde Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
JOÃO VICTOR DOS SANTOS (2.273), filho de Victor José
dor-. Santos o de Tgoaoia E ' « dos Santos, nascido a 7
•Je novembro de 1913, no Districto Federal, typographO,soííeiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
IGNACIO MANOEL. DE FARIA (2.274), filho de Manoel'.da
Cruz Faria e de Alice Corrêa de Faria, nascido a 20 de
agosto de 1907, ho Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
AwSvtóa. - (QuaUütw&o veti\iç.Tid&.)
DULCE LESSA (3.275). filho cie Nactivo Americano Lessa e
de Regina do Carvalho Lessa, nascido a 8 de novCinoro
de 1914. no Districto Federal, prof. particular, solteira,
com domicilio eleitoral ao i.stricto municipal de Ac.chie'a. (Qualificação requerida.)
HOSTILTO PUBLIO ('3.275). filho de... Ranulpho Soares P ü blio e de Alcina Soares P u b ü ó , nascido a 8 de outubro de
1901,- em Cateté. Estado da Bahia, empregado publico,
r
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casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Anchieta. {Qualificação reouerida.)
FRAKClcCO IGNACIO D A COSTA (2.277), filho de F r a n cisco Ignacio da Costa e de Elisa Tranqueira da Costa,
nascido a 1 de dezembro de 1897, no D. Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
ALBERTO OAKIM (2.278), filho de Joaquim João Oakim e
de Jesuina Abi-Acle Oakim, nascido a 5 de agosto-de
1912, no Districto Federal, advogado, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira.
(Qualificação requerda.)
ANTÔNIO DE OLIVEIRA COUTO (2.279), filho de Eugênio
de Oliveira Couto e de Joanna Maria da Conceição, n a s cido, a 5 de fevreiro de 1901, no Districto Federai, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex officio, B . E.
numero 74.)
SEBASTIÃO DA SILVA (2.280), filho de Benedicta Maria
da Silva, nascido a 16 de junho de 1900, em Barra do
Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarápaguá. (Qualificação ex officio, B . E. 74.)
ARISTIDES PINTO DUARTE JÚNIOR (2.281), filho de Aristides Pinto Duarte e de Virginia Saldanha Duarte, nascido a 26 de*agosto de 1910, no Districto Federal, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u -nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex officio, B . E .
77, n. 1.365.)
LUCIÁKO ANTÔNIO LUIZ (2.282), filho de Antônio Luiz
e de Libania Maria da Conceição, nascido a 20 de outubro de 1898, em Barra do Pirahy, Estado do Rio de
Janeiro, barbeiro, solteiro, eom domicilio eleitoral no
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação êx
officio, B. E. 77, n. 1.360.)
RICARDO ABRANTES DA SILVA (2.283), filho de Manoel
Abrantes da Silva e de Casemira Maria da Silva, nascido a 15 de abril de 1896, no Districto Federal, barbeiro,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Jacarepaguá.. (Qualificação ex officio, B . E. 77, n u mero 1.186.)
JOÃO AFFONSO BORGES FILHO (2.284), filho de João Affonso Borges e de Amalia Chaves de Oliveira Borges,'
nascido a 22 de agosto de 1911, em Barra Mansa, Estado
do Rio de Janeiro, dentista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
OLGAR MACIEL SOARES (2.285), filho de Durando Maciel
Soares e de Rosa Cândida Rodrigues Soares, nascido a
14 de fevereiro de 1894, no Districto Federal, sargento
escrevente do Exercito, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação
requerida.)
JOÃO JOSÉ DA SILVA (2.286), fiíiiD de Engelica da Soledade, nascido .a 23 ds outubro de 1908, no Districto F e deral, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitora] no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex officio, B . E. 77, n. 1.473.)
TIMOTHEO MANOEL DE OLIVEIRA (2.287), filho de Manoel Frascisco Oliveira e de Isabel Victorina de Oliveira,
nascido a 22 de agosto de 1885, em S. Pedro d'Aldeia,
Estado do Rio. de Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação requerida.)
MANOEL BAPTISTA DA COSTA (2.288), filho de Francisco
Máximo Quintoliano e de Maria Antonia do Espirito
Santo, nascido a 12 de fevereiro de 1914, em Lagoa
Grande, Estado da Parãhyba do Norte, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Madureira. (Qualificação ex officio, B . E .
70, n. 35.)
MANOEL DO BOMFIM (2.289), filho de Ernesto do Bomfim
e de Maria -Saturnina Veras da Conceição, nascido a 6
de agosto de 1892, em S. Salvador, Estado da Bahia,
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
AMANDIO AUGUSTO (2.290), filho de Manoel Joaquim P e reira e dc Adelina da Rosa, nascido a 27 de março de
1913, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eloitoral no districto municipal de Madureira.
(Qualificação requerida.)
• JOÃO DE SOUZA AMARAL (2.291), filho de José de Souza
Amaral e de Julia Cavalcanti de Albuquerque, nascido
a 26 de outubro de 1914, no Districto FederaL, operado,
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solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Ancbiela". (Qualificação ex officio, B . E . 63, nume.ro 2.540.)
OCTACILIO BORGES FARIA (2.292), filho de Eduardo Borges e de Maria Eugenia Borges, nascido a 27 de janeiro
de 1910, no Districto Federal, empregado publico, solteiro, com domicilio -eleitoral no districto municipal de
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
MANOEL ANTONIO DA SILVA (2.293), filho de Manoel da
• Silva e de Gloria da Silva, nascido a 20 de" maio de 1895,
em Villanova, Estado de Sergipe, meeanico, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira
(Qualificação requerida.)
BALTHAZAR PEIXOTO DA COSTA (2.294), filho de Balthazar Teixeira da Costa e de Carolina Peixoto da Costa,
-nascido a 13 de dezembro de 1902, no Districto Federal,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipai de Jacarepaguá.
(Qualificação requerida.)
SEBASTIANA DANTAS DA CRUZ (2.295), filha de Manoel
Gomes Dantas e de Luiza Carneiro Dantas, nascida a 20
de janeiro de 1898, em Meigacia, Estado do Pará, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
ARTHUR PEREIRA DOS SANTOS (2.296), filho de Maria
Anna Luiza, nascido a 26 de julho de 1889, em Ipiabas,
Estado do Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Pavuna. (Qualificação requerida.)
QROZIMBO DA SILVA REIS (2.297), filho de Euphrosino
Reis e ds Francisca dos Reis, nascido a 8 de fevereiro
de 1904, em Barra Mansa,' Estado do Rio de Janeiro,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto .
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
HOLOPHERNES CASTRO (2.29S), filho de Beimiro dos Santos Castro e de Jesuina Carolina de Castro, nascido a 14
de fevereiro de 1898, em Uberaba, Estado de Minas Geraes, commercio, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação
re-.
querida.)
SEVERINO JOSE' DA SILVA (2.299), fiiho de Pedro Josô
da Silva e de. Adelaide Maria da Conceição, nascido a 14
de julho de 1897, em Recife, Estado de Pernambuco,
barbeiro, viuvo, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex officio", B. E.
77, n. 1.199.)
ANTONIO GONÇALVES GUIMARÃES (2.300), filho de Casemiro Gonçalves Guimarães e de Maria ' Clementina
Guimarães, nascido a 22 de julho de 1898, em Espirito
Santo, Estado de Santa Catharina, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
MARQUES PINTO DA GRAÇA (2.301), filho de Pauliao
Pinto da Graça e de Emilia Rosa de Jesus, nascido a 3
de novembro* de 1897, em Campos, Estado dc Rio de J a nairo, operário, casado, com domicilio eleitoral no d i s trieto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação r e q u e rida .
EDGARD ALBUQUERQUE (-2.302), filho de Victor José do
Albuquerque e de Evangelina Maria de Albuquerque,
nascido a 13 de novembro de 1909, no Districto Federal,
• commercio, solteiro com domicilio eleitoral no districto
municipal de Jacarepaguá . (Qualificação requerida.>
JOAQUIM CARRERA MARTINS (2.303), filho de Miguel Carrera Carvalho e de Maria Carrera, nascido a 22 de novembro de 1914, no Districto Federal, alfaiate, solteiro,
com domicilio .eleitoral no districto municipal de J a carepaguá. (Qualificação requerida.)
JAIR NEVES MOREIRA (2.304), fitho de Manoel Gonçalves
. Moreira e de Maria Neves Moreira, nascido a 2 de abril
de 1904, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, aspirante a official, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação requerida .)
ANTHERO CARRERA MARTINS (2.305), filho de Miguel
Carrera Carvalho e de Maria Carrera, nascido a 4 de o a tubro de 1913, no Districto Federal, commereio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Jacarépagá. (Qualificação requerida.)
JOÃO FERREIRA CARDOSO (2.306), filho de Manoel F e r reira Cardoso e de Felicidade Ferreira C ardoso, nascido
a 9 de março de 1906, no Dislricto Federal, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Jacarepaguá. (Qualificação "ex officio", B. E. 77, n u mero 1.469.)
x
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SEBASTIÃO AURELIANO DA CRUZ (2.307), fillio de Theodoro da Cruz e de Julia Delmira da Cruz, nascido a 13
de junho de 1892, em Mossoró, Eslado do ,Rio Grande
do Morte, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal dc Madureira. (Qualificação r e q u e rida.)
OSWALDO CARLOS DE SOUZA (2.308), filho de Joaquim
Carlos Souza e de Maria dos Anjos Oliveira, nascido a
2 de fevereiro de 1913, no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Madureira. (Qualificação requerida.)
JOÃO BAPTISTA DE FARIAS (2.309), filho de Emiliana
Bandeira Rocha, nascido a 1 de fevereiro de 1882, em
Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, empregado p u blico, casado, com domicilio eleitoral no districto muni.
cipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
SEBASTIÃO PEREIRA DE CARVALHO (2.310), filho de Manoel Pereira de Carvalho e de Gertrudes Antonia Jesus,nascido a 11 de agosto de 1908, no Districto Federal,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto de
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
CARLOS TERRA DÉ OLIVEIRA (2.311), filho de Annibal
Terra Oliveira e de Claudina Maria Oliveira, nascido a
20 de setembro de 1909, no Distrieto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral-no districtp municipal
de Madureira. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO FEIO MACIEL (2,312), filho de Satyto Maciel
e de Benedicta Capfizane, nascido a 18 de fevereiro de
1904, no Districto Federal, commereio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação requerida.)
GERALCINO GERALDO (2.313), filho de Pedro Geraldo
Conceição e de Benedicta Gomes Souza, nascido a .25 de
julho de 1909, em Campos, Estado, do Rio de Janeiro,
operário,. solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
JOAQUIM FERNANDES (2.314), filho e de Emilia da Silva
Fernandes, nascido a 14 de dezembro de 1909, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação
requerida.)
"
.
GANGERICO MARCOS DA SILVA (2.315), filho de Adelino
Augusto da Silva e de Aründa Erias da Silva, nascido a
25 de abril de 1900, .em São Salvador, Estado da Bahia,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
JOSE' AUGUSTO BERNARDES (2.316), filho de João Augusto Bernardes e de Elisa Delòo Bernardes, nascido a
18 de novembro de 1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
OSWALDO DE OLIVEIRA ROQUE (2.317), filho de José
Simone Roque e de Elvira de Oliveira Roque, nascido a
.27 de março de 1911, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
NATALINO NUNES DE SOUZA (2.318), filho de Alfredo
José de.Souza e.de Flavia Nunes de Souza, nascido a 16
de setembro de 1909, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Madureira. (Qualificação requerida.) ' .
ASTHERIO VIEIRA (2.319), filho de Manoel João Alves
- e de Olympia de Jesus Vieira, nascido a 18 de março de
1906, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio .eleitoral.,nd districto municipal de Jacarepaguá.
• Qualificação-"ex officio", B . E . 77, n . . 8 5 8 .
ALFREDO VIEGAS DE CARVALHO (2.320) filho de José
Viegas de: Carvalho
de Julieta. da Fonseca Carvalho,
-•-•nascido a 3 de janeiro de 1900, no Districto Federal,
•, . commercio, casado,, com domicilio eleitoral no districto
• municipal de.Madureira. (Qualificação'requerida.)
AGNELO BERGAMINI DE ABREU (2.321), filho.de Américo Euclydes Pereira de Abreu e de Annita Bergamini
. de Abreu, nascida a 13 de novembro de 1912, no Districto Federal, funecionario publico,: solteiro, com d o micilio eleitoral n o . districto municipal de Madureira..
(Qualificação "ex officio", B . E . 73, n . 3.)
ALOVSIO LEONEL DE REZENDE (2.322), filho de Joaquim
•• Leonel de Rezende Abreu o de Maria Amalia Horta, de
Rezende, nascido a 23 de dezembro de 1912, em Campa-,
nha, Estado dê Minas Geraes, funecionario publico, solteiro, com domicilio.eleitoral no districto municipal de
Madureira. (Qualificação "ex officio", B . E . 73, n u mero de ordem 4 ) .
e
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BERTHOLINO MACHADO (2.3Ü3), filho de Diogo Caetano e
de Sandovina Machado, naseido a 19 de agosto de 1888,
em Çamaquan, Estado do Rio Grande do Sul, sargento da
Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação ex-officio,
B. E.
75, n . 303.)
.
JOÃO MOYSÉS DO NASCIMENTO (2.324), filho de João
Francisco de Oliveira e de Maria Carmo do Nascimento,
nascido á. 23 de dezembro de 1903, m Recife, Estado de
Pernambuco, sargento da Armada, solteiro, com' domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira.
(Qualificação ex-officio,
B . E . 78, n. 232.)
OCTAVIO DE SOUZA MIRANDA (2.325), filho de Alfredo .
de Souza Miranda e de Alzira de,Souza Miranda, nascido
a 11 de outubro de 1914, no Districto Federal, e m p r e gado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no cl.ist.ri-~
cto municipal de Madureira.
(Qualificação
ex-officio,
B . E . 75, n. 176.)
\VALFREDO DE SOUZA MIRAN.OA (2.326), filho.de Alfredo de Souza Miranda e de Alzira de Souza Miranda, n a s - "cido a 20 de novembro de 1912, no Districto Federal,
empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Madureira. (Qualificação
ex-officio, B . E . 75, n . 321.)
ARTHUR DA SILVA MENEZES (2.327), filho de Aprigio
. Anthero Cyrino de Menezes e de Vergo!ina Maria de Menezes, nascido a 11 de maio de. 1898, èm São Salvador,
Estado da Bahia, operário publico, casado, com oomicilio
eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação ex-officio,
B. E . 70.)
ANTONIO ROCHA DOS SANTOS (2.328), filho de João Ro- .
cha dos Santos e de Maria Franeisca Rocha dos Santos, •
nascido a 26 de julho de. 1904, no Estado do Rio do J a neiro, empregado municipal, '.solteiro com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. v (Qualificav

ção ex-officio,

B.

E.

78.)

MARIA DA GLORIA ELIAS (2,329), filha de Nicòlau Jorge
Elias e de. Amélia Elias, nascida a 1 de março de 1912,
no Districto Federal, empregada municipal, solteira, com
' domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio,
Bf E , 74.)
HELENA PRALON DE CARVALHO (2.-330), filha de Manoel
Hildebrando Moura Pereira Carvalho e de Amélia P r a lon de Carvalho, nascida a (i de dezembro de 1903, em
. Beifort Roxo, Estado do Rio de Janeiro, empregada m u nicipal, casada, com domicilio eleiloral no districto m u nicipal, de Madureira; (Qualificação ex-officio,
B. E. 71.)
MANOEL DE SOUZA (2.331), filho de Francisco Ignacio de
Souza e de Agda Adelina da Conceição, nascido a 3 de
julho de 1903, em Pilar, Estado da Parãhyba, do Norte,
empregado publico, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Pavuna. (Qualificação
ex-officio,
B . E . 70.)
HERACLITO AQUINO MATTOSO (2.332), filho de Plinio Xavier Mattoso e de Belmira Aquino Mattoso,. nascido a 23
de fevereiro de 1899, no Districto Federal, militar, c a - ,
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Madureira.
(Qualificação ex-offieio,
B . E . 75, n u mero 126.)
MARIO JOSE' CAMILLO (2-. 333), filho de José Camillo e de
Maria Luzia do Espirito Santo, nascido a 6 de março de
1896, no Esíado.do Rio de Janeiro, empregado municipal,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Madureira. (Qualificação ex-officio,
B . E . 68.)
NICOLINA DA CONCEIÇÃO PARADA (2.334), filha de Antônio Parada e de Celestina Maria da ConceiçãdT naseida
a 6 de maio de 1903, no Districto Federal, empregada
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de J a c a r é p a g i á .
(Qualificação ex
officio,
•
B . E . 74.)
\
DEMETRIO OZORIO RIBEIRO (2.335), filho, de Dyonisio
Ozorio e de Luiza Cajarura, nascido a 21 de novembro de
190.8, no Estado do.Rio Grande do Sul, empregado p u blico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Madureira. (Qualificação ex-officio,
B. E. 77.)
LADISLAU DOS SANTOS (2.336), filho de Ladislau José
, dos Santos e de Thomazia Maria dos Santos nascido a 10
.
de janeiro de 1914, no Districto Federal, operário p u WJCO, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u - ,
nicipal de Madureira. (Qualificação ex-officio,
Tü. E. 70.)'
.. JOÃO BAPTISTA DE ALBUQUERQUE (2.337), filho de Virgílio Manoel de Albuquerque e de Ceeilia Casfello Branco
de Albuquerque, nascido a 24 de junho de 1908, em Afo4
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gados, Estado de Pernambuco; sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto niunicipal de
Madureira. ('Qualificação ex-officio, B . E. 75, n. 386.)
FIRMINO JOAQUIM (2.338), fim o de Antônio Joaquim e de
Silvina de Jesus, nascido a 15 de agosto de 1897, no Dis• tricto Federal, operário caótico, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação ex-officio,
B . E . 70.)
LYRIO RAYMUNDO BARRETO (2.339), filho dc Gil Raymundo Barreto e de Anna cia Rocha Barreto, nascido a
3 de maio de 1912, no Disficto Federal, empregado p u blico, solteiro, com domici.io eleitora) no districto m u nicipal de Madureira. (Qua!i.icação ex-officio, B. E. 70.)
JOÃO BAPTISTA DOS SANTOS (2.340), filho de Gabriel dos
Santos e de Emilia Maria dos Santos, nascido a 12 de
julho de 1903, em Várzea Grande, Estado de Matto
Grosso, sargento-ajudante do Exercite, casado, com domicilio eleitora! no districto municipal de Madureira.
(Qualificação ex-officio,
B . E . 73, n . 9.)
LUIZ ANTONIO DO NASCIMENTO (2.341), filho de Joaquim
Antônio do Nascimento e de Alexandrina Pereira da Silva, nascido a 9 de dezembro de 1891, no Districto F e . deral, sargento escrevente do Exercito, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira.
(Qualificação ex-officio,
B E . 73, n . 8.)
»•
JÚLIO ÂNGELO BRANDÃO (2.342), filho de João Brandão
e de Maria Pinheiro Brandão, nascido a 3 de outubro
de 1894, em Villa de Araaoiaba, Estado do Cerá, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Madureira. (Qualificação ex-officio, B . E . 75, n u mero 13.)

MARIA OLGA MARTINS DUARTE (2.352), filha de Luiz
Tclemaco Rodrigues Duarte e de Maria Martins Duarte
nascida a 31 de julho de 1905, em Barra Mansa, Estado Rio de Janeiro, empregada municipal, casada, com
domicilio eleitoral no dislricto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio,
B . E . 9, n . 25.490.)
CÂNDIDO JOÃO DO NASCIMENTO (2.353), filho de JoãoGregorio do Nascimento e de Maria das Virgens Andrade do Nascimento, nascido a 3 de setembro de 1890,
em Aracaju, Estado de Sergipe, militar, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira.
(Qualificação, ex-officio,
B . E , ' 7 8 , n . 14.)
EGYDIO ESTEVÃM DE SIQUEIRA (2.354), filho de Clario
de Souza Alvim e de Maria Antonia de Siqueira, nascido a 1 de setembro de 1897, no Estado de Goyaz, sargento escrevente do Exercito, casado, com domicilio,
eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação cx-officio,
B . E . 75, n. 4.)
JOAQUIM BAYÃO RUELLA (2.355), filho de João de Oliveira Ruella Geura e de Barbara Bayão Ruella, nascido a 8 de outubro de 1902, em Ubá, Estado Minas Ge-,
raès, empregado publico, casado, com domicilio eleito-'
ral no districto municipal de Madureira. (Qualificação
requerida.)
JOSE' NUNES BARBOSA (557), filho de José Nunes Netto
e de Maria Amal-ia Nunes nascido a 24 de maio de 1909,
em Parãhyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, empregado publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação, requerida.)

FRANCISCO RODRIGUES DE 'SALLES (2.343), filho de
Cupertino Francisco de SaPes e de Maria da Conceição
Salles, nascido a 23 de junho de 1884, em Maruhy, Eslado
de Sergipe, operário, casa Io, com domicilio eleitoral uo
districlo municipal de Malureira. (Qualificação ex-of-

Reis

ficio,

B. E.

70.)

WALTER DE MORAES (2.344), filho de Orlando de Moraes
„ e dc Nazaria de Moraes, nascido a 13 de fevereiro de
1915, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleiloral no districto municipal dc Madureira.
(Qualificação ex-officio,
B . E . 70.)
JOSE' QUIRINO DA SILVA (2.345), filho de Quirino José
Damasceno e de Laudelina Maria cie Jesus, nascido a
15 de maio de 1903, em Bomfim, Estado da Bahia, ope. rario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipa] dc Madureira. (Qualificação
ex-officio, B . E . 70.)
AUGUSTO ANTÔNIO XAVIER (2.346), filho de Ananias
Antônio Xavier e de Placidiria Brandão Xavier, nascido
a 3 de maio de 1908, no Districto Federal, operário publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Madureira. (Qualificação ex-officio,
B. E.
u. 70.)
PEDRO EMILIANO DOS SANTOS (2.347), filho de Tolen- tino Fausto dos Santos e de Maria Ignez de Oliveira,
nascido a 27 de abril de 1884, em São Salvador, Estado
da Bahia, operário, viuvo, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Madureira.
(Qualificação exofficio,

B. E.

72.)

MATHIAS DA SILVA (2.348), filho de Honorato da Silva 6 de Actelaide Francisca da Silva, nascido a 25 de fevereiro de 1914, no Districto Federai, operário publico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Madureira. (Qualificação exofficio, B . E . 70.)
OSCAR MENDES TEIXEIRA (2.349), filho de Manoel Mendes Teixeira e de Maura Marques Teixeira, nascido a
17 de abril de 1909, no Districto Federal, operário p u blico, casado, Com domicilio eleitora] no districto m u nicipal de Madureira.
(Qualificação
ex-officio,
B.
E . 70.)
MANOEL JOSE' NOGUEIRA (2.350), filho de José Joaquim
Nogueira e de Thereza Jacintha de Jesus Nogueira,
nascido ,a 28 de abril de 1871, no Districto Federal, empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Madureira.
(Qualificação exofficio,

B.

E.

74.)

GERALDO TEIXEIRA (2.351), filho de Maximiano Teixeira e de Perciliana Teixeira, nascido a 5 de dezembro de
1910, no Estado de Minas Geraes, empregado municipal
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio,
B . E . 74.)

1

Rio, 29 de agosto de 1934. — O escrivão,

Guilherme

Medeiros.

DÉCIMA TERCEIRA ZONA ELEITORAL
(Disttictos municipaes de Jacarepaguá, Madureira,
Pavuna e Anchieta)
Juiz — Dr. Antônio Bernardino dos Santos Netto
Faço publico, para os fins dos arls. 43 do Código e 2a
do Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este
Cartório e Juizo da 13 Zona Eleitoral, estão sendo processados
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
a

CYPRIANO DA PENHA NUNES DA SILVA (2.356), filho de
Alberto Nunes da Silva e de Josina de Souza Nunes" da
' Silva, nascido a 19 de julho de 1911, no D i s t r i c l o ' F e deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral no,
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação re- '
querida.)
HELVÉCIO IGNACIO BOTELHO (2.357), filho de Antônio
- Ignacio Botelho e de Escolaslica Rosa Botelho, nascido
a 15 de janeiro de 1885, no Districto Federal, operário,
. • viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Anchieta. (Qualificação
ex-officio.)
MANOEL PEREIRA DA SILVA (2.358), filho de Manoel
Ignacio Pereira da Silva e de Dina Neves Souto da Silva, nascido a 12 de setembro de 1896, no Districto-Federal,
barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto'
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação
ex-oíficio.)
SALOMÃO GOMES DA SILVA (2.359), filho dc José Gomes
da Silva e de Vânia Maria da Silva, nascido á" 27 de
abril de 1897, no Districto Federal, barbeiro, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de .Ia-'.
• carépaguá. (Qualificação ex-officio
B.-E. 77, n. 1.193.)
ESMERALDINA MARIA PINNA (2.360), filha de Bernardino
Augusto Pinna e de Ercilia Fabregas Pinna, nascida a
24 de fevereiro de 1915, no Districto Federal, cabellereira,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio
B. E. 77, n u mero 805.)
JÚLIO NEWTON DE CARVALHO (2.361), filho cie Newton
de Carvalho e de Elvira Esteves de Carvalho, nascido
a 14 de julho de 1913, no Districto Federal, barbeiro,
solteiro, com .domicilio eleitoral no. districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio'B.
E. 77, n u mero 818.)
FLORIPES FLAUSINO DA SILVA (2.362)', fliho de Arthur
Flausino da Silva e de Elvira Guiihermina da Silva,
nascido a 12 de março de 1907, no Districto Federal,,
barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto

Sexta-feira

31

BOLETIM, ELEITORAL

municipal de Jacarepaguá.. (Qualificação ex-officio
B. •
E . 77, n. 1.065.)
• " •
'
JTRMINO JOSÉ CABRAL- (2.-363)., filho- de Hortencia Eva
Cabral, nascido a 25 de setembro de 1894, em Sapucaia,
Estado do. Rio de Janeiro, .barbeiro, .casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. •
(Qualificação ex-officio,B.
É.- 77, u. 1.007.)
.WALDEMAR SILVA SOARES (2.365), filho de Manoel José
Soares e de Honorina Silva 'Soares, nascido a 24. de fevereiro de 1913, no Districto Federal, o p e r á r i o / s o l teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Anchieta. (Qualificação ex-officio
B . E . 66, n. 2.536.)
EDUARDO COUTO (2.366), filho de Domicio Couto e de. .
' Rozalina Pires do Couto, nascido a 13 de março de 1915,
no Districto Federal, funecionario publico, solteiro,-com
domicilio eleitora! no districto ^municipal de ...Jacarepaguá..
(Qualificação ex-officio
B . *E. 65.)
ÍOSÉ BARBOZA DE .LIMA (2.367), filho'de Ant. .Barboza
' d e Lima e de I s a b e l Maria" da Conceição, nascido a '19 ,
de março de 1889, em Bom Jardim, Estado do Rio de
Janeiro, comrnercio, casado, com domicilio eleitoral "no
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação r e querida.)
. . • " • - '
áTHENAYLDO JOSÉ TEIXEIRA (2.368), íilho de Joaquim, ...
José Teixeira e. de Deotilde Maria Teixeira, nascido a
12 de junho de 1904, no Districto 'Federal, -mechanieo,
.casado, com domicilio eleitoral no -districto .municipal
de Pavuna. (Qualificação requerida..)>
ÍOÃO ROLIM DE BRITTO (2.369), filho' de Raulino José
Brittõ.o de Joaquina Rolim Britto, nascido a 8 de março
de 1892, em Itambé, Estado de Pernambuco, operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Anchieta. (Qualificação' ex-officiò
B. E . 79.)
PAULO "GOMES DOS SANTOS' (2.370), filho de Pedro Gomes'
Assumpção e de Eustoquia Rodrigues Magalhães, nascido-"
a 1 de novembro de 1911, eiri- Paracamby,. Estado.do •
Rio de Janeiro, operário, solteiro, Com domicilio eleitoral.no districto municipal de-Realengo. (Qualificação.
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- solteiro, com domicilio, eleitoral'no* districto municipal ' de Anchieta. (Qualificação ex-officio
B. E. 66.)
.MANOEL SALLES BEZERRA (2.380), filho, de Joaquim
Salles -e de Umbelina Conceição Salles, nascido a 10 de
junho ..de" 1894; em Olinda, Estado -de -Pernambuco,
. barbeiro, casado com. domicilio- eleitoral no districto
- -municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio
B.
E . 77, n. 1.298.)
- ,
' MARIO DA.CRUZ (2.381), filho de José da Cruz e de E r mezinda Rodrigues Cruz, nascido a 7 de setembro de
1914, no. Districto' Federal, commercio,' solteiro, com .
y domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
. • (Qualificação,-requerente.)
- - •
'
ADOLPHO FLORES.DO OLIVEIRA (2. 382), "filho de João
Domingos Oliveira e de Emilia Flores Oliveira, nascido
" a" 15',de' maio de 1903, no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
.de Anchi-eta. (Qualificação requerida.)
FELISMINO RODRIGUES SILVA (2.383), filho de Joaquim
José Rodrigues e de Joaquina Rodrigues Oliveira, nascido
- a 26 de outubro de 1891, no Districto Federal,'funccio *
narlo "publico, casado' com domicilio eleitoral no districto
municipal-de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio.
B.
- E . 70.) .
" . , - • ' "
MANIR' GOMES VIEIRA (2.384), filho dé Eugênio Gomes
« V i e i r a ' é de Maria-Lüiza Pereira, nascido a 30 de abril
dé 1910, em Nitheroy, Estado dò Rio de Janeiro,--barbeiro,
solteiro, com domicilio eleitoral no -districto'municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio
B. E . 77, n u mero 823.) .
• - . . ' ! ' - • • '"
ANTENOR"LUIZ DA ROCHA (2.345), filho de Júlio Luiz da
Rocha e de Geralseira Maria Figueireda, nascido a 13 de
Agosto.de 1893 em São Salvador, Estado da-Bahia, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto-mu•'"" nicipal'dé' Jacarepaguá... (Qualificação' requerida.)
SEBASTIÃO FRANCISCO DAS CHAGAS (2.386),- filho de
.-: •" Manoel Domingos Santos e de Julieta Faria Santos,"
- nascido a 7 de abril de 1888, em S. Clara; Estado do.
ex-officio
B E 79 )
Rio" dé Janeiro, barbeiro, casado, com-domicilio/eleitora .
iLFREDO JOSÉ BITTENCOURT (2.371), filho de .Celestino
' nõ districto municipal dé Jacarepaguá. (Qualificação.ex-José Bittencourt e de Anna Cardoso Bittencourt, nascido •
s officio B.'-E. 77.)
'
a 20 de maio. de 1881, em Rio Bonito, Estado do Rio de - <fAYME DE SOUZA (2.387), filho de Raphael Manoel de Souza
Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitorai no
• e de Silveria de Souza, nascido a 12 de.julho de 1913,
districto municipal de Deodoro. (Qualificação ex-officio
~ • . no Districto Federal, barbeiro, casado, com domicilioelei^ B . E . 79.) '
toral.no-.districto municipal de Jacarepaguá'. (QualifiÍÔSÉ AUGUSTO DOS SANTOS (2.372), filho de Ant,' Au' Cação ex-officio B. E . 77.)
•'
' '• '
gusto dos Santos e de Syloia Thomps. Paula Leite,
ALBERTO GAULDOLPHO (2.388), filho de Luiz GauldoVpbo
'-'e de Armanda Lisboa, nascido a -17 de. julho de 1894,
nascido a 19 de outubro de 1913, em Paracâníbi, Estado
• no Districlo Federal, operário,-casado,, com domicilio
do Rio de Janeiro, 'barbeiro, solteiro, com'domicilio
eleitoral no districto municipal d e Jacarepaguá. (Qua- . , , eleitoral no districto municipal, de Anchieta.'^ (Qualifilificação ex-officio B. JE. 77 n. 991.)
- cação requerida.)
.- . . . '
'
'. ' •
MAXIMINO DE ARAÚJO E SILVA (2.373), filho de Alfredo
HUGO DE CARVALHO (2,389), filho.de Getuliò de Carválho.
e de Maria Thereza Carvalho, nascido a' 7- de junho de Augusto Araújo Silva e d e Maria Silva Pereira, nascido
1892, em Amparo, Estado do* Rio de Janeiro^ advogado,
a 18 de julho de 1913, no Districto Federal, commercio, .
yr solteiro, com domicilio eleitoral no districto^ municipal
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
*• d e Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
de.Jacarepaguá. (Qualifioação requerida-.)~ . '
JOÃO••COELHO DO ESPIRITO SANTO (2.390), filho de
PRAXEDES LUIZ DOS'->SANTOS (2.374), filho de Bernado
Joaquim Coelho E . Santo e de Thereza -Bastos E . Santo,
' Luiz Fagundes e de Maria Antonia Conceição, nascido
nascido a. 26 de março de 1915,- em Santa Cruz, Estado.
a 2 de novembro, de 1896, em Barra S. João, Estado,,
do Rio de Janeiro, lavrador, casado, com domicilio elei-' " - do Rio de .Janeiro, estudante, solteiro, com domicilio.eleitoral no";districto municipal de Madureira. (Qualitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualif icação
•• ficação requerida.)
' . " ' • '
ex-officio
B . E . 74.)
EUCLYDES FERREIRA DA SILVA (2.391), filho de. Joaquim
HERMÒGENES PERAPHEM- FERNANDES (2.3Í5), filho de
Ferreira da Silva e de Julia César da- Silva, nascido a l i .
Francisco Peraphem Fernandes e de Rita Siqueira F e r - de'agosto de 1899, em Itaguay'. -Estado do Rio de Janeiro,
nandes, nascido a 2 de agosto de 1906, no Districto
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto
Federal, lavrador, casado, com domicilio -eleitoral no
'-municipair de-Anchieta. .(Qualificação ex-officio
B.
districto municipal de'Jacarepaguá.
(Qualificação.e$-,'
. E, 79.)
officio B . E . 74:)
DLEMENTINO JOAQUIM GOMES ' (2.376), filho de L a u r a . " BENEVIANO BATTILANI (2':39'2),-filho de Benjamim Batti• • lanf e de Annitá: Battilani, nascido.a 21 de agosto.de
' Bella Conceição, nascido a 2 de dezembro 'de 1908, no
. 1900, em Jacuti-nga, Estado de Minas, operário, casado,
Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio elei-"'
• - çom domicilio eleitoral no°districto municipal de Antoral no districto municipal da Pavuna. (Qualificação
chieta. (Qualificação ex-officio
B. E . 79.)
requerida.)
"
. ' • • » '
ARMANDO DA SILVA FARIA (2.377), filho d e , Francisco .' OSWALDO PIMENTEL . (2.393), filho de. José .Pimentel e
• • , de Francisca Avilo Pimentel, nascido a 27.de abril de
Silva Faria e de Casseunda Anacleto Faria, nascido a
• - 1911, em Bananal, Estado de São Paulo, condutor, sol24 de fevereiro^de 1903, no Districto Federal, operário,
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Anchieta.- (Qualificação requerida.)
.
"
, '* Jacarepaguá. ' (Qualificação' requerida'.)' • IRINEU BARBOZA (2.394), filho. de.Vicente Mariano BarvaRLOS SANTOS (2.378), filho'de Maria Luiza Conceição,
boza e de Lina Barboza, nascido a 15 de dezembro-de
nascido a 23 de maio de 1913, no Districto-Federal,
1888, no .'Districto Federal, condutor, casado, com domi-...
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
" c i l i o eleitoral.no districto municipal de Jacarepaguá..
municipal de Madureira:. (Qualificação requerida.)
(Qualificação requerida-.)' .-- '
DCTAVIQ DOS. SANTOS. LIMA (2.379), filho de Octavio
JOÃO HENRIQUE SEDAN (2.395), filho de Zeferino HenLeonidio S. Limh e de Manoela Santos Lima, nascido
a 23 de agosto de 1913, no Districto-Federal, operário, . . r i q u e - S e d a n ' e ide. Paulino Henrique Sedan, nascido a
1
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28 de dezembro de 1881, em "Vassouras, Estado do Rio
de Janeiro, lavrador, casado, com domicilio eleitorai no
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação exofficio B . E . 74.)
FRANCISCO RODRIGUES PIMENTEL (2.396), filho de
Evaristo Pinto Pimentel e de Alzira Mario Rodrigues,
nascido a 22 de março de 1914, em Cabo Frio, Estado
do Rio de Janeiro, empregado municipal, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Pavuna,
(Qualificação requerida.)
SYLVIO SOUTO (2.397), filho de Rodolpho Huguenin Souto
e de Emilio Carvalho Souto, nascido a 14 de agosto de
1915, no Districto Federal, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação requerida.)
F1RMINO PENA (2.398), filho de Francisco Pena e de
Antonia Pena, nascido a 14 de julho de 1916, no Districto
Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Quali-,
ficação ex-officio B . E . 70.)
EZEQUIEL NOVAES VIEIRA DE CASTRO (2.399), filho de
Manoel Ribeiro V. Castro e de Maria Novaes V. Castro,
nascido a 21 de julho de 1894, em Braga, Portugal, n e gociante, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
JURANDYR TAVARES DOS SANTOS (2.400), filho de João
Tavares Santos e de Celsa Galhão dos Santos, nascido a
27 de junho de 1913, no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
DELIO VIANNA FERRAZ (2.401), filho de Manoel Gonçalves
Ferraz e de Otilia Vianna Ferraz, nascido a 11 de junho
de 1915, no Districto Federal, Barbeiro, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação ex-officio B . E. 77.)
OCTACINIO PINTO MATTOSO (2.402), filho de Fernando
Pinto Mattoso e de Olinda Menezes Campos Mattoso, nascido a 2 de janeiro de 1900, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
MANOEL JOAQUIM DA COSTA (2.403), filho de Joaquim
Antônio Gosta e de Maria Rosa Conceição, nascido a 17
de dezembro de 1894, no Districto Federal, barbeiro,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio B . E . 77.)
MANOEL RODRIGUES FERNANDES (2.404), filho de
Capitulina Antonia Carmo, nascido a 9 de maio de 189Ê,
no Distrito Federal, barbeiro, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio B . E . 77.)
ANGELINA BUSTANE (2.405), filha de Jorge Jacob Bustane e de Amélia Bustane, nascida a 15 de janeiro de
1914, no Districto Federal, contadora, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação requerida.)
PEDRO FELIPPE DA SILVA (2.405), filho de José Felippe
da Silva e de Maria Magdálena Conceição, nascido a 1
de janeiro de 1900, em Itaperuna, Estado do 'Rio de
Janeiro, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação exofficio B . E . 77.)
MARIA CARDOSO (2.407), filha de Alfredo Ferreira Cardozo e de Felisbella Margarida Oliveira Cardoso, nascida
a 15 de junho de 1902, no Districto Federal, cabellereira,
viuva, com domicilio eleitoral ho districto municipal de
Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio B . E . 77.)
AUGUSTO BORGES DO" COUTO (2.408), filho de, Loreno
Borges Couto e de Emilia Moreira Couto, nascido a 28
de agosto de 1910, no Districto Federal, funecionario
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal da Pavuna. (Qualificação requerida.)
ALBERTO FREITAS DE OLIVEIRA (2.409), filho de Alipio
Lopes de Oliveira e de Christina Freitas Oliveira, nascido a 15 de novembro d e . 1901, no Districto Federal,
funecionario publico, casado, com domicilio eleitora! no
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação r e querida.)
OSLE SARAIVA DE CARVALHO (2.410), filho de Elso Saraiva Carvalho e de Virgilia Teixeira Carvalho, nascido
a 1 de outubro de 1914, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Madureira. (Qualificação requerida.)
JOSÉ MOREIRA OLIVEIRA (2.411), filho de Antônio Moreira
Oliveira e de Carmelia Maria E . Santo, nascido a 6 de
outubro de 1901, em Muricy, Estado de Alagoas, barbeiro,
1
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casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio B . E . 77.)
PAULO DA ROSA CRUZ (2.412), filho de João Rosa C n u é
de Leontina Nogueira Cruz, nascido a 16 de novembro
de 1915,' no Districto Federal, estudante, solteiro, conr
. domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação requerida.)
HOMERO GERONYMO TEIXEIRA (2.413), filho de Lydia
Maria Luiza, nascido a 15 de agosto de 1907, em Cantagallo, Estado de Rio de Janeiro, barbeiro, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação ex-officio B . E . 77.)
WALDEMIRO ANTONIO DA COSTA (2.414), filho de E s tevam Antônio Costa e de Rita da Costa, nascido'a 16
de abril de 1906, em Magé, Estado do Rio de Janeiro,
funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral
no districto -municipal de Anchieta. (Qualificação r e querida.)'
JANDYRA MARTINS DIAS (2.415), filha de José Martins Dias"
e de Iracema Campos Dias, nascida a 10 de setembro
de 1912, no Districto Federal, commercio, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira.
(Qualificação requerida.)
JOSÉ CARMELLO XIMENES GUIA (2.146), filho de Emílio
Ximenes Nabárrete e de Lourença Ximenes Guia, nas-cido a 24 de julho de 1899J no Districto Federal, barbeiro,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação
ex-officio.)
OSWALDO SILVA (-2.417), filho de Joaquim da Silva e de
Josepha de Lima, nascido a 22 de Janeiro de 1907, no.
Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
IGNACIO MANOEL GONÇALVES (2.418), filho de Antônio
Joaquim Gonçalves e de Maria Rosa, nascido a 19 de
setembro de 1909, no Districto Federal, empregado p u blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-!
nicipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
ADELINO VILLELA DOS SANTOS (2.419), filho de Manoel
Antônio Gonçalves e de Honorina Vaz Gonçalves, n a s cido a 13 de dezembro de 1901, em Porto Alegre, Rio
Grande do Sul, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
EVANGELINA DOS SANTOS ALVES (2.420), filha de
Abilio Alves de Souza e de Gabriella Macedo Santos.
Alves, nascida a 4 de junho de 1899, em Cabo Frio,
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto.
municipal de Madureira. (Qualificação requerida.) -jjMOYSÉS LYRA GONÇALVES (2.421), filho de Agostinho
Ricardo Gonçalves e de Blandina Lyra Gonçalves, n a s cido a 4 de junho de 1916, no Districto Federal, graphico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Anchieta. (Qualificação requerida.)
PAULO RODRIGUES DA SILVA (2.422), filho de Joaquim'
Rodrigues Silva e de Umbelina Francisca Silva, nascido
a 31 de julho de 1900, no Districto Federal, funecionario
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio B .
E . 70.)
FRANCISCO NEVES DA COSTA (2.423), filho de Francisco
da Costa Neves e de Bernardina da Costa Neves nascido
a 13 de junho de 1886, em S. José Além Parãhyba, E s tado do Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação requerida.)
ONOFRE DA COSTA CAMPOS (2.424), filho de José Joaquim Costa Campos e de -Amalia Cândida Queiroz
Campos, nascido a 17 de julho de 1907, em Magé, Estado
do Rio de Janeirp, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio B . E . 77.)
JÚLIO SILVA (2.425), filho de Philomeno Sebastião Silva
e de Julieta Antonia Silva, nascido a 22 de março de
1903, em S. Anna do Deserto, Estado de Minas, com-;
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)! i
JURANDYR DOS SANTOS LIMA (2.426), filho de Raul
Eugênio Santos Lima e de Elvira Damasceno Santos
Lima, naseido a 9 de outubro de 1903, no Districto
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitora! nodistricto municipal de Anchieta. (Qualificação reque^rida.)
JÚLIO LUIZ DOS SANTOS (2.427), filho de Manoel Luiz "
dos Santos e de Porcina Rosa Conceição, nascido a 1 de
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abril de 1892, em Nitheroy, Estado do Rio de Janeiro,
motorista, casado com domicilio eleitoral no districto
.
municipal de Pavuna. (Qualificação requerida.)
^GRIPINO MACIEIRA (2.428), filho de Eloy Macieira, e de
Angélica Maria Conceição, nascido a- 23 de junho de
1905, em S. Maria Magdálena, Estado do Rio de Janeiro,
trabalhador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Anchieta.' (Qualificação
ex-officio
B . E . -78.>
.
TV AN MANOEL GRANJA (2.429), filho de Gaudencio Manoel Granja e de Odette Granja, nascido a 10 de.junho
de .19.13, no Districto Federal, operário casado, com do. òniciliò. eleitoral no districto municipal de Madureira.
, (Qualificação ex-of ficio B. E . 78.)
CYPRIANO JOÃO DOS SANTOS (2.430), filho de João Maria
dos Santos e de Domingas Maria dos Santos, nascido a
26 de novembro de 1889,-- em Pinheiros, Eslado do Rio
de Janeiro, operário, casado,'com domicilio eleitoral no
. distrieto municipal de Anchieta. (Qualificação requerida.)
-0
B1CACYR DOS SANTOS FREITAS (2.431), filho de Franklln
Vieira Freitas e de Angelina Santos Vieira, nascido a
7 de janeiro-de 1912, no Districto Federal, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
MANOEL .FRANCISCO PEREIRA (2.432), filho de Gregorid'
Pereira e de Barbara Ribeiro, nascido a 25 de julho de
1890, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, pedreiro,
viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
MARIO BRASIL DA SILVA (2.433), filho de Rozendo F r a n cisco Silva e de Flausina Amélia Nascimento, nascido a
16 de fevereiro de 1901, Cm Franca, Estado de São
Paulo, 2° sargento do corpo de bombeiros, casado com
domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
TELEMACO FLORES OLIVEIRA' (2.434), filho de João
Barreto Oliveira e de Anna Flores Oliveira, nascido a
20 de julho de 1903; em S. Borja, Estado do Rio Grando
do-' Sul, tintureiro, casado, com domicilio eleitoral nò
districto municipal de Pavuna. (Qualificação requerida.)
MARIO TEIXEIRA. DA COSTA (2.435), filho de Ernesto
Teixeira Costa e de Maria Joanna Conceição,. nascido a
25 de março de 1902, em Nitheroy, Eslado do Rio de
Janeiro, operário, casado, coni domicilio eleitoral no
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação r e querida.)
JOAQUIM FRANCISCO. BARBOZA (2.436), filho de F r a n cisco . José Barboza e de TMathilde Soares Barboza,
nascido a 10 de março-de 1-889, em S. José Alem Parãhyba, operário, solteiro, com domicilio eleitoral uo districto municipal dc Jacarepaguá.
(Qualificação cxofficio B . E. 79.)
'
MANOEL PEÇANHA (2.437), filho de Aprigio'Peçanha e
de Marianna Peçanha, nascido a 25 de fevereiro de 1899,
em Campos, Estado do Rio de Janeiro, o p e r a r i o casado,
com domicilio eleitoral no districto m u n i c i p a l d e Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
IOÃO DIAS BOLÍVAR (2.438), filho de Pedro Dias Bolívar e
de Rita Carolina de Jesus, nascido a.28 de fevereiro de
1888, cm Valença, Estado do Rio de Janeiro, lavrador,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá.' (Qualificação ex-officio B. E , 74.)
CLAUDIONOR FERREIRA DE SOUZA (2.439), filho dc
José Ferreira Souza e de Baldelina de Oliveira, nascido
a 29 de dezembro de 1909, no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal
de Anchieta. (Qualificação requerida.)
^
THEODURETO DIAS DUQUE ESTRADA (2.440), filho de
Luiz Dias Duque Estrada e de Joaquina Caminha Veiga,
nascido a 27 de agosto de 1884, em Bananal, Estado
do Rio de Janeiro, dentista, casado, com domieiiio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.. (Qualificação requerida.) ' - . ' . RENATO .FERREIRA FERNANDES (2.441), 'filho de José
;
Ferreira Fernandes e de Idalina Satyro Fernandes
nascido a 8 de setembro de 1893, no Districto Federal,
empregado publico, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação r e - '
querida.)
LUIZ GOMES JOBIM (2.442), filho de Luiz Augusto Trindade Jobim e de Maria Gomes Jobim, nascido a 28 d?
j u l h O N de 1905, em S. Cruz, Estado de S.
Catharina,
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral
v
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i no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação
ex-officio B. E . 70.)
MANOEL JÚLIO GUIMARÃES (2.445), filho dc Manoel Júlio
Guimarães e de Paulina Maria Conceição,'nascido a 16
de março cie 1916, em Campos, Estado do Rio de Janeiro
funecionario publico, casado, com domicilio eleitora! no
- districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação cxofficio B . - E . 70.)
AUGUSTO FERNANDES PINTO (2.444), filho de Thomé
Fernandes Pinto e de Mathilde Gomes pinto, nascido
a 12 de. dezembro de 1908, no Districto Federal, commercio, . solteiro, com domicilio eleitoral "ho districto
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
JOÃO MAURO SILVA FILHO (2.445), filho de João Mauro
da Silva e de Francelina Mauro.da Silva, nascido a 15 de
julho de. 1896, ein Nitheroy, Estado dp Rio de Janeiro;
funecionario publico, solteiro, com' domicilio eleitoral
no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação
ex-officio B. E . 70.)
'
MANOEL PEREIRA LEITE (2,446), filho dé Miguel Pereira
Leite e de Augusta Cândida Oliveira, nascido a 21 de
março de 1901, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no-districto municipal de
Madureira. (Qualificação requerida.)
MANOEL JACINTHO DA LUZ FILHO (2.447), filho de
., Manoel Jacintho da Luz e de Thereza Jacintha da Luz,
nascido a 2 de julho de 1903, em Sete Alagoas, Estado
vde Minas Geraes, empregado municipal, casado, com
"domicilio eleitoral no districto ihunicipal de Pavuna.
(Qualificação requerida.)
OCTAVIO CARDOSO MACHADO (2.448), filho de Pedro
Cardoso Machado e de Riba Medeiros Machado, nascido
a 17 de setembro de 1915, no" Districto Federal, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal dè'Anchieta. (Qualificação requerida.)
JOSÉ. CLEMENTE DE SOUZA (2.449), filho de Cirilo Clemente Souza e de Maria Clemente Souza, nascido a 5
de março de 1913, em Viçosa, Estado de Minas, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal'de Madureira. (Qualificação .requerida.)ESMERALDINO TORGA (2.450), filho de João Nascimento
Torga e de Isaura Augusta Torga, nascido a 10 de maio
de' 1910, no Districto., Federal, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá'.
(Qualificação requerida.)
TÍLIO LOPES SUCENA (2.451), filho de Antônio "Lopes
Sucena e de Clara Amélia Rosa Sucena, nascido, a 10
- de junho "de 1883, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Anchieta. (Qualificação requerida.)
NILO PINHEIRO (2.452), filho de Benedicto Francisco
Pinheiro e de Rozaria Maria José, nascido a 19 de outubro de 1900, em Campos, Estado do Rio de Janeiro,
pedreiro, solteiro, com domicilio eleitoral -no districto
municipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
NOEMIA DE AGUIAR CORRÊA (2.453), filha de Cândido
Luiz 'Corrêa e de Brigida Augusta Corrêa, nascido a 18
de maio de 1900, no Districto Federal, fuceionaria m u nicipal, casada, com domicilio eleitcral no districto m u nicipal de Jacarepaguá.
(Qualificação ex-officio
B.
E . 74, n. 260.)
HILDA BARRETO PEREIRA PINTO (2.454), filha de Alfredo
Barreto Pereira Pinto e de Amélia Rodrigues Pereira
Pinto, nascida a 29 de maio de 1894, no Districto Federal,, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio B. E . 74.)
LUIZA PANEZI (2.455), filha de Antônio Panezi e de Generosa Panezi, nascida a 31 de agosto de 1878, em Floriano,
Estado do Rio de Janeiro, funccionaria municipal; viuva,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Anchieta. ^(Qualificação ex-officio B. E . 78.)
LEOPOLDINA DE ANDRADE FALCÃO (2.450), filha de
. Pedro José-de Andrade e de Januaria Chaves de Andrade,
nascida'a 1 de abril de 1880,.no Districto Federai, funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal do Jacarepaguá.. (Qualificação
exofficio B . E. 74.)
FRANKLIN RODRIGUES BRAGA (2.457), filho dc Manoel
Rodrigues Braga e de Lucrecia Rodrigues Braga, nascido a-27 de agosto do 1890, em Vila de São Manoel. Estado de Minas Geraes, 1" sargento, solteiro, com domicilio
eleitoral no. districto municipal dc Madureira. (Qualificação ex-officio B . E . 75, n . 8.)
;
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JOÃO BAPTISTA DA SILVA (2.458), filho de José Baptista
ANTONIO AUGUSTO OLIVEIRA (2.472), filho de Henrique
Bastos e de Amélia Baptista da Silva, nascido a 24 de
Oliveira Silva e de Maria Augusta Oliveira, nascido a .4
junho de 1888, em' São João da Barra, Estado do Rio de
de fevereiro de 1898, em Atalaia, Estado de Minas Geraes,
Janeiro, sargento do Exercito, casado, com domicilio
sargento da Armada, casado, com domicilio eleitorai no
eleitoral no districto municipal de Madureira, (Qualidistricto municipal" de Anchieta. (Qualificação- ex-officação ex-officio B . E . 75, n . 87.)
ficio B . E . 78.)
SEVERINO MANOEL DA PAIXÃO (2.459), filho de Manoel
CARLOBA CORRÊA PINTO (2.473), filha de Prudente Corrêa
' Cândido da Paixão e de Maria da Conceição, nascido a
Pinto e de Lydia Rothier Corrêa Pinto, nascida a 29 .
15 de janeiro de 1892, em Floresta dos Leões, Estado de
de março de 1886, em Mar de 'Espanha, Estado de Minas,
Pernambuco, 3 sargento do Exercito, casado, com d o - ,
funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral
micilio eleitoral no districto municipal de Anchieta.
no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação
(Qualificação ex-officio B . E . 79, n . 24.)
gx—offxcío.)
ONESIO DA ROCHA BASTOS (2.460), filho de Ovidio da
LEOCADIA DÀ SILVA ROSO (2.474), filha de Amaro LeoRocha Bastos e de Anna de Castro Bastos, nascido a 8
cadio da Silva e de Antonia Carolina Silva, nascida á
de janeiro de 1897, em São João do Paraguassii, Estado
25 de março de 1887, no Districto Federal, funccionaria
da Bahia, militar, casado, com domicilio eleitoral no
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto.
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação exmunicipal de Madureira. (Qualificação
ex-officio.)
' officio B . E . 79, n . 14.)
ADVLIA FRANCISCA SIMÕES (2.475), filha de Agenor F r a n NERI ANTONIO CARNASCIATI (2.461), filho de Antônio
cisco Simões e de Amélia Carolina Simões, nascida a
Carnasciati e de Angelina Carnasciati, nascido a 26 de
21 de maio de 1904, no Districto Federal, funccionaria
maio de 1898, em Curityba, Estado do Paraná, I sarmunicipal, casada, com domicilio eleitoral no districto
gento do Exercito, casado, com domicilio eleitoral no
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio B ,
districto municipal de Pavuna. (Qualificação ex-officio
E . 79, n . 31.)
B. E . 78, n . 6.)
CHRISTINA AMORIM (2.476), filha de José Lopes Amorim
FERNANDO MARCELINO NOVAES (2.462), filho de Joaquim
e de Antonietta Guimarães Amorim, nascida a 22 de
Bentes Rayol e de Geralda Novaes Rayol, nascido a 21
março de 1911, no Dislricto Federal, funccionaria m u de março de 1908, em Villa. de Morgueiro, Estado do Pará,
nicipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u - .
sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral" no
nicipal de Madureira (Qualificação ex-officio B . E . 78,
districto municipal de Madureira. (Qualificação exn . 21.)
officio B . E . 78. n . 242.)
EEITOR GOMES .(2.477), filho de Leonel Honorio Gomes é
ÂNGELO LOUREIRO BUSTAMANTE
(2.403), filho de
de Maria José Gomes, nascido a 24 de fevereiro de 1916;
Affonso Loureiro Bustamante e de Rosalina Loureiro
no Districto Federal, empregado publico, solteiro, com
Bustamante, nascido a 5 de agosto de 1885, na freguezia
domicilio eleitoral no districto n^rfiieipal de Madureira.
de Broto, Estado da Bahia, operário, casado, com do(Qualificação ex-officio B . E . 70.) •
micilio eleitoral no districto municipa! de Madureira.
HORACIO DOMINGOS NOVAES (2,478), filho de Domingos
(Qualificação ex-officio B . E . 17, n . 12.213.)
Juider Luccas e de Laurinda Barros, nascido a 20 de
1ÜSÉ LUIZ FILHO (2.464), filho de José Luiz Juppy e de
janeiro de 1888, em São Paulo, funecionario publico,
Josepha Corrêa Juppy, nascido a 18 de abril cie 1909, em
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Palmeiras dos índios, Estado das Alagoas, sargento da
Madureira. (Qualificação ex-officio B . E . 70.)
Armada, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
PEDRO MARCELINO PEDROSO (2.479), filho de Antônio
municipal de Madureira.
(Qualificação ex-officio B .
Felix Pedroso e de Libania Baptista Pedroso, nascido a
E 75, n . 359.)
31 de dezembro de 1896, em SanfAnna do Rio Abaixo,
LORENO BORGES DO COUTCÍ FILHO (2.465), filho de LoEstado, de Matto-Grosso, sargento do Exército, solteiro,
reno Borges Couto e.de Emilia. Moreira do Couto,* nascom domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarecido a 2 de novembro de 1915, no Districto Federal,
paguá. (Qualificação ex-officio B. E . 78, n. 9.)
operário publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
ALFREDO FELÍX DO AMARAL (2.480), filho de Manoel José
districto municipal de Madureira. (Qualificação ex-(^cio Amaral e de Idalina Maria Barros Amaral, nascido a
ficio B . E . 70.)
15 de maio de 1894, em São José Amarogy, militar, caJOSÉ SOARES DE MENDONÇA (2.466), filho de Antônio
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Soares de Mendonça e d e Josepha Soares de Mendonça,
Jacarepaguá (Qualificação ex-officio B . E . 79, n . 1.)
nascido a 13 de abril de 1887, em Santo Amaro, Estado
PEDRO ALBUQUERQUE CAVALCANTE (2.481), filho de
de Pernambuco, sub-official da Armada, casado, com
Leonardo Bezerra Cavalcante e de Carlota de Albuquardomicilio eleitoral no districto municipal de Madureira.
que Cavalcante, nascido a 21 de agosto de 1889, em Gua(Transferencia.)
ranhuns, Estado de Pernambuco, militar, casado, com
CARLOS MOREIRA DA SILVA (2.467), filho de Clemente
domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira.
Moreira da Silva e de Francisca Clementina dc Carvalho
Qualificação ex-officio B . E . 75, n. 17.)
Silva, nascido a 18 de setembro de 1915, no Districto
EDGARD RIBAS (2.482), filho de Júlio Ribas e de Isabel
Federal, operário publico, solteiro, com domicilio eleiRibas, nascido a 6 de janeiro de 1905, no Districto F e toral no districto municipal de Madureira. (Qualifideral, militar, casado, com domicilio eleitoral no discação ex-officio B . E . 75, n . 178.)
tricto municipal de Pavuna. (Qualificação
ex-officio
EDGARD ANTONIO DE JESUS (2.468), filho de Saturnino
B . E . 75, n . 77.)
Antônio de Jesus e de Esmeralda Varella do Jesus, nasJOSÉ FERNANDES COELHO (2.483), filho de Francisco
cido a 6 de julho de 1912, em Niçtheroy, Estado do Rio
Fernandes Coelho e de Anna Maria da Conceição, nasde Janeiro, operário publico, solteiro, com domicilio eleicido a 24 de janeiro de 1894, em Florianópolis, Estado
toral no districto municipal de Madureira. (Qualificação
de Santa Catharina, militar, casado, com domicilio eleiex-officio B . E . 70.)
toral no districto municipal de Anchieta. (Qualificação
DARLY MACEDO DA SILVA (2.469), filho de Joaquim Lopesex-officio B . E . 79, n . 12.)
da Silva e de Olympia Macedo da Silva, nascido a 10 de
HELENA DA LUZ TELLES DE MENEZES (2.484), filha de
maio de 1912, .no Districto Federal, operário publico,
Raymundo Telles de Menezes e de Christina da Luz
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
Telles de Menezes, nascida a 18 de julho de 1886, no Disde Madureira. (Qualificação ex-officio B . E . 70.)
tricto Federal, empregada municipal, solteira, com doHERMES AGOSTINHO BRUCE (2.470), filho de Sivirino Josfé .
micilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.]
de Bruce e de Joaquina Maria Bruce, nascido a 28 de
' (Qualificação ex-officio B . E . 74, n . 105.)
agosto de 1899, em Bezerros-Cidade de Pernambuco,
EMMA BETTIG DE CAMPOS RIBEIRO (2.485), filha, de
sargento da Armada, casado, com domicílio eleitoral no
Antônio Campos e de Lydia Campos, nascida a 5 de
districto municipal de Madureira. (Qualificação ex-ofdezembro de 1896, em Campos, Estado do Rio de Janeiro,
ficio B . E . 78, n . 656.)
empregada municipal, casada, com domicilio eleitoral
DOMICIANO DE SIQUEIRA (2.471), filho de Antônio Faria .
no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação
de Siqueira e de Georgina de Siqueira, nascido a 21 de
ex-officio B. E . 78, n . - 6 7 . )
fevereiro de 1914, no Districtp Federal, official da ArIZALTINA SANTOS (2.486), filha de Marcilino Pereira dos
mada, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u Santps e de Noemia Augusta dos Santos, nascida a 11 de
nicipal de Jacarepaguá.
(Qualificação ex-officio
B.
janeiro de 1909, no Districto Federal, empregada m u n i E . 69.)
cipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u o
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nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio
B.
E . 74, n. 411.)
• •• ÜRAYMUNDO BERTHOLDINO DA COSTA (2.487), filho de
João Bertholdino da Gosta e de Joanna Evangelina Leite
da Costa, nascido a 6 de outubro deT896, em São Luiz,
Estado do Maranhão, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Anchieta. Qualificação
ex-officio B . E . 77.)
CRQDOLPHO LAUREANO LEITE FERREIRA (2.488), filho de
João Guilherme Leal Ferreira e de Anna BudinickLeal
Ferreira, nascido a 4 de julho de 1908, em Porto Alegre,
Estado do Rio Grande do Sul, .militar, solteiro, com dbmicilio eleitoral no districto municipal de Pavuna. (Qualificação ex-officio B . E . 78, n . 3.)
OSMARIO CARVALHO DE MATTOS (2.489), filho de Egydid
Florentino de Mattos e de Josephina Carvalho de Mattos,
nascido a 3 de abril de 1909, em São Salvador, Estado d a .
Bahia, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municinal de Pavuna.
(Qualificação
ex-officio
B . E. 75, n . 54.)
HERMANO DE CARVALHO FERREIRA (2.490), filho cie José
de Carvalho Ferreira e de Luiza de Carvalho, nascido
a 3 de junho de 1909, no Districto Federal, empregado.
municipal, solteiro,-com-domicilio eleitoral no districto
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-offieio B .
E . 74, n. 108.)
"
'ALTAIR SODRÉ DE MACEDO (2.491), filha de Chrispim
Sodré de Macedo e de Olga, de Souza Macedo, nascida a
26 de janeiro, de 1912, no Districto Federal, empregada
municipal, solteira,^com domicilio eleitoral no districto.
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio B .
E . 78, n . 26.)
ERENA PINTO BARROW (2.492), filho de Alfredo Lopes.dá
Silveira Pinto e de Leonor Ganosa Pinto, nascida a 17
de abril de 1900, no Districto Federal, empregada municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.- (Qualificação ex-officio B . E . 74.
n . 95.)
-LEONIDIO DE CARVALHO (2.493), filha de Antônio Sabino
e de Bernardino Sabino,, nascida a 13 de abril de 1877,
no Districto Federal, empregado municipal, casado, com.
domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira.
(Qualificação ex-officio B . E . 71.)
. JOÃO MENDES DA SILVA (2.494), filho de Manoel Mendes
da Silva e de Justina Maria' de Jesus, nascido a 9 de
abril de 1909, em João Pessoa, Estado da Parãhyba do
Norte, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- .
tricto municipal de Madureira. (Qualificação .ex-officio
B . E . 75, n . 253.)
E M I L I O MAGNO DE SOUZA (2.495), íilho de Pedro F r a n cisco d e ^ o u z a e de.Virgínia Soares do Bomfim, nascido
a 14 de junho de 1895, em Ilhéos, Estado da Bahia, m i litar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação ex-officio B . E . 78,
n . 538.)
«WÃO OLYMPIO SOARES DA SLVA (2.496), filho de José Soares da Silva e de Leopoldina Siqueira Cavalcante, nascido
a 12 de março de 1909, em'Recife, Estado de Pernambuco,
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Anchieta. (Qualificação ex-officio B . E . 7-8,
n . 188.)
.
ANTÔNIO ALVES RIBEIRO (2.497), filho de. Paulino Alves
Gerdoura e de Joaquina Pinto Ribeiro, nascido a 22 de
-setembro de 1879, naturalizado brasileiro, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Madureira. (Qualificação jx-rofficio B. E . 78, n . 479.)
aOSALVO ESTEVAM (2.498), filho de Domingos Estevam
e de Antonia Ferreira Estevam, nascido a 15 de julho
de 1912, em Piassabussú, Estadoj de Alagoas, militar,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Anchieta. (Qualificação ex-officio B. E . 78, n . JÍ47.)
ÁLVARO MÀRIANO DE JESUS (2.499), filho de João Baptista de Jesus e de Antonia Gonçalves de Jesus, nas,cido-a 1 de dezembro de' 1906 em Beberibe, Estado de'
Pernambuco,,"militar, casado com domicilio eleitoral
no districto municipal de Madureira. (Qualificação exofficio B . E . 78, n. 179,)
'
"
fíESTOR CESSINO JAGGE (2.500), filho de Antônio Ignacio
Jagge e de Mariana Antonia do Paraíso, nascido a 31
de outubro de 1894, em Monte Verde, Estado do Rio
de Janeiro, militar, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Madureira. (Qualificação ex-of-.
-ficio B . E . 78, n. 114,} •
-".—-;
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J^ANOEL CORRÊA DE SOUZA (2.501), filho de Marianno
Corrêa^ de Souza e de Bemvindà. Maria de Jesus, nascido a ' 1 4 de março de 1894, em Paulo Affonso, Estado
de Alagoas, militar, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Madureira. ,(Qualificação exofficio B. E . 78, n.' 190.)
•
URBANO RAMOS (2.502), filho de Joaquim da Costa Ramos
. e de Maria Michael Ramos, nascido a 25 de maio de 1882,
- . • em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, operário- p u .. . blico, casado, com domicilio ..eleitoral no districto municipal de Anchieta., (Qualificação ex-officto B . E . 72,
n . 933.)
MANOEL FIEL DE SOUZA (2.503), filho de José Bonifácio
de Souza e de Maria Flora de Souza, nascido a 28 de
outubro de 1904, em Itabayana, Estado de Sergipe, m i litar, casado, com domicilio eleitoral no distrieto m u nicipal de Madureira. (Qualificação cx-officio B. E . 75.
'
n . 285.)
ALCIDES CHRISPIM DE SÔTJZA (2.504), filho de Miguel
Chrispim de Souza e de Eufrausina Maria da Conceição,
• nascido a 6 de março de 1897, em Therezina, Estado de
Piauhy, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação ex-officio
B, E . 78. n . 453.)
,
•
ANTÔNIO GONÇALVES DE FARIAS (2.505), fiiho de Manoel
Gonçalves de Farias e de Maria Magdálena da Conceição,
nascido a 13 de junho de -1875, e m Atibaia, Estado de
Alagoas, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Anchieta. (Qualificação
ex-officio
B. E . 78, n . 441.)
RAYMUNDO MENEZES FRAGA (2.506), filho de Rosaivo
' Menezes Fraga e de Maria Peixoto Fraga, nascido- a 23
de setembro de 1909, em Murytiba, Estado da Bahia,
militar,'casado, com domicilio eleitoral no districto m u - nicipal de Madureira-i' (Qualificação ex-officio B. E . 78,
. n . 238.)
-.• .
' SALVATO BARRETO SANTIAGO (2.507), filho de Felippe
Santiago Allonso e de Geraldina Barreto Santiago, nascido' a 1 de junho de 1908, em - Orleans, Estado de
"Santa Catharina, militar, casado, com domicilio eleitoral
"no districto municipal de Madureira. (Qualificação cxofficio B . E . 75, n . 243.)
'
NASCIMENTO SANTIAGO (2.508), filho de. José Nascimento
Santiago é de Maria Nascimento Santiago, nascido a, 10
• de maio de 1895, em Bagé, Estado'do Rio Grande do Sul,
militar, casado, com domicilio eleitoral no distriecto m u nicipal de Madureira. (Qualificação ex-officio B . E . 75,
n . 362.)
•
', '
ROSENDO CAICó (2.509), filho de José Caicó e de Maria
Caieó, (nascido a 26 de janeiro de 1900, em São José;de
Uipuhy, Estado do Rio Grande do Norte, -com domicilio
eleitorai no districto municipal de Madureira. (Qualificação ex-officio B . E . 78, n . 569.)
MARIO JOSÉ BARBOSA-(2.510), filho de Rufino Barbosa e
de Flora Emilia Barbosa, nascido a 15 de janeiro de
. 1900, em São Salvador, Estado da Bahia, militar, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação ex-officio B . E . 78, n . 219.)
. ÁLVARO MENDES GUIMARÃES (2,511, filho de Francisco ;
• José, Mendes Guimarães e de Evarista Mendes Guimarães,
nascido a .18 de setembro de 1903, em São Luiz, Estado
do Maranhão, militar, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Madureira. (Qualificação cxofficio B: E . 78. n . 85.)
ANTONIO PAULO MORAES (2.512), filho de Antônio Pauto
Moraes e de Maria Gonçalves de Moraes, nascido a 19
de fevereiro de 1878, no Districto Federal,-militar, casado com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
Madureira. (Qualificação ex-officio B . E. 78, n . 50.)
ANTÔNIO DE SAINT JUST (2.513), ,filho de Luiz Sáint
Just e de Maria Hora Saint Just, naseido a 13 de junho
de 1879, na Bahia,"" militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal, de Madureira. (Qualificação
ex-officio B . E . 78; n . 88.)
TVO DE ARRUDA (2.514), filho de João Venancio A r . - ruda e de .Delmira Cunha Arruda, nascido a 8 de agosto
de 1910, em Paconé, Estado de Matto Grosso, com domicilio eleitoral no districto municipal de Pavuna. (Qua<• lificação ex-officio B . E . 75, n . 47.) '
_
ALBERALINO JACINTHO GRAÇA (2.515), filho do Manoel
Jacintho Graça e de Julieta Olga Graça, nascido a 19 de
janeiro de 1909, no Districto Federal, funecionario míi;

(
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nicipal, casado, com domicilio eleitoral no districto m u ZULMIRA FERNANDES DIAS (2.537), filha de Albino Fernicipal de Pavuna. (Qualificação requerida.)
,
nandes Corrêa e de Maria Fernandes Corrêa, nascida a
GESTOR TEIXEIRA DA SILVA (2.516), filho de Germano
12 de janeiro de 1886, em Barra Mansa, Estado do Riò'
Teixeira Silva e de Anna Maria, nascido a 20 de n o de Janeiro, funccionaria publica, casada, com domicilio
vembro de 1913, no Districto Federal, commercio, caeleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Quasado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
lificação ex-officio B. E . 31, n. 18.629).
Anchieta. (Qualificação requerida.)
LUTGARDES FLORES NEVES (2.532), filho de José Xavier
JOAQUIM MONTEIRO DE OLIVEIRA (2.517), filho dc HoBarreto Neves e de Adosinda Flores Neves, nascido a '
mero José Oliveira e de Rosa Joaquina Conceição, nas5 de julho de 1894, em Recife, Estado de Pernambuco,
cido a 10 de abril de 1893, em Lagarto, Espado de Seradvogado, casado, com domicilio eleitoral no districto
gipe, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleimunicipal-de Jacarepaguá. (Qualificação cx-officio B .
toral no districto municipal de Pavuna. (Qualificação
E . 77 n. 105.)
ex-officio B. E . 3, n . 9.597.)
ANDRÉ LOPES (2.533), filho de Gregorio Lopes e de Rita
Maria Lopes, nascido a 13 de junho de 1902, no Districtp
11ANOEL CONCEIÇÃO GALVÃO (2.518), filho de Olympio
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral rio
Galvão e de Francisca Paulo Galvão, nascido a 6 de
districto municipal de Anchieta. (Qualificação ex-officio
julho de 1900, em São Salvador, estado da Bahia, barB . E. 79.) "
beiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipa] de Jacarepaguá.
(Qualificação ex-officio
B.
MARIA LURDES SOUZA MERCIER (2.534), filha de Pedro
E . 77, n . 1.378.)"
Mercier e de Luiza Souza Mercier, nascida a 3 de abril
IVO MASSAD (2.519), filho de Elias Massad e de Cora Rosco
de 1915, no Districlo Federal, funccionaria publica, solRamos, nascido a 5 de abril de 1915, no Districto Federal,
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio B . E . 78, n. 30.)
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio B .
MANOEL ROMANO LIMA BAHUHS (2.535), filho de Horacio
E . 77, n . 1.373.)
José Bàuhs e de Eugênio Barboza Lima Bauhs, nascido
ELIAS MASSAD (2.520), filho de Jorge Elias Massad e de
a 28 de fevereiro de 4901 funecionario publico, casado,'
Mathilde Elias Massad, nascido a 7 de julho de 1891, em
com domicilio eleitoral no districto municipal de J a Recreio, Estado de Minas, barbeiro; casado, com domicilio
carepaguá. (Qualificação ex-officio B . E . 68.)
elitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (QualiANTONIO GERVASIO ORIENTE (2.536), filho de Martim'
ficação ex-officio B . E. 77, n. 1.132.)
Gervasio Oriente e de Etelvina Ferreira Cruz, nascido
a 20 de fevereiro de 1910, em Campos, Estado do Rio de
AMORELINO DE SOUZA (2.521), filho de Lourenço AntôJaneiro, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no
nio Souza e de Laura Teixeira Cunha, nascido a 20 de
fevereiro de 1916, no Districto Federal, operário, sol- -•
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação exteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
officio B. E . 77, n . 1.022.)
Pavuna. (Qualificação requerida.)
LEONILDO CORRÊA SILVA (2.537), filho de Antônio João
Perreira Silva e de Maria Corrêa Silva, nascido a 19 de
ANTONIO MENDES DA SILVA (2.522), filho de Manoel
maio de 1914, em Santos, Estado de São Paulo, barbeiro,
Mendes Silva e de Justina Maria Jesus, naseido a 12 de
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai
julho de 1897, em João Pessoa, Estado da Parãhyba do
de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio B . E .
72,
Norte, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no disn . 1.362.)
$
trieto municipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
MANOEL PIMENTA DE SOUZA (2.523), filho de Josepha
PEDRINA DE LEMOS (2.538), filha de Didimo Euclidcs
Maria Espirito Santo, nascido a 15 de janeiro de 1905,
Lemos de Albertina Ferreira Lemos, nascida a 12 de
em Campos, Estado do Rio de Janeiro, barbeiro, solteiro,
setembro de 1914, no Districto Federal, domestica, solcom domicilio eleitoral no districto municipal de Jacateira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
repaguá. (Qualificação ex-officio B . E . 77, n. 1.221.).
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
ULYSSES FONTENELLE (2.524), filho de Antônio FonleMARIO ALVES DE CARVALHO (2.539), filho de José Alves
nelle e de Sabina Martins Teixeira, nascido a 29 de maio
de Carvalho e de Rosalina Freitas de Carvalho, nascido
de 1890, em Leopoldina, barbeiro, casado, com domicilio *
a 30 de setembro de 1899, no Districto Federal, comeleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualimercio, casado, com domicilio eleitoral no districto mu-^
ficação ex-officio B . E . 77, n . 1.382.)
nicipal de Pavuna. (Qualificação requerida.)
ÂNGELO DE CARVALHO (2.525), filho de José Maria CarGABRIEL GLORIA DE CASTRO (2.540), filho de Luiz Ma- •
valho e de Amélia Cunha Carvalho, nascido a 20 de março
noel Castro e de Etelvina Almeida Castro, nascido a 24
de 1897, no Districto Federal, barbeiro, solteiro, com
de Agosto de 1901, no Districto Federal, operário,, soldomicilio eleitoral no districtp municipal de Jacarepaguá.
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
(Qualificação ex-officio B . E . 77, n . 1.419.)
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
•JOÃO ALVES GUERRA FILHO (2.526), filho de João Alves
NESTOR MAGNO LEÃO (2.541), filho de Leão Magno e de
Guerra e de Alexandrina Souza Guerra, nascido a 10
Maria José Bispo Leão, nascido a 27 de outubro de 1904,
de agosto de 1913, no Distrieto Federal, barbeiro, solem Buguim, Estado de Sergipe, barbeiro, casado, com
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio B . E . 77, n. 1.470.)'
(Qualificação ex-officio B . E . 77, n . 1.246.)
Jjr-UNO CORRÊA RAMOS (2.527), filho de Euteciano Baptista
OSMAR MARTINIANO DE HOLLANDA (2.542), filho de
Ramos e de Rita Lyro Corrêa Ramos, naseido a 25 de
Elizeu Álvaro Hollanda e dè Maria Eugenia Hollanda,
março de 1911, em Valença, Estado do Rio de Janeiro,
nascido a 2 de novembro de 1913, no Districto Federal,
barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
• municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio B .
municipal de Pavuna.
(Qualificação requerida.)
E . 77, n . 1.244.)
CLAUDINO FRANCISCO FREITAS (2.543), filho de Antônio
Figueira Oruela e de Maria Francisca Freitas, nascido
LEONARDO AUGUSTO DE MEDEIROS (2.528), filho Se
a 12 de julho de 1895, no Districto Federal, empregado
Waldemiro Augusto Medeiros e de Adelina Damiano
publico, viuvo, com domicilio eleitoral no districto m u Conceição, nascido a 13 de abril de 1899, no Districto
nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
•<
Federal, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no
LUIZ ROLANDO PAULOU (2.544), filho de João Baptista
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação
exPaulou e de Ida Castione, nascido a 18 de de janeiro de
officio B . E . 77, n . 1.369.)
^
191Í, no Districto Federal, commercio, solteiro, comj
JIANOEL MORAES (2.529), filho de Manoel Moraes e de
domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarépa-..
Fausta Mario de Moraes, nascido a 1 de Janeiro de 1886,
guá. (Qualificação requerida.)
•-*>•,
-'j J
em Angra dos Reis, Estado do Rio de janeiro, barbeiro,
FLORIANO FERREIRA (2.545), filho de Antônio Ferreirasolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
Silva e de Adelaide Almeida Ferreira, nascido a 26 de
de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio B . E . 77,
' - julho de 1897, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, ope-%
n. 1.225.)
' •".
" '
rario, casado, com domicilio eleitoral no districto m u - j
LUIZA PAULO DA GOSTA (2.530), filho de Luiz Ribeiro
nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
i
Costa e de Maria Paulo Costa, nascida a 2 de julho de
ERASMO ANDRADE SILVA (2.546), filho de Joaquim José
1910, no Districto Federal, cabellereira, casada, com doSilva e de Olavà Andrade da Silva, nascido a 26 de maio
micilio eleitoral no districto municipal da Jacarepaguá,
de 1906, no Dislricto Federal, ferroviário, casado, com
(Qualificação ex-officio B. E. 77, n . 1.365!)
r
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domicilio eleitoral, no districto municipal de "Anchieta.
no Districto Federal, operário; solteiro, com domicilio
(Qualificação requerida.)
.
eleitoral no districto" municipal de Anchieta. (QualifiAtJAYL BORGES VIEIRA (2.547), filho de Adalberto .Tanacação requerida.)
jura. Vieira e dè Maria Borges Vieira, nascido a 10 de
MIGUEL-CAMPOS DE MORAES (2.563), filho de Francisco
junho de 1914, no Districto Federal, commercio, solteiro
Pereira Moraes e de Julia Campos Moraes, nascido a 22
com domicilio elitoral no districto municipal de Jacaréde fevereiro-de 1915, u o Districto ' Federal, estudante,'
„-. paguá.. (Qualificação requerida.)
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
SATYRO BITTENCOURT (2.548), filho de Manoel Moruro
de . Jacarepaguá.- (Qualificação requerida:)
'' Bittencourt e de Palmira Amaral Bittencourt, nascido a
WALDEMAR SANTOS BRANDÃO (2.564) , filho de Francelino
11 de outubro de 1901, no Districto Federal, commercio,
- Azevedo Brandão e de Maria Santos Brandão, nascido a
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
- 10 -de fevereiro de 1896, no Districto Federal, commercio,:
de Pavuna. (Qualificação requerida.)
casado, com. domicIUo eleitoral no districto municipal de
HERCILIA RIBURO MIRANDA (2.549), filha de José Dias'c
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
de Josephina Riburo Dias,. nascida a 13 de m a i o . d e
HEI.Ml RO GOMES (2.565);; filho de Manoel Gomes e de
1908, no Districto Feedral, Cabelleireira, casada, com doDelphina Diás Baptista, nascido a 27 de novembro de
, micilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
-. 1909, no Districto Federal, operário, solteiro, com do(Qualificação ex-officio. B. E. 77, n. 978.)
micilio : eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
FERMINO MARTINS (2.550), filho dé José Martins. Morêta e
(Qualificação requerida.)
de Florisbela Cecilia""da Silva, nascido a. 7 de janeiro.de
MANOEL
DE SOUZA (2,566), filho de Luiz de Souza e de
1896, rio Districto Federal, barbeiro, casado, com .domi'
A
n
g
e
l
a
de Souza*; nascido a 3 de dezembro de 1904, emcilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá..
Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, barbeiro, sol-,
(Qualificação ex-officio B. E .77, n. 1.070.)
teiro, com domicilio eleitorai no districto m u í t i c i p a l d e ,
LAURO FELLIPE DE VASCONCELLOS (2.551), filho de Ignez
Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio, B. E. 77, n. 821.)
Mario dos Santos, nascido 'a 6 de setembro de 1903, em , VIRTULINO
FERNANDES DO AMARAL -(2.567), filho de
São João d'El Rey, Estado de Minas, commercio, solteiro,
Laudelina Florida Siqueira, nascido a 12 de abril de.
com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacare1877, em Magé, Estado do Rio de Janeiro, commerciante,
paguá. (Qualificação requerida.)
casado, com domicilio eleitoral no districto-municipal deEDGAR VIDAL (2.552) filho, de Edgar Augusto Vidal e de
Jacarepaguá." (Qualificação requerida.)
Eugenia Gomes Santos Vidal, nascido a 20 de - outubro
LEONCIO
MUNIZ FILHO (2.568), filho de Leoncio Hora
de IdOÈ, no Districto Federal, commercio, casado! com
Muniz
e
de Angela Rosado Muniz, nascido a 20 de abril.,
domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
de 1909, em Jaicóz, Estado do Piauhy, barbeiro, solteiro,
(Qualificação * requerida.)
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de jacaJOÃO TAVARES DE OLIVEIRA (2.55.3), filho de Francisco
repaguá. (Qualificação ex-offici'o^B.
EJ 77, n. 1.370.)
Tavares Oliveira e de Amélia Raro Oliveira, nascido a
FRANCO DE ANDRADE (2.56^9), filho de José
15 de abril de 1912, no Districto Federal,' barbeiro, sol- . FERNANDO
Franco Andrade Júnior e de Julieta Silva Andrade
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
nascido a 23 de maio de 1903, no Districto Federal, barJacarepaguá. (Qualificação' ex-officiò, B. Ei 77, n. 1.348.)
beiro, casado, com domiedio eleitoral jno districto m u OSWALDO DE SOUZA SANTOS (2.554), filho de José Joanicipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio, B. E. 77,.
quim Souza Santos e de Alexandrina .Souza Santos, nasn.
809.)
• '1
cido a. 13 de novembro de 1909, no Districto Federai,
LEODONIO
MACHADO
(2.570),
fiiho
de
Reinaldo
Cruz'Ma-barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
chado e^ de Emilia Maria Graça, nascido a 21 de d e municipal de Jacarepaguá.' (Qualificação ex-officio B.
'zeiribrd "'de 1890, em São Francisco, ÍEstado de Santa"
E. 77, n. 1.386.) '
•
,
• Catharina, funecionario publico, casado, com domicilio
eleitoral" no "districto -municipal de Jacarepaguá. ( Q u a l i TOAQUIM. VALERTO OLIVEIRA (2.555), filho de José Vaficação requerida.)
.
j
—.
lerio Oliveira e de Salustiana Soares Oliveira, nascido
ILDEFONSO CYRIACO SAMPAIO (2.571), filho de Luiz Loua 8 de julho de 1877, em Bomfim, Estado- da Bahia,
renço Garcia e de Rozaria Mario Sampaio, nascido a 8
empregado, publico, casado, com 'domicilio eleitoral no
de agosto de" 1885, no Districto Federal, operário, cadistricto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-of-•
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
,. ficio. B. E. 70. n. 58..)
',
Jacarepaguá.. (Qualificação requerida.)
SEBASTIÃO RIBEIRO DA SILVA (2.556), filho de Felisbertò
JOÃO DE FREITAS (2.572), filho'de Jesuino Freitas e de
Ribeiro da Silva e dé Maria Joaquina de Jesus, nascido
a 10 de outubro de 1897, em Rezende,. Estado do Rio V . Thomazia Oliveira, nascido a 24 de novembro de 1906, >
em •Paracamby, Estado do Rio de Janeiro, operário, solde Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de'
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação r e Jacarepaguá.' (Qualificação requerida,):
querida.)
„ •
•
'•
GUILHERME CARMELINO NEVES (2.557), filho de Arthur
MANOEL MIGUEL DE SOUZA (2.573), filho de Jasue Miguel
Garmelino Neves e de Maria Eugenia Andrade Neves,
' de Souza e de Albertina Maria Conceição, nascido a 2
nascido a 17 de fevereiro dc 19.12, nò Distrieto Federal,
de novembro de 1900, em Vassouras, Estado do Rio de J a - ,
barbeiro, solteiro, com domicilio "eleitoral' no districto
.neiro, operário, casado,; com domicilio-eleitoral no dis-:
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio, B. E,
tricto municipal de Anchieta. (Qualificação requerida.).
77. n. 1.090,) '
'•
• ''
ILDA GOULART FRAGA (2.574), filha de ^Custodia Fraga c
CARLOS ALBERTO MARIATH (2.558), filho de. Alberto Made Zeferiaa Goulart Lema Fraga, nascido a 5 de julho>
riath e de Maria Oliveira Mariath, nascido a 25 de março
de 1913, no'Districto Federal, domestica, solteira, com
de 1880, em Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, motodomicilio eleitoral no districto municipal de Jacarer ,sta," casado, com domicilio eleitoral no districto mupaguá. (Qualificação requerida.)
nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação -requerida.)
DELPHINA DOS SANTOS FERRO (2.575), filha de Adelino
JORGE CAVALCANTI CAOEUDISK (2.559), filho de José P o Joaquim dos; Santos e de Maria Rodrigues Santos, naslicarpo Cadetidisk e de Elvira Lidia Cavaleaul Caoeudisk,
cida a 1 de fevereiro de 1903, no Districto Federal, monascido, a 7. de junho de 1908, em Recife, Estado de Perdista, casada, com domicilio eleitoral no districto' m u nambuco, barbeiro, solteiro, com .domicilio eleitoral no
nicipal de Jacarepaguá, (Qualificação requerida.)
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-of- ' NIAR-ALVES BAPTISTA (2.576). 'filha de Abilio Alves de"
ficio. B. E. 77, n. 1.340.)
'
• Souza e de Gabriela .Macedo -Santos Alves, nascida a l á
MARY DE CARVALHO PEREIRA (2:560), filha de Moyses
de março de.-1903,'em Cabo Frio, Estado do Rio de J a Lino Pereira e de Iracema Carvalho Pereira, nascido a
neiro, domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis24 de maio de 1913, rio Districto Federal, estudante,, solirioto -municipal -de Madureira. (Qualificação requerida.)teiro, com-domicilio eleitoral no districto municipal de
ROBERTO
AUGUSTO MOURA (2.577), filho de Pedro Moura
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.) . ,,
Sobrinho e de Josepha Baptista Moraes, nascido a 15 da
ALFREDO CORRÊA MESQUITA (2.561), filho de Alexandre . . . maio
de 1913, em Flôres -Esiadô de Maranhão, barbeiro,
Corrêa Mesquita e de Rita Corrêa Mesquita, nascido a
solteiro,'com domicilio eleitoral., no districto municipal
2 cie maio-de 1895; no Districto'Federal, operário, sol- i
de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio,
B. E. 77,teiro, com domicilio eleitoral' no districto municipal de
n. 1.188.)
Jacarepaguá. (Qualificação requerüda.)
EDUARDO BATISPTA (2.562), filho de João Maria do Couto' . ALFREDO DE JESUS LOPES (2.578), filho de José Lopes
Margarido e_de Maria do Carmo; nascido a 10 dé maio
e de Maria Engracia, nascido a 27 de fevereiro de 191:1,
de 1903, no, Districto Federal, barbeiro, solteiro, com
1

:

:

1

1

;

:

:

1

:

!

r

(

3138 Sexta-feira

31

BOLETIM FXFTTORAn

domicilio eleitoral no distrieto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação requerida.)
*5UCLIDES CONCEIÇÃO (2.579), fiiho de Faustino Conceição
e de Arminda Conceição, nascido a 10 de junho de 1900,
no Districto Federal, barbeiro, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio, B. E. 77, n. 1.046.)
~
FORTUNATO MOREIRA DÂ SILVA (2.580), fillw de José Moreira da Silva e.de Mercedes Gonçalves da Silva, naseido
a 27 de maio de 1904, em São João Nepomuceno, Estado
de Minas, barbeiro solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação cxofficio, B. E. 77, n. 1.064.)
ENÈAS ALEXANDRE DA SILVA (2.581), filho de Marcolino
Alexandre Silva e de Quiteria Barboza Silva, nascido a
3 de setembro de 1912, no Districto Federal,, operário,
solteiro, com domicilio eelitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
ESTHER ANTUNES MACIEL (2.582), filha de Francisco
Marques Antunes e de Rosalina Eduarda Jesus, nascida a
18 de maio de 1906, em São Salvador, Estado da Bahia,
cabelleireira, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio,
B,
E. 77, n. 1.030.1
BENEDICTO SANTOS RODRIGUES (2.583), filho de Manoel
Santos Rodrigues e de Cacilda Santos Rodrigues, nascido a 8 de março de 1901, em Mosqueiro, Estado do
Pará, marítimo, casado, com domicilio eleitoral no districto municipai de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
LUIZ GOMES LEITE (2.584), filho de Domingos Gomes
Leite e de Maria Carmo Gomes Leite, nascido a 21 de
novembro de 1908, em Guaratinguetá, Estado de São
Paulo, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
'
•
SYLVIO GOMES DOS SANTOS (2.585), filho de Rosendo
Gomes dos Santos e de Maria Francisca E. Santos, nascido a 14 de maio de 1913, em Itabaiana, Estado de Sergipe, operário, solteiro, com domicilio" eleitoral no districto municipa] de Madureira. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO PACIFICO LEAL (2.586), filho de Ambrozio
Costa e de Eliza Pacifico Leal, nascido a 7 de novembro
de 1902, no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio, B. E. 70 n. 19.)
JOÃO FERREIRA DE ALMEIDA (2.587), filho de Manoel
Ferreira Almeida e de Thereza Maria Conceição, nascido
a 6 de maio de 1909, em Rio Bonito, Estado do Rio de
Janeiro), operário, casado, eom domicilio' eleitoral no
districto municipal de Anchieta. (Qualificação requerida.)
"
SANTIAGO CONDE GARCIA (2.588),, filho de Manoel Condei de Encarnaçâo Garcia, nascido a 25 de julho de 1894,
no Districto Federal, operário, casado, com domicilio
eleitoral-nò districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
EMYDIO TAVARES LARANJEIRA (2.589), filho de João Tavares Laranjeira e de i u c i n d a Pinto Laranjeira, nascido a 13 de fevereiro de 1913, no Districto Federal, commereio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
CEZARIO JORGE DA COSTA (2.590), filho de Jorge Cezario
Affonso Costa e de Amélia Eulina da Costa, nascido a
27 de maio de 1897, em Petropolis, Estado do Rio de
Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
ONILDO PINTO (2.591), filho de Francisco Pinto e de Antonia,Pinto, nascido a 31 de março de 1903, em Campos,
Estado do Rio de Janeiro, grafico, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO GOMES DE FARIA (2.592), filho de João Gomes
de Faria e de Joanna Gomes de Jesus, nascido a 13 de
abril de 1897, no Districto Federal, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de J a carepaguá. (Qualificação requerido.)
MILTON FELIPE COSER (2.593), filho de Fellipe Lael e
de Otilia Coser, nascido a 15 de março de 1913 no E s pirito Santo, barbeiro, solteiro, com domicilio 'eleitoral
no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação exofficio, B. E. 77, n. 1.229.)
ARMANDO PINTO DA* CUNHA (2.594),. filho de Antônio
Pinto da Cunha e de Maria José da Cunha, nascido a 27
t
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de setembro de 1893, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral n o ' d i s t r i c t o da Pavuna,
(Qualificação requerida.)
LUIZ RICARDO DA COSTA (2.595), filho de Luiz Ricardo da
Costa e de Maria Clara da Costa nascido a 5 de fevereiro de 1897, em Recife, Estado de Pernambuco, commercio, casado, com domicilio eleitorai.no districto m u nicipal de Jacarepaguá, (Qualificação requerida.)
•
ERGENTIL PEREIRA DE SOUZA (2,596), filho de Antônio
Pereira Souza e de Rosa Maria Campos, nascido a 17
de novembro de 1909, em Carangola. Estado de Minas,
barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto m u , nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-oficio, B. E. 77,
n. 1.252.)
FRANCISCO ALVES BRUM (2.597), filho de Eugênio Alves
Brum e de Aurora Maria Conceição Brum, nascido a 3
de dezembro de 1895 em Campos, Estado do Rio de J a neiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal da Pavuna. (Qualificação requerida.) f
DYONISIO DA SILVA (2.598), filho de João Anacleto da
Silva e de Laudelina Gomes da Silva, nascido a 9 da
outubro de 1903, em Valença, Estado do Rio de Janeiro,
barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio, B. E .
77, n. Í.370.)
JÚLIO IGNACIO DA SILVA (2.599), filho de Manoel Ignacio
da Silva e de Maria Ignacio Conceição, nascido a 20 de
janeiro de 1906 em Vassouras Estado do Rio de J a neiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação requerida.))
GUILHERME ALEXANDRE RIBEIRO (2.600), filho de Luiz
Alexandre Ribeiro e de Generosa Alexandre Ribeiro, nascido a 17 de março de 1892, empregado publico, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
HOLLI CHAVES RIBEIRO (2.601), filho de João Chaves
Ribeiro e de Julia Domeux Ribeiro, nascido a 24 de feveeriro de 1906, em Santos, Estado de São Paulo, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Jacarepaguá.)
ARCENIO BARBOSA D ASILVA (2.602), filho de Virginio
Barbosa da Silva e de Julieta Rosa Chaves, nascido a 28
de Julho de 1910, em Vassouras, Estado do Rio de J a neiro, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no d i s tricto ^municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio, B. E. 77, n. 854.)
ORDELINO DOS SANTOS (2.603), filho de Isaias da Silva
Santos e de Custodia Maria Conceição, nascido a 15 de
julbo de 1902, em Campos, Estado do Rio de Janeiro,
operário, casado, com domicilio eleitoral no dislricto
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
BRASIL SIMAS (2.604, filho de Luiz Simas e de Laura Simas
nascido a 25 de agosto de 1910, no Districto Federal,
commercio, solteiro ,com domicilio eleitora! no distrieto
municipal de Jacarepaguá, (Qualificação requerida.)
FLORENCIO ANTONIO MARAN (2.605), filho de Francisco
Antônio Maran e de Silveria Maria Maran, nascido a 4
de abril de 1904, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
MARTINDO REIS (2.606), filho de Francisco Pedro Oliveira
e de Maria José das Flores, nascido ã 20 de março de
1890, em Therezina, Estado do Piauhy, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Madureira. (Qualificação requerida.)
FERNANDO RIBEIRO DE SOUZA (2.607), filho de Felipe
Ribeiro de Souza e de Leonor Carneiro Souza, nascido a
15 de julho de 1908, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal de
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
RAUL CARDOáO DA SILVA (2.608), filho de Raul Deocle- .
ciano Silva e de Ignez Cardoso da Silva, nasrvido a 13 de
setembro de 1910, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal da
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
i
WALDEMAR RODRIGUES GARCIA (2.609), fitho de José,
Garcia Caldeiras e de Etelvina Toledo Rodrigues, nas-f ,
cido a 21 de outubro de 1912, no Districto Federal, operário, solte.ro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
i
PEDRO SARMENTO CAVALCANTE (2.610), filho de Jorge'
Sarmento e de Onorina Santos Cavalcante, nascüdo a 26 do
abril de 1903, em Pilar, no Estado de Alagoas, commercio,'
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
5
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FRANCISCO .-ANTÔNIO PEDRO (2.6.H), filho de Miguel Lon., teiro com . domicilio eleitoral no districto' municipal de
zelote e d e Cherubina Santoro, nascido a 9 de fevereiro
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
de 1910," no Districto Federal, barbeiro, casado, com. doFRANCISCO GOMES FIGUEIREDO (2.628), filho do Augusto
micilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá,
i Gomes Riguoiredo e de Maria José Figueiredo, nascido a <'
(Qualificação ex-officio, B. E. 77, n. 1.062.)
} 15 de fevereiro de 1901, em Cordeiro, Estado do-Rio de
• VvETTER DE AZEVEDO (2.612), filho-de João Luiz Aze-. Janeiro, barbeiro, solteiro, com domicilio, eleitoral no
vedo e de Haidee Maria Alves Azevedo, nascido, a 19
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação cxde junho de 1912, no Districto Federal, cotmmercio,
officio, B. E. 77, n. 808.)
>
solteiro, com domicilio eleitoral no.districto municipal
MANOEL VIEIRA DE FREITAS (2.629), filho de José \ Vieira •^de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
de Freitas e de Joanna-Nobrega,jnascido a 14 de outubro
de 1884, em Portugal, proprietário, casado, com domicilio
FELIPE NERY DE JESUS (2.613), filho de Firmino Santa
eleitoral no districto municipal de Madureira. (QualifiAnna Lapa e de Emilia Maria Jesus, nascido a 8 da
cação requerida.)
março de 19Ò0, ho Districto Federal, barbeiro, solteira
ASCENDINO ANTONTO PEREIRA ROCHA '(2.630), filho de
com domicilio eleitoral no districto municipal de Ja'caJoão Ant. Pereira Rocha e de Virginia Francisca Garcia
répaguá. (Qualificação ex-officio, B. E. 77, n. 1.072.)
Rocha, nascido a 20 de abril de 1896, no Districto FeoePAULINO JOSÉ D EMORAES (2.614), filho" de Martins José
r a l ; proprietário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- Moraes e de Maria Isabel da Conceição, nascido a 18 tricto municipal de Jacarepaguá, (Qualificação requerida.)
de janeiro de 1898, no Districto Federal, operário, caÁLVARO MARTINS DE SOUZA PEREIRA (2.631), filho de
sado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de
Álvaro M. Souza Pereira e de Maria Souza Pereira,- nas.„ Jacarepaguá* (Qualificação requerida.)
.cido a ,7 de julho de 1881, nojDistricto Federal, ;icomHENRIQUE SOARES DE OLIVEIRA (2.615), filho de José •
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto"muniOliveira Filho e de Piedade Soares Oliveira, nascido a
. cipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
25 de março de 1903, no Districto Federal, barbeiro,
WALDEMAR MARCIANO LÓUZADA (2,632), filho.de Romeu
solteiro,, com domicilio eleitoral no districto municipal dé
Ribeiro Louzada. e de Georgina Marciana Louzada, e de
Jacarepaguá. (Qualificação ex-o<fficio, B. E. 77, n. 1.083.)
|i Georgina Marciana Louzado,' nascido a 9 de julho d e DJALMA SOARES DA ROCHA (2.616), filho de Arthur Soares
. i; 1902, no Districto Federal,, operário, solteiro, com doda Rocha e de Alice Guimarães Rocha, nascido a 14 de
- micilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
maio de 1-91!', no Districto'Federal, empregado publico,
(Qualificação requerida.)
solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipal
EDGARD JOSÉ DE MORAES (2.633), filho de Manoel José
de Jacarepaguá. (Qualificação ex-of ficio , B. E. 79, n. 10.)
• Moraes e de Emilia Maria "de Moraes, nascido a .15 de
janeiro dé 1903, no Districto Federal, commercio! solIÍERMANI CUSTODIO DA SILVA (2.617), filho de José
•; teiro, com domicilio eleitoral nò districto municipal de
Custodio da Silva e de Reginalda Maria Silva, nascido a
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)'
*
13 de janeiro de 1902, em Nitheroy, Estado do Rio de J a FRANCISCO FERNANDES DA SILVA (2.634), filho de Manoel
neiro, commerciante, casado, com domicilio eleitoral no
no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação r e - • a F e r n a n d e s d a Silva e dé Josepha'Fernancíes da Silva, nas:K cido a .26 de janeiro dé 1893, em Pilar, Estado de Paquerida.)
"
. rahiba do Norte, empregado publico, casado, edm d o - ,
-MARIO DOS REIS TAVARES (2.618), "filho de Antônio Reis
micilio ..eleitoral no districto municipal de Madureira.
Tavares e de Fernandina Reis Tavares, nascido a 25 de .
(Qualificação requerida.)
•'•
julho de 1910, no Districto Federal, barbeiro, solteiro,
NELSON BASTOS DE JESUS HENRIQUES (2.635), filho de
com domicilio eleitoral no districto municipal de JacareAnt..Jesus Henriques e de Ermelinda Bastos Henriques,
paguá. (Qualificação,ex-officio, B. E. 77, n. 1.394.)
nascido a 13 de junho de 1899, em Petropolis, Estado, do
LINO DA CUNHA GALVÃO (2.619), filho de Aristides Mc-Rio dc Janeiro, operário, casado, eom domicilio eleitoral
deird Galvão e de Estefahia Theodorio C. Galvão, nascido
no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação
a 7 de setembro de 1915, no Districto Federal, estudante,
requerida.)
.
.
•
solteiro, com domicilio eleitoral.no distrieto municipal deANTONIO DELFINO DE OLIVEIRA (2.636), filho de Alfredo'
Madureira," (Qualificação requerida.)
^
•
. Delfino Oliveira e de Augdsta Rosa Oliveira, nascido a
JACYRO DA CUNHA GALVÃO (2.620), filho de Aristides.
30 de novembro de 1910, no Districto Federal', comniercio,
.Medeiros Galvão'e de Estefania Theodorio C. Galvão, nas. solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
cido a 7 de agosto de 1916, no Districto Federal, proJacarepaguá. (Qualificação requerida.) ~
prietário, solteiro,, com domicilio eleitoral no districto
EUGÊNIO ELIAS" PINHEIRO (2,637),, filho de Elias Victor
' municipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
*" - . e de ApoUnaria Maria Conceição, nascido a 24 de d e EUGENIA MACHADO LAURIA (2.621), filha de Leoncio Mazembro de, 1893, em Valença, Estado do Rio de Janeiro,
chado e de Eugenia Cunha Machado, nascida a'7 de abril ' J. operário, casado, com domicilio eleitoral, no districto
de 1915, no Districlo Federal, proprietária, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal, de Madureira.
municipal de Madureira. (Qualificação requerida.).
(Qualificação requerida.)
GODOFREDO BAPTISTA DE CARVALHO (2.638), filho d e '
ANACLETO ALVES DE SOUZA (2.622), filho-de Lourenço
Bento Bartolomeu Carvalho e de Leopoldino Baptista
Alves. Souza e de Maria Luiza Ferreira Souza, nascido a
. Carvalho, nascido a 17 de agosto- de 1912, no Districto
13 de junho dc 1890, em Vargem, Estado de Pernambuco,
. Federal, escrevente, solteiro, com domicilio eleitoral no .
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u districto municipal do Madureira, (Qualificação requenicipal de Madureira. (Qualificação requerida.) .
' ~
rida.)
. ^
,
"; VICENTE DE PAULA (2.623), filho de Antenor-Jorge Santos ' AGENOR AMÉRICO DA SILVA (2.639), filho de Cândido'
e de, Magdálena-Maria Santos, nascido-a 7 de agosto de
Gonçalves Silva e de Belarmina Ambrozina Silva, n a s 1910, no Districto Federal, operário, casado, com domi- *
cido -a .26-de fevereiro de 1870,< no Districto Federal.,
cilio^eleitoral no districto .municipal do Madureira." (Qua- empregado publico, casado,"" conr-domicilio eleitoral no;
lificação requerida.)
' districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex- ALT A MI lí O GOMES DA CONCEIÇÃO (2.624), filho de Bel-"
officio, B. E. 76, n. 181.)
t -miro Gomes Conceição e de Symphorosa Maria Conceição, < JOSÉ FRANCISCO DE CASTRO FILHO (2.640).--filho de José'
nascido a 12 d e s m a i o . de. 1911, no Districto fFederal. ' - Francisco de Castro e de Elisa Joaquina de Castro nascommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
cido _a 30 de julho de 1900. no Districto Federal, com-:
munic pai de Madureira. (Qualificação requerida.)
- mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u - - nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
-E8>J1T DE MAIO (2.625), filho de. Sebastião de Maio e de.
ARTHUR DIAS DA COSTA (2.641), filho dé Domingos Dias •
Amélia Veni de Maio, nascido a 19 cie julho de 1907, no
"'• . da Costa e de Margarida Joaquina Nascimento, nascido
Districto Federal.-sapateiro, solteiro, cem domicilio elei; a 22 de maio de 1896 no Districto Federal, barbeiro, sol-,
toral no districto n u m cipal de Madureira, -(Qualificação
teiro, com, domicilio eleitoral'no'districto municipal de
requerida.)
'
Jacarepaguá. (Qualif cação ex-officio, B. E. 77, n. 798.)NARCISO FE-REIRA DE CASTRO (2.626), filho de Anacleto
ALBERTO DÁ ROCHA PESSOA (2.642), filho de Ricardino
Ferreira Castro e de Julia Rosa' Castro, nascido a 26 de
^Rocha Pessoa e de Georgina Rocha Pessoa, nascido a 15
novembro do 1900, no Dislricto Federal, negociante, ca•' de novembro de 1897, em Nitheroy, Estado do Rio de
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
i Janeiro, operário, viuvo, com domicilio eleitoral no dis-.
Jacarepaguá. (Qualif/cação requerida.)
W1LKIS LOPES BARBOSA (2.627), filho de Jaym-e. Lopes "' V,tricto municipal de Madurara, (Qualificação requerida,):
Rio, 30 de agosto de 1934. — O escrivão GuilhermeBarbosa e de Orfela Castro Barbosa,, nascido a 23 de
de Medeiros.
•
fevereiro de 1913,'no Districto Federal, commercio, sol-' •
r
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JOSAPHA PEREIRA DE ARAÚJO (2.655), filho de Raymundo de Araújo e de Albina Assis de Araújo, nascida
a 8 de julho de 1900, no Estado do Maranhão, militar,
(Pfetrictos municipaes dc Jacarepaguá, Madureira, 'Pavuna
e Anchieta)
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá.
(Qualificação "ex-officio". B . E .
Juiz — Dr. Antônio Bernardino dos Santos Netto
78, n . 1.)
AGOSTINHO IGNACIO DE ARAÚJO (2,656), filho de José
Faço publico, para fins dos arts. 43 do Ccdigo e 25 do
Ignacio da Câmara e de Francisca Maria. Rosa, nascido
Regimento dos JUÍZOS e Cartórios Eleitoraes, que por este
a 5 de maio de 1899, em Itaocara, Estado do Rio de J a Cartório e Juizo da i 3 Zona Eleitoral, estão sendo procesneiro, militar, casado, com domicilio eleitoral no distrisados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
cto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex-officio". B . E . 82, n . 1.841.)
ALICE AUGUSTO MOURA MACHADO (2.643), filha de An- .""EMILIANO SUT (2.657), fiiho de Eugênio Sut e de Emilia do
tonio Ceellío de Moura e de Clarineta de Moura, nascida
Brito Sut, nascida a 25 demarco de 1910, no Districto F e a 13 cie setembro de 1880, em Oliveira, Estado de Minas
deral, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleiGeraes, funccionaria municipal, casada, com domicilio
toral no districto municipal de Jacarepaguá. ( Q u a l i f i eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualicação "ex-officio". B . E . 23, n . 2.783.)
ficação "ex-officio". B . E . 9, n . 23.677.)
ESP1RITUOSO ANTONIO FERREIRA (2.658), filho de AuJOÃO DE AMORIM (2.644), filho de Narciso Vicente de
gusto Antônio Ferreira e de Cantalina Rosa Ferreira,
Amorim e de Maria da Conceição de Amorim, nascido a
nascido a 26 de março de 1886, no Districto Federal,
23 de junho de 1892, no Districto Federal, empregado
barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal, viuvo, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex-officio".,
municipal de Madureira. (Qualificação "ex-officio".
B . E . 77, n . 1.043.)
B . E . 59, n . 43.S16.)
JOSE' SALDANHA SANTA RITA (2.659), filho de Maria
MOZART DE ARAÚJO OLIVEIRA (2.645), filho de Arthur
do Carmo, nascido a 21 de junho do 1914, no Districto
Araújo Oliveira e de Magnolia Machado Oliveira, nasFederal, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no
cido a 3 de maio de 1909, no Districto Federal, funeciodistricto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "exnario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no
officio". B . E . 77, 'n. 988.)
districto municipal de Madureira. (Qualificação "exMANOEL DA COSTA CORRÊA (2.060), Llho de Alexandre
officio". B . E.. 70.)
Miguel Corrêa e de Maria Luiza Corrêa, nascido a 4 de
abril de 1913, em Barra do Pirahy, Estado do Rio de
MARIO RIBEIRO (2.646), filho de Domingos Ribeiro e de
Janeiro, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no
Girsina Maria da Conceição, nascido a 6 de setembro de
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex1,907, em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, funcçio-,
officio". B . E . 77, n . 1.218.)
riario municipal, casado, com domicilio eleitoral no
OSWALDO TRINDADE JORGE (2.661), filho de Thomaz
districto municipal de Madureira. (Qualificação "exAquino Mattos Jorge e de Raymunda Trindade Jorge,
officio". B . E . 83, n . 85.)
nascido a 22 de fevereiro de 1910, no Districto Federal,
ARCHIMEDES ALVES (2.647), filho de Bellarmiuo Alves
barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
e de Maria I-Ionorina da Gloria Alves, naseido a 24 de '
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação * ex-officio".•
novembro de 1899, no Districto Federal, funecionario
B . E . 77, n . 1.388.)
municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
JOAQUIM MACHADO (2.662), filho de Antônio Machado e
municipal de Madureira.
(Qualificação
"ex-officio.
de Joaquina Machado, nascido a 13 de agosto de 1887,
B, E . 79, n*. 10.)
no Districto Federal, operário, casado, com domicilio
JOÃO MAYNARD BORGES (2.048), filho de Irenio Maynard
eleitoral no districto municipal de Madureira. ÍQualiBorges e de Maria Rosa Borges, nascido a 31 de maio
ficação "ex-officio". B . E . 78, n . 145.)
de 1909, em Rosário, Estado de Sergipe, militar, casado,
ÁLVARO DA SILVA (2.663), filho de José Albino da Silva
com domicilio eleitoral no districto municipal de Mae de Rosa Silva, nascido a 28 de julho de 1911, no Disdureira. (Qualificação "ex-officio". B . E . 78, n . 654.)
tricto Federal, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral
JOSE' MARIA DE ARAÚJO -(2.649), filho de Manoel Agosno districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação
tinho de Araújo e de Maria Luiza de Araújo, nascido a
"ex-officio". B . E . 77, n . 1.362.)
24 de maio de 1896, no Districto Federal, militar, caMANOEL JOSE' PINTO (2.664), filho de Marcelino José
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal
Pinto e de Emilia Teixeira Pinto, nascido a 15 de j a de Pavuna. (Qualificação "ex-officio". B . E . 71.)
neiro de 1896, em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro,
MÁXIMO BISPO DAMASCENO (2.650), filho de José Vebarbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto
nancio Damasceno e dc Maria Sebastiana Damasceno,
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex-officio".;
nascido a 29 de março de 1896, em Santo Amaro, E s B . E . 77, n . 1.383.)
tado da Bahia, militar, casado, com domicilio eleitoral •'• HAMILTON LOPES (2.665), filho de Felix Lopes e de E r no districto municipal de Madureira: (Qualificação "exmelinda Lopes, nascido a 22 de julho de 1914, no Disoffieio". B . E . 71.)
tricto Federal, empregado publico, solteiro, com domiJOÃO PEDRO DOS SANTOS (2.651), filho de Pedro José
micilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
dos Santos e de Maria das Dores dos Santos, nascido, a ,
(Qualificação "ex-officio". B . E . 79, n . 31.)
8 de janeiro de 1892, em Bezerros, Estado de PernamVALDIR DE SOUZA GUEDES (2.666), filho de Gustavo
buco, militar, casado, com domicilio eleitoral no distriGuedes Miranda e de Elvira Souza Guedes, nascido a
cto municipal de Madureira. (Qualificação "ex-offi3 de agosto de 1913, no Districto Federal, empregado
cio". B . E . 78, n . 193.)
publico, com domicilio eleitoral no districto municipal
ERNESTINA DA SILVA MONTELLA (2.652), filha de Marde Jacarepaguá.
(Qualificação "ex-officio". B . E..
cai da Silva Montella e de Francelina Oliveira Montella,
79, n . 5.)
nascida a 15 de novembro de 1900, no Districto Federal,
empregada municipal, solteira, com domieiiio eleitoral
ALTAMIRO DE MELLO (2.667), filho de Ernesto de Mello
no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação
e de Brandina de, Mello, nascido a 18 de novembro de
"ex-officio". B . E . 78, n . 141.)
1915, no Districto Federal, funecionario publico, solERMELINDA FONSECA DA CUNHA E SILVA (2.653), fiteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
lha de José Ferreira da Fonseca e de Maria Orminda da
de Jacarepaguá. (Qualificação "ex-officio". B . E . 79,
Silveira, nascida a 4 de maio de 1871, no Districto F e numero 6.)
.
deral, professora, casada, com domicilio eleitoral no
PEDRO ELIAS CALDAS (2.668), filho de Manoel Elias Caldistricto municipal de Madureira. (Qualificação "exdas e de Castorina Maria Conceição, nascido a 6 de ouofficio". B . E . 79.)
tubro de Í903, no Districto Federal, funecionario p u MANOEL FIGUEIREDO CARDOSO (2.654), filho de José
blico, casado,.com domicilio eleitoral no districto m u Francisco Cardoso e de Maria Gamilla de. Moraes Carnicipal de Jacarepaguá.
(Qualificação
"ex-officio"..
doso, nascido a 15 de agosto de 1902, no Districto F e B . E . 70, n . 62.)
deral, militar, casado, com domicilio eleitoral no disANIANO BARBOSA MACHADO (2.669), filho de José B a r tricto municipal dc Jacarepaguá. (Qualificação "exbosa Machado e de Maria Machado, nascido a 8 de maio
officio.)
D É C I M A IERCEIROL ZONA ELEITORAL
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de 1899. em Jatobá, Estado de Pernambuco, barbeiro,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação
"ex-officio".
B . .E.
77, n . 1.432.)
ÁLVARO MEDEIROS (2.670), filho de Israel Medeiros e
de Leonarda Barbosa, nascido a 31 de julho de 1902, no
Districto Federal, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "cx-officio". B . E . 77, n . 866.)
GUARINO FASOLO (2.671), filho" de Caetano Fasolo e de
Maria Valese, nascido a 14 de novembro de 1903, em
Sao Francisco de Paula, Estado do Rio de. Janeiro, empregado no commercio, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Madureira. (Qualificação r e querida.)
LUIZ GOMES DOS REIS (2.672), filho de Castorina M a r i a .
Conceição, nascido a 21 de junho de 1895, em Andrade
Pinto, Estado do Rio de Janeiro, guarda-horas, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal, de Anchieta. (Qualificação requerida.)
AMABRIC SOBRAL BAZIN (2.673), filho de Amabric Bazin e de Antonia Sobral Bazin, nascido a 15 de maio de
1911, em Itaperuna, Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex-officio". B .
E . 70.)
NESTOR.DE SIQUEIRA AMAZONAS (2.674), filho de Gualter Siqueira Amazonas e d e Juracy Cortes Amazonas,
nascido a 9 de março de 1916, no Districto Federal,
estudante, solteiro, com domicilio eleiloral no districto
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação r e q u e r i d a . ) .
CARLOS PEREIRA CARDOSO (2.675), filho de Domingos
Pereira Cardoso e de Idalina Saraiva Façana, nascido a
24 de agosto de 1910, em Barra Mansa, Estado do Rio
de Janeiro, pedreiro, .solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Madureira. (Qualificação r e *
querida.)
JOÃO JOSE' DE FREITAS (2.676), filho de João Antônio
de Freitas e de Balbina Maria Magdálena, nascido a 11
de junho de 1887, em Angra dos Reis, Estado do Rio de
Janeiro, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "exofficio". B . E . 77. n . 1.017.)
SEBASTIÃO JOSE' DE SOUZA (2.677), filho de Sebastiana
Rita Conceição, nascido a 24 de setembro de 1903, em
Sumidouro, Estado do Rio de. Janeiro, operário, casado,
eom domicilio eleitoral no districto municipal de J a carepaguá. (Qualificação requerida.)
LUIZ RODRIGUES LESSA (2.678), filho de Cypriano Rodrigues Lessa e de Luzia Maria E . Santo, nascido a 15
de dezembro de lS95,-em Assú, Estado do Rio Grande
do Norte, empregado publico^viuvo, com domicilio elei-«
toral no districto municipal de Pavuna. (Qualificação
"ex-offieio". B . E . 13, n . 16.970.)
JOÃO LUIZ DA. COSTA NETTO (2.679), filho de Agostinho Luiz Salles Cosia e de Maria Rodrigues Costa, n a s cido a 2 de junho de 1909, no Districto Federal, operário, sulteiro, com domicilio eleitoral no dislricto m u n i cipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO LUIZ FILHO (2.680), filho de José Luiz.Jupi
e de Josepha Corrêa Silva, nascido a 5 de dezembro de
1900, no Districto Federal, empregado publico, solteiro,
com domicilio eleiloral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
RUBEM FERREIRA COLLAÇO (2.681), filho de Álvaro F e r reira Colaço e de Silvina da Cruz Colaço, nascido a 16
dc setembro de 1913, no Districto Federal, barbeiro,
solteiro, com domicilio eleiloral no distrieto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação "ex-officio": B . E . 77,
n . 829.)
ANNIBAL PINHEIRO BITTENCOURT (2.682), filho de Raul
Pinheiro Bittencourt e de Maria Cândida Barradas,
nascido a 4 de dezembro de 1908. no Districto Federal,
commercio, solteiro, com domicilio e l e i t o r a l n o districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação
requerida.)
JOÃO BONIFÁCIO ARAGÃO (2.683), filho de Maria Antonia
Jesus, nascido a 24 de outubro de 1892, no Districto F e deral, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação "exofficio". B . E. 77, n . 1 .492.)
v
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MARIO-MESQUITA (2.684), filho de César Mesquita e de
Haydée Mesquita, nascido a 19 de março de 1913, n o
Districto Federal, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "ex-officio". B . E . 77, n . 825.)
BENEDICTA GAMA (2.685), filha de Álvaro Antônio Gama
e de Francisca Gama, nascida, a 3>) de abril de 1910, no
Districto Federal, c a b e l l e i r e i r a , . . s o i ^ i t o m domicilio
eleitoral no districto municipai d.e }4.ü*i-w*gaa.
"(Qualificação "ex-oíficio". B . E . 77, n . 1445.')
MARIO SOARES DA ROCHA (2.686), filho de Leão Soares
da Rocha e de Elidia Maria da Rocha, . nascido, a 2 de
maio de 1904, em Arrozal Pirahy, Eslado do Rio de J a neiro, bombeiro, casado, com domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação r e querida.)
CARLOS FRANCISCO FREIRE (2.687)', filho de Domethildes Francisco Freire, nascidoia 27 de julho de 1900, no
Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Anchieta. (Qualificação
requerida.)
•
••
•
AFFONSO ANTONIO FERREIRA ,(2.688), filho de Augusto
Antônio Ferreira e de Cantalina Rosa Jesus, nascido a
í de abril de 1881, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto 'municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
EDMUNDO CARLOS DA SILVA (2.089), filho de Sebastião
Carlos da Silva e de Maria Leopoldina Silva, nascido a
5 de dezembro de 19J 5, no Districto Federal, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação r e q u e r i d a . í
DEU CL IDES DA COSTA GUIMARÃES
(2,-690), filho de
José Costa Guimarães e de Ste.ia Maria Guimarães, n a s cido a 29 de junho de 191?, no Dislricto Federal, commercio,-solteiro, com don-urvío eleitoral no districto
municipal de Jacarepaguá
(Qualificação requerida.)
EU NICE >1)E ALMEIDA (2.ü:U), filha ás B e r n a r d i n o - F r a n cisco Almeida e de Maria Benedio'4% AUixaiás.. nascida a
21 de outubro de 1912, no Distri--I.,i F-id<;r,.tJ, domestica,
solteira, com domicilio eleitora! n.»* dííiriclo municipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
VICTOR FRANCISCO ANTONIO THOME (2.692), filho de
Francisco Antônio Thomé e de S«ihc-cinha Maria Conceição, nascido a 15 de junho Qf> l?0-5. em Dores do Pi• rahy, Estado do Rio de J a n e i m «iwario, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto- municipal de J a c i r e p a guá. (Qualificação requerida.)
ÁLVARO PEREIRA (2.. 693), filho de Jayme da Silva P e reira e de Ceeilia Carvalho Pereira, nascido a 28 de d e zembro de 1900, no Districto Federai, commercio casado, com domicilio eleitora' no districto municipal de
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
[RAJA' DE OLIVEIRA (2.694), filho de Octavio José Oliveira e de Joanna de Oliveira, nascido a 1 de agosto do
• 1913., em Porto Novo do Cunha, Estado de Minas Geraes, barbeiro, solteiro, com'domicilio eleitoral-no districlo municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação "exofficio". B . E . 77, n . 981.)
• !
•
AiGAIL MATTOS DOS SANTOS (2.695), filha de Joaquim
Pereira Mattos e de Elvira!. Marins Mattos, nascida a
30 de janeiro de 1908, uo Districto Federal, • barbeira,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação "ex-officio". B . E . 77,
numero 1.415.)
JOAQUIM LUIZ DOS SANTOS FILHO (2.696), fiiho de Joaquim Luiz dos Santos e cie Etelvina Meirelles dos Santos, nascido a 12 de abril de 1900, no Districto Federal,
operário, casado, com domicilio eleitoral iio districto
municipal de Jacarepaguá, , (Qualificação requerida.)
HERMOGENES JOSE' DO NASCIMENTO (2.697), í i l h o do
Deocleciano José do Nascimento e de Cármelinda Maria
Jesus, nascido a 14 de maio de 1887, em Vassouras,
Estado do Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá,
(Qualificação requerida.)
JOSE' ANTONIO RIBEIRO DA SILVA JÚNIOR (2,698), filho de José Antônio Ribeiro da Silva e de Elidia Maria
Ribeiro Silva, nascido a 21 de abril de 1879, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. -(Qualificação requerida.)
*
1
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ADELINA CARVALHO DE GUSMÃO (2.699), filha de Thoeleitoral no dislricto municipal de Madureira. (QuaPfimaz Coelho Buarque Gusmão e de Maria Carvalho Guscação requerida.)
mão, uascida a 4 de janeiro de 1909, no Districlo F e ROGÉRIO MARTINS (2.714). filho de Joaquim Martins e
de Conceição Oliveira, nascido a 23 de fevereiro de
deral, enfermeira, solteira, com domicilio eleitoral no
1914, no Districto Federal, funecionario publico, solteidistricto municipal de M.adureira.
(Qualificação r e ro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
querida.)
Jacarepaguá. (Qualificação ex officio, B, E . 79.)
HUMBERTO LUCIOLA (2.700), filho de Antônio Luciola
WILSON ENNES (2.715), filho de Antônio Gonçalves E n " e de Thereza Grosa, nascido a 24 de novembro di 1901,
nes Júnior e de Lavinia Vasconcellos Ennes, nascido a
no Districto Federal, commercio, solteiro, com domici9 de janeiro de 1914, no Districto Federal, commercio,
lio eleiloral no districlo municipal de Jacarepaguá.
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
(Qualificação requerida.)
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
JOÃO M1LEZE (2.701), filho de Pedro Mileze e de Luiza
OSWALDO A VILLA (2.716), filho de José João Avilla, nasde Marmelo, nascido a 23 de junho de 1910. no Distri. cido a 21 de setembro de 1913, no Districto Federal,
cto Federal, empregado publico, solteiro, eom domicilio
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. ( Q u i - '
municipal dc- Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
lificação "ex-oíficio". B . E. 70.)
' '
COSME NAPOLEÃO DOS SANTOS (2.717), filho de NapoMERCIADES LIMA DE ALMEIDA (2.702), filho de Antônio
leão dos Santos e de Esperança dos Santos, nascido a
de Almeida o de Ercilia Brito de Almeida, nascido a 10
27 ( J e setembro de 1891, em Pinheiro, Estado do Rio
de dezembro de 1896, em Villa São Francisco. Estado da
de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no
Bahia, funccionaria publica, solteira, com domicilio
districlo municipal de Anchieta. (Qualificação requeeleitoral no distrieto municipal de Jacarepaguá. (Quarida.)
lificação "ex-officio". B . E. 70.)
ARMINDO DE PAULO (2.748), filho de Fausto de Paulo e
OSWALDO JOSE' CORRÊA DE ALCÂNTARA (2.703). filho
de Emilio de Paula, nascido a 15 de junho de 1907,
de João José Corroa dè Alcântara e de Julia Pereira
em Engenheiro Passos, Estado do Rio de Janeiro, barAlcântara, nascido a 1 de dezembro de 1901, no Districto
beiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u Federal, motorista, casado, com domicilio eleitoral nò
nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex officio, B. E.
districto municipa! de Jacarepaguá. (Qualificação r e 77. n. 1.390.)
querida .)
JOSÉ DE ALMEIDA (2.719), filho de Manoel de Almeida e
de Anna de Jesus, nascido a 6 de novembro de 1915,
NELSON BELMIRO DA SILVA (2.704), filho de Flavio
no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
Belmiro Silva e de Alice Henriqueta, nascido a 12 do
eleitoral no districto municipal de Pavuna. (Qualificajunho de 1901, no Districto Federal, operário, casado,
ção requerida.)
com domicilio eleitoral no districto municipai de Jaca-ALZIRA MALDONADO (2.720), filha de Ulysses Maldonado
repaguá. (Qualificação requerida.)
e de Angelina Maldonado. nascido a 13 de agosto de
ANTONIO CAMPOS FERREIRA (2.705), filho de Francisco
1912, em S. Gonçalo, Estado do Rio de Janiero, cabelFerreira e de Maria Joaquina Galheiros, nascido a 10 ae
lereira, solteira, com domicilio eleitoral no d i s t r e t o
março de 1890, no Districto Federal, commercio. casado,
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex
officio,
com domicilio eleitoral no districto municipal de MaB . E . 77, n . 1.428.)
dureira. (Qualificação requerida.)
MARIO SOARES CORTES (2.721), filho'de Severino Soares
ABEL ARCHER (2.706), filho de Joaquim Augusto Archer
Cortes e de Joaquina Maria SanCAnna, nascido a 2 de
e de Miquelina Fonseca Archer, nascido a 29 de maio
muio de 1913, em Recife, Estado de Pernambuco, opede 1913, no Dislricto Federal, portuário, solteiro, com
rário, ' solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u domicilio eleitoral no districto municipal de Madunicipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
r e i r a . (Qualificação requerida.)
HERMENEGILDO LUIZ DA COSTA (2:722), filho de Manoel
JOÃO FERREIRA MAGALHÃES (2.707), filho de Raymundo
Luiz da Costa e de Alzira- Felismina da Costa, nascido
Ferreira Magalhães e de Florinda Ferreira Magalhães,
a 25 de março de 1907, no Districto Federal, graphico,
nascido a 4 de abril dc 1902, no Districto Federal, opesolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto mude Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
AMELIO RODRIGUES DE MELLO (2.723), filho de Pedro
MIGUEL RIBEIRO CAMPOS (2.708), filho de Antônio RiRodrigues de Mello e de Celina Monteiro, nascido a 16
beiro Campos e de Benigna Rodrigues Couras, nascido
de maio de 1913, no Districto Federal, operário, sola 20 de março dc 1907, em Cajazeiros, Estado da Pateiro, com domicilio eleitoral no districto municipa! da
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
rãhyba, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no*
districto municipal de Anchieta. (Qualificação "ex-ofMOYSJÊS SOARES CORTES (2.724;, filho de Severino Soares Cortes e de Joaquina Moreira SanfAnna, nascido a
í c i o " . B . E . 66, n . 2.582.)
29 de outubro de 1908, em Recife, Estado de PernambuCLAUDIONOR DE BRITTO (2.709), filho de José Paulino
co, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distride Britto e de Alcebina de Britto. nascido a 9 de m a r clo municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
ço de . 1906, no Districto Federal, operário, Solteiro,
THEOTONTO VAZ CERQUEIRA (2.725), filho de João Vaz
com' domicilio eleitoral no .districlo municipa! de MaCerqueira e de Vicencia Maria Conceição, nascido a 7
d u r e i r a . (Qualificação requerida.)
de dezembro de 1902, em Penedo, Estado de Alagoas,
FLAVIO CARVALHO DE OLIVEIRA (2.710), filho de Antôcommercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
nio Carvalho de Oliveira e de Alda Augusto Magalhães
municipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
Miveira, nascido a 16 de janeiro de 1914, no Districto
AMÉRICO SEIVA (2.720), filho de José Seiva e de Anna,
Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
Isabel Ferreira, nascido a 17 de maio de 1902, em Baedistriclo municipai de M.adureira.
(Qualificação r e pendy, Estado de M:nas Geraes, commercio, casado, com
querida.)
domicilio eleitoral no districto municipal de Pavuna.
(Qualificação requerid.a.)
GUILHERME CYRILO DO CARMO (2.711), filho de AmériARI INDO LAMEIRA GUIMARÃES (2.727), filho de Arthur
co Cyrilo do Carmo e de Adelia Martins do Carmo, nasLameira Guimarães e de Maria Silva Guimarães, nascido a 22 de março dc 1916, no Districto Federal, funcido a 30 do novembro de 1891, em Merity, Estado do
ecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
Rio de Janeiro, operário, casado, com • domicilio eleitodistricto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação "exra'! no districto municipal de Madureira. (Qualificação
officio". B . E . 79.)
requerida.)
HERCULANO SOARES BRAGA (2.712), fiiho de Augusto
ÁRIDO N AL DE MENEZES (2.728), filho de .-Alfredo BensaSoares Braga e de Eliza Vargas Braga, nascido a 5 de
" bath Menezes e de Lydia Freire Menezes, nascido a 7
novembro de 1911. no Estado do Rio de Janeiro, funeciode fevereiro de 1913, no Districto Federal, commercio.
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dissolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
tricto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex ofde Pavuna. (Qualificação requerida.)
ficio. B . E . 79. n. 28.)
ARNALDO FERNANDES DO CARMO (2.729), filho de Bento
TV O PEÇANHA TELLES (2.713), filho de Maria Asteria
Fernandes do Carmo e de Clara Eugenia Barros,-nascido
Santos, nascido a 19 de maio de 1899, em Victoria, E s a 16 de junho de 1887, no Districto Federal, commertado do Espirito Santo, operário,' casado, com domicilio
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„
"municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex officio,
. cio. casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i B . E'. 77, n . 1.262.) .
„
cipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
ANTONIO LINO DOS SANTOS (2.745), filho de.Lina Maria
NESTOR FERREIRA DE ANDRADE (2.730), filho de Manoel,
dè Jesus, nascido a 19 de novembro de 1892, em Campo
Ferreira Andrade e de Mathilde Ferreira Santos, nasciFormoso, Estado da Bahia, operário, casado, com domido a l i de junho de 1910, no Districto Federal, operário,
cilio eleitoral no districto municipal de,Anchieta.' (Quasolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipa!
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
,
lificação requerida.)
: JOÃO DA COSTA MENDES 12.746), filho de J o s é ' M a r i a
ADELMAR RIBEIRO (2.731), filho de Miguel Ribeiro e de"
Mendes e de Thereza Verônica Souza Mendes, nascido a
Generosa Ribeiro, nascido a 24 de agosto de 1914, -no
12 de julho de*1879, no Dislricto Federal, operário, viuDistricto Federal., empregado publico, casado, com domicilio eleitoral.no districto municipal de Jacarápaguá.
- vo, com domicilio eleitoral no districto municipal de
(Qualificação requerida.) •
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
ALDEMAR FREDERICO DE SOUZA (2.732), filho de AlfreANTONIO LUIZ DE MIRANDA (2.747). filho de JWanocl
do Hyppolito Souza e de Mario Bandeira Souza, nascido
Luiz de Miranda e de Henriqueta Francisca de Mirana 21 de setembro de 1911, em Recife, Estado de Perda, nascido a 5 de fevereiro ;dc 1899, em Cantagallo,
nambuco, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral uò
"Estado do Rio de Janeiro, empregado publico, casado,
districto municipal de Jacarépagá. (Qualificação ex ofeom .domicilio eleitoral no districto municipal de Jacaficio, B . E . 77, n . 1.271.)
repaguá. (Qualificação ex officio, B . E . 70, numero
•'19.;
í
,
SUARACIABA JOSÉ PEREIRA DA SILVA (2.733), filho de
MARIA DE OLIVEIRA (2.748), filha de Jo'ão Pedro dc OliCosme José Pereira e de Angela Rosa Silva, nascido a
veira è de Joanna da Conceição, nascida a 7 de j u n h o ,
4 de julho de 1909, no Districto Federal, commercio.
de 19,11, em Rezende, Estado do Rio de Janeiro, .cabelsolteiro.' com domicilio eleitoral no districto municipal
lereira, casada, com domicilio eleitoral no districto m u de Jacarepaguá,. (Qualificação requerida.)
nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex officio, B . E .
S A Y D K E VASCONCELLOS BRAGA (2.734), filho de Pedro77, n.- 1.233.)
Lacerda Braga e de-Eugenia Vasconcellos, nascido a,27
COLM.ETTE DA SILVA (2.749), filha de .Francisco Alves
de junho de 1912, no Districto Federal, professora, solda Silva e de, Alice Amélia Salgado, nascido- a 27 de
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
julho de 1911, no Distrieto Federal,.barbeira, solteira,
Anchieta, (Qualificação requerida.)
com domicilio eleitoral no districlo municipal de Jaca-,
ÇIDAL GOULART DE CASTRO (2.735), filho de Felisbino
> répaguá. (Qualificação ex officio. B . E . 77, n . 1.391.)
de Castro e de Braulia Goulart de Castro, nascido a 4 de
novembro de 1905, em Itaquy, Estado do Rio Grande do
ANTÔNIO JOSÉ DE CARVALHO (2.750),. filho de AdelaideSul, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto
C.outinho de Carvalho, nascido a '26 de nrarço de 1898,
municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação ex officio,
ho Districto Federal, barbeiro, • solteiro,' com domicilio
B . E . «4. n . 1.982.)
eleitoral no districto municipaUde Jacarepaguá. (Qualificação ex officio, B . E . 77, n.- 1.457.)
. :•
CALIXTO BlSSAET (2.736), filho de Felicio Bissaet e de
JOSÉ PINTO DOS ANJOS (2.751), filho de Joaquim Piido
Emilia Bissaet, nascido a 14 de outubro de 1909. em
dos Anjos e de Leonor Baptista, Pinto, nascido a 28 de
S. Luiz Gonzaga, Estado do Rio Grande do Sul, militar,
fevereiro de 1912, no Districto, Federal,, operário, s o i solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
• teiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal.de
de Jacarepaguá, -(Qualificação ex officio, B . E . 84,
Jacarepaguá. (Qualificação ex officio, B . E . 82, nu. n . 1.983.)
mero 1.620.)
" '
AMÉRICO RODRIGUES SEIXAS (2.737), filho de Bernado
Filho ,e de Suzana Olympia Seixas, nascido a 13 de
CLARINDO LOPES TEIXEIRA (2.752), filho de Maria d a
dezembro de 1900, em Affonso Penna, Estado da Bahia,
.' Conceição, nascido a 24 de dezembro de 1909, em Panamilitar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u * ty, Estado do Rio de Janeiro, 'operário, solteiro, com
nicipal d e Jacarepaguá. (Qualificação ex officio, B . E .
i domicilio eleitoral no districto municipal de 'Madureira.
84, n . 1.907.)
(Qualificação requerida,)
Í
ftOBERTO DE SOUZA VASCONCELLOS (2.738), filho de
RY CORRÊA FRAZÃO (2.753;. filho de Manoel Corrêa F r a Genserico Albino -Souza e de Zulmira - Rosa de - Souza,
zão e de /Ceeilia Ricardina Frazão, nascido a 23 de
nascido a 2b de fevereiro de 1910, no Districto Federal,
í novembro de 1910, no Districto Federal, operário, solfunecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
teiro, com domicilio eleitoral no" districto municipal de
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex
Madureira. (Qualificação requerida.) •
officio, B . E . 23, n. 2.535.) - > ' • • •
JOÃO FERREIRA LEAL (2.754), filho . de João Ferreira
1AYME MESQUITA DE SOUZA (2,739), filho de Leopoldo
:' Leal e.de Felismina Ferreira Leal, nascido a ,22 de fe.Francisco Souza e de Esmerilha .Mesquita Souza, nascido
vereiro de 1891, no Districto Federal, negociante, casaa 21 de outubro de 1907, em Itabuna, Estado da Bahia,
-. ', do, com, domicilio eleitoral no districto municipal .de
mecânico, casado..- com - domicilio eleitoral no districlo
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
municipal de Anchieta. (Qualificação requerida..)
ANTÔNIO LUIZ. POMPEU (2.755), filho de. Manoel Luiz
ADHERBAL ORLANDO MENDES (2.740), filho de Daniel
Pompeu e de Elisa Maria de Jesus, nascido a 31 dé ouOrlando Mondes e de Amélia Ferreira Mendes, nascido
tubro de 1909, no Distr.itco Federal, operário, solteiro,
a 25 de dezembro de 1901., em Triumpho, Estado de
com domicilio eleitoral no districto municipal de AnPernambuco, funecionario. publico, casado, com domichieta. (Qualificação requerida.)
cilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
MERCEDES "CORRÊA DA GAMA (2.750), filha d e , F a u s t o
(Qualificação requerida.)
Corrêa da Gama e de Evangelina Mallet Gama, nascida
ÜLDÃO JOSÉ DA ROSA (2.741), filho de Justino José da
a 14 de novembro de 1908, no Districto Federal, domesRosa e de Olivia das Dores Rosa, nascido ,a 20 de n o " ', tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u n i vembro de 1911, no Districto, Federal, operário, solteiro,
/
cipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de JacaATHAYDE MATTOS (2,757), filho de Joaquim de Mattos e
repaguá. (Qualificação requerida.)
de Elvira Marins de Al.attos, nascido a 1 de abril de
MARCIANA BALBINA DA PIEDADE (2.742), filha de^Joâo
1909, em Magé, Estado do Rio de Janeiro, praticante de
Gomes Tavares e de Balbina Andreza Piedade, nascida
pbarmaeia, casado, com domicilio eleitoral no districto.
a 2 de dezembro de 1889, em Vassouras, Eslado do Rio
municipal de' Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
de Janeiro, cabellereira, casada, com domicilio eleitoral
HORACIO PEREIRA DE AZEVEDO (2.'758), filho de Estacia'
no districlo municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex
Analia da Gloria, nascido a 14 de janeiro de 1888, no"
officio. B . E . 77. n . 1.384.)
Districto Federal, operário, solteiro; com domicilio
MARIO FRANCISCO ROSA (2,743), filho de Saturnino F r a n eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.. (Quacisco Rosa e de Fausíelna Francisco Rosa, nascido a.
lificação, requerida.)
10 de janeiro de 1910, no Districto. Federal, barbeiro,
MILTON CRUZ (2.759), filho de Mario Gonçalves Pereira
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
da Cruz e de Ambrosina Montenegro da Cruz, nascido
de Jacarepaguá. (Qualificação ex officio, B . E . 77, n u a 29 de dezembro de 1910, no Districto Federal, operámero 1.395.)
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.) •
LINDOLPHO NORBERTO DE LIMA (2.7.44), filho de F r a n ODILON JOSÉ DIAS -(2.760), filho de Sebastião José Dias e
cisco Jerònymo Lima e de Filonicna Jesus de -Lima,
de Maria Saldanha Dias, nascido a 2 de março de 1912,
nascido a 6 de junho" de 1879, no Districto Feder-d,
no Districto Federal,-commercio. solteiro, 'com domicilio
barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto
:
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eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
. .
HERCULES CONFORTO (2.761), filho de Miguel Conforto
e de Carolina Adio, nascido a 6 de janeiro de 1890, em
Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro, empregado publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
ODILON .CARLOS DE CARVALHO (2.762), filho de Carlos
Evaristo Carvalho e de Amélia Alves Carvalho, nascido
a 19 de abril de 1908, no Districto» Federal, empregado
publico, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Madureira. (Qualificação requerida.)
SEBASTIÃO AVELINO (2.763), filho de Marcos Avelino e
de Heloísa Eva, nascido a 16 de agosto de 1905, em
Bello Horizonte, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex officio, B . E . 77, n . 1.197.)
MARIA LOURDES PEREIRA (2.764), filha de Matheus F i o re e de Maria Conceição Fiore, nascida a 14 de outubro de 1906, no Districto Federal, domestica, casada, com
domicílio eleitoral no districto municipal de Madureira.
(Qualificação requerida.)
OSMAR SIMEÃO DOS ANJOS (2.765), filho de João Calisto
dos Anjos c de Clarisse Eunice dos Anjos, nascido a 14
de fevereiro de 1910, no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
TERTULIANO JOSÉ DE SOUZA (2.766), filho de Brandiu*
Maria Rosa, nascido a 3 de janeiro de 1906, em Maricá,
Estado do Rio de Janeiro, conductor, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação requerida.)
ANTONIO BENTO DO NASCIMENTO (2.767), filho de Albino Bento Nascimento e de Marcelina Paulino Nascimento, nascido a 8 de setembro de 1897, em Mathias
Barbosa, Eslado de Minas Geraes, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
OLYMPIO ANTONIO DE OLIVEIRA (2.768), filho de Agostinho Antônio Cruz e de Carolina Maria Oliveira, nascido a 25 de janeiro de 1894, em Cambucy, Estado do Rio
de Janeiro, barbeiro, casado, com domicilio e l e i t o r a l n o
districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação ex
officio, B, E . 77, n . 973.)
PEDRO PEREIRA DA SILVA (2.769), filho de Luiz Pereida da Silva e de Joaquina Leonor da Silva, nascido a
29 de junho de 1887, em Recife, Estado de Pernambuco,
empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação
requerida.)
GUILHERME ANTONIO DOS SANTOS (2.770), filho de João
Antônio dos Santos e de Romana Maria Santos, nascido
a 2 de agosto de 1893. no Districto Federal, operário,
solteiro,- com domicilio eleitoral ho districto municipal
de Madureira. (Qualificação requerida.)
PEDRO PAULO MOREIRA (2.771), filho de Luiz Gonzaga
Moreira e de Maria Justina Nascimento, naseido a 29 de
junho de 1890, em Bom Jardim, Estado do Rio de J a neiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Anchieta. (Qualificação requerida.)!
ANTÔNIO FRANCISCO XAVIER (2.772), filho de Francisco
Paulo Xavier e de Almerinda Fernandes Xavier, naseido
a 21 de setembro de 1912, no Districto Federal, musico,
solteiro, com domicílio eleitoral no districto municpal
de Jacarepaguá. (Qualificação ex officio, B . E . 74, xm.mero 780.)"
CARLOS XAVIER (2.773), filho de Francisco Paulo Xavier
e de Almerinda Fernandes Xavier, nascido a 9 de outubro de 1913, no Districto Federal, musico, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarépaguá. (Qualificação ex officio, B . E . 74, n . 781.)
ANTÔNIO GOMES DE OLIVEIRA (2.774), filho de Antônio
Gomes Oliveira e de Rita Pereira Sacramento, nascido a
10 de fevereiro de 1891, em Aveiro, Portugal, operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal ds
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
HENRIQUE DE CHRISTO ALVES (2.775), filho de Bruno
José Alves e de Maria Clarinda Christo Alves, nascido a
27 de setembro de 1905, em Curuça, Estado do Pará,
medico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex officio, B .
E . 80, n. 1.244.)
OCTACILIO DOS SANTOS MAIA (2.776), filho de Carlos"
Santos Maia e de Virgínia Ostia Maia, nascido a 24 de
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julho de 1913, no Districto Federal, musico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex officio, B . E . 74, numero
782.)
MARIO LOPES DA SILVA (2.777), filho de Jovita Maria da
Conceição, nascido a 27 de agosto de 1905, no Districto
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação re*<
querida.)
EUZEBIO DIONISIO DE QUEIROZ (2.778), filho de Dionisio José de Queiroz e de Alberta Maria da Conceição
Queiroz, nascido a 13 de abril de 1891, em Taubaté, E s tado de São Paulo, trabalhador da Inspectoria de
Águas, casado, com domicilio eleitoral nó districto m u nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio, B . E .
78, n . 20.)
EDGARD VIEIRA DA CUNHA (2.779), filho de José Vieira
da Cunha e de Edméa Baptista da Cunha, nascido a 24
de dezembro de 1915, no Districto Federal, commercio',
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
FRANKLIN FARIA TORRES (2.780), filho de Domingos F a ria Torres e de Aurora Amorim Torres, nascido a 9 de
dezembro de 1906, no Districto Federal, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Madureira. (Qualificação ex-officio, B , E . 79.)
ISAIAS RIBEIRO DE SOUZA (2.781), filho de José de Souza
Monteiro e de Maria Soledade B . Leite, nascido a 6 de
julho de 1909, em Recife, Estado de Pernambuco, m i l i tar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação ex-officio, M. E . 79.)
JOÃO RODRIGUES (2.782), filho de Mariano Rodrigues e de
Raymunda Rodrigues, nascido a 17 de outubro de 1967,
no Estado do Pará, militar, casado, eom demicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação
ex-officio, B • E . 79.)
MANOEL DE OLIVEIRA PINHEIRO (2.783), filho de F r a n cisco de Oliveira Pinheiro e de Adelaide lzabel Medeiros
Pinheiro, nascido a 11 de janeiro de 1875, no Districto
Federal, commercio, casado, com domicilio (-leitoral no
districto municipal de Madureira. -(Qualificação r e q u e rida.)
ANTONIO RUFINO DOS SANTOS (2.784), filho de Antônio
Genuíno dos Santos e. de Jovina Baptista dos Santos, n a s - cido a 30 de julho de 1906, em Olinda, E.stado de Pernambuco, operário, casado, com domicilio eleitoral nd
districto municipal de Anchieta. (Qualificação
cx-officio, B . E . 78, n . 55.)
LADISLAU TEIXEIRA DO NASCIMENTO (2.785), filho dé
Tertuliano Feiiciano do Nascimento e de Zulmira Teixeira do Nascimento, nascido a 8 de fevereiro de 1910,
no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
JOÃO DE AGUIAR BOTTO DE MELLO (2.786), filho de S e bastião Aguiar Botto Mello e de Roberta Alves de Aguiar,
nascido a 21 de maio de 1911, em Ladario, Estado de
Matto Grosso, bombeiro, solteiro, coni domicilio eleitoral
no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação r e querida .)
JOÃO CORRÊA DE MORAES (2.787), filho de Anthero Antônio de Moraes e de Maria Regina Corrêa, nascido a 2
de junho de 1907, em Riachuelo, Estado de Sergipe, e m pregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Madureira. (Qualificação ex-officiò, B . E . 70.)
EDUARDO CRATINGUI FONSECA '(2.788), filho de Augusto Marianno da Fonseca e de Maria Augusta Fonseca,
nascido a 25 de outubro de 1910, no Districto Federal,
ferroviário, casado, com domicilio eleitora! no districto,
municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
LINCOLN CARDOSO MAIA (2.789), filho de Manoel Moutinho Maia e de Elvira Cardoso Maia, nascido a 18 de n o vembro de 1906, no Districto Federal, commercio, sol-'
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
MARIO RODRIGUES DE OLIVEIRA (2.790), filho de Manoel
Rodrigues da Silva e de Maria Rodrigues da Silva, n a s cido a 27 de maio de 1910, em Campina Grande, Eslado"
da Parãhyba do Norte, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação requerida.)
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•14 de julho de 1900, em SanfAnna do Livramento; E s tado do Rio Grande do Sul, militar, solteiro, com domi< cilio eleitoral no districto municipal de Madureira.
'{Qualificação ex-officio, B . E . 81, n . -5.)
JÚLIO FERREIRA ALVES (2.-807), filha de Gonçalo Alves
- - Telões e de Maria Ferreira Alves, nascido a 5 de janeiro
de 1890, em SanfAnna do Deserto, Estado de Minas, Geraes, marceneiro, casado, -coni domicilio eleitoral no,'districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação requerida.)
CELSO DE HOLANDA CAVALCANTE (2.808), filho de Alexandre de Holanda Cavalcante e de Maria Ramos Cavalcante, nascido a 31 de dezembre de 1900, em Viçosa,'Estado de Alagoas, sargento-ajudante, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação ex-officio, B . E . $2, n . .1.764.)
JOAQUIM DOS SANTOS SANCHES (2.809), filho de João An, tonio Sanches e de Isabel Sanches, nascido a 28 de julho
de 1890, «in Ribeirão Bonito, Estado de São Paulo, m u sico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Madureira. (Qualificação requerida.) "
DILPHINO BARBOSA DA COSTA NOVAES (2.810), filho
de Antônio Ferreira da Costa Novaes e de èeverina Barbosa Lucena Nevaes, n a s c i d o ^ 29 de março de '1914, no
Estado de Pernambuco," funecionario publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação ex-officio, B . E . 76, n . 177.)
NELSON NEVES BARRETO (2..S113, filho de Hyppolito
Barrei-o « de Francisca- Neves Barreto, nascido
a 2 de outubro de 1896, em Campos, Estado do Rio
de Janeiro, commereio, .casado, com domieiiio eleitoral ,
no districto municipal de Madureira. (Qualificação r e querida.)
^
FRANCISCO CARVALHO "CRUZ "FILHO (2.812), filho de
Francisco Carvalho Cruz e de Izólina Guimarães Cruz,
nascido a 4 de abril de 1912, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
RENATO LUIZ DO NASCIMENTO (2..813), filho de Theodcrico Luiz Nascimento e de Maria Gloria Vieira, nascido
a 31 de outubro de 1913,, no Districto Federal, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral no' districto municipal
de Jacarepaguá. .(Qualificação requerida.)
FORTÜNÂTA FERREIRA NUNES DA ROCHA (2.814).
ELISA STON (2.815), filha de Jerònymo Telles Lemos e' de
. Adilía Telles Lemos, nascida a i l de setembro de 1906,
no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
--'
MARCO AURÉLIO CARPES (2.816), filho de Rozendo ..Carpes
e de Carmosina Carpes, nascido a 4 de dezembro de
1909, em Alegrete, Estado do Rio Grande do Sul, militar, .solteiro, com domicílio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação ex-officio, B„ E . 84,
officio, B . E . 70. n . 11.)
n. ,2.162.)
ARNALDO GONÇALVSS FERREIRA '(2.801), filho de José
EDGAR VIANA DE ANDRADE (2.817), filho de Luiz RaGonçalves Ferreira e de Elisa "Velloso Ferreira, nascido
bello Andrade e de Lucilia Viana Andrade, nascido ã 8
a 5 de julho de 1907, no Districto Federai, militar, ca- de fevereiro de 1907, em Belém, Estado. do Pará, comsada, com domicilio eleitoral no districto municipal cie
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u Madureira. (Qualificação-5«-oj7icio, B . E . 84, n. 2.155.)
nicipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
" JOSE' RODRIGUES RIBEIRO (2.802), filbo de Raymundo
FELIX FERREIRA DE SOUZA (2.818), filho dé Getulio F e r Rodrigues dos Santos e de Firmina Rodrigues de Castro,
r e i r a ' d e Souza, e de Felismina Maria - Jesus, nascido a 15.
nascido a 12 de dezembro de 1894, em Queixada, Estado
de fevereiro de 1906, era Goyaz, militar, solteiro, com
do Ceará,' alfaiate, solteiro, com domicilio eleitoral no
domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepadistricto" municipal de Jacarepaguá. (Qualificação r e guá. (Qualificação ex-officio, B. E . 79, n . 28.)
querida.)
SEBASTLÃO SILVA TAMANQUEI-RA (2.819), filho de AntôQCTAVIANO BAPTISTA DOS REIS '(2.803), filho de João
nio Silva Tãmanqueira e de Clemência Nunes, nascido a
. Baptista dos Reis e de Leonor Murari, nascido a 6 de
,20 de janeiro de 1884, na Parãhyba.do Sul, Estado do
janeiro de 1904, em Juiz de Fora, Estado de Minas GeRio de Janeiro, medico, casado, .com domicilio eleitoral
raes, operário, casado, com domicilio eleitoral no distrino districto municipal de. Madureira. (Qualificação r e cto municipa] de Jacarepaguá. (Qualificação requerida)
querida.)
JOSE' DO NASCIMENTO (3.804), filho de'Miguel do NasSIZENANDO ARAÚJO CARVALHO (2,8.26), filho de José
;imento e de Anna do Nascimento, nascido a.7 de julho
^ Araújo Carvalho e de Maria Rosa Moreira Carvalho, nasde 1890, èm Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, funeido a 10 de janeiro, de 1911, no Districto Federal, comecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto m u districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação
exnicipal de Madureira,. (Qualificação requerida.)
officio, B . E , 70.)
'- •
DEODATO SARAIVA DA SILVA (2.821), filho de Francisco
, . Malaquias da .Silva e de Josepha Saraiva da Silva, nasARMANDO LOPES AREIAS (2.805), filho de Henrique Lopes
cido a 27 de agosto de 1910, em Grato, Estado do Ceará,
Areias e de Adelaide Maria Conceição, nascido a 8 de
sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral ao
outubro de .1910, no Districto Federal, commercio, solteidistricto municipal de- Madureira. (Qualificação ex-offir o ^ com domicilio eleitoral no districto municipal de
<cio, B . E . Z8, n . 215..)
Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
JOÃO CELESTINO DE CARVALHO (2.822), filho áe-Msé CeFERRANDO FERNANDES (.2.806), filho Oe Ernesto F e r n a n lestino -de Carvalho e de Generosa Angélica Guimarães,
des e de Maria Joaquina SanfAnna Fernandes, nascido a
PUARAGIABA GUIMARÃES LOBO '{2.7.91);, filho de Adtonitf
José Lobo Júnior e de Julieta Guimarães Lobo, nascido
a 5 de outubro de 1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, com*domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
JPENEDICTO LAURO DO NASCIMENTO (2.792), filho de
Manoel Raymundo do Nascimento e de Cursina Laura do
Nascimento, nascido a 14 de abril de 1904, em Caxias,
Estado do «Maranhão, militar, casado, com domicilio eleitoral mo districto municipal de Jacarepaguá. .(Qualificação ex-officio, B . E . 87.)
Í5REGORIO ADRIANO PEREIRA. (2.793), filho de Amélia
Pereira Corrêa, nascido a 25 de novembro de 1899, no
Districto Federal, commercio, ^solteiro, com domicilio >
eleitoral no distrieto munieipaPde Jacarepaguá. (Qualificação requerida.)
MANOEL DOMINGOS BASTOS (2.794), filho de Manoel Domingos- Bastos e de Hõnorína Ritta da 'Conceição, nascido a 26 de junho de 1 882, no Distrieto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Madureira. (Qualificação requerida.)
MíANCIO PEREIRA BAPTISTA (2.795), filho de Franco Pereira Nunes e de Maria Pereira Nunes, nascido a 8 de
abril de 1910, na Parãhyba do Sul, Estado do Rio de J a - .
neiro, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no.districto municipal de Jacarepaguá, (Qualificação
ex-officio,
B . E . 84, n . 1.986.)
MIGUEL FERREIRA DA COSTA (2.796), filho de Firmino
dos Santos Costa e de Luzia Maria da Coneeição, nascido
- a 10 de janeiro de 189,9, em Cupira, Estado de Alagoas,
commercio, solteiro, com domicilio eleiloral no districto
municipal de Madureira. (Qualifieaçíio requerida.)
©JÂLMA DE BRITTO (2.797), filho de Américo de Britto e
de Andrelina Doria de Britto,, nascido a .2 de dezembro
de 1913, no Districto Federai, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Madureira. (Qualificação requerida.)
JOSE" VALENÇA (2.798), flho dé Belmiro Ramos Valença a
âe Olalia Maria da Conceição, nascido a 6 de outubro de
1900, em Rio Bonito, Estado do Rio dc Janeiro, e m p r e gado publico.'casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação
ex-officio,
B . E . , 7 0 , n. 42.)
ROMUALDO JOSE' DE BOMFIM (2.7991, filho de Ser-giõ
José do, Bomfim e de Francisca Victoria do Bomfim, nascido a 7 de fevereiro de 1899, em São Salvador, Estado
da Bahia, funecionario publico, 'casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio, B . E . 70. n, 52.1
S&NTONIO FERNANDES FONSECA (2.800), filho de Manoel
Fernandes da Fonseca e de Joaquina Rosa da Fonseca,
nascido a 4 "de junho de 1378, no Districto Federal,
funecionario publico, casado, com" domicilio eleitoral no
districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex:
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nascido a 7 de setembro de- 1903, em Villa Aquidaban,
Estado de Sergipe, sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral no districco municipal de Madureira..
(Qualificação ex-officio, B . il. 75, n. 40.)
PEDRO BARTHQLOMEU (2.823), filho de Berto da Silva
e de Maria da Silva, nascido a 5 de novembro de 1900,
em Montanha, Estado do üio Grande do Norte, sargento
da Armada, casado, com domieiiio eleitoral no dislricto
municipal de Madureira. (Qualificação ex-officio, B. E.
78, n. 547.)
, .FFONSO RAYMUNDO NABINGER (2.824), filho de-João
Pedro Nabinger e de Hermi.nia Nabinger, nascido a 14
de dezembro de 1898, em São Leopoldo, Estado do Rio
Grande do Sul, sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto municipai de Anchieta. (.Qualificação ex-officio, B . E . 78, n . 404:-)
PEDRO SALLES COELHO (2.825), filho de João de'Salles
Coutinho e de Josepha de Salles Coelho, nascido a 5 de
maio de 1908, Estado do Ceará, militar, casado, com domicilio eleitora! no districto municipal de Madureira.
(Qualificação ex-officio, B . E . 75. n . 28.)
FELIX VALOIS DA SILVA (2.326), filho de João Rodrigues
da Silva e de Isabel da Cruz Monteiro Silva, nascido a 20
de novembro de 1899, militar, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação ex-officio, B . E . 75, n . 297.)
JOSE' LINHARES DE MENDONÇA (2.827), filho de Theodomiro Pinto de Mendonça e .de Rosa Linhares Mendonça,
naseido a 27 de março de J903, no Estado > de Alagoas,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira.
(Qualificação ex-officio, B . E .
78, n . 679.)
, ONAS MARTINS CHAVES (2.328'>, filho de Leoncio Martins'
Chaves e de Maria Moreira de Vasconcellos, nascido a 13
de agosto de 1891, em Murissi, Estado de Alagoas, sargento da Armada, casado, .-.om domicilio eleiloral no districto municipal de Madureira (Qualificação
ex-officio,
B . E . , 78, n , 465.)
ANTONIO VIEIRA (2.829), filho de Balduino José da Silva
e de Thereza Vieira da Silva, nascido a 4 de setembro de
1895, no Districto Federal, operário publico, casado', com
domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira.
(Qualificação ex-officio, B..TL 72, n . 28.878.)
ANICETO DE SOUZA LIMA (2.S30), filho de Raymundo Souza Lima e de Maria de Souza da Conceição, nascido a 17
de abril de 1895, sub-official da Armada, casado, com domicilio'eleitoral no districto municipal dê Madureira.
Qualificação ex-officio, B . E . 73,.n. 006.)
JOÃO VIEIRA DO NASCIMENTO (2.831), filho d c A v c l i n o
Vieira do Nascimento e de Josepha Maria de Jesus, nascido a 20 de julho de 1906, em Lagarto, Estado de Sergipe, sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira.
(Qualificação
ex-officio, B . E . 78, n.. 577.)
JACINTHO DA CRUZ (2.832), fillio. de Evaristo José da Cruz
e de Maria Emilia de Jesus, nascido a 16 de agoslto de
1899, em Itajubá, Estado de Minas Geraes, sargento d a .
Armada, casado, com domieiiio eleitorai no districto m u nicipal de Madureira.
(Qualificação ex-officio, B . E .
78, n. 255.)
HERMES CABRAL SANTIAGO (2.833), filho.dè Heraclito
Carneiro
Santiago e de Marceliina
Cabral
Santiago,
nascido a 29 de janeiro de i903. em Lagoa do Carro, Estado de Pernambuco, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação
ex-officio. B . E . 75, n . 97.)
PLÁCIDO JOSE' DOS SANTOS ;2.834), filho de Manoel F e lippe Nery e de Joanna Baptista Cordeiro, nascido a 4
de julho de-1904, em Belém, .Estado do Pará, sargento da
Armada, casado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de. Madureira.
(Qualificação ex-offiexo, B. E .
78, n . 508.)
LUIZ ALVES DA SILVA (2.835), filio de Francisco Alves da
da Silva e de Maria Rita da Silva, nascido a 15 de janeiro de - 1907,-em Escada, Estado de Pernambuco, sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação
ex-officio,
B . E . 78, n . 508.)
LYDIO ANTONIO PEREIRA (2.S36). filho de Antônio Pe. reira e de Emiliana dos Santos, nascido a 28 de janeiro
de 1898, em Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro,
sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral no
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districlo municipal de Mad-.ire>ra. (Qualificação ex-ofiicio, B. E . 75, n. 95.)
CONFIADO DA SILVA SANTOS (2.837), filho de Leoncio dos '
Santos e de. Gertrudes da Silva, nascido a 19 de abril de
1897, em São Francisco de Assis, Estado do Rio Grande
do Sul, sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. 'Qualificação ex-officio, B . E . 75, n . 15.)
GUMERCtNDO MARINS CAMPOS (2.838), íilho de Agostinho
Marins Campos o de Anesia Marins Campos, nascido a
25 de dezembro de 1912, no Districto Federal, empregado
municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Madureira. (Qualificação
ex-offieio.B.E.
77, n. 202.)
JOSE' DE SOUZA (2.839), filho de Archimedes de'Souza e
de Rosa Martins de Souza, nascido-a 1 de junho de 1913,
no Districto Federal, empregado municipal, solteiro, com
domicilio eleitoral no districlo municipal de Madureira.
(Qualificação ex-officio, B . E . 74. n . 380.1 .
HENRIQUE PAIM DOS SANTOS (2.840). filho de João Narciso dos Santos Paim e de Olympia Rita do Amor Divino,
nascido a 27 de setembro de 1872. no Districto Federal,
empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Madure.iri. (Qualificação ex-offi• cio, B . E . 78, n . 112.)
FELIPPE JOSE' DA SILVA (2.8111. filho de Manoel José da
Silva, e de ..Carolina .Isabel da Silva, nascido a 7 de setembro de 1897. no Districto Federal, empregado m u n i cipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Madureira.
(Qualificação ex-officio, B . E .
87. n . 86.)
FELTZÀRDO JEREMIAS GOMES (2.842). filho de Jeremias
Dyonisio Gomes e de Sarah Maria da Conceição, nascido
a 6 de abril de 1888, em Maceió, Ectado de Alagoas, operário municipal, casado, com domicilio eleitora! no districto municipal de Jacarepaguá (Qualificação
ex-offieio. B . E . .59.)
WALDYR DA SILVA TAVARES (2.843), filho de Antônio da
Silva Tavares e de Elvira dos Santos Tavares, nascido- a
28 de outubro de 1912, no Districto Federal, empregado
municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Madureira. (.Qualificação ex-officio B . E .
79. n . 4.) .
ANTONTNO MANOEL PEREIRA (2.844), filho de Manoel P e reira e de Balbina Pereira, násudo a 25 de janeiro de
1903, em Cabo Frio. Estado do Rio de Janeiro, empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madure'ca. (Qualificação
ex-officio,
B . E . 87, n. 89 )
. ^
JOÃO FAGUNDES ESPIRITO SANTO (2.'845), filho de Manoel Casemiro dos Santos e de Maria Magdálena. nascido a 3 de mafço de 1894, no Estado de Sergipe.-empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Madureira. (Qualificação
exofficio, B . E . 83, n . 139.)
MANOEL COSTA DE MENDONÇA (2.846), filho de Manoel
Joaquim de Mendonça e de Anna Luiza de Mendonça,
nascido a, 7 de junho de 1911, no Districto Federal,
empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Madureira. • (Qualificação exofficio, B . E . 77, n. 205.)
JOSE' SEIXAS (2.847), filho de Joaquim Seixas e de.Maria
da Soledade, nascido a 15 de maio de 1888, em Portlgal,
empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Madureira. (Qualificação ex-officio, B . E . 77, n . 204.)
TOSE' MARIA DE ALMEIDA (2.848), filho de Cezalpino
José de Almeida e de Áurea Maria de Almeida, nascido
a 18 de março de 1910, em Vassouras, Estado do Rio
de Janeiro, empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação ex-officio, B . E . 87. n . 68.)
NORBERTO LINO BARBOSA (2.849), filho de Felippe Lino
Barbosa e de Maria José. da Conceição, nascido a 12 de
julho de 1899,- no Districto Federal, empregado m u n i _ cipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação ex-officio,
B. E.
77, n . 203.)
ISALTINA DOS SANTOS (.2.850), filha de Manoel Luiz dos
Santos e de Faustina Maria Pereira, nascida" a 7 de j a neiro de 1915, no Districto Federal, empregada municipal, solteira,- com domicilio eleitoral no districto muni-
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-'' ' cido a 26 de abril de 1914, no Districto Federal, emcipal-*-de Jacarepaguá. (-Qualificação 'ex-officio', B . E .
pregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
74, n. 4 Í 6 . )
^districto municipal de Madureira. (Qualificação
exARNALDO FRANCISCO DOS,SANTOS. (2.851), filho de Ânofficio, B . E . 75, n . 185.)
gelo Francisco dos Santos".e- de Avelina Maria Santos,
JAIR ROCHA. (-2.865), filho de Adelino Rocha e de Enedina
nascido á 13 de outubro de 1913, no Districto Federal,,
Moreira Rocha, naseido a 5 de abril de 1903, em" Mira-,
empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral
coma. Estado do Rio de Janeiro militar, rasado, com
no- districto municipal de Jacarepaguá.
(Qualificação
*«.• domicilio eleitoral no districto municipal de Anchieta.'
ex-officio, B . E . 87, n . 1-'.)
(Qualificação' ex-officio, B . E . 78, n\ 225.),
'
OLYMPIO PERRET JÚNIOR (2.852), filho d e . Olympio
ANTONIO GRÈGORIO PEREIRA (5.866), filho de MalaLima Perret e d ê Christina Teixeira Perret,. nascido à
.,
quias Pereira e de Emilia Maria Pereira, nascido a 13
17 de março de 1903, em Sumidouro, Estado do Rio de
de julho de 1894, em Vassouras, Estado do Rio.de J a Janeiro, militar, casado, com domicilio eleitoral no .
neiro,' militar, .casado, com domicilio eleitoral no d i s districto municipal de Anchieta. (Qualificação' ex-oftricto. municipal dé-Anchieta. (Qualificação
ex-òfficio,
ficio, B . ,E. 75, n.- 132'.)
• B . E . 78. n. -6,42.)
MANOEL SABINO DE AMORIM (2.853), filho de José SaWALDEMAR PINTO PACCA (2.867), filho de João Amaro
bino de Amorim e de Maria de Amorim, nascido, a 20
l
Pinto'Pacca- e . d e Virgínia Portella, nascido a» 12 do
de'agosto de 1900; em "Gachoeiro dò Itapemirim, Estado
''. agosto de 1900,..em S r Salvador, Estado da Bahia; milido-Espirito Santo, :.sárgénto .da Armada, .casado, com d o tar, casado, com domicilio eleitoral no districto munimicilio-eleitoral ho districto municipal de Madureira.~' ';•
cipal de Madureira. (Qualificação ex-officio, B, E. 82;
(Qualificação ex-officio, B . • E . 78, ri. 444.)
n. 1.914.)
•
.
FAUSTINO MARQUES DA SILVA (2.854), filho de Faustino Marques da Silva" e de Marcellina Marques da Silva,' . ÍRAYMUNDO FERNANDES GUIMARÃES (2.808), filho de
Raymundo d'AImeida Guimarães e d e Maria Fernandes"
nascido . a 3 de julho de 1901, em Rio Grande, Estado
,i,
da Silva, nascido a 12 de maio de 1908, em Floriano;
do Rio Grande do Sul, Sargento dâ. Armada, solteiro,
Estado do Piauhy, militar, casado, com .domicilio eleicom domicilio eleitoral no .districto municipal.de Ma•'«"*' '"' toral ino districto municipal dé-Madureira. (Qualificadureira. (Qualificação' ex-of ficio,' B . E . 75, h.""27:)
ção ex-officio. B . E . 79, n . 62.)
.-, •'. '
• NlUODEMOS DE OLIVEIRA' LIMA (2.855), filho d e José _ MANOEL JOAQUIM RODRIGUES (2.869), filho de Joaquim
Oliveira Lima e de M^ximiniana Maria Lima, nascido a
:
Rodrigues dos Santos "e de Camilla '.Maria da. Conceição,
16'de setembro de 1884, em' Atala,' Estado de Alagoas,
inascido a 17 de setembro de 1891, em Bom J a r d i m , ' E s sargento, da Armada, casado? com domicilio eleitorai
tado de Pernambuco, militar, casado, com domicilio
no districto municipal de Madureira.
(Qualificação
eleitoral no districto municipai de Anchieta. (Qualifiex-officio, B . E . - 7 5 . n. 268.)
cação- ex-officio, B . E . 79, n . ' 2 7 . )
:
JOSE' SOARES DA PAIXÃO (2.856), * filho de João José . ROMULO DE FREITAS COSTA (2.870), filho de Antônio.
Soares da Paixão e de Justina Maria da Conceição, nasTheodoriço de Freitas' Costa e de Nympha Castro de
cido a 11 de dezembro-dê 1897, em í o ã o Pessoa, Estado
Freitas Costa,, nascido a 6 de julho de 1901, em Nazada Parãhyba, sargento da Armada, casado, com domicireth, ^Estado 'da Bahia, militar, solteiro, com domicilio
lio eleitoral no districto municipal de Madureira.-.(Qua- . ,i • eleitoral no districto municipal de Madureira. •(Qualilificação ex-officip, B . E . 25, n . 2.)
.
ficação ex-officio, B . E . 75, n . 6.)
.
(*•••' «•
JOÃO BAPTISTA DA COSTA (2.857), filho de Espiridião ..NELSON MARQUES DA SILVA (2.871), filho de ' Manoel
' , José de SanfAnna e de Odilia Maria da--Soledade, nas- •' • - Marques da Silva e de'Carolina Costa da Silva,;nascido
cido a 9 de agosto de 1902, em Aracaju', .Estado de
a 27 de janeiro de 1900, em S. Salvador, Estado, da
Sergipe, .sargento da Armada, casado, com -domicilio
• Bahia,-militar, casado, com domicilio eleitoral no diseleitoral n o districto municipal de Madureira. (Quali-\
. „trietó municipal de Jacarepaguá.. (Qualificação ex-officação ex-officio, B . E . 75, h . 280.)
~
\
ficio .)
- <
JOSE' FERREIRA DOS SANTOS (2.872)', filho de Joaquim
ALCIDES DE SOUZA FERRO (2.858), filho de' Flprencio"
Ferreira dos Santos e de Maria dós. Reis Santos", nasci-v
de Souza Ferro e de Maria Ernestina Ferro, nascido a
dò. a 25 de agosto de 1890; em Guarahhtíns, Estado de
2 de julho de 1893, eUa"Ànembrangido, Estado d c AlaPernambuco, militar, casado, coni domicilio eleitoral
goas, sub-official da Armada, .casado,;.' com domicilio:
.-'.mo districto municipal de Madureira.- (Qualificação exeleitoral no _ districto municipal, de Jacarepaguá?- .
officio, B . E . 87, n . 50.)
"" '."
(Transferencia^ " .
. •
, .
••
.TOSK" AURÉLIO MALTA (2.873); filho de; Sylvio Malta ê
ANÍSIO CÂNDIDO DE OLIVEIRA . (2.859), filho de José :'fi:
de-Rosa Farias Braga; nascido a 28 de março de .1908,
Cândido da Silva e de Rosa'Maria dã Conceição," has,cidó'r
em Affonso Cláudio, Estado do Espirito, Santo, militari
• a 5 d e dezembro de 1901, em Maceió;'EstâdoTdé'Alagoas,' '-t;, solteiro, com domicilio eleitoral no.- districto municipal,
militar, casado, com domicilio eleitoral -no districto mu':
de Madureira. (Qualificação ex-officio, -B.- E . 79, n u nicipal de Madureira. (Qualificação ex-officio, B . É.*
' mero 42.)
,
: ' •
.. : • 75, n.v 396.)" - - - ' > ' " •
-" '----,
ANTONIO AGAPITO DE ANDRADE (2.860), filho de Anto- VMANOEL' TELLES DE MENEZES (2.874)', filho de Nórberto
nio Agapito Bulhões e dé Maria dá Conceição',, nascido , -' ' Alves de Menezes e de Firmina Maria Corrêa,.nascido
a 12 de junho de 1 9 0 1 > é m , S . -José, Estado do-.;-Rio ,-i v"_ -à 15 de janeiro de 1891, em "Ilhéos, Estado dá*>Bahia;
Grande do Norte, militar, Casado, com domicilio' elei-], ~; '"•:.. militar, casado., ..cpm ^domicilio eleitoral- no ..districto
municipal' de-Madureira. "(Qualificação ex-officio, B .
toral no districto municipal "de Madureira. • (Qualifi-" " "
cação ex-officio, B . E . 78, n . 637.)
*
:
' E . 87, n. ,1.898.)
- - *
-'•
ANTÔNIO BEZERRA DA SILVA (2.861), filho de Manoel '" HERACLITO FARIAS COSTA (2.875), filho detGregorio Cos*t á e-de Çelecina dè Farias- Costa, nascido a 14 de abril
Antonip da Silva e de Cândida Maria do Espirito Santo, ^
nascido" a 6 dejiezémbrb de 1890, em Bezerros, Estado • /*. de 1895, no E.stado de.Alagoas, militar, casado, còm dor
dé Pernambuco,'militar; ^casado, cõm domicilio eleitoral , "'".^ micilio. eleitoral no, districto municipal de Madureira.
(Qualificação ex-officio, ' B . E.-82, n . 25.)
no districto municipal dè -Madureira; -'(Qualificação ex-: '.-'- '
officio, B . E . . 7 5 , ' n . 73.)
. -. "
•PEDRILHO GONÇALVES DE GOUVEIA (2.876), filho de
ANÍSIO CÂNDIDO DE,ARAÚJO (2.862), f i l h o t e João" Cân- -'•'- i Sebastião-Gonçalves de Gouveia e de Maria Regina dos
Santos, nascido a .2 de novembro de 1900, envConceidido de Araújo e dé Maria Cândida de Araújo, nascido
" ção -do Rio Acima, Estado de Minas Geraes, militar, ca-^
a 11" de maio de 1902, em-Ceará Mirim, Estado dó Rio '
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
* Grande do Norte, militar, casado, com domicilio eleiMadureira. (Qualificação ex-officiò, B . E . 84, nume»
toral no districto municipal de Madureira. (Qualifica" - . ro 2. 124.)
. .. '"
ção ex-officio, B . E . 78,-"n. 371.) - NELSON MARTINS NERY (2:86'3),' f.UhoVde".Bernardino' da í?LEANDRO DE SOUZA RIBEIRO (2.877), filho de Alfredo
Joaquim Ribeiro e de Áurea de Souza Ribeiro, nascido
Costa Nery e de Eulalia Martins'Nnry, nascido a.22 de
'a 26.de outubro de 1904; no Dislricto Federal, militar^
março de 1903, em Magé, Estado do Rio de Janeiro, m i casado, com domicilio eleitoral rio districto municipal
litar, casado, com domicilio eleitorais ho'districto m u de Madureira. (Qualificação ex-officio,_ B . E . 78, n u nicipal de Anchieta'. (Qualificação ex-officicy B . E . 78, *
.'' .- mero 25:) . "
'> •
"
.
n . 610..)
•'.'-•
•'"• • . v , •> ,
-AL-TAÔR FERNANDES DA SILVA (2.864), filho d e ' J ú l i o ' THEODARD DO NASCIMENTO (2.878), filho de José To:bias do Nascimento, e. de Victalina do Nascimento, n a s Fernandes da Silva e de Amalia Martins da Silva, nas..
. V .
;

1
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ciclo a 24 de ma o de 1899, em Angra dos Reis, Estado
do Rio de Janeiro, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio, B . E . 81,. n . 3.)
ARGEMIRO DA SILVEIRA ZOZIMO (2.879), filho de Zozimo Alves da Silveira e de Maria Silveira Vargas da
Silveira, nascido a 25 de dezembro de 1895, em São
Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, militar, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Madureira. (Qualificação ex-officio, B . E . 82, n. 32.)
FREDERICO ANTONIO DA ROCHA (1.942), filho de Camillo Antônio da Rocha e de Idalina Maria da Rocha,
nascido a 15 de julho de 1897, no Districto Federal,
barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Madureira. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO XAVIER LEITE (1.018), filho de Benedicto
Leite. Xavier e de Andrelina Maria de Medeiros, nascido a 23 de dezembro de 19H, em Rosário, Estado dõ
Maranhão, empregado publico, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Jacarepaguá. (Qualificação ex-officio, B . E . 70, n. 27.)
OENTIL VARGAS DERGAL (3.959), filho de Comelío Arthur Vargas e de Minervina Vargas, nascido a 10 de fevereiro de 1898, no Districto Federal, empregado p u blico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Madureira. (Qualificação ex-officio, B. E. 37,
n. 30.418.)
Rio, 31 da agosto de 1934. — O escrivão,
Guilherme
HiL Medeiros.
DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORAL
(Districtos municipaes de Realengo, Campo Grande,
Santa Cruz e Guaratiba)
Juiz — Dr. Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda
Faço publico para os fins dos a r t s . 43 do Código e 25 do
Regimento dos Juizos e Cartórios Eleitoraes, que por este
Cartório e Juizo da 14 Zona Eleitoral estão sendo processados os pedidos de inscrições dos seguintes cidadãos:
a

«OSWALDO ALVES DE-OLIVEIRA (1.048), filho de Balbina
Marques de Oliveira, nascido a 5 dc abril de 1913, no
Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo Grand e . (Qualificação requerida, n . 1.008.).
AM AZ! LI O JOSE' DA SILVA (1.049), filho de José Prudencio da Silva e de Josefina Maria da Conceição, nascido
a 6 de junho de 1910, no Districto Federal, funecionario
publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida,
n . 770.)
DALBERTO' ALVARES DE AZEVEDO (DR.) (1.050), filho
de José Antônio Alvares de Azevedo e de Amélia Alvares de Azevedo, nascido a 28 de março de 1905, no E s tado do Rio de Janeiro, medico, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n . 1.258.)
WALDOMIRO JOAQUIM RAMOS (1.051), filho de André
Joaquim Ramos e de Maria Procopio da Cruz, nascido a
31 de dezembro de 1901, no Districto Federal, e m p r e gado publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida,
' n . 5.447.)
'
JOVINO ALVES (1.052), filho de Jovino Alves de Jesus e
de Pautilha Ferreira, nascido a 18 de janeiro de 1908,
no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 5.740.)
GILBERTO DE CAMPOS BOTELHO (1.053), filho de José
Botelho de Macedo Júnior e de Carlota de Campos Botelho, nascido a 27 de junho de 1916, no Districto F e deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Campo Grande. (Qualificação r e querida, n. 988.)
MANOEL NUNES DE CASTRO (1.054), filho de Leopoldina
Joanna Nunes, nascido a 12 de junho d e 1912, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilid eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação
requerida, n . 5.438.)
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M N I T A REZENDE DE MORAES (1.055), filha de Manoel
Gomes de Rezende e de Guiihermina Moreira Rezende,
nascida a 22 de janeiro de 1893, em Petropolis, Estado
do Rio de Janeiro, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
requerida, n. 2.435.)
MANOEL DIAS DE CASTRO (1.056), filho de Camillo José
Corrêa e de Cesarina Maria de Jesus, nascido a 12 de
fevereiro de 1900, no Districto Federal,., lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Guaratiba. (Qualificação requerida, n . 451.)
VICENTE MARTINIANO DE CARVALHO (1.057), filho de
Vicente Martiniano de Carvalho e de Benedicta Francisca Ramalho, nascido a 7 de junho de 1906, no Districto
Federal, pescador, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Guaratiba. .(Qualificação r e q u e rida, n . 4.613.)
RtJFlNO PINTO DA SILVA (1.058)', filho dé Lulzá Maria
da Conceição, nascido a 4 de março de 1891, no Districto
Federal, lavrador, viuvo, com domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de Guaratiba, (Qualificação requerida,
n . 477.)
CASSIANO ANTONIO DE OLIVEIRA (1.059), filho de Maria
Sezinada Paixão, nascido a 5 de janeiro de 1886, no
Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande. .(Qualificação requerida, n . 5.115.)
MARIO BORGES DE AZEVEDO (1.060), filho de Domingos
de Azevedo Ribeiro e de Joanna Rodrigues Borges, nascido a 28 de agosto de 1890, no Estado de Minas Geraes,
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida,
n . 1.017.)
ALEXANDRE CLÁUDIO SIQUEIRA (1.061), filho de Raphael José da Silva e de Dulcina Maria da Conceição,
nascido a 2 de maio de 1891, no Estado do Rio de J a neiro, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. ^Qualificação requerida,
n . 6.111.)
JOSE' MATHEUS FILHO (1.002L. filho de José Antônio Matheus e de Amélia Cardoso Matheus, nascido a 14 ds
abril de 1910, no Districto Federal, lavrador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, n . 99.)
OSÓRIO DA SILVA PORTO (1.065), filho de Sebastião d a .
Silva Porto e de Sebastiana da Silva Porto, nascido a '
12 de maio de 1914, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Campo Grande. (Qualificação requerida, n . 1.278.)
ACCACIO PEREIRA DA SILVA (1.066), filho de Athanazia
Maria de Asscmrpção, nascido a 18 de novembro de 1912,
no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, n. 5.855.)
MANOEL ALVES BAHIA (1.067), filho de Alexandre Alves
Bahia e de Luiza da Conceição, nascido a 13 de julho de
1892, no Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 4.540.)
FRANCISCO NUNES DA SILVA 1.074), filho de Manoel Nunes da Silva e de Firmina Rosa da Conceição, nascido a
22 de dezembro de 1890, no Districto Federal, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Guaratiba. (Qualificação requerida, n . 5.424.)
JÜLIO CESARIO DE MELLO (1.077), filho de José Cesario
de Mello e de Vicentina de Paula Cesario de Mello, n a s cido a 6 de setembro de 1876, no Estado de Pernambuco,
medico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n u m e . ro 5.558.)
DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORAL
(Districtos municipaes de Realengo, Campo Grande,
Guaratiba e Santa Çraz),
J u i z — S r . Francisco Cavalcanti F o n t e s dc Miranda

Faço publico, para os fins dos arts. S3 do Código e 25
4Q Regimento dos Juizos e Cartórios Eleitoraes, que poç
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este Car«'n"i<-. « FIV^n da «4a zona . Eleitoral,, estão sendo
p r o c ' ; . « i d o ? " c s " i - " í ' : n s e n peão ÜOS seguintes cidadão?:

PAULINO LUIZ DE OLIVEIRA (1.080), filho de Manoel Luiz
de Oliveira e de Eufrazia Maria da Conceição, nascido a
1 de julho de 1870, no Estado do Rio de Janeiro, pedreiro,
MANOEL DO NASCIMENTO (737), fillio de João Francisco
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Soares e de Maria. Teixeira Soares, nascido a, 10 de agosto
Realengo. (Qualificação requerida, n . 737..)
de 1911, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com doPAULO PINHEIRO FORTES (1.081), filho de Nivaldo Almicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba.
ceu de Oliveira Fortes e de Alzira Pinheiro Fortes, nas(Qualificação requerida, n . 5.755.) .
cido a 25 de outubro de 1914, no Districto Federal, comDORIO IGNACIO DE SOUZA (946), filho de Antônio Ignacio
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mude Souza e de Maria Augusta Almeida e Souza, nascido
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, n. 649.)
a 21 de abril de 1911, no Districto Federal, commercio,
ANTONIO FRANCELINO RAMOS (1.Õ82), filho de João F r a n solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
celino da Silva e de Benedicta Maria da Conceição, n a s de Realengo. (Qualificação requerida, n . 172.)
cido a 28 de fevereiro de 1912, no Estado do Rio de J a neiro, empregado publico, solteiro, com domicilio eleiCELINO JOSÉ ALMEIDA (951), filho de Anna Florisbclla
toral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
do Nascimento, nascido a 6 de junho de 1890, em Itarequerida, n . 5.293.)
guahy. Estado do Rio de Janeiro, pescador, casado, com
domicilio eleitoral.no districto municipal de Realengo.
MARIO GUERRA (1.084), filho de Jorge Guerra e de Maria
(Qualificação requerida, n . 667.)
- Lopes de Castilho, nascido a 16"de março de 1914, no
Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleiEUCLIDES LAURENTINO DE AGUIAR (954), filho de P a u toral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificavlino'Laurentino de Aguiar e de Guiihermina Francisca
ção requerida, 11. 612.)
\
da Conceição, nascido a 19 de agosto de 1912, no Estado
do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleiHENRIQUE
MOREIRA
CARDOSO
(1.085),'filho
de Manoel
toral no ^districto municipal de Campo Grande. (QualiMoreira
Cardoso
e
de
Cândida
Moreira:
de
Queiroz,
nasficação requerida, n . 5.065.)
cido a 15 de março de 1886, no Estado do Rio de Janeiro,
HÉLIO GOMES DOS SANTOS (1.008), filho de Idaíeeio Golavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto>
mes de Mello e de Kenedina Gomes dos Santos, nascido
municipal de Campo Grande. (Qualificação
ex-officio,
a 13 de março de 1904, no Estado de Sergipe, operário,
n . 254.)
casado, com domicilio, eleitoral no districto municipal de
EDUARDO RIBEIRO (1.086), filho de Geraldo Ribeiro J ú Campo Grande. (Qualificação requerida, n.. 989.)
nior e de Justina da Conceição, nascido' a 7 de janeiro de
MARCOLINO SEABRA DA ROSA (1.010), filho de Marcos
1900, no Districto Federal, operário, casado, com domiRosa e de Manetta 'Seabra Caravana, nascido 'a 13 de
cilio
eleitoral no districto municipal de Realengo. (Quajunho de Í901, no Estado do Rio de Janeiro, operário,
lif ica.ção requerida, n . 6.119.)
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
JOÃO JOSÉ DE SANTANNA (1.087), filho de Belisario José
de Campo Grande. (Qualificação requerida, n . 1.002.)
de SanfAnna e de Maria Minervina de SanfAnna, nasANTENOR FAGUNDES DOS SANTOS (1.014), filho d Rosa
cido, a 12 de maio de 1912, no Estado do Rio de Janeiro,
Amélia Teixeira, nascido a 21 de março de 1903, no Dislavradoiy solteiro, com domicilio, eleitoral no districto
tricto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral
municipal de Campo Grande. ÍQualificação
ex-officio,
no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação
n." 294.)
requerida, n . 976.)
JOAQUIM PEREIRA GONÇALVES (1,016), filho de BeneNICOLAU STODUTO (1.088.), filho de Paulo Stoduto e de
dicto José Gonçalves e de Francisca Pereira Gonçalves,
Eugenia Stoduto, nascido a 24 de agosto de 1907, no E s nascido a 1 5 de novembro de 1889, em Mangaratiba, E s tado do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com domicilio
tado do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Campo Grande. (Quaeleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualilificação requerida, n . 552.)
ficação requerida, n . 991.)
EPHIFANIO AUGUSTO RIBEIRO (1.089), filbo de Augusto
"JOSÉ JOÃO DE SOUZA (1.028), filho de José Alves de Souza,
Belmiro Ribeiro e de Maria Augusto Ribeiro, nascido a
nascido, a 15 de julho de 1902, no Estado do Maranhão,
14 de agosto de 1912, no Districto Federal, operário pucommercio, casado, com'domicilio eleitoral no districto
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida,
nicipal de Campo Grande. (Qualificação cx-officio, n u n . 995.)
mero 78.)
EUCLIDES FERREIRA DA SILVA (1.029), filho de Antonia
JOAQUIM FRANCISCO DA SILVA (1.090), filho de Antônio
Maria da Silva} nascido a 15 de maio de 1906, no Districto
Francisco da Silva e de Gracinda Ferreira da Silva, nasFederal, operário, solteiro, .com domicilio eleitoral, no
cido a 2 de janeiro de 1912, em Campinas, Estado de
districto municipal de Realengo. (Qualificação requeSãò Paulo, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
rida, n . 670.)
1
districto municipal- de Realengo. (Qualificação requeLAURÍNDO LUIZ DOS SANTOS (1.034), filho d Manoel
rida, n . 3.006.)
Luiz e de Angélica Anna dos Santos, nascido a 15 de
FRAGOLA ELZA SILVA ALBUQUERQUE (1.091), filha de
janeiro de 1900, no Estado do Rio de Janeiro, lavrador,
Orozimbo Luiz da Silva e de Maria de Castro e Silva, nas" casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
cida a 17 de dezembro de 1901, no Districto Federai, dod e ' G u a r a t i b a . (Qualificação requerida, n . 6.205.)
mestica, casada, com domicilio eleitoral no districto muSEBASTIÃO VIANNA (1.062), filho de Manoel José Vianna
nicipal dé Guaratiba. (Qualificação requerida n . 6.095.)
e de Ambrosina Vianna, nascido a 16 de>junho de 1912,
FELICIANA PINTO DE MACEDO (1.092), filha de Augusta
em São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, operário, solJosé Pinto e de Anna José de Macedo, nascida a 15 de
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
março de 1875, no Districto Federal, professora jubilada,
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n . 2.553.)
casada, com domicilio eleitoral no'districto. municipal ds
JOSÉ SANTANNA (1.068), filho de João SanfAnna e de
Quaratiba. (Qualificação requerida n . 5.423:).
Luiza Alves Feitoza, nascido a 12 de agosto de 1912, uo
PEDRO PEREIRA LEITE (1.093), filho de Pedro Perf-ra
Estado do Ceará, operário, solteiro, com domicilio eleiLeite da Silva e de Maria JcrVita Duarte de Silva, nascitoral no districto municipal de Campo Grande. (Qualido a 22 de fevereiro de 1888, no Estado do Rio de Janeificação requerida, n . 993.)
ro, negociante, casado, com domicilio eleitoral no d 1 -triVICTOR MARASSE ('1.069), filho de Paulo Marasse e de Ascto municipal' de Realengo. (Qualificação
requerida,
sumpta Saratti, nascido a 1 de agosto de 1910, no Disn . 122.)
tricto Federal, motorista, solteiro, com domicilio eleiHONORINA. DE MELLO PEREIRA (1.094), filha de JosA
toral no districto municipal de Realengo. (Qualificação,
.Alves de Mello'e de Honorina Ferreira de Mello, nasrequerida, n . ' 405.)
cida a 26 de novembro de 1894, no Districto Federal,
MAXIMINO JOSÉ DE MELLO (1.076), filho de Antônio Avedomestica, casada, com domicilio eleitoral no distci<"o
lino de Mçllo e de Constância Etelvina de Mello, nascido
municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida,
' a 30 de outubro de 1903, no Estado de Alagoas, empremero 5.737.)
gado publico, casado, com domicilio eleitoral no districto
HENRIQUE TELLES DE MORAES (1.095), filho de - J o s é
municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n . 734.) &.
Telles de Moraes e de Salomeia Veríssima de M01
MAXI.MINO DE CARVALHO (1.079), filho.de Antônio M a - ;
nascido a 20 de abril de 1902, no Districto Fede,Vi",
riano de Carvalho e de Luzia do Carmo Lopes, nascido a
commercio, casado, com domicilio eleitoral no. distnci.o
1 de dezembro de 1914, no Districto Federal, commermunicipal de Realengo. (Qualificação requerida, u...~
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i mero 4.831.) •'
cipal de Realengo. (Qualificação requerida, n . 883.)
e
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JOÃO NOGUEIRA DE BARROS ( 1 . 1 1 3 ) , filho de An!on<o
SEBASTIÃO FERNANDES DE AZEVEDO ,(1.096), filho fle
Francisco de Barros e de Maria Costa Nogueira, nasciJuiio Fernandes de Azevedo e de Francisca Mar^a da
Conceição, nascido a 2 de fevereiro de 1899, no Dislrido a 4 de maio de 1906, no Estado do Ceará, vigilante
cto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral
nocturno, solteiro,- com domicilio eleitoral no distrino districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação excto municipal de Campo Grande. (Qualificação requeofficio, n . 601.)
rida, n. 1 . 2 7 2 . )
JOSÉ TRI.CMPHO DA SILVA (1.098), filho de Carlota MaA.NTONIÒ LUIZ ( 1 . 1 1 4 ) , filho de Henrique José Luiz Í cie
ria da Conceição, nascido a 9 de outubro de 1898, no
Orcelina Maria da Conceição, nascido a 3 0 de julho rie
Districto Federai, operaTio, solteiro, com domr;ilio
1911, no Estado do Rio de Janeiro, funecionario pueleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualifiblico, solteiro, com domicilio eleitoral no distr.cto
carão requerida, n. 544.)
municipa! de Campo Grande. (Qualificação requerida,
ORLANDO LEAL CARNEIRO (1.099), fiiho de Herculanu
n. 1.303.)
Carneiro e de Perolina Leal Carneiro, nascido a 21 de
BENEDICTO DOMINGOS DE OLIVEIRA ( 1 . 1 1 5 ) , filho de
abril de 1914, no Districto Federal, estudante, solteiro,
José Domingos de Oliveira e de Sebastiana Barbara
com_domieiiio eleitoral no districto municipal de Cam
Maria da Conceição, nascido a 3 0 de março de 190S, no
po Grande. (Qualificação requerida, n . 1.254.)
Eslado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domiJOÃO RIBETRO (1.100), fiiho de Roque Rodrigues e dc Emicilio eleitoral no distrieto municipal de Campo Granlia Goulart, nascido a 21 de janeiro de 1907, no Disde. (Qualificação requerida, n. 6 . 2 8 4 . )
tricto Federal, empregado municipal, casado, com doMANOEL DE SOUZA COUTINHO ( 1 . 1 1 6 ) , filho de Ricarmicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba.
dina Pinto de Faria, nascido a 2 4 de maio de 1 8 9 1 , no
(Qualificação requerida, n. 833.)
Districto Federal, empregado municipal, casado, com
JOÃO FERNANDES DE AZEVEDO (1.101), filho de Juiio
domicilio eleitorai no - districto municipal de SantH
Fernandes de Azevedo e de Virginia Maria da ConceiCruz. (Qualificação requerida, n . 1 . 3 9 9 . )
ção, nascido a 28 de outubro de 1893, no Districto FeEUGÊNIO BARROS ( 1 . 1 1 7 ) , filho cie Arthur de Barra; e
deral, operário municipal, solteiro, com domicilio eleide Rosa Maria dos Anjos, nascido a 1 3 de dezembro de
t o r a l ' n o districto municipal de Santa-Cruz. (Qualifi1 9 1 0 , no Distrieto Federal, lavrador, casado, com docação requerida, n. 723.)
mieiiio eleitoral no districto municipal dc Guaratiba.
DIOGO AYRES DE CARVALHO (1.102), filho de José õ c r (Qualificação ex-officio. n. 8 7 . ) nardes de Carvalho e de Angela Ayres dos Reis, nasciJOAQUIM FRANCISCO ( 1 . 1 1 8 ) , filho de João Francisco r,
do a 6 de janeiro de* 1897, lavrador, casado, com domide Luiza Rodrigues, nascido a 11 de junho de 1 9 0 9 , no
cilio eleitoral no districto municipal de Campo GranDistricto Federal, commercio; casado, com domicilio
de. (Qualificação requerida, n . 1.205.)
eleitoral no districto municipal de Campo Grande.
JACY MOREIRA SAMPAIO (1.103), filho de Mario Morei-,
(Qualificarão requerida, n . 5 . 7 0 8 . )
ra Sampaio e de Nicolina da Silva Sampaio, nascido a
FLAVIO FERREIRA DA COSTA ( 1 . 1 1 9 ) , filho de Hilda Ma6 de 'junho de 1916, no Districto Federal, estudante,
ria da Conceição, naseido a 1 2 de maio de 1909, no Dissplteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
tricto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitode Campo Grande. (Qualificação requerida, n . 834.)
ral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação
BENTO RODRIGUES DOS SANTOS (1.104), filho de Eugênio Rodrigues dos Santos e de Alexandrina Gomes do?
ex-officio. n. 1 0 4 . )
Santos, nascido a 15 de junho de 1913, no Estado do
CLIMACO ANTUNES GESTEIRA ( 1 . 1 2 0 ) , filho dc Climano
Pio de Janeiro, lavrador, solteiro, .com domicilio eleitoAntunes Suzano e de Aurelia da Silva Gesteira, nascido
ral no distrieto municipal de Santa Cruz. (Qualificaa 2 8 de fevereiro de 1 9 0 5 , no Districto Federal, motoção ex-officio. n. 721.)
rista, solteiro, com domieiiio eleitoral no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, numero 5 . 0 5 2 . )
R.OMUÀLDO CARNEIRO JORDÃO (1.105), filho de Maine,
JOÃO DA CRUZ TEIXEIRA E SILVA ( 1 . 3 2 1 ) , filho de MaPereira -Carneiro e de Maria Carneiro Jordão, nasclcio
noel Teixeira da Silva e de Rosa Maria Maia cia Silva,
a 12 de julho de 1915, no Eslado do Rio de Janeiro, lanascido a 2 4 de novembro de 1 9 0 0 , no Districto F e ,-rador, solteiro, eom domicilio eleitoral no districlo
deral, commercio, viuvo, com domicilio eleitorai no dismunicipal de Santa Cruz. <Qualificação ex-officio, nutricto munioipal de Campo Grande. (Qualificação re-.
mero 619.)
querida, n . 5 . 1 4 4 . )
ADRIANO JOSÉ DE OLIVEIRA (1.107), filho de José NuiiMERICO RIBEIRO DA SILVA ( 1 . 1 2 3 ) , filho de Carolina
nes de Oliveira e de Antonia Rosa de Jesus, nascido 3
"Maria da Conceição, nascido a 1 1 de abril de 1 8 9 7 , no
3 de março de 1907, no Districto Federal,' operário,
Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleicasado,, com domicilio eleitoral no distrieto municipal
toral no districto municipal de Campo Grande. (Quade Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 1.387.)
lificação requerida, n . 3 1 4 . )
ARL1NDO JOSÉ CORTAT (1.108), filho de. José Affonso
OLAVO FERREIRA DE ABREU ( 1 . 1 2 4 ) , filho de Cassíano
Cortai e de Catharina Gonçalves Coríat, nascido a 31
Ferreira de Abreu e de Georgina Ferreira de Abreu, nasde agosto de 1906, no Estado do Rio de Janeiro, lacido a 2-8 de julho de 1910, no Districto Federal, comvrador, casado, com domicilio eleitoral no distrieto mumercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, n u nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, n . 6 4 7 . )
mero 6.180.)
BERALDINO FRAGA DE OLIVEIRA ( 1 . 1 2 5 ) , filho de AlOCTACILIO FERREIRA LIMA (1.109), filho de Francisco
minda Rita da Silva, nascido a 2 4 de maio de 1 9 1 5 , no
Pereira Lima e de Josephina Francisca da Gama, nasDistricto Federal, lavrador, solteiro, eom domicilio eleicido a 22 de abril de 1914, no Dislricto Federal, comtoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualifimercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
cação ex-officio. n. 7 1 8 . )
municipal tie ..Santa Cruz. (Qualificação requerida, n u EDGARD SILVA DA FONSECA ( 1 . 1 2 0 ) . filho de Enhifanio
mero 1.377.)
Silva da- Foaiseca e de Aldina Silva da Conceição,naseido
MANOEL MIGUEL (1.110). filho de Maria do Nascimento,
a 1 0 de junho de 1 9 1 5 , no Districto Federal, lavrador?
nascido a 22 de janeiro de 1*8-9, no Districto Federal,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
de Campo Grande. (Qualificação requerida, n . 3 1 6 . )
municipal de Santa Cruz. {Qualificação requerida, nuPEDRO HENRIQUE NABUCO ( 1 . 1 2 7 ) . filho de Felismina
mero 1.374.)
Maria da Conceição, naseido a 2 de abril de 1 9 1 4 , no
ALEXANDRE FERREIRA ALVES (1.111), filho de Luiz
Dislricto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleiFerreira Alves e de .Silvana Ferreira dos Santos, nastoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
cido a 26 de fevereiro de 1907, no Districto Federal,
requerida, n. 3 8 5 . )
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Campo Grande. (Qualificação requeJÜÃO DA "SILVA GUEDES ( 1 . 1 2 8 ) . filho d-e Bcnedícto da
rida, n. 773.)
Silva Guedes e de Ceeilia Salustra da Costa, nascido a
2 7 de dezembro de 1 9 1 2 , em Arrozal de Pirahy. Estado
JÚLIO CAETANO AZEVEDO (1.112), filho de Esmerlo
do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domieiiio
Caetano Azevedo e de .Thereza Joaquina da Silva Azevedo, nascido a 12 de' fevereiro de 1906, no Districto
eleitoral no districto municipal de Realengo. (QualifiFederal, operário municipal, casado, com domicilio
cação requerida, n . 6 7 7 . )
eltioral no districto municipal de Santa Cruz. (QualiANTÔNIO DOS SANTOS ( 1 . 1 2 9 ) . filho de Arthur Maria dos
ficação requerida, n . 1.395.)
Santos e de Florisbella dos Santos, nascido a 3 0 do maio
v
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de 1914, no Districto Federal, operário, casado, com dcP
pal, casado, .com. domicilio eleitoral no distrieto municimicilio eleitoral no districto .municipal de Santa Cruz.
pal de Santa Cruz. (Qualificação requerida n. 1.409.)
(Qualificação requerida, n. 871".)
HELVÉCIO SANTANNA (1.146), filho de Francisco José de
'SanfAnna"e de Etelvina Costa SanfAnna, nascido a 9
CARLOS SANTIAGO (1.130), filho., d e ' Fermino Joaquimde outubro' de 1913, no. Distrieto Federal; operário, solSantiago e de Maria Francisca Santiago, nascido a 25 de
teiro, ,cdm. domicilio eleitoral no districto municipa) de
novembro de 1913, no Districto Federal, operário, solSanta Cruz. (Qualificação requerida n. 2.558.)
teiro, com domicilio eleitoral, no districto municipal de
f OURIVAL LUIZ BARBOSA (1.147), filho de Adolpho Luiz
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 865.)
Barbosa e de Amélia Francisca de Andrade, nascido a 23
MARIO DE SOUZA FRANÇA (1.131), filho de Leocadio de
de abril de 1910, no Districto-Federal, operário, solteiro,
Souza França e de Felismina de Souza França, nascido
com domicílio eleitoral no districto municipal de Campo
' a 16 de agosto de 1914, no Districto Federal, operário,
Gra.nde. (Qualificação requerida n. 5.892.)
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
ÁLVARO COELHO DE ALMEIDA (1.148), filho de Avelino
de Campo Grande. (Qualificação requerida, n. 817.)
' Coelho de Almeida e de' Leonor Ferreira de Almeida,
ABD1AS FREIRE MUNIZ MARACAJA' (1.132). filho de Panascido a 6 de maio de 1916, no Districto Federal, opetrício Freire Muniz Maracajá e de Rufina Freire Muniz
.rarío, solteiro, com domicilio eleitora! no districto m u Maracajá, nascido a 9 de abril de 1869,. no Districto Fenicipal de Santa- Cruz. (Qualificação requerida n u m e deral, lavrador, casado, com' domicilio eleitoral no disro 1.408.)
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-of ficiq,
ELVIDIO
PEREIRA CAMPOS (1.149), filho de Theophilo
. n. 35.)
Pereira Campos e de Amélia Ferreira,, nascido a 7 de
MARIA JOSE'- MARCONDES MACHADO (1.133), filha de Júmarço de 1903, em Bom Fim do Paráophelia, Estado de
lio Marcondes Machado e déVAmelia Pereira- da Costa,
Minas Geraes, negociante, solteiro, com domicilio eleitonascida a 5 de abril de 1907, "em Santa Rosa, Estado de
toral no districto municipal de Campo Grande. (QualiSão Paulo, funccionaria municipal, solteira, comr-domificação requerida n. 924.)
cilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande.
OSWALDO ANTONIO LOPES (1.151), filho de Paulino An(Qualificação requerida, n. 5.312.)
tônio Lopes e de Alzira Marques da Silva"Lopes, nas. ido
IGNACIO DE FREITAS (1.134), filho" de João Araújo de
a 5 d e j u l h o de 1905, no Districto Federal, lavrador, solFreitas ,e de-Maria Rufina de Freitas, nascido a 31 de
teiro, coni domicilio eleitoral no districto municipal de
julho de' 1896, em Belém, Estado do Pará, piloto, casaGuaratiba. (Qualificação requerida n . 6.214.)
do, com domicilio eleitoral no districto municipal de
VICENTE MATHIAS DOS SANTOS (1.152),. filho de AntoRealengo. (Qualificação ex-officio, n . 27.630.)
nia Maria das "Dores, nascido a 21 de abril de 1909,
no Districto Federal, operário, solteiro, ;com domicilio
GERALDO ANTÔNIO RAMOS (1.135), filho de Eduardo Aneleitoral no districto municipal de Campo Grande. (Quatônio Ramos e de Gracilinna Maria Ramos, nascido a 10
lificação requerida n. 826.)
t
de outubro "de 1907, no'Districto Federal, lavrador, caZEN1TH SELLAK DOS SANTOS. (1.154), filho de Prescinsado, com domicílio eleitoral no. districto municipal de
lianò Antônio dos Santos e de lida Sellak dos Santos,
San a Cruz. (Qualificação requerida: n. 5.912.)
nascido a 29 dé abril de 1913, no Districto Federa),
L-VURIANO TEIXEIRA BASTOS (1.136), íilho de Lareno
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
Teixeira Bastos e„de Herrninia Maria da Conceição, nasmunicipal de Realengo. (Qualificação requerida n u m e c i d o a 11 de agosto de 1914, no Districto Federal, laro 1.237.-)
'
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muASTROGILDO MARTINS ALCANTONINT) (1.156). filho de
nicipal de Campo Grande." (Qualificação requerida nu-,
José Augusto Aleanionino e de Eugeniaria Martins Almero 321.)
cantoui.no, naseido r 21 de agosto de 1907, em S. João
MANOEL MARQUES DE MENDONÇA (1.137), filho de João
Dél-Rey, Estado de Minas Geraes, I sargento do ExerMarques dé Mendonça e de Benedicta Maria Furtuosa,
cito, casado, com domicilio eleitoral no,' districto munascido a 5 de abril de 1912, no Districto Federal, openicipal de Realengo. (Qualificação requerida, n. 213.)
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muOSCAR SOARES DA SÍLVA (1.157), filho de João Francisco
nicipal, de Santa Cruz. (Qualificação requerida, mimeSoares da Silva e de Rita Dionysia Soares da Silva, nasAUREA CALDEIRA DE ALVARENGA (1.138), filha de
cido a 16 de novembro de 1908, em Bella Vista, Estado
Francisco Caldeira de Alvarenga e de Balbina-Alves de
de Matto .Grosso, 3 sargento' do -Exercito, solteiro: còm
Alvarenga, nascida a 17 de maio de 1915, no Districto
domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo.
Federal, estudante, solteira,' com domicilio eleitoral no
(Qualificação requerida, n. 856.)
• districto municipal de Guaratiba. -.(Qualificação reque-..
JAIR ARAGÃO RIBEIRO' (1.158), filho de Lino Ribeiro Barrida n. 1.459.)
.
_
. .
reto dé Azevedo e de Maria do Carmo Aragão Ribeiro,
PA.ULINO JOSÉ MAURÍCIO (1.140), filho de Ricardo. Antônascido a 8 de fevereiro de 1906, em Mácahé, Estado do
nio da Silva é de Benedicta Rosa de Oliveira, nascido a
Rio de Janeiro, militar, solteiro, com domicilio eleitoral
15 de maio de 1887, no Districto Federal, operário m u no districto municipai de Campo Grande. (Qualificação
nicipal, casado, com domicilio eleitoral no districto murequerida, n. 919.)
nicipal de Santa Cruz. (Q.ualificação requerida numero
RISOLETA SANTANNA ALVES (1.Í59), filha de Manoel
1.448.)
.
Francisco Alves e de Antonia Belmira \de SanfAnna,
JOSÉ FERREIRA LARA ( 1 . 14.1), filho de Manoel Nogueira
nascida a 2 de dezembro de 1898, no Districto Federal,
Lara e de Ambrosina Ferreira Lara, nascido a 15 de
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
..agosto de 1902, no Districto Federal, 'lavrador, casado,
municipal de Guaratiba.
(Qualificação requerida, n u com domicilio eleitoral no districto municipal de Guará- .
mero 4.487.)
' ,
tiba. (Qualificação requerida, B . E. 77.) DAVINA DA SILVA' SANTOS (1.160), filha de Manoel RiOLEGARIO JOSÉ DE OLIVEIRA (1.142), filho de José Nubeiro dos Santos Torres e de Honorina Ribeiro dos
nes d e .Oliveira e de Antonia Rosa de .Jesus, nascido á
Santos, nascida a 8 de julho de 1908, no Districto F e 13 de novembro, de 1903, no Districto Federal, operário,
deral, domestica, solteira, com "domicilio eleitoral no discasado, com domicilio eleitoral no districto municipal de,
" tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida,
Santa Cruz. (Qualificação requerida n . "1.44.6.)
n . 4.448.)
HQNORIVAL PINTO DE CARVALHO (1.143), filho de MaBENEDICTA RIBEIRO DOS SANTOS (.1.161),' filha de Lounoel SanfAnna e de Maria Ursula de Carvalho, nascido
rival José Ribeiro e de Maria dos Santos Ribeiro, nasa 6 de abril de 1891, no Districto Federal, operário, viucida a 18 de fevereiro de 1914, no Districto Federal, dovo, com domicilio eleitoral no districto municipal de
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
Campo Grande. (Qualificação requerida n. 220.)
municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, n u JOAQUIM MARQUES 'DA SILVA (1.144), filho de Oscar
mero 515.)
'
Joaquim da Silva e de Eulalia'Maria Barreto, nascido a
MANOEL PEREIRA (1.164), filho de Joaquim Pereira e de
24 de novembro de 1889, no Districto Federal, operário,
" Albertina Rosa Pereira,'nascido a 9 de maio de 1913,
municipal,,, casado, com domicilio eleitoral no districto
• • no Districto Federal, operário, casado., çom domicilio
municipal de Santa C_ruz. (Qualificação requerida n u eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualifimero 1.433.)'
~
-.
•i
, cação requerida, n. 472.)
ANTONIO CANCIO PONTES (1.145), filho de Bento-Cancio
SEBASTIÃO DA SILVA COELHO (1.166), filbo de José de
Pontes e de Clementina, Francisca. nascido a. 13 de j u Oliveira Coelho e de Judith. da Silva Coelho, nascido
nho de 1903, no Districto .Federal, empregado -munici(
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a 28 de ouLubro de 1912, no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n . 615.)
FRANCISCO TEIXEIRA (1.167), filho de Zumiro Gonçalves
Teixeira e de Alayde Raphael Machado, nascido a 13 de
maio de 1893, no Districto Federal, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
Grande. (Qualificação requerida, n . 928.)
MERCIO SOARES DA SILVA (1.168), filho dc Mario F e r reira da Silva e de Serafina Soares de Brito, nascido a
21 de agosto de 1916, Estado do Rio de Janeiro, ope->
rario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, n u mero 931.)
THEODORO BRAGA (1.170), filho de Vital Braga e de Alexandrina Braga, nascido a 12 de setembro de 1903, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
requerida, n . 235.)
WALTER DE OLIVEIRA LEITÃO (1.171), filho de Antônio
Barreto Leitão e . d e Rita Custodia de Oliveira Leitão,
nascido a 29 de maio de 1899, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio, numero
826.)
ALZIRA FERREIRA ESGOBAR (1.172), filha de João Baptista Escobar e de Emilia Ferreira Escobar, nascida a
16 de julho de 1900, em Mogy das Cruzes, Estado de São
Paulo, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n . 193.)
MANOEL GONÇALVES DE SA' (1.173), filho dc João Gonçalves de Sá e de Maria Alves de Souza, nascido a .9 de
maio de 1896, em Barcellos, Portugal, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, n . 11.)
VITALINO CORRÊA DE SA' (1.174), filho de Manoel Corrêa de Sá e dc Christina Maria da Conceição, nascido a
15 de junho de 1879, no Estado do Rio de Janeiro, 2 tenente, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n . 1.404.)
JOSE' BENJAMIN SALLES (1.175), filho de Paulo Salles
Abreu Júnior e de Ezilda Carmen de Huquenim, n a s cido a 11 de junho de 1912, no Estado do Rio de Janeiro,
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida,
n . 5.299.)
MANOEL CORRÊA DE MELLO (1.176), filho de José Corrêa de Mello c de Maria da Conceição Soares, nascido a
19 de setembro de 1890, em Traipu', Estado de Alagoas,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal dc Realengo. (Qualificação requerida, numero 5.798.)
MANOEL PEDRO DA SILVA (1.178), filho de João Pedro
da Silva e de Paulina Fausta da Silva, nascido a 14 de
fevereiro de 1904, no Estado do Rio de Janeiro, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Guaratiba. (Qualificação cx-officio.
n . 765.)
JOAQUIM ÂNGELO DE MUNIZ (1.179), filho de Ângelo de
Muniz e de Celestina Rosa de Muniz, nascido a 26 de j u lho de 1894, no Districto Federal, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districlo municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n . 33.)
AFFONSO PEREIRA (1.180), filho de Manoel Gouvêa Pen e i r a e de Maria dos Anjos Portella, nascido a 25 dc
abril de 1913, no Districto Federal, lavrador, solteiro,
com domicilio eleiloral no districto municipai de Guaratiba. (Qualificação reouerida, n . 641.)
ANTONIO SERAPHIM PINHEIRO (1.181), filho de F r a n cisco Antônio Henrique e de Rita Custodia de Azevedo,
nascido a 17 de setembro de 1909, no Districlo Federal,
lavrador, solteiro, com domicilio-elei oral no districto
municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, n u mero 038.)
JOAQUIM DE AGUIAR RIBEIRO (1.182), filho de Adolpho
Ribeiro e dc Virgínia de Aguiar Ribeiro, nascido a. 15
de outubro de 1907, no Estado da Bahia, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districlo municipal de
Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 5.010.)
PEDRO ALBERTO CATHERMOL (1.183), filho de, Pedro
Francisco Cathermol e de Maria -Barbosa
Cathremol,
o
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nascido a 5 de novembro de 1874, em Cantagallo, E s tado do Rio de Janeiro, lavrador, casado, com domicilio eleitoral, no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio, n. 799.)
EUFALIO BOTELHO DA SILVA (1.184), filho de Antônio
Botelho da Silva e de Maria Felismina da Conceição,
nascido a 13 de dezembro do 1910, no Districto Federal,
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio,
numero 95.)
PAULINO JOSE' DA SILVA (1.185), filho de Benedicta Thomazia da Conceição, nascido a 26 de junho de 1 . . . , no
Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio. n . 794.)
ÁLVARO FERNANDES (1.186), filho de Manoel F e r n a n des e de Cândida de Abreu, nascido a 1 de agosto de
1896, no Districto Federal, lavrador, casado, com domieiiio eleitoral no districto
municipal
de Campo
Grande. (Qualificação requerida, n . 6.053.)
ANTENOR GONÇALVES MAIA (1.187), filho de Theodora
Maria dia Conceição, nascido a 16 de outubro de 1898, no
Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio, n . 731.)
MANOEL WALTER BOBO (1.188), filho do Avelino Lobo
e de Camilla das Chagas Lobo, nascido a 22 de março
de 1909, no Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
(Qualificação ex-officio. n . 679.)
SYLVIO GARCIA (1.189), filho de Hera Antonia da Silva,
nascido a 9 de março de 1899, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, n . 387.)
JORGE GOULART DO REGO (1..190), filho de Álvaro Leonardo do Rego e de Anna Goulart do Rego, nascido a 24
de junho de 1910, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de»
Guaratiba. (Qualificação ex-officio. n. 180.)
•aENIZIO JOSÉ CAM1LLO (1.192), filho de João José Camillo e de Ceeilia Dias SanfAnna. nascido a 4 de junho
de 1916, no Districto Federal operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, n . 49.)
JÚLIO JOSÉ DA SILVA (1.193), filho de João José da Silva
Júnior e de Angela Rosa da Silva, nascido a 5 de julho
de 1914, no Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba.
(Qualificação requerida n . 1.193.)
LEOPOLD1NO CLÁUDIO JACINTO (1.195), filho de Benedicto Cláudio da Silva e de Perciliana Rosa de Jesus,
nascido a 6 de janeiro de 1888, no Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio, n . 704.)
JOSÉ DA SILVA (1.196), filho de Albertino José da Silva
e de Anna Maria da Silva, nascido a 28 de janeiro de 1904,
no Districto Federal, empregado municipal, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
(Qualificação ex-officio, n . 724.)
ANTÔNIO FARIA CORTES (1.197), filho de Egmidio Faria
Cortes e de Maria Amélia do Espirito Santo, nascido a
16 de novembro de 1910, no Estado do Rio de Janeiro,
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio, n u mero 658.)
ALCEBIADES DE PAIVA (1.198), filho d«> Francisca Luiza
de Paiva, nascido a 20 de fevereiro de 1914, no Districto
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Campo Grande. (Qualificação r e querida, n . 60.)
ANALIA ISABEL DE OLIVEIRA (1.1991. filha dc Isabel Ma-'
ria, nascida a 1 de dezembro de 1885. em Florianópolis,
Eslado de Santa Catharina, domestica, casada, com- domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo.
(Qualificação requerida, n. 632.)
ARMANDO GIL FERREIRA (1.163), filho de Manoel Gil
Ferreira e de Delphina Henriqueta Valladas Garroxo
Ferreira, nascido a 2 de novembro de 1895, no Districto
Federal, funecionario municipal, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal rie Realengo. (Qualificação requerida, n . 719.)
ANTONIA LOPES DE CARVALHO (1.200), filha de Antônio Lopes Martins e de Nagela Romcro Garcia, nascida a 22
• de abril de 1894, cm Cachoeira dc Itapimirim, Estado
v
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do Espirito Santo, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. '(Qualificação,
requerida, n. 4.692.)
"i
JOSÉ COELHO ,DA SILVA (1.201), fillio de Luiz Coelho da
Silva e de Maria Telles de Menezes, nascido a 5 de julho
de 1896, no Districto 'Federal, commercio, casado, cpm
domicilio eleitoral no districto municinal de Santa Cruz.
(Qualificação requerida, n. 6.440.)
MANOEL EUZEBIO BISPO (1.202),filho de Euzebio Bispo
dos Santos e de Maria Rosa do Livramento, nascido a 21
' de setembro de 1870, no Estado de Sergipe, lavrador,
solteiro, com domicilio elitoral no districto' municipal
de Guaratiba. (Qualificação ex-officio,'n.
764.)
PEDRO DE ALCÂNTARA RIBEIRO (1:203), filho de Manoel
Marcilio Ribeiro e de Idalina Maria da Conceição, nascido a 19 de outubro de 1890, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto muni• ' cipal de Realengo. (Qualificação requerida, ri. 5.802.)
JOSÉ ROQUE (1.204), filho de .Manoel Antônio Roque e de
Maria Macedo Roque,"nascido a 20 de julho de 1905,, no
Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
requerida, n . 7.834.)
JOÃO FERREIRA DA COSTA (1.205), filho de José Vicente
de Souza e de Cândida Maria da Conceição, nascido a 20
- de julho de 1905, no'Districto Fedral, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo'
Grande. (Qualificação ex-officio, ri. 494.)
EUDOXIO JÚLIO MARIA (1.206), filho de Júlio Teixeira da
Cunha e dc .Maria Gertudes Teixeira, nascido a 11 de novembro de 1911, no Districto Federal, operário, solteiro,
com-domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Cruz. (Qualificação requerida, n. 1.426.)
JOSÉ MANOEL- DE-CARVALHO- (1.207), filho de Angeló
Abbadia de Carvalho e de Maria Francisca de Jesus, nascido a 11 de janeiro de 1889, em Jacaracy, Estado, da
Bahia, pedreiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação r e querida, n. 6.224.)
NILO NASCIMENTO (1.208), filho de Antônio Dèlphino do
Vas e de Maria Agas do Nascimento, nascido, a 25 de j a neiro de 1888, no Estado do Espirito Santo, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Campo Grande. (Qualificação ex-officio, n. 341.)
BENEDICTO DA ROCHA CASSERES (1.209), filho de Calixto da/ Rocha Casserès e de Adelina Sá Viana, nascido
a '22 de agosto de 1904, no Districto Federal, operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal da
Santa Cruz. (Qualificação requerida, ri. 1.419.)
MARIA MAGDÁLENA PAZZI DOS PASSOS (1.210), filha de
Marcolino Antônio Pereira e d e Maria Floricena da Con.
ceição, nascida a 25 de maio de 1901, em Cachoeira da
. Macàcú, Estado do Rio de Janeiro, domestica, casada, com
domicilio- eleitoral no districto municipal de Realengo.
(Qualificação requerida, n . 578.)
BRIGIDA PEREIRA (1.211), filha de Marcolino Antônio P e reira e de Maria Floricena da Conceição, nascida a 13 de
outubro de 1914, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de .
Realengo. (Qualificação requerida, n . 6.381.)
HELENA DE MELLO BARRA (1.212), filha de Luiz de Mello
. e de Catharina de Mello; nascida a 6 de abril de 1907,
no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz, (Qualificação requerida, n . 6,381.)
ARGEMIRO ELEUTERIO DE FREITAS (1.213), filho de
",
Eleuterio José de Freitas e de Floripe Maria da Conceição,
nascido a 30 de maio de 1899, no Districto. Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, n u mero 5.105.)
•• ~
JOÃO GALLUGO (1.214), filho de -Carmino Gallugo e de
Raphaela Licca, nascido a 20 de agosto de 19137 no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação re*
querida, n . 1.436.)
"
SALVADOR-LOPES HELENO (1.215), filho de Antônio Ld*
pes e de Dolores Heleno Travessos, nascido a 1 de abril
de J892,- no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
(Qualificação requerida, n. 1.402.)
JOÃO DE SÁ CAVALCANTI (1.216), filhcTde Hermenegildo
de Sá Cavalcanti e de Dulce Egriiidia -de Macedo, nascido
a 6 de janeiro de 1889, em Aurora, Estado do Pará, comy
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mercio, casado, com domicilio eleiloral. no districto m u nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, n . 121.)
ANDRÉ DE SOUZA VILLON (1.221), filho de Victor André
V i l l o n e de Florencia de Souza Villon, nascido a 9 de
dezembro, de 1914, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Cruz. ' (Qualificação .requerida, n. 1.384.)
MANOEL DOS SANTOS GUIMARÃES (1.217),'filho de Ma~
noel Ribeiro Santos Gulrharães e de Dulce Gesteira Guimarães, nascido a 6 de janeiro de 1914, no Districto F e deral, sapateifo, solteiro, com. domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 1.443.)
MANOEL ASSUMPÇÃO DE FREITAS (1.218), filbo de Lino
- - Manoel de Freitas e de Jovina Maria de Freitas, nascido
a 7 de maio de 1902, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n . 1.440.)
"JOSE' RODRIGUES FERRAZ (1.220), filho de Judith Julia
Rodrigues, nascido a 25 de janeiro de 1907, no Districto
',
Federal, empregado municipal, casado, éom domicilio
eleitoral no districto municipal dé Campo Grande.:
' (Qualificação requerida, n . 5.464.)'
WLADEMIRO ANTONIO PEREIRA (1.222); filho de Anto• nio Joaquim Pereira e de Luiza Maria da Conceição,
nascido a 24 de outubro de 1912, no Districto Federal,
operario^solteiro, com domicilio' eleitoral no districto
municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, n u mero 4.600.)
JOÃO COELHO DE SOUZA (1 .223),'filho de Antônio Coelho de Souza e de Marianna Coelho de Souza, nascido a
26 de agosto de 1914, no Districto Federal, estudante,
-,. . solteiro, com domicilio eleitoral.no districto municipal
de Santa Cruz. "(Qualificação requerida, n . 1.392.)
LUIZ RAPHAEL JORDÃO DE OLIVEIRA (1.225), filho de
Manoel Jordão da Silva Oliveira e de Benedicta Cândida da Silva Oliveira,-nascido a 24 de outubro de 1908,
em Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Santa Cruz. (Qualificação "èx officio", n u mero 1 . 4 3 8 . ) '
•
'JOSE' TOSTA PARREIRA (1.226), filho de José Tosta P a r reira e de Adelaide Tosta Parreira, nascido a 16 de outubro de 1898, no Districto Federal, empregado m u n i cipal, casado, com domicilio eleitoral no'districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação "ex officio, n u mero 732.)
JOÃO SIQUEIRA (1.227), filho de Francisco Custodio.de
Siqueira e de Maria Carolina Borges, nascido a 27 de
junho de 1889, no Districto Federal, empregado m u n i . cipal, -casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n u mero 1.393.)
PORFIRIO JOSE' DOS SANTOS (1.228), filho de Josina
Maria dos Santos, nascido a 16-de fevereiro de 1895, no
Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no.districto municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, ri. 4 . 6 0 5 . ) '
>- .
OSWALDO MARQUES DE SANTANNA (1.229), filho de
. Marques SanfAnna e de Cassiana da Conceição, nascido
:
a-25 de-maio de 1909, no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Realengo. (Qualificação requerida, n . 5.216.)
HEITOR LEÃO SOARES (1.230), filho de João Baptista
Soares Sobrinho e de Sarah Ramos Leão Sares, nascido
a 25 de, janeiro de 1904, .no Estado do Rio de Janeiro,
empregado publico, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Guaratiba. (Qualificação r e - ;
q u e r i d a / n . 5.428.) •
•
,
i
FLORIAL TRTI.I.FS Y BADIA (1.231), filho de Salvador
- Trilles y Bàdia e de Carlina Faccioli, nascido a 6 de j a - |
neiro de 1913, no Districto Federal, commercio, sol-;
teiro, com domicilio eleitoral rio districto municipal de
Guaíatiba. (Qualificação requerida, n . 6.096.)
j
PLUTARCHO TRILLES Y\BADIA (1.232), filho de Salvador
Trilles y Badia e de Carolina Faccioli, nascido a 3 de
dezembro de 1911, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Realengo. (Qualificação requerida, n . 6.104.)
' SAMUEL BERNARDO DOS SANTOS (1.233), filho de Mar i a Bernardo dos Santos, nascido a 20 de agosto de 1909,
1
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toral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação
no Districto Federal, lavrador, .'casado, com. domicilio
requerida n . 955.)
eleiloral no districto municipal de Guaratiba. (QualiAGEM-A-R CARDOSO (1.255), filho de Fausto José Cardoso a
ficação requerida, n . 6.10(5.-)
de Jovita de Souza Cardoso, nascido a 25 de dezembro
ROLDÃO PEREIRA DA GOSTA (1.235), filho de João P e de 1911, no Districto Federal, lavrador, solteiro,, com
reira da Gosta e de Castorina de Almeida Costa, nascido
domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba.
a 28 de outubro de 19i3, no Districto Federal, commer(Qualificação ex officio, n . 3.)
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i ISALTINO JOSÉ "DE CARVALHO (1.257), filho de Luiz dos
cipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, n u Santos Carvalho e de Maria Serenada de Carvalho, n a s mero 802.)
'
cido a 18 de janeiro de 1902, no Districto Federal, laLANOEL RIBEIRO DA SILVA (1.236), í i l h o de Praxcdes
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
Ribeiro da Silva e de Paula Ludovina das Dores, nascido
i municipal de Guaratiba. (Qualificação ex officio n u a 10 de abril de 1889, no Districto Fede'ral, lavrador,
mero 123.)
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal"
VICTOR JOSÉ DE ALBUQUERQUE (1.259), filho de Jcsõ
de Santa Cruz. (Qualificação "ex officio", n. 678.)
Jacintho de Albuquerque e de Virgínia Maria de AlbuLEOCADIO RAMOS (1.237), filho de Delphina do Amor
querque, nascido a 12 de abril de 1872, no Districto F e Divino, nascido a 25 de dezembro de 1892, no Districto
deral, funecionario publico, casado, com domicilio eleiFederal, lavrador, casado, eom domicilio eleitoral no
toral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificadistricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação " e s
ção requerida n . 5.705.)
officio",- n . 733.)
- ,
EUCLYDES ALVES CORRÊA (1.260), filho dc Estanislau
OSWALDO VICTOR'FABIANO (1.238), filho de Salvador
Manoel Corrêa e de Laudelina Alves da Conceição, n a s Fabiano e de Nicolina Botine Fabiano, nascido a 17 da
cido a 2 de setembro de 1910, no Dislricto Federal, lajaneiro de 1913, no Districto Federal, commercio, solvrador, casado, com domicilio, eleitoral no districto m u teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
nicipal de Guaratiba. (Qualificação ex officio, numero
Realengo. (Qualificação requerida, n . 9.782.)
84.)
ANTÔNIO AGOSTINHO DE MATTOS (1.239), filho de MaPEDRO PESTANA FILHO (1.261), filho de Pedro José Pesnoel Agostinho de Mattos e de Maria Margarida de Mattana e de Erculana Rosa Pestana, nascido a 15 de n o tos, nascdo a 15 de junho de 1914, em Itacurussá, E s vembro de 1910, no Districto Federal, lavrador, casado,
tado do Rio de Janeiro, trabalhador, casado, com domicom domicilio eleitoral no districto municipal de Guacilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande..
ratiba. (Qualificação ex officio, n . 803.)
- (Qualificação "ex officio", n . 26.)
ERNESTO ANTONIO LEITE (1.263), filho de Leonardo AnAMÉRICO FERNANDES BRAGA (1.242), filho de José Matônio Leite e de Maria Nunes Leite, nascido a 5 de j ú - .
ria Fernandes J3raga e de Ignacia Exposta, nascido a 29
nho de 1904, no Districlo Federal, lavrador, casado, c mi
de setembro de 1894, em Portugal, commerciante, cadomicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
(Qualificação ex officio n . 99.)
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n . 1.403.)
JOÃO LUIZ DE MELLO (1.266), filho de Luiz de" Mello e
MOACYR FRANCO (1.243), filho de Ponciano da Silva
de Catharina de Mello, nascido a 11 de junho de 1898, no
Franco e de Cândida Vieira Franco, nascido a 8 de
Districto Federal, motorista, casado, com domicílio eleimaio de 1905, no Estado do Rio de Janeiro, operário,
toral no districto municipal de Santa'Cruz. (Qualificacasado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
ção requerida n . 1 ."435.)
Realengo. (Qualificação requerida, n . 5.208.)
QUINTINO
RODRIGUES (1.267), filho de'Gabriel Rodrigues
MANOEL JUSTINO DE MELLO ( l . 2 4 4 ) , filho de Justina de
e. de Florentina Maria da Conceição, nascido a 20 de
Mello e de Francisca-de Mello, nascido a 3 dc dezembro
agosto de 1902, no Estado do Rio de Janeiro, lavrador,
de 1879, em Portugal, negociante, casado, com domicilio
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (QualiGuaratiba. (Qualificação requerida n . 1.528.)
ficação requerida, n. 1.439.)
SALVADOR DA COSTA LEITÃO (1.268), filho de.Manoel
SALVADOR IGNACIO COSTA (1.245), filbo de Manoel Igna' Joaquim Leitão e de Evarista Soares de Leitão," nascido
cio da Costa e de Perciliana Maria da Costa, nascido a
a 31 de agosto de 1914, no Districto Federal, operai io,
4 de agosto de 1911, no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Santa Cruz. (Qualificação requerida n. 1.451'.)
de Guaratiba. (Qualificação requerida, n . 4.546.)
HONORIO CERUTT (1.270), filho de Hermenegildo Cerrut
PÍERINO DE ALBUQUERQUE LIMA (1.248), filho de Joae de Joaquina Cerrut, nascido a' 25 de setembro de 1913,
quim de Souza Lima e de Francisca Martins Lima, nasno Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio
cido a 27 de janeiro de 1914, no Estado do Rio Grande '^-- eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualido Norte, commercio. solteiro, com domicilio eleitoral
ficação requerida n. 1.372.) •
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação
LUIZ GONZAGA MOREIRA DA SILVA (1.272), filho de Álrequerida, n . 1.450.)
varo Moreira da Silva e de Maria Rosa do Patrocino,
JOSE' GASPAR VARELLA (1.249), filbo de Gaspar Varella
nascido a 3 de julho de 1899, no Districto Federal, ine de Carmem Lopes, nascido a 23 de março de 1891,
dustrial, casado, com domicilio
eleitoral no districto
em Barreto, Estado do Rio de Janeiro, operário, casamunicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida n u - mero 1.398.)
do, com domicilio eleitoral no districto municipal d e .
Realengo. (Qualificação requerida, n . 711.)
ANTONIO MARQUES SOBRINHO (1.273), filho de Irineu
OCTACILIO-VIANNA DE MELLO (1.250), filho de FelisMarques Coimbra e dc Maria Henriquelta de L o u r d o ,
nascido a 13 de junho de 1904, no Districto Federal,
riiino Quirino de Mello e de.Anna Vianna de Mello,
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto
nascido a 16 de abril de 1913, no Districto Fideral,
municipal de Guaratiba. (Qualificação ex officio nupescador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
mero 29.)
municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, nuJOÃO DE DEUS PEREIRA (1.279), filho de Manoel José
mero 5.505.)
•
Pereira Máximo e de Josepha Rinciro Pereira, nascido a
10 de março de 1910. ho Dislricto Federal, commercio,
OSWALDO THOMPSON (1.251), filho do Cypriano T h o m solteiro, com domicilio eleitoral -no districto municipal
pson e de Gertrudes Maia de Barros Thompson, n a s de-Realengo. (Qualificação requerida n. 7.238.)
cido a 24 de julho de 1897, no Districto Federa^ opeSYLVIO DARIO RIBEIRO (1.285), filho de José Ribeiro da
rário, casado, com domicilio eleitoral no distrieto m u Silva e de Perciliana dos Santos Ribeiro, nascido a 25
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, h.. 918.)- , de outubro de 1909, no Districto Federal, operário, sol-'
MANOEL MARCELINO DE.MENEZES
(1.253), filho do
teiro,-com domicilio eleitoral no districto .municipal de
Marcelino Jovencio de Menezes e de Gabriela BenediCampo Grande. (Qualificação requerida, n. 926.)
cta de Souza, nascido a 21 de abril de 1905, no DistriANTÔNIO JOSÉ DE MIRANDA (1.286), filho de Manoel José
cto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eiài toral
de Miranda e de Isaura Souto de Miranda, nascido a 2 2
no districto municipal de Guaratiba.
(Qualificação
de dezembro de 1884, em São Salvador, Estado da Bahia,
requerida, n . 1.495.)
militar, casado, com domicilio eleitoral no dislricto m u WALDEMAR QUIRINO DE MELLO (1.254.), filho de Leopolnicipal de Realengo. (Qualificação requerida, n. 6.046.)
dina Quirino de Mello, nascido a 1 de maio de 1913, no
FERNANDO PINTO FERREIRA (1.288), filho de Francisco
Districto Federal, pescador, solteiro, com dbmicilio eleiEduardo Ferreira e de Estella Garcia, nascido a 14 de
t
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abril de 1916," no Districto Federal, commereio, solteiro,
, 1899, no Districto Federal, lavrador, solteiro,' eom docom domicilio eleitoral no districto municipal de Reamicilio eleitoral "no districto municipal -de -Guaratiba.
lengo. (Qualificação requerida, n. 132.)
(Qualificação ex-officio, n. 171.) '
ANTONIO JOAQUIM SALOIO (1.276), filho, de Antônio-JoaENEDINA DE MELLO REGO ( i : 2 9 0 ) , filha de Augusto Cabral de Mello Rego e de .Elvira de Mello Rego, nascida a - ^ . q u i m Saloiò e de Maria de Souza, nascido a 18 de se-témbro de 1903, no Districto Federal, lavrador, solteiro,
22 de novembro de 1904, no Districto Federal, funccionacom domicilio eleitoral no. districto municipal de Guaria publica,.-solteira, com domicilio eleitoral no districto
ratiba. (Qualificação requerida, n. 1.503.)
municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n. 587.)-.
JOÃO "BAPTISTA (1Í278), filho.de Martins Humberto e de
JÚLIO ANTONIO DA SILVA (1.299), filho de Carolino AnAngelina Milizi, nascido a 23 de março de 1915, no Distônio da Silva e de Firmina Maria da Conceição, nascido
tricto Federal,-commercio, solteiro," com domicilio eleia 7 de fevereiro de 1913, "no Districto Federal, operário,
toral n o . d istricto municipal'de Guaratiba. (Qualificásolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de •
'. ção requerida, n. 1.521.)
Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 4.604.)
AVELINO JOSÉ DE CARVALHO (1.247), filho de Floriano
SEBASTIÃO SIMÕES BARRETO (1.281), filho de Tiiomaz
José de Carvalho e de Thereza Rosa da Silva, nascido a
, Simões Barreto e de Francisca Maria Barreto, nascido
10 de novembro de 1894, no Districto Federal, operário,
•.-'.. a 27 de janeiro de 1915, no Districto Federal, operário,
casado, com domicilio eleitorai no districto m u n i c i p a i .
solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipal
de Campo Grande. (Qualificação requerida, ri. 3.027.)
de Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 1.524.)
LUIZ IGNACIO COELHO (1.256), filho de José Ignacio, CoeMAGNO DE MELLO (1.282), filho de Francisco de Mello e
lho e de Paulina Maria Coelho, nascido a 28 de maio dé
de Maria Lyra.de Mello, .nascido a 3 de agosto de 1915,
1884, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com dono Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio
micilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba.
eleitoral no districto municipai de Santa Cruz. (Quali(Qualificação ex-officio, jn. 741.)
•" ,ficação requerida, h . 1.454.) '
i
'
.'
ERNESTO MELLO (1.258), filho de Manoel Mariano Mello -SEBASTIÃO DE LIMA (1.283), filho de Alfredo de Oliveie de Alice Quirino de Mello, nascido a 10 de dezembro de
ra-Lima e de faomicia Mendes Lima, nascido a 24 de no1914, nò Districto Federal, commercio, solteiro, com do- 1
,.. vembro de 1912, no Districto Federal, comniercio, solmiciíio'eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
teiro, com domicilio eleitoral no \ districto municipal
'(Qualificação requerida, n . 1.457.)
de Santa Cruz. (Qualificação r e q u e r i d a ; ' n . 1 . 4 0 3 . ) ' JOSÉ DE SOUZA PESTANA (1.262), filho de Manoel d e . CÂNDIDO NOBREGA (1.284), f i l h o , d e Joaquim "Nobrega <s
Souza'Pestana e de Francisca Maria Ferraz, nascido a 5 .
de Luiza de Jesus, nascido,a .8 de maio de 1916, no Disde fevereiro de 1905, no Estado do Rio de Janeiro, lavratricto Federal, barbeiro, solteiro, com domicilio'eleitodor, casado, com, domicilio eleitoral no districto m u n i ral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação
cipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio, n . 169.) «•'_ requerida, n. 1.511.)
i
•
— ;
WALTER DA SILVA GESTEIRA (1.150), filho de Aladino
ENODIO GOMES DA SILVA (1.287), filho de Miguel Gomes
da Silva Gesteira e de Maria Joáé Gesteira, nascido a
15 de março de 1915, ho Districto Federal, operário, solda Silva e de Isabel Vellozo Gomes, nascido a 27 de j u teiro, com domicilio eleitoral no districto "municipal do
lho de 1914, no Districto Federal, operário solteiro, com
Campo Grande. (Qualificação requerida, n. 828.)
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
FRANCISCO GOMES DE SÁ (691), filho de Aureliano Go-(Qualificação requerida, n . 1.425.)
mes de Sá e de Maria • Gomes de Sá, nascido a 24 'de BENTO MUNIZ TELLO DE SAMPAIO (1.289), filho de João
junho de 1900, em Belém, Estado de Pernambuco, en:" Muniz Tello de Sampaio e de Clotilde Domelino de Samfermeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto m u paio, nascido a 14 de abril de 1911; no -Districto Federal,
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, n..'7.977.)
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no .districto
HENRIQUE GONZAGA DE SOUZA AMORIM (1.083)', filho
municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, n u de Silverio Gonzaga de Carvalho Amorim e de Henrii m e r o 4.988.)
'
queta Deolinda de Souza Amorim, nascido a 1 de setemAUGUSTO TEIXEIRA RIBEIRO (1.'763), filho de Domingos
bro de 1871, em M a r d e Espanha, Estado de Minas Geraes,
i" -Joaquim' Ribeiro e de Maria Teixeira Ribeiro, nascido
funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no
a 21 de janeiro de 1911, no Districto Federal; pescador,
' districto municipal de Santa Cruz. ' (Qualificação excasado, com domicilio eleitoral n'o districto municipai
officio, .n. 12.128.
*
.'.
i de-Guaratiba. (Qualificação requerida, n . 95.)
CAROLINA STROBEL (1.241), filha de Carlos'Strobel e de
DALILA L)A, SILVA MATTOS (1.097),, filha de Oscar da
Steila de Joanna, nascida a 4'de agosto de 1906, nó Dis. ' Silva Mattos "e de Georgina Maria Máxima; nascida a
tricto Federal, domestica, solteira, com domicilio elei8 de março dó 1913, no Distrito Federal, estudante, soltoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
teira, com domicilio eleitoral no d i s t m t o municipal de
requerida, n. 437.) .
Realengo. (Qualificação requerida, n. 877.)
AURORA DE MELLO ' (1.252), .filha de Manoel-Justino de
FLAVIO RAYMUNDO PONTES (1.194), filho de Sylvio RayMello e de Herminia de Mello, nascida a 25 de julho de
mundo Pontes e de Alexandrina dé -Oliveira Pontes,
1914, no Districto Federal, domestica, solteira, com do- ;>nascido a 18 de novembro de 1907, no Districto Fedèmicilio eleitoral' no districto municipal de Santa Cruz. '
.'ral, "peixeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no; dis(Qualificação requerida n. 719.)
tricto municipal de Realengo. (Qualificação requerida,
SALVADOR CARDOSO DE CARVALHO (1.264), filho- de
, n. 198.)
' •, í '
Aclinio Antunes de Carvalho e de-Zulmira Cardoso de
Carvalho, nascido a -27 de. julho de 1911, no Districto
ARTHUR MAGGIOLI (1.122), filho de Arthur de**01ivèira
Federal, lavrador, * solteiro, com domicilio eleitoral no
Maggioli e de Alice Santos Maggioli, nascido .a. 29 ..de
districto municipal de Guaratiba. (Qualificação ex- ,• j outubro' de 1906-, no Districto Federal, commercio, caofficio, n . 812.)
sado, com domicilio eleitoral no {districto municipal dé
JOÃO DE ALMEIDA BORGES (1.265), filho de José Borges
Realengo. (Qualificação requerida, i n. 81.)
e de Rita de Almeida Costa, nascido a 3 de -novembro "IGNACIO DA SILVA (1.240), filho de Justino Ignacio da
de 1911, no Districto Federal, lavrador, solteiro,'com
Silva e de Feliciana Maria Angélica-; naseido a 22 de
domicilio eleitoral no -distrieto municipal de Guaratiba.
março de 1892, em São João de Itaborahy, Estado do
(Qualificação requerida, n . 6.113.)
Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoIDELMICIO CABRAL DOS SANTOS (1-. 274), filho de Ra. ral no, districto municipal dé Realengo. (Qualificação
miro Deonizio dos Santos e de Sophia Cabral dos San- .
.requerida, n. 539.)
tos, nascido a 28 de setembro de-1915, no - Districto' F e OSWALDO DE ABREU SARDINHA (1.291), filho d e ' A n t o • deral, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no disnio de Abreu Sardinha è de Maria de Oliveira Afaguntricto municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida,
des, nascido a 5 de dezembro de 1906, no Districto. F e n . 1.515..)
.
< deral, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis$UFRAIM CORRÊA VIDAL (1.271), filho de Manoel.Corrêa
[ \ tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação ex officio,
Telles ô de Servula Maria de Loreto, nascido a 1 de m a r n. 792.)
ço de 1899, no Districto Federal, lavrador, viuvo, com
PEDRO JOAQUIM DE MACEDO (1.292), Joaquim José dé
domicilio eleitoral no'districto municipal de Guaratiba.
-» • Macedo e de Joanna Maria de Sá Macedo, nascido a 17
(Qualificação ex-officio, n . 91.)
de março de 1877, no Districto Federal, lavrador, solJOÃO JOSE' SOARES ('1,275), filho de João José'Soares e de
" ,i teiro, com domicilio eleitora) nó districto municipal de
Gertrudes Loureto. Soares aiascido a 23 "de janeiro de
>
Guaratiba.- (Qualificação ex Officio. n. 797.)-r
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JACY PEREIRA CAMPOS (1.296), filho de Elias Paulo
Pereira Campos e de Elvira Leonarda Pereira, nascido
a 2 de julho de 1914, no Districto Eederal, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de'Guaratiba. (Qualificação ex officio. n. 157.)
DEMERVAL JOSE' PESTANA (1.297), filho de Henrique
José Pestana e de Julia Pestana, nascido a 10 de outubro de 1905, no Districto Federal, 1/vrador, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba..
(Qualificação ex officio, n. 857.)
MERCEDES MENEZES (1.298), fillia de Seraphim Menezes
e de Jesoina de Menezes, nascida, a 27 de abril de 1914,
no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação ex officio, n. 771.)
Pelo escrivão, João Aguiar

Júnior,

DÉCIMA QUARTA ZONA ELEITORAL
(Districtos Municipaes de Realengo, Campo Grande, Santa
Cruz e Guaratiba)
Juiz — Dr. Francisco Cavalcante Pontes de Miranda
Escrivão — Dr. G. Medeiros
Faço publico, para os fins dos artigos 43 do Código e
25 do Regimento de Juizes dos Cartórios Eleitoraes, que por
este Cartório e Juizo da 14* Zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
WALDEMIRO DE SOUZA (2.216), filho de Margarida Maria
da Conceição, nascido a 15 de julho de 1902, nascido no
Estado do Rio de Janeiro, empregado publico, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo.
(Qualificação ex-officio, B . E . 6.343.)
GUIDO ANACLETO DE.OLIVEIRA (2.217), filho de Antônio
Joaquim de Oliveira e de Maria Clementina, nascido a 13
de julho de 1894, no Districto Federal, commercio, solteiro, com- domicilio eleitoral no districto municipal de
Realengo. (Qualificação requerida, B . E . 5.2315.)
JOÃO BAPTISTA (2.218), filho de João Pires e de Silvina
Maria da Conceição, nascido a 8 de janeiro de 190S, no
Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n . 4.833.)
AMANCIO PASSOS REIS (2.219), filho de Orlando da Silva
eis e de Maria Passos Mello, nascido a 5 de março de
1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal cie Realengo.
(Qualificação ex-officio. n . 6.328.)
JOSE' PASCCAL RODRIGUES (2.220), filho de Pedro Pascoal
Rodrigues e de Perciliana Maria Apparecid.i, nascido a
10 de outubro de 1910. no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Realengo. (Qualificação requerida, B . E . 347.)
ANTONIO DE PADUA FORRESTER CRUZ (2.221), filho de
João da Silva Cruz c de Virgínia Forrester Cruz, nascido
a 4 de setembro de 1913, no Districto Federal, com' domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo..
(Qualificação Requerida, B . E . 333.)
JOSE' FERNANDES AMARAL (2.222), fiUio de Jacintho Amaral e de Antonia Amaral, nascido a 22 de maio de 1888,
no Estado do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com
domicilio, eleitoral no districto municipal de Campo
Grande. (Qualificação ex-officio.)
EUZEBIO FERNANDES DAS NEVES (2.223),. filho de Casemiro Fernandes das Neves e de Carmelita Maria Neves,
nascido a 22 de agosto de 1910, em Macalié (Estado do
Rio de Janeiro), operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação
ex-officio, B . E . 435.)
VICTOR JOSE' RUFINO (2.224), filho de Theotomo José Rufino e de Francisca Maria Baptista, nascido a 7 de abril
de 1906, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicílio eleitoral no districto municipal de Guaratiba.
(Qualificação requerida, n . 1.031.)
ROBERTO JACINTHO VIEIRA (2.225), filho de Damião Jacintho Vieira, e de Maria Luiza do Espirito Santo, nascido
> 27 de março de 1876, em Vassouras (Estado do Rio de
Janeiro), commercio, casado, com domicilio eleitoral uo
districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida. B . E . 857.)
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IONE PIRES DAS CHAGAS (2.220), filho de João Afro das
Chagas e de Evangelina das Chagas, nascido a 13 de maio
de 1915, no Districto Federal, domestica, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal dc Santa Cruz.
(Qualificação requerida, B . E . 852.)
HERCILIA GRALHA (2.227), filha de Carlos Augusto da Silva
Gralha e de Adelaide da Silva Gralha, nascida a 11 de
novembro de 1907, no Districto Federal, domestica solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Realengo. (Qualificação requerida, n. 1.224.)
RICARDO BERGAMO (2.204), filho de Domingos Bergamo e
de Rosa Bergamo, nascido a 10 de janeiro de 1898, em
Bergamo (Itália), lavrador, casado com domicilio eleitoral no districto municipal de C. Grande. (Qualificação
ex-officio, B . E . 805.)
JOÃO GONÇALVES CASEIRO (2.205), filho de João Gonçalves
Caseiro e de Leonor dos Santos Caseiro, nascido a í de
.agosto de 1899, no Estado do Rio de Janeiro, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
C. Grande. (Qualificação ex-officio, B . E . 278.)
LUIZ BERGAMO (2.206), filho de.Doomingos Bergamo e de
Rosa Bergamo, nascido a 29 de janeiro de 1903, no Estado
do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com domicilio eleitorjal no districto municipal de C. Grande. (Qualificação ex-officio, B . E . 876.)
VIRGÍLIO ANTONIO LIMA (2.207), filho de Antônio Florencio Lima e de Adelaide Maria de Azevedo, nascido a 12
de setembro de 1895, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
C. Grande. (Qualificação ex-officio, B . E.. 823.)
NAIR DE CARVALHO CASTRO (2.208), fíTha de Melanias de
Carvalho Castro e de Maria Pereira de Castro, nascida a
11 de junho de 1911, no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n . 1.445.)
INAH PIRES DAS CHAGAS (2.209), filho de Dr. João Afro
das Chagas e de Evangelina Pires das Chagas, nascido a
17 de julho de 1904, no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
S. Cruz. (Qualificação requerida, 1.431.)
ANTONIO BERGAMO (2.198), filho de Domingas Bergamo e
de Rosa Bergamo, nascido a 2 de março de 1904. no
Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com domicilio eleiloral
no districto municipal dc Guaratiba. (Qualificação exofficio, B . E . 77.)
GUSTAVO ANTÔNIO DA SILVA (2.199), filho ds Antônio
José da Silva e de Galdina Maria da Conceição, nascido a
21 de novembro de 1888, no Districto Federal, lavrador,
casaáo. (Q-:a.':ficação tx-officio. B. E. 116.)
ALBERTO PINTO PEREIRA (2.200), filho de Armando Alcíndo Pereha e de Elvira Pinto Pereira, nascido a 8 de
. fevereiro de 1910, em São José dc Bom J a d i n i > Estado do
Rio de Janeiro), lavrador, casado, com domiuuo eleitoral
no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação
ex-of!ido, B . E . 214.).
MANOEL ALVES DE ABREU (2.201), filho do José Ribeiro
dc Almeida e de Maria Alves de Abreu, nascido a 6 cie
março de 1900, no Estado do Rio, lavrador, casado, com
aoinicilio eieitoral no districto de Campo Grande. i Qualif icaçüo ex-officio. B. E. 527.)
ENEDJNO VICTOR DA SILVA (2.202), filho de Iz.w Victor da
Silva e de Avelina Maria da Silva, nascido a 14 de maio
de 1911, no Estado do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districlo municipal de Campo
Grande. (Qualificação ex-officio. B. E. 010.)
ALCIDES PEDRO BARBOSA (2.203), fillio de João Francisco
Barbosa o de Amélia Maria da Silva, nascido a 4 de maio
de 1906, no Estado de Minas Geraes, lavrador, casado, com
- domicilio eleitoral no distrieto municipal de Campo
Grande. (Qualificarão ex-officio. B . E. 391.1
AMÉLIA PIRES DE ARAÚJO (2.210), filha de Ernesto de
Araújo e de Maria Antonietta P . de Araújo, nascida a 10
de julho de 1907, no Districto Federal, domestica, solteira,
'
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Cruz. (Qualificação requerida, n . 1.415.1
AMERICA JORGE JOSE* (2.211), filha de Nicolau Jorge e de
Joanna José, nascida a 10 de outubro de 1907. no Districto
Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santa Cruz. (Qualificarão requerida, n. 1.225.)
MANOEL LUIZ JARDIM (2.212), filho de João Luiz Jardim
e de Luiza de Jesus Jardim, nas*cido a 29 de julho de
1899, no Districto Federal, empregado municipal, ca-
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sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Realengo. (Qualificação requerida, n . 1.936.)
MANOEL CORRÊA LEITE (2.213), filho de Antônio Corrêa
Leite e de Rosa Maria da Conceição, nascido a 17 de julho
de 1895, no Estado do Rio de Janeiro, açougueiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Realengo. (Qualificação requerida, n . 5.485.)
CLAUDIONOR DA SILVA (2.214), filho de Belmira Rosa da
Conceição, nascido a 1 de dezembro de 1906, no Districto
Federal, operário, solteiro, com domicili.) eleitoral no
districto municipal de Realengo,. (Qualificação
ex-officio, n\ 4 . 8 2 7 . ) ' • • '
MANOEL .CUSTODIO (2.215), filho de Antônio Gonçalves e
' e de Olympia Estevinha, nascido á 26 de novembro de
1904, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qua- •
lificação requerida, n . 6.127.)
LUIZ FELIPPE DOS SANTOS (2.192), filho de Euzebio F e lippe dos Santos e de Belmira da Silva Santos, nascido
a 6 de setembro de 1913, em João Pessoa (Estado da Parãhyba do Norte), commercio, solteiro, com domicilio
^ e l e i t o r a l no districto municipal de Realengo. (Quaíifi-'
cação requerida, n . 1.448.)
BERNARDINO RIBEIRO DIAS (2.193), filho de Justino Ribeiro Dias e de Marianna Dias Porto, nascido a 9 de
março de 1916, no. Districto Federal, mecânico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
Grande. (Qualificação requerida, n . 1.662.)
EDMO DOS SANTOS GUIMARÃES, filho de Manoel Ribeiro
dos Santos Guimarães e de Dulce Giesteira Guimarães,
nascido a 10 de maio de 1912, no Districto Federal, commercio, solteiro,.com domicilio eleitoral no districto. m u nicipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, n u mero 1.600.)
QSCAR PASCHOAL DE AZEVEDO (2.195), filho de Joaquim
Paschoal de Azevedo e de Auta Monica da Conceição, nascido a 2 de julho de 1910, no Districto Federal, marceneiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Campo Grande.
(Qualificação
requerida,
n. 1.009.)
SEBASTIÃO DAVID SIMPLICIO DE OLIVEIRA (2.196), filho
de David Simplicio de Oliveira e de Isabel Maria cia
Conceição, nascido a 26 de janeiro de 1908, no Rio
de janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Campo Grande. (Qualificação re-.
querida, n . 1.693.)
GRAZIELLA DE MOURA (2.197), filha de Wenceslau da
Silva Moura -e de Ottilia Baptistina de Magalhães, nascida a 22 de setembro de 1912,jjp Estado cie Minas Geraes, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande (Qualificação requerida, B., E . 639.)

\f;
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municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida,,
n . 1.191.)
DAGMAR VALEIS CÉSAR (2.228), filho de Júlio César e de
Alice A alier, nascido a 13 de agosto de 1915, no Districto
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Campo'Grande. (Qualificação r e querida, n. 1.301.)
DOMINGOS SILVA (2.229), filho de Antônio da Silva e de
* Francisca Thereza dé Jesus, nascido a 15 de janeiro de
1895, no Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio, n. 228.) ,
'*
PEDRO DE QUEIROZ DE LIMA (2.230), filho de Arcelino de
Queiroz de Lima e de Rachel de Queiroz Lima, nascido a
8. de fevereiro de 1889, no Estado do Cear/i, pharmaceutico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 967.)
JOSE' JOAQUIM FERREIRA (2.231), filho de José Joaquim
Ferreira e de Francisca Amélia de Jesus, 'nascido a 5
de outubro de 1892, no Districto Feddral, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Campo Grande. (Qualificaãço requerida, n. 1.575.)
ELVINA BRAGA (2.233), filha de Epiphanio de.Souza Braga e de Rosa Vieira de Souza Braga, nascido a 13 de
novembro de 1915, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Campo Grande. (Qualificação requerida,.ji. 1.300.)
JOSE' ANTUNES DE OLIVEIRA (2.232), filho de Eugênio
Antônio de Oliveira e de Hermenegilda Maria Rosa, nascido a 1.1 de novembro de 1903, no Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 5.503.)
7

TITO LUIZ DE ARAÚJO (2.234), filho de Henrique Luiz de
Araújo e de Ignez Ribeiro de Araújo, nascido a 4 de
maio de 1912, em Alegrete,- Estado do Rio Grande do
Sul, agrimensor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida
n . 6.463.)
JANUÁRIO PEREIRA DOS SANTOS (2.235), filho de Manoel
Pereira dos Santos e de Cassiana Maria de Jesus, nascido a 16 de maio de 1916, em São Geraldo,' Estado de
Minas Geraes, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação
requerida, n . 1.079.)
ARNO DOMINGOS TORRES .'(2.236); filho de Honorato
Domingos Torres e de Martiniana de SanfAnna, nascido
a 26 de dezembro de 1913, no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n . 531.) '
JOSE' DA SILVA BRASIL (2.237), filho de Manoel da Silva
e de Maria de Oliveira Lima, nascido a 15 de, janeiro de
1906, em Recife Estado de Pernambuco, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
ANNA ALVES BARROSO -(2.186), filha de Manoel Francisco
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n . 418.) '
Alves e de Antonia de SanfAnna Alves, nascida a 21 de
julho de 1896, no Districto Federal, domestica, casada,
BENEDICTO MARTINS (2.238), filho de Benta Martins,
com domicilio eleitoral no districtp municipal de Guanascido a 15 de agosto de 1914, em Pirapora, Estado de
ratiba. (Qualificação requerida, B . E . 758.)
S. Paulo, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
ARGENTINA COSTA VIEIRA MACHADO (2,187), "filha de
districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requeJoão da Matta'Francisco da Costa e de Maria Carlota
rida, n. 146.)
Duarte Silva Costa, nascida a 25 de maio de 1891,.no
JOSE' BARCELLOS (2.239), filho de Salvador José de BarDistrticto Federal, domestica, casada, com domicilio eleicellos e de Maria Emilia Borba, nascido a 1 de fevereiro
toral no districto municipal de Campo Grande. (Qualide 1910, em Maeáo, Estado do Rio.de Janeiro, operáficação requerida, B. E . 640.)
J • '
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i TUFIC OTTAN (2.188), filho de Miguel Numar Ottan e de
cipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida n . 162.)
Isabel Nicolau Bachur, nascido a 3 de outubro de 1914,
FRANCISCO ALVES CARNEIRO (2.240), filho de Pedro Al-,
no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
ves Carneiro e de Etelvina Rodrigues dos Santos, nascido
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Quali-.
a 17 de fevereiro de. 1898, em Viçosa, Estado do Ceará,
ficação requerida, n . 1.646.)
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto muJORGE JOSE' TEIXEIRA (2.189), filho de Manoel José Teinicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. J411.)
xeira e de Eleuteria Teixeira, nascido a 20 de outubro
BENEDICTO JOSE' DA FRAGA (2.241), fiiho de Sebastião
de 1911, no Districto Federal, operário, solteiro, com
José F r a g a , e de Maria Laves da Silva, nascido a 22 de
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
março de 1907, no Estado do Rio de Janeiro, lavrador,
(Qualificação requerida, B . E . 5.081.)
casado, com domicilio eleitoral np districto municipal de
> ADHEMAR MOREIRA GUIMARÃES (2.190), filho de Álvaro
Guaratiba. (Qualificação ex-offieio, B. E . 70.)
Moreira Guimarães e de Antonia Rosa de Lima, nascido
MANOEL BRUNO DA SILVA (2.242), filho de José Bruno da
. a 13 de setembro de 19.01, em Suruhy (Estado do Rio de
Silva e de Maria Bruno da Silva, nascido a 22 de feveJaneiro), commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
reiro de 1905, em Maceió (Estado de Alagoas), operário,
-no districto municipal de Realengo. (Qualificação r e Solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
querida, B . E . 530.)
,.v
de Realengo. (Qualificaãoç requerida, n . 1.135.)
CHAFI CHAIA (2.191), filho de Chein Chaia e de Caona F r a n - % PEDRO FIGUEIRA ALBERNAZ (2.243), filho de Oscar Alcisco, nascido a 25 dè dezembro de 1897 na Syria, com- '"'
bernaz e de Thereza Figueira de Albernaz, nascido a 29
inerciante, casado, com domicilio eleitoral no districto
de julho de 1910, no Districto Federal, lavrador, solteiro,
1

1

3158

Sexta-feira

31

ROLFTTM F.LFJTORAT;

com domicilio eleitoral no districto municipai de Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 4.700.)
ARLINDO AMÉRICO TELLES (2.244), filbo de Euphrasio
Américo da Silva e de Áurea Magdálena Telles, nascido
a 11 de junho de 1903, no Districto Federal, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Guaratiba. (Qualificação requerida, B. E . 516.)
HONORIO ROSA (2.245), filho de Felix Augusto Rosa e de
Augustinha Rosa de Jesus, nascido a 5 de maio de 1905,
no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, B . E. 951.)
ADALBERTO GERVASIO ALVES (2.246), filho de Gervasio
Pauüno Alves e de Elisa Mendes Alves, nascido a 13. de
fevereiro de 1901, no Districto Federal, pescador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 4.697.)
ISAURA SOARES GUIMARÃES (2.247), filho de Alfredo Soares Guimarães e de Corina da Conceição Guimarães, nascida a 8 de março de 1909, no Districto Federal, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, B.
E . 82.)
GIMINIANO DO NASCIMENTO (2.248), filho de Claudionor
Paes Camargo e de Julieta Maria do Nascimento, nascido a 19 de janeiro de 1914, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio, n . 432.)
JOSE' AUGUSTO (2.249), filho de Joaquim Riheiro e de
Anna de Jesus, nascido a 8 de março de 1898, em Portugal, empregado publico, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação
requerida, n. 1.276.)
MANOEL FLORENCIO FEIJO' (2.250), filho de Florencio
Antônio Feijó e de Maria Thereza da Conceição, nascido
a 3 de março de 1898, no Estado do Rio de Janeiro, operraio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande-. (Qualificação requerida, numero 5.887.)
HONORATO DA SILVA (2.251), filho de Henrique da Silva
Trindade e de Rita da Conceição, nascido a 19 dc fevereiro
de 1903, no Rio de Janeiro, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande.
(Qualificação requerida, n. 6.074.)
THEODORICO LOURENÇO (2.252), filho de -Jovencio Lourenço e de Rosa Lourenço, nascido a 15 de janeiro de 1910,
em Andrade Pinto, Estado do Rio de Janeiro, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Realengo. (Qualificação requerida, n . 8.183.) .
FRANCISCO DE OLIVEUAA (2.253), filho de Joaquim E u gênio de Oliveira e de -Umbelina Maria da Conceição,
nascido a 10 de janeiro de 1908, em Santa Barbara do
Rio Novo, Estado de Minas Geraes, commercio. solteiro,
com domicilio eleiloral no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n. 1.071.)
CLAUDINA SOARES (2.254), filha de José Augusto Soares
e de Maria Luiza Pinheiro Soares, nascida a 14 de abril
de 1906, em Belém, Estado do Pará, domestica, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n . 1.226.)
JOÃO RODRIGUES JARDIM (2.255), filho de Manoel Rodrigues Jardim e de Josefa Jesus Jardim, nascido a 10
de janeiro de 1904, no Rio de Janeiro, lavrador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municioal de Campo
Grande. (Qualificação requerida, n . 1.298.)
JOÃO BAPTISTA DA SILVA (2.256), filho de João Baptista
da Silva e de Maria Antonia da Silva, nascido & 24 de
junho de 1908, em Minas Geraes, motorista, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
Grande. (Qualificação requerida, n. 1.297.)
ANTONIO FONSECA (2.257), filho de Marcolino da Fonseca
Gouvêa e de -Maria Victorina da Conceição, nascido a 21
de abril de 1906, no Districto Federal, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
Grande. (Qualificação requerida, n . 7.)
ANTONIO PEREIRA CARDOSO (2.258), filho de Antônio
Pereira Cardoso e de Francisca Cardoso, nascido a 15
de abril de 1909, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Campo Grande. (Qualificação requerida, n. 810.)
FELIX RODRIGUES DE ARAÚJO (2.259), fiUio de Albino
Antônio Rodrigues e de Nasarina Venancia da Conceição,
nascido a 14 de janeiro de 1888, em Minas Geraes, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto muni-
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cipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, n. 17.)'
JOÃO REZENDE MONSORES (2.260), filho de Sérgio F r a n cisco Monsores e de Maria José de Rezende Monsores,
nascido a 17 de novembro de 1906, no Rio de Janeiro,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida,
n . 783.)
PAÜLINO TEIXEIRA FILHO (2.261), filho de Paulino José
Teixeira e de Umbelina Maria Teixeira, nascido a 26 de
abril de 1916, no Districto Federal, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
Grande. (Qualificação n . 1.281.)
LYDIO TAVARES (2.262), filho de Tertuliano Tavares e de
Jovita Maria da Conceição, nascido a 27 de junho" do
1894, em Municy, Estado de Alagoas, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n . 186.)
NELSON PEREIRA RAMOS 2.263), filho de Carolino Pereira
Ramos e de Ernestina de Souza Pereira, nascido a 1 de
maio de 1913, em Itaguahy, Estado do Rio dc Janeiro,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no-districto
municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n. 113.)
ANTONIO JOSE' MANGIA (2.264), filho de José Mangia e
de Cândida Mangia, nascido a 26 de junho de 1896, em
S. João Marços, Estado do Rio de Janeiro, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Realengo. (Qualificação requerida, n. 1.060.)
GUILHERME DOS SANTOS RODRIGUES (2.265), filho do
José dos Santos Rodrigues e de Antonia Jesus de Carvalho, nascido a 27 de fevereiro de 1911, no Districto
Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida,
n. 465.)
„OSE' DOS SANTOS RODRIGUES FILHO (2.266), filho de
José dos Santos Rodrigues e de Antonia de Jesus Carvalho, nascido a 4 de fevereiro de 1913, no Ditsricto F e deral, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida,
n. 467.)
MIGUEL DE OLIVEIRA NORONHA JÚNIOR (2,267), filho de
Miguel de Oliveira Noronha e de Theresa Cândida da
Cunha Noronha, nascido a 17 de abril de 1902, no Districto
Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 1.956.)
EMILIO RONDE A U (2.268), filho de Affonso Rondeau e de
Innocencia Simões Rondeau, nascido a 23 de maio de
1912, no Districto Federal, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Realengo'. (Qualificação requerida, n. 340.)
CONCEIÇÃO DUARTE MOREIRA (2.209), filha de João
Duarte Ferreira e de Anna Ribeiro Duarte, nascida a 18
de fevereiro de 1906, no Districto Federai, domestica,
casada, com domicilio eleitoral no disrticto municipal
de Realengo. (Qualificação requerida, n . 1.409.)
JOAQUIM DE OLIVEIRA FREITAS FILHO (2. 270), filho de
Joaquim de Oliveira Freitas e de. Alcina Tavares de
Freitas, nascido a 5 de agosto de 1910, no Districto F e deral, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
requerida, n . 9.532.)
ERNESTINO JOSE' MADEIRA (2.271), filho de Avelino Antônio Madeira e de Catarina da Silva, nascido a 12 de
fevereiro de 1913, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 5.990.)
JOÃO JOSE' LABRE (2.272), filho de Antônio José Labre e '
de Carolina Francisca da Silva, nascido a 13 de agosto
de 1897, no Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba.
(Qualificação ex-officio, n . 1.003.)
JOSE' GOMES DA COSTA (2.273), filho de Francisco Gomes
da Costa e de Margarida Joaquina da Costa, nascido a
3 de julho de 1889, em Miragaia, Portugal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Realengo. (Qualificação ex-officio, n. 1.196.)
<
JERÒNYMO LEONARDO LEITÃO (2.274), filho de Manoel
Leonardo Leitão e de Ernestina de Oliveira Leitão, n a s cido a 6 de julho de 1901, no Districto Federal, lavrador,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Guaratiba. (Qualificação ex-officio, n . 147.)
JARBAS DA COSTA MENDES (2.275), filho de Jonino Mendes
de Britto e de Thereza Costa Pereira, nascido a 29 de
junho de 1S10, no Rio de Janeiro, commercio, solteiro,.
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cilio eleitoral no districto municipal dè Santa Cruz.
- cora domicilio eleitoral no districto municipal de Rea(Qualificação requerida, ív. 1.952.)
lengo. (Qualificação requerida, n . 6.156.)
.
IOSIA.S JOSE' DE SOUZA (2.292), filho de Alexandre José
OSWALDO DA SILVA COELHO (2.276), filho de Florinda da
de Souza e de Silvina Tavares de Souza, nascido a 14 dt
Silva Coelho, nascido a 25 de- janeiro de -1901, no Dis-..
abril de 1907, no Districto Federal, lavrador, casado,
tricto Tederal, commercio, solteiro, -com; domicilio eleicom domicilio eleitoral no districto municipal de "Reatoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
lengo. (Qualificação ex-officio, n . 1.361'.)
. requerida, n-. 735.)
-SEBASTIÃO LOPES (2.293), filho de Maria Bastos Magalhães,
CYRILLO DE ARAÚJO (2:277), filho ,de José Felippe de
nascido a 6 de setembro do 1906, no Districto Federal,
Araújo e~de Anna de-Araújo, nascido a 22 de julho de
1913, no Districto Federal, operário, solteiro, com domi- * - - operário, solteiro, cõm domicilio eleitoral no districto
municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n. 5.224.)
cilio-eleitoral no districto municipal de Realengo. (QuaDEOSVALDO RANGEL DOS PASSOS (2.295), filho de Allificação requerida, n . 364.)
.
berto Rangel dos Passos.e'de Maria Salomé dos Passos,
POLLUZ VICTORINO- COELHO (2.278), filho de Arthur
nascido a 18 de outubro de 1909, no Districto Federal,
Victorino Coelho e de Rosalina da Fonseca Coelho, nascido
operário, sloteiro, com domicilio eleitoral no districto •
a 11 de novembro de 1906, em Barra do Pirahy, Estado
municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n u do Rio de Janeiro, 2 sargento do exercito, casado, com
mero '5.166. )
• domicilio eleitoral no districto munieipal de Realengo. .
ATALIBA DE SOUZA (2,-294), filho de Cândido de Souza e
(Qualificação ex-officio, n. 1.969.)
,
de Maria Emiliano de Souza, nascido a 7 de novembro de
AUGUSTO SIEDLER SIQUEIRA (2.279)., filho de Manoel
1908, no Districto Federal, estucador, solteiro, com d o José Siqueira e de Josephina Henriqueta Siedler Simicilio eleitoral no districto municipai de - Realengo.
- queira, nascido a 31 de"maio'de 1907, em Bagé, Estado •<
(Qualificação requerida, n . 5.122.0
do Rio Grande do Sul, militar, solteiro, com domicilio
ISOL1NO JOSE' AFFONSO (2.296), filho d Francisco José
eleitora! no districto municipal de Realengo.--(QualifiAffonso e de Carolina Maria da Silveira, nascido a 20.
cação ex-officio, n . 1.959.)
de setembro de 1902, no Districto Federal, operário, caJOSE' CARDOSO (2.280), filho de João Cardoso e de Masado, com domicilio eleitoral no districto municipal'de
noela Ferreira, nascido a 23 de dezembro-de 1893, em
Realengo. (Qualificação requerida, n. 4.332.)*
Minas .Geraes, "lavrador, casado, com domicilio "eleitòtyil '
MANOEL LOPES LUIZ (2.297), filho de Antônio Lopes Luiz
no districto municipal' de Guaratiba. (Qualificação exe de'Maria do Carmo Nunes, nascido a 26 de abril de
officio, n . 134.)
, .
1892, em Portugal, lavrador, casado, com domicilio eleiÁLVARO LEOPOLDO DO'NASCIMENTO (2.282), filho de
toral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação
Octavio Leopoldo no Nascimento e de Christina Maria da
requerida, n. 6.103.)
, ,
'
. •' '
Costa, nascido a 5 de abril de 1-915, no Districto Federal,
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto" IGNACIO ABRAHÃO NARCIZO (2.298)- filho dé Abrahão
' Narcizo e de Joanna Miguel Elias, nascido a .17 de j a .municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio,
B.
neiro de 1903, no -Districto Federal, "operário, casado,
E . 77.)
'
•
.
com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
CARMENO DO LUCAS (2.281), filho de Salvador do Lucas
Grande. (Qualificação requerida, n. 4.897.) •
e-de Laureta Petrolio, nascido a 2 de julho de 1908, no
NAÍR CHAGAS RAMOS (2.299), filha de André Joaquim
Districto Federal, empregado publico, solteiro, com doRamos e de Maria Procopia da Cruz, nascida a 23 de
micilio eleitoral no districto municipal dò Realengo.
março' de 1899', no Districto Federal, operaria,, casada,
(Qualificação requerida, n. 1.240.)
,'
com domicilio eleitoral no districto-municipal tle GuaANTONIO TORRES DO ESPIRITO SANTO (2.283), filbo
ratiba. (Qualificação requerida, n . 5.439.)
de Leocadia Porcina Torres de Medeiros, nascido a 22
FRANCISCO ROCHA DE SOUZA LOBO (2.300), filho d F r a n de dezembro de 1910, no Districto Federal, commercio,
cisco de Souza Lobo e de Zulmira Rocha da Silva Cor• solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
deiro, nascido a 22 de dezembro de 1892, mo Districto
de Campo Grande. (Qualificação requerida, n. 1.594.)
Federal, commercio, csaado, com domicilio eleitora) ho
FERNANDO BERGAMO (2.284), filho de Domingos Bergamo
districto municipal de Realengo."(Qualificação requerida,
e de Rosa Bergamo, nascido a 8 de dezembro de 1901,
n . 1.288.)
no Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com domicilio elei* toral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação: -FRANCISCO ADRIANO DOS SANTOS (2.301), filho de Joaquim Adriano Vais e de Antonia Adriano dos Santos,
nascido a 28 de dezembro, de 1905, no Districto Federal,
DANIEL DE ALMEIDA (2.285), filho de Sabino de Almeida
. commercio, casado, com domicilio pintora' no districto
e de Thomazia Matilia da Conceição,. nascido a 24 dé
municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n j £ ;
setembro de 1894, em Passa Tres,.operário, solteiro, com
mero 1.286.)
''""'_„
domicilio eleitoral no 'districto municipal de Santa Cruz.
UMBERTO CLAUDINO DE SOUZA (2.302), filho de Mandei
(Qualificação requerida, n. 1.156.)
Claudino de Souza e de Beliza Aurora de Souza, nascido
JOSE' TORRES MACHADO (2.286), filho de João-Antônio
a 14 de março de 1914, no 'Districto Federal, operário,
.Machado e de Minervina de Souza Lima, nascido a 14
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de junho de 1913, no Districto Federal, lavrador, solteiro,
de Realengo. (Qualificação requerida, n . 1.327.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
VIVALDO PINHEIRO DA SILVA (2.303), filho d e , Alceu
Cruz. (Qualificação ex-officio, B . E . 77.)
Pinheiro da Silva e de Dalila Travasso da Silva,'nascido'
AM AN CIO JOSE' DE MORAES (2.287), filho de Olavo José
a 22 de março de 1913 no Districto Federal, operário,
de Moraes e de Isabel Maria, .nascido a 2" de maio de
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
1909, no Districto Federal,, operário municipal, solteiro,
de Santa Cruz. - (Qualificação requerida, n . -1.088.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
, LAURINDÒ JOSE' DA SILVA (2.304), filho de Maria .Toso
Cruz. (Qualificação requerida, n . 1.942.)
da Silva-, nascido a 25 de outubro de 1882, cm Juiz do
ANTONIO JOSE' DE ALMEIDA (2.288), filho de Antônio
Fora, Estado de Minas Geraes, carpinteiro, casado,, com.
José de Almeida e de, Leoiíor dos Anjos, nascido a 13
domicilio eleitoral no districto municipa! de Santa Cruz.
de junho de 1915, ho Districto Federal, operário, sei-'
(Qualificação requerida, n. 410.)
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
AURORA MARQUES DE MORAES (2.305), filha de Manoel
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 1.943.)
José de Moraes e de Leopoldina. Guimarães, nascida a
ANTONIO DA SILVA TAVARES (2.289), filho de Pedro da ;.
17 de janeiro de 1907, no Districto Federal/domestica,
Silva Tavares e de Damarina da Silva Tavares, nascido
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
a 28 de fevereiro de 1896, em Itaguahy, Estado do Rio
de Realengo. (Qualificação requerdia, n . 628.)
de Janeiro, funecionario publico, solteiro, com domiciJUSTINO RIBEIRO DA SILVA (2.306), filho de Emigdio
lio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (OuaRibeiro da Silva e.de Agemira da Conceição, nascido a
lificáção requerida, n. 5.238.)
20 de julho de 1904, em S. Antônio, Estado da Bahia,
MAURÍCIO ALVES DE OLIVEIRA (2.290), filho de Sebastião
;. operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
Campos de Oliveira é de Ernesta Maria da Conceição,
nascido a 22 de setembro de 1877, no Dislricto Federal, • " municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n u mero 70.)
,
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto muJOSE' AUGUSTO MAIA (2.307), filho de Dionizio Augusto
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n u - Maia e de Maria da Gloria do Amor Divino, nascido a
mero 1.955.)
^ 8 de outubro de 1910, no Districto Federal, lavrador.,
JTJLIO DE OLIVEIRA LIMA (2.291), filho de Alfredo Lima
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
e de Donisia Mendes Lima, nascido a 21 de julho de
de Campo Grande. (Qualificação ex-officio,. n. 460'.) •
1915, no Districtp Federal, operário, solteiro, com domi-
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$5MAR GOMES FIGUEIRA (2.308), filho de José Gomes Figueira e de Isolina Caetano Gonçalves, nascido a !4 de
agosto de 1908, no Districto Federal, lavrador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
Grande. (Qualificação ex-officio. n. 442.)
YERG1LIO PEREIRA DA SILVA (3.309), filho de José Pereira da Silva e de Felismina da Conceição, nascido a
25 de abril de 1902, no Rio Grande do Norte, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Campo Grande. (Qualificação requerida, n. 6.321.)
DOMINGOS ALVES DA SILVA (2.310), filho de Fernandes
Alves da Silva e de Maria Martins de Jesus, naseido a
28 de março de 1902, no Districto Federal, lavrador, casado com domicilio eleitoral no districto municipal de
Campo Grande. (Qualificação requerida, n . 11.)
HENRIQUE AIDER (2.311), filho de Antônio Aider e de Matilde Aider Ajoana, nascido a 21 de julho de 1912, no
Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Campo Grande. (Qualificação ex-officio, n. 594.)
PEDRO ELIZEU RIBEIRO (2.312), filho de Francisco Elizeu Ribeiro e de Adelina Maria da Conceição, nascido
a 1 de setembro de 1898, no Estado do Rio de Janeiro,
lavrador, casado) com domicilio eleitoral no districto
municipal de Campo Grande. (Qualificação
ex-officio,
n. 560.)
JLDEFONSO PEREIRA LEITE (2.313), filho de Pedro Pereira Leite c Silva e de Maria Jovita Duarte e Leite, nascido a 2 de setembro de 1904, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio leietoral no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação r e querida, n. 3.111.)
DEOCLINES RODRIGUES VIANNA (2.314), filho de Antônio
Vieira da Silva e de Plucena Rodrigues de Souza, nascido a 18 de abril de 1889, no Districto Federal, operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal dc
de Realengo. (Qualificação reqerida, n. 152.)
DANIEL SOARES GUIMARÃES (2.315), filho de Alfredo
Soares Guimarães e de Corina da Conceição Guimarães,
nascido a 16 de março de 1912, no Districto Federal,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipa] de Campo Grande. (Qualificação requerida,
n. 44.)
jfüLIETA DE AZEVEVDO BIBIANO (2.316), filha de Caetano Azevedo Coutinho e de Urgentina Anna de Azevedo,
nascida a 21 de fevereiro de 1890, no Districto Federal,
domestica, casada,--com domicilio eleitoral no dislricto
municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n. 566.)
MARFIDIO VIEIRA MACHADO (2.317), filho de Antônio Vieira Machado e de Benedicta Borba Machado, nascido a
22 de julho de 1910, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Campo Grande. (Qualificação requerida, n . 847.)
MANOEL FERREIRA DE CASTRO (2.318), filho de Joaquim
Ferreira de Castro e de Thereza de Oliveira. Castro, nascido a 6 de março de 1887, no Estado de Pernambuco,
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto
-municipal de Guaratiba. (Qualificação cx-officio, B. E .
77.)
ANTÔNIO LOPES (2.319), filho de Domingos Lopes e de
Phiiomena Lopes, nascido a 18 de agosto de. 1899, no
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleiloral no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, n. 4.892.)
VICENTE GUEDES (2.320), filho de Manoel Ignacio Guedes
e de Angelina Monteiro Guedes, nascido a 2 ele agosto de
1907, no Districto Federal, bombeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo.
(Qualificação requerida, n . 5.803.)
EMÍLIO RIBEIRO (2.321), filho de Silvino Ribeiro e de
Luiza Maria de Jesus, nascido a 9 de outubro de 190S,,
em Serrinha, Estado da Bahia, operário, solteiro,, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
(Qualificação requerida, n. 5.670.) .
OLÍMPIO MARQUES FILHO (2.322), filho de Olímpio José
Marques e de Ismenia Marques, nascido a 20 do dezembro
de 1915, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Santa Cruz.
(Qualificação requerida, n. 1,643.)
DEOCLECIANO AMÉRICO TELLES (2.323), filho de E u frazio Amcrjeo da Silva e de Áurea Magdálena Telles,
naseido a 20 de janeiro de 1916, no Districto Federal,
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 509.)
JOSE' ANTONIO RIBEIRO (2.324), filho de Luiz José Ribeiro e de Antonia Luiza Antunes, nascido a 15 de ou-
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tubro dè 1881, no Estado do Rio de Janeiro, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 949.)
ERNESTINO NERYS DA ROSA (2.325), filho de Faustino
Antônio da Rosa e de Antonia Maria Nerys, nascido a 3
de agosto de 1915, no Dsitricto Federal, lavrador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 522.)
CARMEN O ROMANO (2.326), filho de Paschoal Romano S o
brinho e de Estenhania da Fonseca Romano, naseido à
28 de fevereiro de 1898, no Estado do Rio Grande do
Norte, perito contador, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Campo-Grande. (Qualificação
requerida, n. 1.595.)
ALFREDO FERREIRA DA SILVA (2.327), filho de João
Ferreira, da Silva e de Ambrozina Maria do Carmo, nascido a 2 de agosto de 1876, no Estado de Minas Geraes,
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio,
n.
649.)
JARBAS ALVES DE.OLIVEIRA (2.328), filho de Marinho
Alves de Oliveira e de Phiiomena Louzada de Oliveira,
nascido a 18 de julho de 1913, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 1.953.)
IBRAHIM GRALHA (2.329), filho de Porfirio Octaviano da
Silva Gralha Júnior e de Octavia Meirelles Gralha, nascido a 3d de janeiro de 1905, no Districto Federal, commercio, casado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação reqerida, n . 344.)
HERCULANO LEITE DE'BRITTO (2.330), filho de Joanna
Rosa de Almeida, nascido a 5 de setembro de 1881, no
Estado do Rio de Janeiro, commerciante, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
(Qualificação requerida, n . 1.651.)
JOSE' LYDIO GONÇALVES (2.331), filho de Gentil Pereira
Gonçalves e dc Antonia Ferreira Gonçalves, nascido a
3 de agosto de 1907, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio enlitoral no districto municipal
de Realengo. (Qualificação requerida, n . 5.648.)
MARCELINO SIQUEIRA (2.332), filho de Jacintho Pires dos
Santos e de Luiza Maria da Conceição, nascido a 4 do
junho de 1913, no Estado do Rio de Janeiro, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral n district municipal de
Santa Cruz. (Qualificação ex-officio, n. 1.346.)
MARCELINO CÂNDIDO DE LIMA (2.333), filho de Rufino
Cândido do Lima e de Phiiomena Cassiana de Lima, nascido a 9 de abril de 1893, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Realengo. (Qualificação requerida, n. 654.)
SEBASTIÃO JOSE' DE ARAÚJO (2.334), fiRio de Carlos
José de Araújo e de Marcolina Honorio do Espirito Santo,
naseido a 30 de dezembro de 1899, no Districto Federal,
lavrador, solteiro, com domicilio eleitora! no districto
municiapl de Guaratiba. (Qualificação requerida, n u mero 4.539.)
ERNANI PINTO DE FARIA (2.335), filho de João Pinto de
Faria e de Anna Barreto Pinto de Faria, nascido a 3 de
julho de 1893, no Districto Federa), cirurgiâo-dentista,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 1.630.)
JOÃO BAPTISTA ALVES FILHO (2.336), filho de João Baptista Alves e de Phiiomena Carmo Alves, nascido a 29 de
maio de 1912, no Districto Federal, commercio, solteiro,
com domiciüoe eleitoral no districto municipal de Santa
Cruz. (Qualificação requerida, n . 1.394.)
MILTON SER.RUT (2.337), filho de Hermenegildo Serrut e
de Joaquina Serrut, nascido a 21 de março de 1889, no
Distrieto Federal, lavarador, casado, com domicilio eleitora) no dislricto municipal de Santa Cruz. (QaJiticação
ex-officio. n. 630.)
JOSE' PINAGÊ DE LIMA (2.338), filho de .Túlio Pinage de
Lima e de Paulina de Souza Dias, nascido a 11 de março
de 1902, no Districto Federal, oiperario, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n. 3.343.),
ÍDOLO SILVIO CHILELI (2.309), filho de José Vhileli e de
Brandiua Maria da Silva, nascido a 20 de novembro de
1911, no iDstricto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n. 3.023.)
•ARTHUR FERREIRA (2.340), filho dc João Ferreira e de
Perceliana Ferreira de Araújo, nascido a 1 dc março de
1910, no Districto Federal, commercio, casado, com domi1
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cilio eleitoral, no-districto municipal de Realengo...(Qualificação requerida, n. 6.325.)
FRANGISCG JUSTINO (2.341), filho de João Maritta e de
•Luiza Marossi, nascido a 12 de dezembro de 1911, no
Estado de São Paulo, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto' municipal, de Realengo. (Qualificação requerida, n . 5.191.)
ANTONIO DE ANDRADE (2.342), filho de Sabino de Andrade
e de Maria Rosa de Andrade, nascido'a 1 de dezembro de
1910, no Districto Federal, commercio, solteiro, corai d o micilio eleitoral no districto municipal de Realengo, (Qualificação requerida, n . 1.337.)
BENEDICTO ANACLETO (2.343), filho de Anacleto de Oliveira e de Antonia Thereza, nascido a 6 de outubro de ,
1888, no Estado do Rio de Janeiro, lavrador, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
Grande. (Qualificação ex-officio,
n. 220.)
EUZEBIO ANTONIO DA SILVA (2.344), filho de José Antônio da Silva e de Francisco-Maria Rosa da Conceição,
nascido a 8 de agosto de 1893, no Estado do Rio. de Janeiro, lavrador, casado, com domicilio eleitoral n dis.tricto m u n i c i p l d e Campo Grande. (Qualificação exofficio, n. 418.)
• • • -.
MANOEL-DA SILVA E SOUZA (2.345), filho de Antônio da
Silva e Souza Júnior e de Glaudina Rosa Emilia de Jesus,
nascido a 12 de abril de 1903, no Estado ' d o Rio de J a neiro, vendedor, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Campo Grande. (Qualificação r e querida, n . 915.)
. f
ANTONIO MEIRELLES (2. 346),' filho de José. Antônio Me ~
• relles e de Maria Emilia Mulas, nascido a 25 de setembro
• de 1914, no Districto Federal, operário, solteiro, com
. domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo..
(Qualificação requerida, n. 207.)
ARTHUR DA SILVA GUIMARÃES (2.347),-filho de Delmindo
da Silva Guimarães e. de Ignez Ernestina Guimarães,
nascido a 11 de maio de 1905, no Districto Federal,.operário, solteiro, com-domicilio «leitoral no districto m u n i cipal de Realengo. (Qualificação requerida, n . 942.)
&.DALQUI DE OLIVEIRA ARAÚJO (2.348), filho de João
Lourenço de Araújo e de Maria de Oliveira Diniz, nascido a 3 de novembro de 1903, em Barra Mansa, Estado
do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleit o r a l no districto municipal de Realengo. (Qualificação
requerida, n. 51638.)
> '
EELENO FERNANDES MACHADO (2.349), filho de Aristides '
Fernandes Machado e de Palmyra Maria Machado, n a s cido ã 24 de maio de 1914, ho Districto Federal, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de-Santa Cruz. (Qualificação ex-officio, n . 1.368..)
JOAQUIM PEREIRA DE ANDRADE (2.350), filho de Antônio
Veríssimo de Andrade e de Maria Luiza dos Santos, naslavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida,n. 1.763.)
tORGE CÂNDIDO ALVES (2.351), filho de Avelino Cândido'
Alves e de Antonia da Conceição Alves, nascido a 2 de
Março de 1908, no Districto Federal, lavrador, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
Grande. '(Qualificação requerida, n. 305.)
DSMIS PEREIRA DA CUNHA (2.352), filho de Joaquim Pereira da Gunha é dé Ernestina Pereira da. Cunha, n a s cido a 17 de dezembro dé 1913, no.Estado do Rio de J a neiro, estudante, casado, com domicilio eleitorai no d i s - tricto municipal de "Campo Grande. (Qualificação r e querida, a . 1.836 0
HENRIQUE DE OLIVEIRA DINIZ (2.353), filho de Abel '
da Rocha Albuquerque Diniz e de Noemia de Oliveira
Diniz, nascido a 26 de março de 1904; no Districto F e deral, engenheiro, solteiro, com' domicilio . eleitoral- no
districto municipal de Campo Grande. (Qualificação r e querida, n . 1.922.)
•
'
MOACYR DE BRITTO (2.'354), filho de João Nepomuceno de
Britto e de Paulina de Castro Britto, nascido'^ a 24 de j a neiro de 19'08, em São Gabriel, Estado do Rio Grande do
Sul, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação
ex-officio,
n . 2.557.)
!
'
JOAQUIM EUGÊNIO GOMES DA SILVA (2,355), filho' de
Eugênio Gomes da Silva e de Rosa de Barros Gomes da
Silva,-nascido a 16 de abril de 1914, em GuyaM, Estado.
. de Matto Grosso, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal d e . Realengo. (Qualificação
requerida, n. 674.)
JOSE' NICOLAU DAD (2.356), filho de Deud Nicolau Dau
ü de Maria José, nascido a 19 de julho de 191?-, em Ubá,
:

;
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Estado.de,.Minas Geraes, alfaiate., casado,.com domicilio
eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n. 1.531.)
ALFREDO FIDELIS DA SILVA (2.357), filho de Pedro F i delis da Silva e de Maria da Gloria, nascido a 3 de julho
de 1906, no Estado do Rio de Janeiro,• lavrador, casado,'
com domiciliu eleitoral no districto municipal de Campo
Grande. (Qualificação ex-officio, n . 1.503.)
FRANCISCO BORGES RAMOS (2.358), filho de Leopoldo
César Ramos e de Elisa Rodrigues'Ramos,-nascido a '10
de otubro de 1881, no Districto Federal, medico, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
Grande. (Qualificação requerida, n . T .759.)
LUIZ VICTOR DO NASCIMENTO (2.359), filho de Antônio
Leonardo do Nascimento e de Eufrozina Luiza dó Nascimento,, nascido a 12 de abril de 1905, no Estado do Rio
de Janeiro, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Campo Grande. (Qualificação-exofficio, h . 536.)
FRANCISCO ALEXANDRE DA SILVA (2.360), filho de José
Alexandre da Silva e de Herminda Alexandre da Conceição, nascido a 7 de setembro de 1894, em Queixada,
Estado do Ceará, commercio, casado, com domicilio elei- toral no districto municipal de Realengo. (Qualificação,
requerida, n. 1.072.)
ANTONIO DOS SANTOS (2.361), filho-de Felicio Antônio.dos Santos e- de Camilla dos Santos, nascido a 24 de agosto
de 1900, nò Estado do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro,
com domicilio eleitoral ao districto municipal de Guaratiba. -(Qualificação ex-officio, n." '197.)
JOSE' ARDEZ RUIZ (2.362), filho de Francisco Ardsz Ruiz
e de Ricarda Maria Luiz, nascido a 18 de .outubro de 1908,
no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação-requerida, n. 5.137.) i '
PASCHOAL COSTA PEREIRA (2.363), .filho de Agostinho
Costa Pereira e de Maria-da Costa Pereira, nascido a 31
de maio^de 1904, no Estado do Rio de Janeiro, ^-j: iphico, solteiro, com domicilio eleitoral no.district m u n i cipal de Realengo. (Qualificação requerida, n. 1.555.)]
ANN1BAL LOPES (2.364), fiiho de Domingos Lopes e de P h i . lomena dos Prazeres, nascido a 10 de dezembro de 1904,
no Districto Federal", commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral ,no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, n . 4.987.)
EUZEBIO SOARES DA CUNHA CAMPOS (.2.365), filho' de
Hippolyto Gonçalves da Cunha Campos e de Euzebia Dias
da Paixão, nascido a 2 de fevereiro dé 1881, no Districto
Federal, lavrador, casado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, n.'- 6.289.)
. . . .
FRANCISCO PAULO DE ASSIS (2.366), filho de Sabino Gomes
da Silva e de Francisca Thereza de Jesus, nascido a 2
de abril de 1908, no Estado do Rio Grande do Norte,
operário, solteiro, com domicilio .eleitoral no districto
municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida,
n . . 5.870.)
JACINTHO JOAQUIM CABRAL (2.367), filho de Francisco
Joaquim Cabral e de Antonia de Azevedo Cabral, nascido á
2 de janeiro de 1898, no Estado'do Rio de Janeiro,, lavrador, solteiro,- com domicilio eleitoral no districto mu-"
nicipal de Campo Grande. .(Qualificação ex-officio, n.,
288.)
'
!
IGNACIO MACHADO-DOS SANTOS (2.368), filho.de Ignacio
. " Machado dos Santos e de Magdálena Maria da Conceição,'
. nascido a 16 de abril de 4911, no Estado do Rio de J a neiro, lavrador, solteiro, coni domicilio eleitoral no dis-tricto municipal de Campo Grande. (Qualificação exofficio, TÍ. 444.)
s
SYLVIO SALLES DE OLIVEIRA (2.369), filho de Joaquim
Ferreira Salles e de Benevenuta Salles de Oliveira, nas^
cido a 6 de novembro.de 11)06, no Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, n .
5 599 )
DEMETRIÒ RIBEIRO DA SILVA :2.370), filho de Jesé Ri" beiro da Silva e de Carlota Casimira do Amara!, nas—
cido a 21 de novembro de 1867," no Districto Federal,
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 98.0!'
MARIO DF. OLIVEIRA (2J371), filho de Manoel de Oliveira ede Felicidade dos 'Santos, nascido a 18 de junho de 1903,
em São João de Marcos, Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, con; domicilio eleitoral no districto m u ' nicipal de Realengo. (Qualificação) requerida, n. 383.);
1

!
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MANOEL LOURENÇO DE MENEZES .(2..372),-filtiQ.do.-Jo.se
Lourenço Valladares e de lzabel Ignacia de Menezes,
nascido a 27 cie setembro de 1886, em Portugal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 1.441:)
CÂNDIDO FERREIRA DE OLIVEIRA (2.373), filho do Perceliano José de Oliveira e de Maria Jlosa Ferreira de
Oliveira, nascido a 28 de novembro de 1907, no Districto
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitora! no
districto municipal de Campo Grande. (Qualificação
requerida n. 5.610.) ".
FRANCISCO PIRES DE ALMEIDA FILHO (2.374), filho Je
Francisco Pires de Almeida e de Angélica Maria Thereza,
nascido a 25 de junho de 1891, no Estado do Rio de J a neiro, lavrador, casado, eom domicilio eleitoral no districto municipa] de Campo Grande. (Qualificação requfrida, n. 5.068.)
Pelo escrivão, João Aguiar Júnior.

SEBASTIÃO SATURNINO ALVES (1.510), filho de Manuela
Vieira, nascido a 1 de maio dc 1914, no Districto F e deral, operário, casado, com domicilio eleitorai no districto municipa) de Realengo. (Qualificação requerida.)
BENEDICTO JOÃO'DA SILVA (1.511), filho de Abilio da
Silva e de Maria Elidia da Silva, nascido a 25 de j u nho de 1912, no Districto Federal, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipai de Santa
Cruz. (Qualificação requerida.)
SABVADOR COUTO NOVAES (1.513), filho de Manoel José
de Novaes e de Marieta Coelho de Novaes, naseido a 3
de maio.de 1907, no Districto Federal, funecionario federal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal da Santa Cruz. (Qualificação requerida.)
BENEDICTO JANUÁRIO DE SOUZA (1.514), fiiho de João
Januário de Souza e de Catharina de Souza, nascido a
31 de maio de 1910, no Disticto Federal, operário, sol• teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Cruz. (Qualificação requerida.)
ABIGAIL DA COSTA MAIA (1.515), filha de José Augusto
ÜKC1MA QPAUTA ZONA ELEITORAL
Campos Maia e de Amélia Costa Santos, nascida a 10
- de setembro de 1908, no Districto Federal, domestica,
(Districtos municipaes de Realengo, Campo Grande»
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
Guaratiba e Santa Cruz)
de Campo Grande. (Qualificação requerida.)
ARY DE-CIO FERREIRA (1.516). filho de Jayme Bernardo
.Juiz — Dr. Francisco Cavalcanti Pontes de Miranda
- Ferreira e de Alice Carlota Ferreira, naseido a 1 de setembro de 1912, no Districto Federal, funecionario p u Faço publico, para os fins dos arts. 43 do Código e 25
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis rieto m u do Regimento dos Juizes e Cartórios Eleitoraes, que por
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio,
78.)
este Cartório e Juizo da 14" Zona Eleitoral, estão sendo proLUIZ EVARISTO FRIARTE KARPER (1.517), filho de Luiz
cessados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos: .
Karper, e de Josephina Friarte Corrêa, nascido a 26 de
julho de 1911, no Districto Federal, operário, solteiro,
MANOEL PIMENTEL . ( 1 . 5 0 0 ) , filho de Francisco Pimen• com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
tel Medeiros e de Maria Conceição Pimentel, nascido a
Cruz. (Qualificação requerida.)
2 de janeiro de 1905, no Districto Federal, lavrador, caJAYME DE^JESUS (1.518), filho de Antônio de Jesus e de
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Thereza de Jesus, nascido a 12 de agosto de 1912, em
Guaratiba. (Qualificação ex-officio, B . E . .77, n. 745.)
- S. Paulo, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
• districto municipal de Guaratiba.' (Qualificação requeANTONIO MOREIRA (1.501), filho de Raymundo Moreira
rida.)
e de Maria Romana, nascido a 22 de abril de 1893, no
Estado do Rio de Janeiro, lavrador, casado, com domi- •LUIZ DE CARVALHO (1.519), filho de José P e r e i r a ' d e
cilio eleitoral no districto municipal • de Guaratiba.
Carvalho e de Thereza de Jesus, nascido a 29 de março
(Qualificação ex-officio, B. E . 77, n . 12.)
. ' 1908, em S, Paulo, lavrador, solteiro, com domicilio
4.NTONIO DE PAULA (1.502), filho de João Evangelista
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualide Paula e de Verônica Maria da Conceição, nascido a
ficação requerida.)
30 de setembro de 1894, no Estado do Rio de Janeiro,
DOMINGOS TEIXEIRA (i.520), filho de Gabriel Teixeira
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto
e de Maria da Luz, naseido a 14 de abril ds 1910, no
municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio,
B.
Districto Federal, operário, casado, com domieiiio eleiE . 77, n . 13.)
toral no districto municipal de Guaratiba. (QualificaOLMANO RAPHAEL MACHADO (1.503), filho de Gonçalo
ção requerida.)
Raphael Machado.e de Ermelinda SanfAnna, nascido a
OTAD CUSTODIO VARGAS (1.521), filho de Francisco
22 de janeiro de 1916, lavrador, solteiro, com domicilio
' Custodio Vargas e de Maria Ephigenia Vargas, nascido'
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualia 22 de outubro de 1911, no Districto Federal, pescador,
ficação ex-officio, B . E . 77, n . 63.)
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
ÍOÃO GOUVÊA ( 1 . 5 0 4 ) , filho de José Gouvêa e de Maria
de Guaratiba. (Qualificação requerida.),
Gouvêa, nascido a 17 de outubro de 1903,- no Estado de
' res e de Maria Gonçalves Soares, nascido a 20 de j a •S. Paulo, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no
citlío Barbosa e de Marcilia Ribeiro Barbosa, nascido a
districto municipal de Guaratiba.
(Qualificação
ex15 de junho de 1915 no Districto Federal, lavrador, caofficio, B . E . 77, n .178.)
sado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de
Guaratiba. (Qualificação ex-officio, B . E . 77, n . 115.).
OSCAR LIMA (1.505), filho de Sebastião José Lima e de
Thereza Maria da Conceição, nascido a 12 de julho de
OCTILIO VICENTE CARVALHO (1.523), filho de José V i - '
1903, no Estado de Minas Geraes, lavrador, casado, com
cente Carvalho e de Sebastiana Maria Conceição, nas. domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba.
cido a 24 de julho de 1895, no Districto Federal, p e s (Qualificação ex-officio, B . E . 77. n. 790.) "
- cador, casado, com domicilio eleitoral no districto m u JOSÉ SABINO COSTA (1.506), filho de Joaquim Sabino
nicipal de Guaratibaj (Qualificação requerida.)
Costa e de Luiza Bernarda Andrade, nascido a 6 de
EUDINO JOSÉ DA SILVA (1.524), filho de José Bento d a .
agosto de 1896, no Districto Federal,
com domicilio
Silva e de Targina Maria da Silva, nascido a 18 de
eleitora] no districto de Guaratiba. (Qualificação exagosto de 1911, no Districto Federal, lavrador, solteiro,
officio, B . E . 77, n. 139.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida.)
MANOEL CORRÊA (1.507), filho de Francisco Corrêa de.
Souza e de Maria José Corrêa, nascido a 11 de outubro
VICTORINO IGNACIO DA CRUZ (1.525), filho de Joanna
de 1913, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com
Valezia, nascido a 17 de abril de 1893, no Estado do:
domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba.
Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleito(Qualificação ex-officio, B. E . 77, n . 766.)
ral no districto municipal de Campo Grande. (QuaJOAQUIM. CONSTANTINO DE' SOUZA (1.508), filho de Ma• lificação requerida.)
noel Constantino de Souza e de Daria Maria dos Santos,
LUIZ GONÇALVES'TEIXEIRA (1.526), filho de Fabriciano
nascido 1 de agosto de 1904, no Estado do Rio de J a José Gonçalves Teixeira e de Maria Alcina de Assis,
neiro, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no disnascido a 16 de maio de 1896, em Niçtheroy, Estado .
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação
ex-offido Rio de Janeiro, operário, solteiro,
com domicilio
cio, B . E . 77. n. 140.)
eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida.)
JOÃO PIRES DE SOUZA (1.503), filho
de Julião Paula
Souza e de Francisca Umbelina de Souza, nascido a 24
JOSÉ TEIXEIRA (1528), filho de Gonçalo Jorge Teixeira
de junho de 1888, no Estado do Rio de Janeiro, lavrae de Amélia Suzana, nascido a 30 de janeiro dc 1911,
dor, casado, com domicilio eleitoral no districto munino Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicicipal de Campo Grande. Qualificação ex-officio, B . E .
lio eleitoral o districto municipal de Guaratiba, (Qua77, n. 469.)
lificação requerida.)
f
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JOÃO CALIXTO FARIA DA SILVA (1.530), filho de GauPUGS DE FIGUEIREDO (2.737)/ filho de Alfredo Napodencio Calixto Ferreira da Silva e de Maria Joanna
leão de Figueiredo e de Maria Antonietta de FigueiFerreira, naseido a 2 de novembro de 1892, no Disredo, nascido a 1 de abril de 1906, no Distrieto Federal,
tricto Federal, funecionario publico, casado, com doarchitecto, ca-sado, com domicilio eleitoral no districto
micilio eleitoral no districto municipal de Realengo.
municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, nu(Qualificação requerida.)
mero 1.891.)
•
,
MARIO TINOCO SOARES (1,531), filho de Francisco Soa- " ÁLVARO LÚCIO DE OLIVEIRA (2.738), filho de Argentina
res"e de.Maria Gonçalves Soares, nascido a 20 de j a - '• '• Maria do Nascimento, nascido a 14 de janeiro de 1911,
neiro de -1894, em Portugal, commercio, casado, com
no Districtp Federal, operário, solteiro, com domicilio
domicilio- eleitoral no districto municipal de Campo
"eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Quali.Grande. (Qualificação requerida.)
ficação requerida, n. 1.896).
ALTAMIRA MATTA DE MELLO (2.123), filha dc F r a n FFIZELE BANDEIRA (1.532), filho de Manoel Campeio
cisco Bazilio da Motta e de Francelina Motta, nascida a
Bandeira e de Leonor Oliveira Bandeira, nascido a 15
20 de março de 1896, no Districto Federal, domestica,
de junho de 1914, em Coqueiros, Estado do Rio de J a casada, com domicilio eleitoral no districto municipal
neiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 6.396.)
districto municipal de Realengo.
(Qualificação
r e - .*
WALDEMAR JOAQUIM BERMINES (2.479), filho d i Corquerida.. )
nelio Joaquim.Bermines e de Antonia Luiza Bermines,
OSCAR FRANCISCO DA SILVA (1.533), filho de Manoel
, nascido a 12 "de janeiro de 1910, no Districto Federal,
Francisco da Silva e de Maria' Francisca da Silva,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
nascido a 9 de setembo de 1909, no Districto Federal,
-municipal de Santa-Cruz. (Qualificação r e q u e r i d a , ' B .
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto.
E . n . 107.)
'
municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-of ficio. B .
- ERNESTO JOSÉ LE LIMA (1.646), filho de Manoel José da
E . 77, n. 786.)
Rocha e de Ottilia M a r i a da Conceição, nascido a 2
ARY FERREIRA. DA COSTA ALMEIDA (1.534), filho de
de abril de 1895, no Estado do Rio de Janeiro, guarda
Grenorio José- de Almeida e de Leopoldina Rifla da
nocturno, casado, com domicilio eleitoral no districto
Conceição, nascido a 9 de agosto de 1911, no Districto
municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n u Federai, Tavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no
mero 341.)
,
' ,
districto municipal de Guaratibai
(Qualificação ex- -PEDRO MIGUEL. DA ROCHA (1(647), filho de José Miguel
officio, B . E . 77.)
•
da Rocha e de Joanna Maria da Conceição, nascido a 2
ANNIBAL ALVES PAES (1.535), filho de Christovão
c'e janeiro de 1906, em Alagoas, guaraa nocturno, solFrancisco Alves e de Anna Maria Alves, nascido a 12
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipai da
de dezembro de 1913, no Districto Federal, lavrador,
Realengo. (Qualificação requerida,' n . 358.)
solteiro, com domoçiíio eleitoral no districto m u n i GRAC1LIANO FERREIRA (2.733), filho de Zacbarias F e r cipal de Guaratiba. (Qualificação
ex-officio.)
reira e de Julia Quitiliano Ferreira, nascido a 12 de
ALCIDES ÇOELBO BOTELHO (1.536), filho de José*Boagosto de 1911, em S. Salvador, militar, casado, com
telho da Costa Lima e de Carlinda Coelho Botelho,
domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo.
nascido a 12 de dezembro de 1909, no Districto F e (Qualificação requerida, n . 2.123.)
deral, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no disMIGUEL ARAÚJO DA SILVA (2.731), filho de Pedro Antao
tricto municipal de Guaratiba.' (Qualificação
ex-offida Silva e de Maria Umbelina de Jesus, nascido a 8 de
cio, B. E : 77, n. 6.)
maio de 1902, no Estado de Pernambuco, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal (Je
ANTENOR PAES (1.537), filnd de Pedro Paes da Cunha e
Realengo. (Qualificação requerida, n . 2.158.)
de Agida Basto Paes, nascido a 7 de abril de 1915," no
Districto Federal, lavrador, solteiro, com
domicilio
JOAQUIM ALVES DA FONSECA (2.725), filho de Bernardiho
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (QuaAlves da Fonseca e de Feleciana Maria da Fonseca, n a s lificação ex-officio, B . E . 77, n . 4.)
cido a 15 de junho de 1906, no Districto Federal, comGENARIO JOSÉ DA SILVA (1.538), filho de
Ildefonso
mereio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u .Alves da Silva e de Alice Freire Alves,- nascido a 5 de nicipal de Santa Cruz. (Qualificação irequerida, n. 6.389.)
'setembro de 1913/ no Districto Federal,
lavrador,
JARDELLNO FIGUEIREDO DA SILVA (1.641), filho , dè
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municiFrancisco Manoel da Silva e de Ernestina Figueiredo da
pal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio, B . E . 77,
Silva, nascido a 19 de novembro, de 1890, no Districto
n . 118.)
Federal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u JOÃO JOAQUIM DA SILVA (1.539), filho de João José de
nicipal de-Campo Grande. (Qualificação requerida, n u Almeida e de Claudina Angélica de Jesus, nascido a 6 de
mero 998.)
novembro de 1878, no Districto Federal, lavrador, caMANOEL PINTO FALEIRO (1.642), filho de Cândido José
sado, com domicilio eleitoral no districlo municipal de
Faleiro e de Rosa Honorio Faleiro,' nascido a 15 de mraço
Guaratiba. (Qualificação ex-officio, B . ' E . 77, n . 129.)
de 1895, no Districto Federal, operário, casado, com doEUGÊNIO DA SILVA CABRAL (1.540), fillio de Fránklin E u micilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
gênio Cabral e de Francisca da Silva Cabral, nascido a
(Qualificação ex-officio.'n.
2.554.)
, '. •
9 de novembro de 1914, no Districto Federal, lavrador,
VIRGÍLIO JOSE' DE SOUZA (1.643), filho de Pedro José
solteiro, com «domicilio eleitoral no districto municide Souza e de Percarliha SanfAnna de Souza, nascido a
pal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio,' B . E . 77,
14 de Fevereiro deT916, no Districto Federal, operário,
n. 859.) .
solteiro, com domicilio eleitora! no| districto municipal
de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n . 1.098'.)
MARIO DE JESUS (1.541), filho de Sebastião Bénedicto
SEBASTIÃO BAPTISTA DA SILVA (2.117), filho de João
de Jesus e de Isaura Maria de Jesus, nascido a 6 de
Baptista da Silva e de Armanda Ignacia da Silva, n a s julho de 1912, no Districto Federal, lavrador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto de Guaratiba.
cido a 18 de setembro de 1858, no Districto Federal,
(Qualificação ex-officio, B . E . 77,-n. 757.)
empregado municipal, casado,-com domicilio "eleitoral no
districto municipal de "Santa Cruz. (Qualificação re-=
NILO GOMES DE'AZEVEDO (1.542), filho de Joanna Viquerida.)
ctorina dos Santos, nascido a 27 de julho de 1914, em
Districto Federal, lavrador, solteiro, com
domicilio
JOSE' DE CASTRO (2.118), filho de'Simão de Castro e de
eleitoral no dislricto municipal de Guaratiba ( QualifiOctavia Maria da Conceição, nascido a 6 de dezembro
• cação ex-officio, B . "E. 77, n . 781.)
de 1903, no Districto Federal,' operário, solteiro, com doMANOEL ALVES DOS SANTOS (1.543), filho de José Alves
micilio eleitoral no disrticto municipal de Santa Cruz.
dos Santos e de Perciliana Rosa da Conceição, naseido
(Qualificação requerida.)
a 18 de julho d e 1861, no Districto Federal, lavrador,
ADAMASTOR XAVIER DE CASTRO, filho de Mathias Xavier
casado, com domicilio • eleitoVal o dislricto municipal
de «Castro e de lzabel Xavier de Castro, nascido a 9 de
de Guaratiba. .(Qualificação ex-officiò, B . E . 77, n u junho de 1901.,* no Districto Federal, lavrador, ca.sado,
mero 747.)
. . . .
—
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
MANOEL BELARMINO NARCISO FILHO (1,545), filho de
' . C r u z . (Qualificação ex-offvcio, B . E . -77.)
Maoel Belarmjno Narciso e de Francisca Fe'1-ismiiia do ' FRANCISCO FRANCELINO XAVIER, filho de Francisco F r a n Desterro, nascido a 3 de;maio de 1910, no Districto F e celino Xavier e de Iza Thereza da Conceição; nascido a
deral, funecionario publico, solteiro, com ddmicilio
5 de. julho de 1909, no Districto Federal, operário, soleleitoral no districto. municipal de. Santa Cruz. (Quateiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
lificação ex-officio, B . E . 78.)
Santa Cruz. (Qualificação requerida'.).
1

:
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SEBASTIÃO ANTUNES DE MORAES (1.636), filho de Luiza.
iMaria dos Anjos, nascido a 22 de abril de 1878, no Districto Federal, lavrador, viuvo, cora domicilio eleitoral
no districto municipal de., Campo Grande. • (Qualificação
requerida, n . 6.084.)
ALFREDO VICTOR DE SA' FREIRE (1.637), fiiho de Cesario de Sá Freire e de Leopoldina de Sá Freire, nascido
. a 21 de março de 1887, no Districto Federal, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal
de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio, n. 729.)
ARY GOIVÃES (1.640), filho de João Pereira Goivães e de
Amélia Vasconcellos Goivães, nascido a 7 de setembro
• de 1910, no Districto Federal, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
Grande. (Qualificação requerida, n. 771.)
SERXES DA LUZ PONTES (2.081), filho de Francisco Cancio
de Pontes Netto e de Alice da Luz Pontes, nascido a 4
de agosto de 1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Cruz. (Qualificação requerida.)
BENEDICTO DA SILVA PEREIRA (2.093), filho de Joaquim
Pereira e de Albertina Rosa Pereira, nascido a 16 de julho
de 1904 no Districto Federal, operário, casado, com domicilio'* eleitoral no districto municipal de Guaratiba.
(Qualificação requerida.)
FRANCISCO LUIZ DOS SANTOS (1.627), filho de Quirino
Luiz dos Santos e de Virginia de Azevedo dos Santos,
nascido a 20 de maio de 1914, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u .
nicipal de Santa Cruz. )Qualificação ex-officio, n. 693.)
PEDRO PAULO DAVID (1.629), filho de Adão Manoel David
e de Florença Antonia David, nascido a 1 de julho de
1876, no Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
(Qualificação ex-officio, n. 669.)
NICIA BARROZO ALVES RIBEIRO (1.362) filha de Vicente
Alves Ribeiro e de Hildegrada Barroso Alves Ribeiro,
nascida a 25 de outubro de 1913, no Districto Federal,
domestica, solteira, com domioilio eleitoral no districto
municipa] de Guaratiba. (Qualificação requerida n u mero 821.)
STELLA BARROSO ALVES RIBEIRO (1.633), filha de Vicente Alves Ribeiro e de Hildegarda Barroso Alves Ribeiro, nascida a 1 de maio de 1916, no Districto Federal,
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida n. 824.)
ALBERTO DOS SANTOS (1.635), filho de Albino José e de
Maria Cândida Britto, nascido a 24 dc junho de 1913,
no Districto Federal, operário solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, n . 740.)
ANTONIO JOAQUIM DA SILVA (1.438), filho de'Maonel da
Silva, e de Maria' Angélica da Silva, nascido a 15 de outubro de 1885, em Portugal (Nacionalizado), cobrador,
casado, com domicilio eleitoral ho districto municipal de
Meyer. (Qualificação
ex-officio.)
MILTON PERES DE OLIVEIRA (1.440), filho de Oscar Peres
de Oliveira e de Otilia Xavier de Oliveira, nascido a 19
de julho de 1915, no Districto Federal, commercio, solteiro com domicilio eleitoral no districto municipal de
Campo Grande. (Qualificação requerida, n . 1.322.)
SYLVIA DE SOUSA NOGUEIRA (1.441), filha de Pedro de
Sousa Nogueira e de Merbela de Sousa Nogueira, nascida a 15 de junho de 1908, no.Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida n u mero 1.435.)
JOÃO TEIXEIRA DE CARVALHO (1.443), filho de Antônio
Teixeira de Carvalho e de Joaquina Maria da Gloria,
nascido a 27 de.janeiro de 1914, no Districto Federal,
operário, solteiro), com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, B .
E . 1.432.) .
RAMIRO LUIZ DE MENEZES (1.444) filho de Antônio Luiz
de Menezes e de Cândida Rosa da Conceição, nascida no
Districto Federal, lav#ador, casado, com domicilio elei• toral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação
requerida, B. E . 453.)
M ARI AN O FRANCISCO DOS SANTOS (1.445), filho de Antônio Francisco dos Santos e de Joanna Maria Fagundes,
nascido a 7 de maio de 1S89, em Alagoas, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Cruz. (Qualificação requerida B. E . 6.452.)
MARCELINO PESSOA GOMES (1.446), filho de Franklin
Ferreira Gomes e de Maria'Isabel Gomes, nascido a 20
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de abril de 1904 (Estado do Maranhão;, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Campo Grande. (Qualificação requerida.)
ANTONIO MIGUEL FRAGA FILHO (1.447), filho de An^
tonio Miguel Fraga e de Clara Fraga; nascido a 11-de
janeiro de 1910, no Districto Federal, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida, B . E. 334.)
IXZA PIRES DAS CHAGAS (1.449), filha de João Afr dal
Chagas e de Evangelina das Chagas, nascido a 13 de outubro de 1907, no Districto Federal, domestica, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Cruz. (Qualificação requerida, n. 1.430.)
JÚLIO JOSINO LUÍS (1.452), filho dc Josino José Luis e de
Carlota Justino da Conceição, nascido a 29 de dezembro ,
de 1.886, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba.
(Qualificação
ex-officio.)
FRANCISCO FELIPE STRAUB (1.454), filho de Felipe
Straub e de Maria da Conceição Straub, nascido a 18
de agosto de 1908, em Petropolis (Estado do Rio), operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida 10.064.)
SALVADOR PASTOR (1.456), filho de ..Miguel Pastor e de
Maria Rosa Pastor, nascido a 13 de julho de 19it. no
Districto Federal, operário, solteiro, com dom.cilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qiia'ificação
requerida, 124.)
OCTAVIO PINTO NEGRO DE CARVALHO (1.458), filho de
Lució Pinto de Carvalho e de Maria Ursulina de Carvalho, nascido a 24 de outubro de 1885, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande.
(Qualificação
requerida. B. E . 752.)
JOÃO LYRA (1.459), filho de João José de Lyra e do Maria
da Conceição, nascido a 15 de março de 1905. Estado de
Minas Geraes, lavrador, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação
ex-officio. B. E. 312.)
IRÍNEU DA CONCEIÇÃO (1.461), filho de Miguel da Conceição e de Emilia das Dores, nascido a 12 de outubro
dé 1911 (Eslado do Rio), lavrador, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação ex-officio, 445.)
ARACY MACEDO ROSA • (1.463), filha de Manoel Francisco
Rosa e de Maria Macedo Rosa, nascida a 22 de fevereiro
de 1913, no Districto Federal, domestica, solteira, com
domicilio eleitoralno districto municipal de Santa Cruz.
(Qualificação requerida, B . E . 1.414.)
ITALINO ANDRIOL1 (1.461), filho de Luiz Andrioli"e dá
Maria Andrioli, nascido a 8 de fevereiro de 1913, no
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, B. E . 5.430.)
RAPHAEL SAÍSSE (1.465), filho de João Saisse e de Albina
Saísse, nascido a 21 de agosto de 1898, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida,
B . E . 5.222.)
MARIA GOMES DA SILVA (1.466), filha de Manoel José
Gomes e de Eflausiüa Rosa Gomes, nascida a 13 de dezembro de 1912, no Districto Federal, domestica, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal d e Realengo: (Qualificação requerida, B. E. 55.)
CASEMIRO CARVALHO.DE SOUSA (1.467), filho de Antônio
• Carvalho e de Felicidade Antunes de Souza, nascido a
18 de junho de 1895, em São Miguel (Portugal), funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida,
B . E . 1.290.)
ANTONIO LUIZ DE MIRANDA (1.468), filho de José Joaquim
de Miranda e de Maria Augusta Sabrosa, nascido.a 1.0 de
outubro de 1913 no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Realengo. (Qualificação requerida, B . E . 1.293.)-'
;
MANOEL ANTONIO DE SIQUEIRA (1.070), filho de Manoel'
Felix de Siqueira e de Maria Soares de Siqueira, nascido
a 25 do dezembro de 1907, em Óbidos (Estado do Pará),
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Realengo.. (Qualificação ex-officio, B. E . 75
n.. 9.)
ATJREA SOARES DE SOUZA (1.071), filha de Camillo Soares
de Souza c de Julieta de Oliveira Souza, nascida a 21 de
agosto de 1911, no Districto Federal, funccionaria m u 0
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nicipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto '
municipal de"Campo Grande. (Qualificação ex-officio, .
B . E. 70.)
V. .
MARTETTA COSTA NEÜMANN. (1.073), filba de João Costa
• Nunes e -Je Thereza Costa Nunes, nascida a 2 de julho de
1893, no Districto Federal, funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Campo Grande. (Qualificação ex-officio, B . E . 71.)
MANOEL SANTIAGO DE SOUZA (1.580), filho d e Manoel
Ângelo Barboza de Souza e de-Maria Generosa de Jesus,
nascido a 12 Qe julho de 1889, em Garanhães (Estado
de Pernambuco), Sub-official da Armada,- viuvo, com
.domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo.
(Qualificação ex-officio, B . É . , 7 1 . )
SATURNINO RAYMUNDO DA SILVA (1.578), filho de Roberto Raymundo dã Silva^e de Joanna Francisca da Gloria,
nascido a 28 de. fevereiro de 1905, em Vassouras (Estado
do Rio de Janeiro), empregado municipa], solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Bangú.
(Qualificação ex-officio, B. E . 25.) JOÃO DE OLIVEIRA (1.577), filho de João Manoel Pereira'
de Oliveira e de Joanna Cândida de Almeida, nascido a
21 de agosto de 1893, em Penedo (Estado de Sergipe),
farmacêutico; casado, com domicilio 'eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
ex-officio,
B. E. 70.)
JOÃO BAPTISTA KI-IISTEMMACKER (2.393), filho de João
Tertuliano KMstermaoker e de Bertolma Loives Khistemacker, nascido a 27 de outubro de 1898, em Juiz de
Fora (Estado cie Minas Geraes), militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo.
(Qualificação ex-officio. n. 1.883..)
OSMAR DE CARVALHO (2.394), filho dc Alfredo Alves de ,
Carvalho e de Mariana Rodrigues de Carvalho, nascido
a 8 de setembro de 1902, em Cruzeiro do Sul (Território
do Acre), militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
ex-officio,
n. 2.351.)
ASTROGILDO DE OLIVEIRA BRAGA (2.386), filho de Belmiro Alves de Oliveira e de Maria Benedita da Conceição,
nascido a 1,5 dc novembro de 1888, no Rio de Janeiro,
funcionário municipal, casado, com domicilio eleitoral
vno districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação B .
- Ei 74.)
VIRGÍNIA PINTO DA FONSECA (2.387), filho- de José Teixeira Pinto e de Antonia Maria de Oliveira, nascida a
23 de março de 1837, no Estado do Rio, empregada municipal, viuva, com domicilio eieitoral no districto m u nicipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, ri. 156.)
HELIA DE ALVARENGA COSTA (2.338), filha de Manoel de
Almeida Costa e de-Francisca Caldeira de Alvarenga Costa,
nascida a 3 dc julho de 1915, no Districto Federal, funo- '
cionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Campo Grande. (Qualificação exof ficio, n. 34 . j
MANOEL* GLARICLES PINTO (2.'389), filho de Odilon de
Almeida Pinto o ds Maria José Pinto, nascido a 21 de
outubro de 1903, em Palmeira dos índios (Estado de
Alagoas), militar, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Realengo. (Qualificação ex officio, n. 161.)
MANOEL DOS REIS (2.390), filho de Manoel José dos Reis '
c de Emilia Maria de Jesus,, nascido a 15 de novembro
de 1891, em Angra dos Reis .(Estado do Rio de Janeiro),
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto rnu-.
nicipal de Realengo. (Qualificação ex-officio n. 169.)
JOÃO BAPTISTA SANTIAGO (2.391)', filho de João - Paes
Santiago
de Maria Pedro Santiago, nascido a 29 dé
agosto dé 1907, na Bahia, militar, solteiro com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande.
(Qualificação ex-officio n. 245.)
MODESTINO SILVA (2.392), filho de . Symphrosia Silva
• Amaral, nascido'a 10 de agosto de 191Ó, na Capital F e deral, militar, solteiro, com domicilio eleitora! no districto municipal de Realengo, Qualificação
ex-òfficio,
B. F,.. 68.)
• ' •
FRANCISCO ALVES BARREIRA (1.046), filho de João Alves
Barreira, e de Maria Rosa de Jesus, nascido a 25 do dezembro de 1913, no Districto Federal, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
Grande. (Qualificação requerida, n . 987.)
OSWALDO ABREU DE OLIVEIRA (1.048), fillio de Balbina
Marques de Oliveira, nascido a 5 dc abril de 1913, no
.Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio elei!í
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toral no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida, n . 1.008..)
MIGUEL ARCHANJO -DO SACRAMENTO (1.890), filho de
Francisco Almeida e de Maria Antonia do Sacramento,
nascido.. emMinas Geraes, lavrador, viuvo com domicilio
eleitoral no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação ex-officio, n. 77.)
OLYMPIO JOSÉ MARQUES, filho de Francisco José Marques
e de Adelina Marques, nascido a 3 de fevereiro de 1887,
no Districto Federal, operário, casado', com _ domicilio
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida.)
JOÃO VIEIRA (5.825), filho de Francisco Vieira o de Guiihermina Maria de Jesus, nascido a 11 de março de 1896,
em São Paulo, lavrador, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação r e querida.)
MIGUEL TORRES DURÃO, (5.852), filho de Francisco Torres
Machado e de Dolores Palácio, nascido a 15 de agosto
de 1895, no Districto Federal, commercio, casado, com
domieiiio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
(Qualificaçço requerida.)
JOÃO DA SILVA QUEIROZ (5.927), filho de José da Silva
Queiroz e de Josephina da Silva Queiroz.-nascido a 5
de janeiro de 1904 no Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro! com domicilio eleitoral no districto m u n i • cipal de Campo Grande. (Qualificação requerida.)
WALDORIO MANOEL OLIVEIRA (5.962), filho de Manoel
Benedicto Gualdo e do Benedicta Virgínia da Conceição,
nascido a 25 de agosto de 1904, em Itaourussá (Estado
do Rio de Janeiro), operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal • de Campo Grande.
(Qualificação requerida.)
WALDEMIRO-PAES CAMARGO. (5.976), filho de Júlio Paes
Camargo e de Luiza do Nascimento, n a s c i d o a 7 de o u tubro de 1910, no Districto Federal,-, pescador, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
. Cruz. (Qualificação requerida.)
. ' •
NICANOR PRADO RIBEIRO (1.872), filho de J o ã o Prado Ribeiro e de Dulce Vianna Ribeiro, nascido' a 7 de maio
de 1915, no Districto Federal, operário, solteiro, com
domicilio.eleitoral.no districto municipal.de Realengo.(Qualificação ex-officio.)
EDUARDO TEIXEIRA RAMOS (1.888), filho natural da
Herminia Maria de SanfAnna, nascido a 19 de março
de 1916, no Districlo Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio, B . E. 77.)
ANTENOR LUIZ ANTUNES (1.894), filho de Leocadio Luiz
. Antunes e de Hermelinda Antonia Ferreira, nascido a
11 de dezembro da 1908, no Districlo Federal, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Guaratiba. (Qualificação requerida.)
SEBASTIÃO ALVES DE OLIVEIRA (1.905), filho dc Avelino
Alves de Oliveira e de Benedicta Maria da Conceição,
nascido a 21 de maio de. 1913, no Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, eom domicilio eleitoral no distrieto m u nicipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio, n. 77.)
IN ARTE DE OLIVEIRA LIMA (1.908), filho natural de Rosa
Mendes Lima, nascido a 4 de maio de 1916, no Districto
Federal, commercio7 solteiro, com domicilio eleitoral no
- districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação r e querida.)
GALDINO THOMAZ DA CRUZ (1.909), filho de João Thomaz
da Cruz e de Francellina Maria da Cruz, nascido a 28
de maio de 1914, no Districto Federal, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Cruz. (Qualificação requerida.)
POLYCARPO FERNANDES CORDEIRO (1.918), filho de
. - - Luiz da Rocha Cordeiro e de Basilia Fernandes Cordeiro, nascido a 17 de março de 1905, em Bagé, Estado
do Rio Grande do Sul, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto -municipal de Guaratiba.
(Qualificação requerida.)
• ANGELINO GOMES (1.723), filho de C-onstantino Gomes e
de Hilda Simões Gomes, nascido a 10 de fevereiro de
1908, no Districto Federal, commercio, casado, com domicio eleitoral no distrieto muncipal de Realengo.
(Qualificação requerida). .
JOAQUIM DE SOUZA CAMPOCIIÃO (1.844), filho de Palmyro de Souza .Campoehão e de Emilia Pereira Gomes,
nascido a 5 de junho de 1901, na Capital Federal funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no

3166

Sexta-feira 31

ROÍ .FTTM FLFJTORAL

districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida) .
SEBASTIÃO SANTOOS (1.846), filho de Zacharias Antônio
dos Santos e de Maria Anlonia da Conceição, nascido a
8 de abril de 1910, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Realengo. (Qualificação requerida.)
•JÍILO JOSÉ NUNES (1.853), filho de José Cardoso Nunes
e de Maria Rosa Nunes, nascido a 15 de março de 1915,
no Districlo' Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral" nò districto municipal de Santa Cruz.
(úalificação requerida).
LUIZ RODRIGUES DE PAIVA (1.865), filho de Manoel
Carlos de Paiva e de Luiza Rodrigues da Paixão, nascido a 31 de setembro de 1910, no Districto Federal,
. commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida).
EDUARDO JOSÉ DE AGUIAR (1867), filho de Francisco
José de. Aguiar e de Francisca Mathilde de Aguiar, nascido a 27 de novembro de 1881, em Macahó. Estado do
Rio de Janeiro, operário naval, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida).
MANOEL FERREIRA DE ARAÚJO (1867), filho de Manoel
' Ferreira Júnior e de Francisca Ferreira de Araújo,
nascido a 7 de fevereiro de 1892, no Estado do Rio de
Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal dc •Realengo. (Qualificação reque' rida).
ANTHENOR JACINTHO
(910), filho de Manoel José da
Cruz e de Maria Francisca da Cruz, nascido a 18 de dezembro de 1908, no Districto Federal, empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio n. 7 3 ) .
LUIZ CAROLINO DA SILVA (909), filho de Carolino da
Silva e de Maria Francisca da Silva, nascido a 2 de abril
de 1906, no Districto Federal, funecionario municipal,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Guaratiba. (Qualificação ex-officio n. 7 3 ) .
IDAHYL FRANCISCO RIBEIRO (908), filho de Bento Francisco Ribeiro e de Rosalina Teixeira de Oliveira, nascido a 10 de fevereiro de 1910, no Districto Federal,
empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação exofficio n. 7 3 ) .
JOSÉ CAMARGO DE CASTRO (907), filho de Fileto Camargo de Castro e de Benedicta Maria da Conceição, nascido a 5 de maio de 1903, em Rio Claro, Estado do Rio
de Janeiro, empregado municipal, solteiro, ,com domicilio eleitoral no districto de Guaratiba. (Qualificação
GÍÜ—officio

n

x

73)

JELICIANO DOS* SANTOS (906), filho de Luiz Pereira dos
Santos e de Balbina Rita dos Santos, nascido a 5 de j u lho de 1898, no Districto Federal, empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio B. E. n u mero 7 3 ) .
CACJLDA VIEIRA DA LUZ (905), filha de Ulysses Nogueira
da Luz e de Agostinha Vieira da Luz, nascida a 10 de
janeiro de 1911, no Distrieto Federal, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitorai no districto
municipal de Campo Grande. (Qualificação
ex-officio
n. 7 3 ) .
ANNA-BABO FRANÇA LEITE (904). filha de Bernardo Lopes de Azeredo Babo e de Orminda Alzira Vasconcellos
Babo, nascida a 26 de março de 1891, em São José Del
Rey, Estado.de Minas Geraes, prof. elementar, casada,
com domicilio eleitoral no districto "mlnicipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio n. 9 ) .
FRANCISCO MOREIRA DA SILVA (6.100), filho de F r a n cisco Moreira da Silva e de Cândida Maria de Oliveira,
nascido a 30 de junho de 1-901, no Estado do Rio de J a neiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação r e querida) .
XAES'DA SILVA FRAGA (1.775), filho de Agostinho P e reira Silva e de Martha Maria Fraga, nascido a 12 de
agosto de 1890, no Estado.do Rio de Janeiro, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Guaratiba. (Qualificação requerida n . 1.474).
ELVIRA TEIXEIRA DOS SANTOS (2.379). filha de Mathias
Ramos dos Santos e de Seraphina Teixeira dos Santos,
nascida em 20 de abril de 1890, no Districto Federal,
funccionaria municipal, solteira, eom domicilio elei-
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• toiral no distrieto municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio B. E. 7 1 ) .
' ALFREDO CARDOSO MACHADO (2.380), filho, de José
Cardoso Machado e de Florencia Cândida Machado, nascido a 12 de setembro de 1886, no Districto Federal,".)
funcionário municipal, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Campo Grande. (Qualificarão
cx-officio, B . E . 71.)
NICANOR DO AMARAL NORONHA (2.381), filho de F r a n cisco Telles de Barbosa Noronha e dc, Maria do Amaral
Noronha, nascido a 21 dc abril de 1896, no Districto F e deral, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal dc Bangu. • (Qualificação
cx-officio
B E 81)
Y CAMPELLO-MAGALHÃES (2.382), filha de Constantino Magalhães Neves e de Silvia Campello Magalhães,
nascida a 19 de setembro de 1914, no Districto Federal,
funcionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificarão
ex-officio, B. E. 9 8 ) .
JAYME SEBASTIÃO PINTO (1.283). filho de Luiz Sebastião Pinto e de Marcide-s Rosa Alves, nascido a 13 de
janeiro.de 19.14,. no Districto Federal, empregado p u blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto de
Realengo. (Qualificação ex-officio. B . " E . 70.)
FRANCISCO ELIAS FALCÃO (2.384), filho de Antônio Elias
Pessoa e de Deolinda de Souza Pessoa, nascido a -13 de
maio de 1896. em Ponta de Lucena. Estado da Parãhyba
do Norte, militar, solteiro, com domicilio eleitoral ho
districto municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio n . 5 6 ) .
SEBASTIÃO DANTAS'DA SILVA (2.385). filho de Eduardo
Nunes da Silva e de Atlianasia Dantas da Silva, nascido
a 11 de março dc 1900. no Districto Federal, militar,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Campo Grande. (Qualificação ex-offici.o n . 241).
ANGELINA RIBEIRO DA ROSA (2.785), filha de Albino Alves Ribeiro e de Luiza Vieira Ribeiro, nascida a 8 de
. setembro de 1882, no Districto Federal, funccionaria
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Realengo.
(Qualificação ex-officio 79,
n . 44).
ALAYDE DE GOUVEIA DE QUEIROZ (2.784), filho de
Inocencio Rosa Queiroz e de Mariefta Penha Costa do
Gouveia Queiroz, na.scido a 29 de março de 1913, e a u
São Salvador, Estado da Bahia, funccionaria municipal,
solteira, com domicilio eleitoral no dislricto municipal
de Realengo. (Qualificação ex-officio 78. n . 15).
PEDRO DE QUEIROZ LIMA (2.230), filho de Acelino de
Queiroz Lima e de Rachel de Queiroz Lima, nascido a8 de fevereiro de 1S89, no Estado do Ceará, pharmaceutico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 967).
JOSÉ TORRES MACHADO (2.286), filho de João Antônio
Machado e de Minervina de Souza Lima, nascida a 14
de julho de 1913, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Santa Cruz, (Qualificação ex-offiffcio n . 7 7 ) .
HELVÉCIO IGNACIO BOTELHO (2.357), filho de Antônio
Ignacio Botelho e de Escolastica Rosa Botelho, _ nascido
a 15 de fevereiro dc 1885, no Districto Federal", operário, viuvo, com domicilio eleitoral no distrdicto m u n i cipal' de Realengo. (Qualificação cx-officio n. 7 9 ) .
RAUL FERREIRA (2.375), filho de Bento José Ferreira e
de Maria da Conceição Ferreira, nascido a 28 de janeiro
de 1884, em Ouro Preto, Estado de Minas Geraes, funecionario publico, casado, com domicilio . eleitoral no
districto municipal de Realengo.. (Qualificação ex-officio 5. n. 19.307) .
IBRAHIM FERREIRA LIMA (708), filho de Francisco Ferreira L i m a e de Josephina Francisca da Gama, nascido
a 19 de janeiro de 1909, no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 722).
- ARMANDO MICELLI, filho de Ernesto Micelli e de Angelina
Sulla, nascido a 4 de outubro de 1914, no Districto F e deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n. 48).
GASTÃO RODRIGUES MONTEIRO (868), filho de José Rodrigues Monteiro e de Maria dos Prazeres Monteiro,
nascido a 8 de outubro de 1905, no Districto Federal,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida).
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OCTACILIO DE FRIAS BRANDÃO, filho ,de T a i á g o d e / Frias .
rário, solteá-rè,. com-, .domicilio * eleitoral no districto m u Brandão -e de Maria ;Amalfa 'Braudão, ""nascido a 1 d e ^ nicipal de Realengo. (Qualificação reqeuridá). • . '
"abril-de íSfOl^no Di^l7C.to^3FedefX^ ;.cbmmeíçio,;YiUYO,"' CLVDEMAR 'FERREIRA' ARAÚJO, (371), • filho de Euelvdes
com domicilio eleitoral no districto/municipal; de Gúá-^
: Ferreira Araújo e de Marietta Ferreira Almeida,'-nasratifra." (Qualificação recjuerida, n r 512.}'
**
eido-a 28 de-junho"de 1915, rio Distrieto Federal, estudante,, solteiro,-com domicilio eleitoral no-districto m u 'CARLOS ANDRADE MARTINS "(1 • 025),..' filho de"Fernandes "
Vieira Martins-; e de • Virginià A. Martins, .nascido •& ,21 ' •'.' Bieipai de Realengo.'(Qualificação requerida;)
de,.março de 1897, em Jaboticabal; Estado de S-,- Paulo, JOSE' CAMARGO (f.!.06), filho de-Fernando Camargo e de
Elydia Bueno Camargo, nascido.á 10 de junho de 1912,
piloto," casado, com domicilio eleitoral -no distrieto muno Estado^de S. Paulo,-lavrador, solteiro,'com' domi•nicipal de Realengo. (Qualificação ex-officio n . 75) .
cilio .eleitoral no distrieto municipal de Campo Grande.'
ARAGY GOSTA (.1.064), filha de'Alfredo Costa e de-Maria/t
'
de Mello Costa,', nascida a"28 de ; agosto de 1897J-: no Es'-.:-" ' * .(Qualificação requerida, n.^ 273;) ,* - • ' ,
tádo do Rio de Grande do Sul, funccionaria municipal, - HERMINIA'DA- CONCEIÇÃO SILVA, filha de'Manoel Hancasada, com domicilio eleitoral no districto municipal» ., rique dá Silva e de Herminia Augusta da-Silva,.nascida
de Campo. Grfande. ' (Qualificação requerida-n. 741)/ « ' . a, 4' de. setembro de 1914, nd Distrieto Federal, contadora,, solteira, eom domicílio eleitoral'.no districto m u PtOMEÜ BERGIANTE- (1.078). filho de Emolau Borgiante e
de Alzira, Bergiante* nascido a 11 de novembro de.-1-910,* • .-nicipah dé Realengo. (Qualificação requerida. ii. 580.)
commercio;" solteiro, com domicilio eleitoral-no distri- JOSE"'.ANTONIO "CESARIO DE MELLO. (1.153), "filho-de
. "Júlio Cesario de Mello e de Antonietta Cesario de Mello,
cto municipal de .Realengo..-•' (Qualificação requerida
.nascido a 30 d e março de- 1914, no/Distrieto .Federal.
n.'. 504). •
- .- -"
. X
AGR1P..PINA AMERICA DOS SANTOS MARTINS (550:)'. filha;', '•*.>. -funccioriai-io bancário, solteiro, com. domicilio -.eleitoral
) ';• • - *\" «
de Francisco; Antônio- dós-,Sãritos'-e de Frarfcispa-, PereiraÇ .* > n o districto municipai de Santa/Cruz.
..Ramos, nascida a 24 de julho de 1907,. np Districto* F e deral,' domestica,-casada, eom domicilio.eleitoral rio dis- ALMIR" GIL (1.776), filho cie Ângelo Gil i de Jòâcmina
tricto municipal de "Santa Cruz.'• (Qualificação reque- . - Soares Gol, nascido a 23 de fevereiro de 1-9.14, no Dis- -rida) .
- ' - " - ' • ' ' '. .'. . - . ' - . . " " .
'
- • • ' . i" _• . tricto" Federai,, commercio, solteiro, com domicilio eleiLACOMAN HER-MIN10 • C5.72), filho: de Lacoman Henrique e . . . toral ,no districto municipal d e Guaratiba. (Qualificação
'^requerida, n: 1 . 4 6 7 . ) ' "
-de Meduina Laçornãri. nascido a 16 dè* agosto de 1905,
'em São-Paulo,. Operário, solteiro; com' domicilio eleito- ,-. MANOEL FRANCISCO MENEZES (1.777)., filho de Guilherinino- Menezes e de Felisbella Maria da Conceição, iiasTal no districto municipal de Santa Cruz... (Qualificação •*
^ r ç i d d "a .20. de fevereiro de 1891, uo Districto Federal,
requerida) , '
* '
- - . *,.»'•
" '••
OSWALDO 'GARCIA/ FERREIRA -(-636), 'filho de Marcos - :' v;'dayrador,;"so.lteiro,.' eom domicilio eleitoral no districto
B..'
.Garcia Ferreira*,e -dè^Àmosa Estros.Garcia. _ nascido;,á -• -'municipal, vde Guaratiba/. (Qualificação ex-offino
•
' " ' •;' "-'
17 de.dutubro.de -1913),.no" Dislricto/Féderal/'agricultor, ^ '.E'.- 7 7 . ) . , - .solteiro, com',, domicil-io' eleitoral.,no, districto^.inunicipaí'^-LAÜRELl-NO'.GONÇALVES; (1.Í8S), fillio de 'Domingos ' d ó n 'çalves• ..e,.dè'Gliceria Gonçalves, nascido a 2 de setemde Campo Grande,.' (Qualificação requerida)/* * .•
ANTÔNIO-.- PAIXÃO-'' (650),..filho"- de^AIfredov/Patixão e- de',. ••• ,-brb de/. 1902, no;.Es.t-ado. '.do Rio de Janeiro, lavrador,
/Solteiro, com domicilio*/eleitoral-, no districto municipai'
Amélia'T;.'odo"ra Cardosoi 'nascido'.a '17.-de maio- dè 1-912,
de Campo-'-Grande. (Qualif icácão^e.-r-of/fe».' B . E: 77.)
no -Districto' Federal;.-operário, ísiôlteirb: çom domicilio
eleitoral no ".districto',munioipaf/.dè-Campo ...GTande. MANOEL RAMOS DOS" SANTOS ."(1..785);.- filho de,-.M*noef
Henrdnio do- Nascimento -e- 'He Maria Thomasia da Cbn^
(Qualificação requerida)'.
*•' « ; ' •>
ceição... naseido a 24 de màid de 1910, no ^Districto F e JOSÉ' PILZ (653)-, fillio de Francisco-Pilz e-devHetena.Pi'lz,"
deral, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no disnascido a 19 de'março de 1906, nò" Estado de S.- ;Pá-üIó.
, tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação
ex-offieio,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral" no;.districto. B . E . 77.)
municipal de Guaratiba.' ;(Qualififcação' requerida.)'." '-'•
AGRIPPrNO-JOSÉ D A GAMA (6B7)',..-íimò de Satyro-JoseT-da JOÃO J60SE' DE SANTANNA: (1,787),- filho 'de'=-Maria'AnGãma-e de Maria .Jdsêj.-Mecoadanté, nascido a*'15'de-ju-*'
'tón-ia.de SanfAnna, nascido, a 7 de maio de 1883,- no
lha de 1890; no Districto, Federai, barbeiro, casado, com
; Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleidomicilio eleitoral' no districto m u n i c i p a l d e Guaratiba.
toral "no districto m u n i c i p a l d e Guaratiba-. .(Qualificação
.(Qualificação requerida*).r .
' "V " V»': V . - '.' ".
ex-òfficio, B.. E.. 77.)
ÇARLINlJO-MA-RCELlNO (662)? firho-de'"José Antônio Mar- . BALDECERINO DOS SANTOS 'MARQUES. (1 T.7-88*), filho de
eelino; e" de .Sebastiana. Maria da Conceição, nascido a .2*
Euclydes dos Santos Marques-e de. Cândida. Núnés dos
de' março 'dè 1910, em Valença, Estado-do Rio de Janei-Santos, nascido a 4 de junho de 1915, -no Districto F e ro. operário; solteiro, comvdoniiciiio eleitoral no. distri-deral/operário,, solteiro,, com domicilio eteitoráf no d isetò/-municipal de Santa Cruz. *('Qualíftfcâção .requeri' tricto municipal de Campo Grande. ..(Qualificação r e da ri. 6.360'). . . • :
. " "/'"•"'" '
. i querida, n. 774.) - ' ' '
*•
DAM'ASJ'0 JOSÉ D Ê SOUZA- (1.31-9), filho de Herculano. JOSE' FRANCISCO DA SILVA FILHO (1,789)., filho dè" José
José de Souza é de Joaquina Rosa' de Souza; nascido a
Francisco da Silva e de Alice Camargo da Silva, nas29-de.-jünnò de,'1905; no Estado da Bahia, funecionario
cido a 20 de fevereiro de. 1906, no Distrieto ..Federal,
publico, *-casado, com domicilio „ eleitoral no. ,districto
commercio,. casado, cpm domicilio'' eleitoral' rio distrieto
municipai de Realengo.
.tQua-lifiéaçã®-"ex-offwio.)municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, n u HORACIO ANTONIO DA SILVA' (1.318); filho de Luiz An' mero 1 ,490.)
tônio'da Silva e de Maria. Deolinda de Jesus; nascido -a
b de janeiro de. 1-886. no> Districto-Eedèral', funecionario. OCTACILIO ROSA DE OLIVEIRA (1.790), filho de 'Ludovico Rosa de Oliveira e. dè Adelia-Rosa de Oliveira-,
.municipal., casado; -com domicilio eleitoral, no districto,
nascido, a 7"de,setembr'o de 1913, no District'o.,,Fèder.al,
m u n i c i p a l ' de. Cííiaratiba': ^Qualificação. ex-Mficid)^ jr
empregado publico, solteiro, com domicilio eleitorai no
OLAVO
F R A N C I S C Ó D A S I L V A : ( . i . : m ) : ÍÍII.O de oiavo
districto' municipal de Campo Grande.. (Qualificação
Ferreira da Silva e. de-Joanná Dias Cardoso; nascido a
, requerida, ni 1.325.)
'
. ' • .'
5 de janeiro de 1889, no Districto ..Federal," funecionario
municipal,, solteiro-* com domicilio, eleitoral no', districto ELEODORO. DA. SILVA (1.791),' filho de Polydoró José Marcéllo e-.de 'PauJana Delfiria,- nascido,a 8 de.janeiro de
municipal de Gua-rãtiba. (Qualificação, ex-of ficio),.,
•_.
CELINA D A COSTA' DEIRO (K316 );-'filha;de Antônio Gosta . ' 1901",'no. Estado do Rio", lavrador, viuvo, com domicílio
eleitoral no districto municipal de Campo Grande.. (Quae de Maria Julia Gosta, naseidfc*a 14 de janeiro de- 1895,
lificação ex-officio, B . E , 77.)"
no Estado ido R-ib d e Janeiro, professora,, casada,; com
.domicilio eleitoral.-.'no districto municipal, de Realengo.- ALMERINDO DA SILVA GOMES (1.793), filho de Cirilo
- da Silva Gomes e de Eugenia Gomes de Freitas, n a s .Qualificação'. '» ** "•
cido a 3 de junho de 1914,. no Districto Federal;, estuMANOEL' RODRIGUES CfiAVES (,128),,' filho. de - Antônio Ro-;
dante, solteiro,, com domicilio eleitoral no districto riiu' drigues Chaves- e "dè Carolina -Maria Amélia,, nascido a
nicipal. de-Campo Grande. (Qualificação requerida, n u 30 dé-dezembro de-1906, no "Districto. Federal,, lavrador,' . - mero
'
,''-.solteiro; ,'com' domicilio eleitoral/no- districto municipal OSWALDO1-.319.)
CAROLINO DA SILVA (.1.797), filho de Luiz
de Guaratiba. (Qualififcação):.
" • •
'
Carolino'-da Silva e de. Maria Francisca da Silva,- .nas.-,
' ARGEMIRO FERREIRA..DE SOUZA-(1-68;),. filho-de. Accacio
"cido a 8 de outubro de 1910, no .Districto Federal; comFerreira Souza'e de Maria Delphina Conceição,. nascido
mereio, solteiro; com domicilio eleitoral no districto
a 28 de-junho-de 1909, no Estado de Minas "Geraes, ope,
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municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida,
n . '5.597.)
WALDEMAR DA SILVA GERVASOJJI (1.277), filho de Luiz
Pedro Gervasoni e de Amélia da Silva Alves, nascido
a 18 de dezembro de 1911, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto m u nicipal de Realengo. (Qualificação requerida, n. 801.)
LAO YSEU CORREIA TEIXEIRA (1.764) filho de José Joaquim C. Teixeira e de Ydã de Souza Teixeira, nascido
a 24 de junho de 1915, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Realengo. (Qualificação requerida, n. 1.321.)
CECÍLIA DE MELLO (1.765), filha de Manoel F. de Mello
e de Herminia Rosalia de Mello, nascida a 9 de fevereiro de 1908, no Districto Federal, domestica, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Cruz. (Qualificação requerida, n . 6.391.)
OLGA DA ROCHA MELLO (1.766), filha de José de Mello
Filho e de Amélia- da Rocha Mello, nascida a 26 de
abril de 1913, no Districto Federal, domestica, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Cruz. (Qualificação requerida, n . 6.395.)
ANTÔNIO QUERINO ALVES (1.769), filho de Felismina
Maria da Conceição, nascido a 5 de julho de 1899, no
Districto Federal, funecionario municipal, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
(Qualificação requerida, n. 1.359.)
LUIZA TELLES RIBEIRO (1.771), filha de Benedicto Joaquim Ribeiro e de Adelaide Telles Ribeiro,'nascida a
25 de dezembro de 1907, no Districto Federal, domestica,
casada, com domicilio ileitoral no districto municipal
de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n . 0.398.)
ARYNDA DE MELLO (1.770), filha de Joaquim de Mello
e de Lydia C. de Mello, nascida á 27 de. maio de, 1910,
no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida.)
JOÃO MOREIRA DA SILVA SOBRINHO (1.772), filho de
Álvaro Moreira Silva e de Maria Rosa Patrocínio, nascido a 6 de dezembro de 1901, no Districto Federal,
commercio,. casado, com .domicilio eleitoral no districto
municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida.)
ARSENIQ CARVALHO BRAGA (1.755), filho de Arsenio
Teixeira B . Filho e de Adelia Carvalho Braga, nascido a 4 de outubro de 1914, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida,
n . 1.320.)
OCTAVIO ROSÁRIO (1.750), filho de Juliana José da Silva,
nascido a 20 de fevereiro de 1903, no Districto Federal,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Realengo. (Qualificação requerida, numero 1.280.)
JOÃO BARBOSA DE OLIVEIRA (1.757), filho de José Barbosa de Oliveira e de Maria Francisca de Freitas, nascido' a 28 de agosto de 1889, no Estado de Minas Geraes, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de. Realengo. (Qualificação requerida,
n. 1.289.)
IVO CORRÊA TEIXEIRA (1.758), filho de Joaquim Corrêa
Teixeira e de Lia de Souza Teixeira, nascido a 20 de
maio de 1914, no Districto Federal, funecionario p u blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n. 1.285.)
AVELINO GOMES (1.759), filho de Jorge Gomes e de Emilia Gomes, nascido a 4 de janeiro de 1901, nó Estado
de Minas Geraes, solteiro, operário, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
requerida, n. 1.291.)
MARIA ANNA DE MENEZES (1.760), filha de Felippe Ignacio de Menezes e de Anna Maria de'Menezes, nascida
a 13 de abril de 1899, no Districto Federal, commercio,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Campo Grande. (Qualificação requerida, n . 5.629.)
BENEDICTO TEIXEIRA (1.761), filho de Ignacio Teixeira
da Cunha e de Arlenia Fraga Teixeira, nascido a 22
de agosto de 1909, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 4.851.)
ANTONIO GOMES DE BARROS (1.748), filho de Presciliano Gomes S. Barros e de Rita Gomes da Silva, n a s " 12 de março de 1902, no Estado de Minas Geíarmaceutico, solteiro, com domicilio eleitoral no
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districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex- •
officio, B. "E. 78, n. ' 1 . )
MANOEL CÂNDIDO DE SOUZA (1.749), filho de Cândido
José Carneiro e de Eulalia Maria da Conceição, nascido
a 23 de dezembro de 1908, no Estado da Parãhyba,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n u mero 5.783.)
EDGARD DUQUE KOZLOWSKY (1.703), filho de Henrique
Kozlowsky e de Luiza Duque Kozlovsky, nascido a 20
de maio de 1902, em Lima Duarte, Estado de Minas
Geraes, carpinteiro, casado, com. domicilio eleitoral no
districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 669.)
JAYME DA ROCHA MELLO (1..750), filho de José de Mello
Júnior e de Amélia da Rocha Mello, nascido a 29 de
maio de 1914, no Districto Federal, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Cruz. (Qualificação requerida, n . 1.458.)
OLAVO PARETO TORRES (1.751), filho de Oscar Parrio
Torres e de Olga Limoeiro Pareto Torres, nascido a
22 de julho de 1900, no Districto Federal, lavrador
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
•de Campo Grande. (Qualificação requerida, n. 1.213.)
JOÃO FERNANDES DA SILVA . (1.753), filho de Honorio
Fernandes da Silva o de Francelina César da Silva,
nascido a 25 de novembro de 1914, no Districto Federal,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto
m u n i c i p a l d e Campo Grande. (Qualificação'
ex-officio,
B. E. 77, n. 450.)
ALENCAR BARRETTO COUPE' (1.754), filho de Marcelino
Peracem Coupé e de Ubaldina B . Coupé, nascido a 14
de agosto de 1914, no Estado de S, Paulo, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Santa Cruz. .(Qualificação requerida, n . 716.)
MARIA MELLO (1/731), filha de Manoel Justino de Mello
e de Mariana de Mello, nascida a 23 de junho de 1905,
no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 6.388')
ODILON BARRETO CABRAL (1.737), filho de Theodoro
dos Santos Cabral e de Durvalina Barreto Cabral, nascido a 9 de julho de 1913, no Estado de S. Paulo, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de ' Santa Cruz. (Qualificação r e querida, n. 6.410.)
JOSE' FRANCISCO DA SILVA '(1.740), filho de Manoel Ferreira e de Josepha Maria de Jesus, nascido a 12 de
agosto de 1910, em Santa Anna do Ipianos, Estado de
Alagoas, operário, casado, com domicilio eleitoral tio
distrieto municipal de Santa Cruz. (Qualificação r e querida, n. 5.797.)
CECÍLIA DE MELLO (2 ) (1.743), filha de Luiz de Mello
e de Catharina Camello de Mello, nascida a 16 de agosto
de 1910, no Districto Federal, domestica, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa- Cruz.
(Qualificação requerida, n, 6.401.)
ZILDA FERREIRA DE MELLO, filha de Silvino José Nelío .
e de Julia Evangelista, nascida a 12 de abril de 1911,
no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio
eleitoral no distrieto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n . 6.405.)
VICTORINO DE NAVAJAS (1.746), filho de Leopoldo Navajas e de Mathilde Pereira Carvalho Navajas, nascido
a 13 de outubro de 1910, no Districto Federal, commercio, .solteiro, com dpmicilio eleitoral no districto
municipal de Realengo. (Qualificação requerida, numero 567.)
SALVADOR DOS SANTOS (1.747), filho de José Telles dos
Santos e de Silvina Ferro dos Santos, nascido a 6 do
março de 1914, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 1.381.)
HUMBERTO BRAZ BUGUETA (2.780), filho de Thomaz
Bugueta e de Carmen Mattos Bugueta, nascido a 2 defevereiro de 1903, em Corumbá, Estado de Matto Grosso,
*
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Realengo'. (Qualificação ex-officio, n. 1.864.)
JOSAPHAT FERREIRA DIAS (2.781), filho de Manoel Cesario Baptista e de Silvina de Jesus Doria, nascido a
10 de setembro de 1910, em Buqui, Estado de Sergipe,
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
o
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municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio,
numero 2.326.)
'-JOSE' ROSA (2.782), filho de Vicente Rosa e de Luiza T e nuda, nascido a 19 de março de 1894, no Districto F e deral, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral, no districto municipal de Realengo. (Qualificação
ex-officio, B . E . 70.)
ARMANDO AUGUSTO MAIA (2.376),• filho de João Augusto
'
Maia e de Maria Herminia Maia, nascido a 23 de outubro de 1914, no Districto Federal, empregado» publico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Campo Grande. (Qualificação ea?-officio, B. E. 70.)
ARTHUR DE FREITAS (2.377), filho de Manoel Victorino
e de Idalina Ferreira Guimarães, nascido a 9 de j a neiro de 1886, em Caçador, Estado do Rio, empregado
publico, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, n. 1.972.)
LAUDELINA DE SA' E SILVA (2.378), filha de Joaquim de
Sá e Silva e de Fructuosa Coelho da Silva, nascida a
10 de abril de 1893, no Districto Federal, funccionaria
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, n. 228.)
ANTONIO RICARDO" (2.773), filho de. Antônio* dos Santos
e de Joanna Maria dos Santos, nascido a 17 de maio
de 1904,. em Conceição da Praia, Estado da Bahia, m i - ,
litar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, n. 99.)
MOÀCIR MORATO DE ANDRADE (2.774), filho de F r a n cisco Morato Júnior e de Galdina Andrade, nascido a
. " 18 de outubro de 1904, em Abaeté, Estado de Minas,
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Realengo. (Transferencia.)
HENRIQUE DE CASTRO NEVES TERRA (2.775), filho de
Alber-to Aurora Terra e de Maria; Henriqueta Neves
Terra, nascido a 21 de abril de 1899, no Districto F e - ,
deral, militar, casado, com domicilio eleitoral no- districto municipal de Realengo. (Transferencia.)
JOSE' DE FRAGA MELLO (2.773), íilho de Pedro de Fraga
' Mello e de Joanna do Espirito Santo Mello, nascido a
11 de março de 1897, em Laranjeiras, Estado de Sergipe, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Transferencia.)
ALIPIO DE OLIVEIRA CALDEIRA (2.777), filho de F r a n cisco de Oliveira Caldeira, e de Joanna Gonçalves, da
Oliveira,' nascido a -15. de agosto de 1900, no Districto
Federal, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Campo Grande. (Qualificação
ex-officio, B . 188.)
(MANOEL* LOPES DO NASCIMENTO (2.778). fiiho de .João
-Lopes do Nascimento e de Marianna Vieira de Jesus,
nascido a 23 de agosto de 1899, em Assumpção. Estado
do Piauhy, militar, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Realengo.- (Qualificação
ex-officio. n. 57.)
CLOVIS MACEDO COSTA (2.779), filho de Antônio Macedo
Costa e de Etiridice Ferreira'Macedo Costa, nascido a
21 de setembro do 1915, no Districto Federal, empregado publico, solteiro.
JOSE' DE ALMEIDA SALLES (2.759), fillio de M.anoel
Francisco Salles e de Ceeilia Almeida Salles, naseido
a'- 18 de junho de 1911; em Maracanabú, Estado do
Ceará, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
ex-officio.
n. 1.876.)
RODRIGO FERNANDES DE SOUZA (2.761), filho do João,
André de Souza e de Maria Rosa de Souza, nascido a
7 de março de 1910, em João Pessoa, Estado da Parãhyba do Norte, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto .municipal de Realengo. (Qualificação
ex-officio. n. 2.333.)
SEBASTIÃO GONÇALVES PEREIRA (2.783), filho de Fernando Rodrigues Pereira e d e . Rosa Gonçalves Pereira,
nascido a 20 de janeiro de 1906. no Districto Federal,
- militar, casado, com domicilio eleitora! no districto m u nicipal de Camilo Grande. .(Qualificação ex-officio, n u mero 44.)
ALCINO JOSE' DOS SANTOS (2:769). filho de Galdino José.
dos Santos e de Anua Josepha de Jesus, nascido a 25
de dezembro de 1900, em Lagarto, Estado de Sergipe,
militar casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, n. 1.839.)
SYNVAL CORREIA DE OLIVEIRA (2.770), filho de Camille
José de Oliveira e de Emilia SanfAnna de Oliveira,
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nascido a 24 de junho de 1904, em Areias, Estado da
Bahia, militar,- solteiro, com domicilio eleitora! no distrieto municipal de Realengo. (Qualificação
ex-officio,
n . 136.)
.WALDEMAR FERNANDES' NOGUEIRA (2.771), filho de
• Eduardo Fernandes Nogueira e.de Maria das*Dôres Nogueira, nascido a 7 de agosto de 1912, em Monte Azul,
Estado de S. Paulo, militar, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, n . 15.)
FRANCISCO GASPAR DOS SANTOS (2.77-2), filho de Gaspar Cândido dos Santos e de Francisca Maria da Conceição., nascido a 18 de fevereiro de 1897, em Vassourai,
Estado do Rio de Janeiro, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio. ri. 1.856.)
JOSE' CÂNDIDO DE OLIVEIRA (2.753), filho de Antônio'
Carlos de Oliveira e de Josenha Catarina de Oliveira,
nascido a 21 de maio de 1898. em Barreiros, Estado
de Pernambuco, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
ex-officio. n. 1.874.)
OCTAVIO CABRAL (2.754). filho de Francisco Cabral de
Mello e de Esperança Maria da Conceição, nascido a
8 de janeiro de 1908. em Campos. Estado do Rio de
Janeiro, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Realengo. (Qualificação" ex-of ficio. n . 79.)
OLM-TRO PARANHOS (2.755), filho de Leopoldo da Silva
Paranhos e de Maria José da Silva Paranhos, nascido
a 24 de maio de 1904. em' Viamão, Estado do Rio Grande
do Sul, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
ex-officio,
n. 26.)
.
FRANCISCO ANTÔNIO CAVALCANTI (2.756) . filho de Milett
Antônio Cavalcanti e de Maria Ferreira Cavalcanti, nascido a 4 de outubro de 1881, em Serinhaem, Estado
de Pernambuco, militar, casado, com domicilio eleitoral
no*districto municipal de Realengo. (Qualificação exofficio. n. 1.858.)
JOSE' BALTHAZAR. DA SILVETRA (2.757), filho de Carlos
Balthazar da Silveira e de D. Anna Ramos da Silveira,
nascido a 19 de agosto de 1880, em S. Salvador, Estado
da Bahia, funecionario publico, casndo. com domicilio
eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação 'ex-officio, n . 1.770.)
ANTONIO OLYNTRO DA SILVEIRA LOBO (2.758), filho de
Antônio Olyntho da Silveira Lobo e de Alberta da Silveira Lobo. nascido a 15 de setembro de 1892, no Districto Federal, militar, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipa] de Realengo. (Qualificação exofficio. n. 1.834.)
ATAGIBA BARBOSA BASTOS (2.760). filho de José Zeferino Palmeira Bastos e de Maria Rosa Barbosa Bastos,
nascido a 1 de março de 1905, em Manáos, Estado do
Amazonas, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Realengo. (Qualificação
ex-officio. n. 1.865.)
'•
LUIZ FERREIRA BULHÕES (2.741), filho. de"-"Migue! F e r reira Bulhões e de Joaquina Rodrigues Bulhões, nascido a 25 de agosto de 1897, em Belém, Estado do Pará,
militar, "casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, n. 2.328.)'
.JOÃO HERMINIO DA SILVA (2.742), filho de Bello Herminio da Silva e de Paulina Bello HeVmmio da Silva,
nascido a 15 de agosto de 1896, em Parãhyba, militar,
casado, com domicilio eleitoral" no districto municipai
de Campo Grande. (Qualificação ex-officio, n. 2.354.)
JOSE' RIBAMAR GOMES' (2.743). filho de Manoel Ferreira
Gomes e de Camilla Concmila Conceição Gomes, nascido a 12 de agosto de 1904, em S. Luiz, Estado do
Maranhão, militar, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipai de Realengo. (Qualificação
ex-offi• cio.-ri. 1.871.)
'
„,,,
, _ „ _ '
HERMENEZINDO DE LIMA (2.749), füho de João F r a n cisco Casado de Lima e de Maria Joaquina Mendes, nascido a 19 de novembro de 1895, em Parãhyba, militar,
casado, eorn domicilio eleitoral no districto municipal
de Realengo. (Qualificação ex-officio, n. 22.).,
JOSE' MUNIZ DA SILVA- (2.750), filho de Francisco Muniz da Silva e de Antonia Maria de Jesus Muniz. n a s cido a 23 de fevereiro de 1902. em Caratmga Estado
de Minas Geraes. militar, casado, com domicilio elei:
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toral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
VIR1GILIO DE ALBUQUERQUE LIMA (1.075), íilho de José
ex-officio, n. 1.878.)
Martins Lima e de Maria da Conceição, nascido a 10 de
PETRON1LLO FRANCISCO BEZERRA (2.751), fillio de Belagosto de 1893, no Districto Federal, empregado munilarmino Francisco Bezerra e de Josepha Maria de Jesus,
cipal, solteiro, com domicilio elietoral no districto m u nascido a 19 de agosto de 1894, em Bezerros, Estado
nicipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio — B . - E .
de Pernambuco, militar, casado, com domicilio eleitoral
n. 73.)
no districto municipal de Bangú. (Qualificação ex-ofiHENRIQUE EUGÊNIO DOS SANTOS FILHO (1.073), filho
cio, n . 25.)
de Henrique Eugênio dos. Santos e de Maria Goulart dos
RANULPHO CASTRO MORAES (2.752), filho de José RaySantos, nascido a 26 de julho de 1912, no Di.stricto F e mundo de Moraes e de Adelina de Castro Moraes, nasderal, funcionário municipal, solteiro, com domicilio eleicido a 13 de janeiro de 1907, em Therezina, Estado do
toral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação
Piauhy, militar, casado, com domicilio eleitoral no disex-officio — B . E . 7 3 . ;
tricto municipal de Realengo. (Qualificação
ex-officio, . MARIA COSTA CAMBRAIA, filha de Salvador Costa e de
n. 6.)
Joanna Costa, nascido a 14 de maio de 1889, em GuaraISAAC ANTONIO PEREIRA, filho de Calixto Antônio Petinguetá, Estado de São Paulo, funcemnaria municipal,
reira e de Filipa Generosa da Conceição, nascido a 25 de
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal dc
dezembro de 1882, em Campinas, Estado de Minas GeRealengo. (Qualificação ex-officio — B . E . 40.)
raes, funecionario municipal, casado, com domicilio ;IeíSARA
MILIENE, filha de Julião Miliene e de Josephina Mitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
liene, nascida a 18 de março de 1904, -no Districto F e B . E . n. 77.)
deral, funcionaria municipal, casada, com domicilio eleiOSCAR VIEIRA, filho de Vicente Veieira e de Maria Hortentoral no districto municipal de Campo Grande. (Qualificia Vieira, nascido a 23 de agosto de 1900, no Districto
cação ex-officio — B . E . 40.)
Federal, funecionario municipal, solteiro, com domicilio
FRANCISCO FERNANDES DE JESUS, filho de Manoel Fereleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
nandes e de Alinda de Jesus, nascido a 30 de março de
ex-officio n. 77.)
1910, no Districto Federal, funecionario municipal, caFLORENCIO FERREIRA DO CARMO, filho de João Albino
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal do
do Carmo e de Adelaide Souza Carmo, nascido a 23 de
Realengo. (Qualificação ex-officio — B . E . 87.)
setembro de 1901, no Districto Federal, funecionario muARISTIDES DE CAMPOS MACHADO, filho de Ezequicl de
nicipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto de
Campos Machado e de Julieta de Campos Machado, .nasRealengo. (Qualificação ex-officio — B . E . 77.)
cido a 2 de fevereiro de 1914, no Districto Federa., funJOAQUIM BASTOS DOS SANTOS, filho de Antônio Bastos dos
ecionario municipal, casado,, com domicilio eleitoral no
Santos e de Amalia Thereza SanfAnna, nascido a 3 de
districto municpal de Realengo. 'Qualficação
ex-officio
abril de 1888, no Districto Federal, funecionario muni— B . E . 77.)
cipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muVALENTIM IGNACIO LOREDO, filho de João Ignacio Lonicipal de Campo Grande. (Qualificação ex-officio —
redo e de Rosa Maria de Jesus, nascido a 21 de fevereiro
B . E . n. 77.)
de 1891, no Districto Federal, funecionario municipa),
JUSTIN1ANO DE VASCONCELLOS PASSOS (1.597), filho de
com domicilio eleitoral no districto municipal de ReaJoaquim Cordeiro de Farias Passos e de Luiza Vieira de
lengo. (Qualificação ex-officio — B . E . 77.)
Vasconcellos, nascido a 6 de agosto de 1901, no Estado do
GONÇALO JOSE' DE ALVARENGA, filho de Olegario José
Piauhy, official do Exercito, casado, com domicilio eleide Alvarenga e de Maria Julia de SanfAnna. nascido a
toral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação
5 de fevereiro de 1912, no Districto Federal, funcionário
requerida — B . E . n. 553.)
municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio
— B.
SARA MILIENNEL (2.790), filho de Julião Milienne e de JoE
.
n.
77.)
sephina Milienne, nascida a 18 de março de 1904, em
Districto Federal, funccionaria municipal, casada, com
JOÃO DE ARAÚJO COSTA, filho de Alcides de Araújo Costa
domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
e de Esmeralda. Gavião Costa, nascido a 31 de janeiro de
Grande. (Qualificação ex-officio — B . E . 40, n. 32.722.)
1914, no Districto Federal, funecionario municipal, solMARIA COSTA CAMBRAIA (2.789), filha de Salvador Costa
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
e de Joanna Costa, nascida a 14 de março de 1884, em
Realengo. (Qualificação ex-officio — B . E . n. 77.)
Guaratinguetá; Estado de São Paulo, empregada muniRAMUNDO NONATO DOS SANTOS (2.748), fillio de João
cipal, casada, com domicilio eleitoral no dislricto muniVieira dos Santos e de lzabel Ferreira de Souza, nascido
cipal» de Realengo. (Qualificação ex-officio — B . E . n u a 7 de outubro de 1902, no Piauhy, militar, casado, com
mero 33.010.)
domicilio eleitoral no Tdistricto municipal do Realengo.
(Qualificação ex-officio —• B . E . n. 47.)
JOSE' AUGUSTO DA COSTA (2.788), filho de Manoel AuOSWALDO RAMOS DE AQUINO LOREGA (2.747), filho de
gusto de Mendonça e de Santina Ferreira da Costa, nasJosé Ramos da Silva Lorega e de Adelina Thomazia de
cido a 14 de junho de 1905, em Viçosa, Estado de AlaAquino Lorega, nascido a 25 de janeiro de 1908, .em Pergoas, sargento da Armada, casado, com domicilio eleinambuco, militar, casado, com domicilio eleitoral no distoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
tricto municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio —
ex-officio — B . E . 78, n. 617.)
B . E . n. 77.)
SALVADOR VENANCIO DA SILVA (2.787), filho de Antônio
EURICO DOS PASSOS (2.746), filho de Pedro José de
Venancio e de Ritta Silva, nascido a 23 de julho de 1909,
Araújo e de Guiihermina Passos, nasido a 29 ds dezemem Maceió, Estado de Alegôas, sargento da Armada, solbro de 1906, em Minas. Geraes, militar, casado, com doteiro, com domicilio eleitoral no .districto municipal de
micilio eleitorai no districto municipal .de Realengo.
Realengo. (Qualificação ex-officio — B . E . 78, n. 641.)
(Qualificação ex-officio — B . E . n. 1.853.)
DOMINGOS JOSE' DE CARVALHO (2.786), filho de José de'
MARIO FERREIRA PAIVA (2.745), filho de Appolonic de
Carvalho e de Ritta de Carvalho, nascido a 26 de julho
Oliveira Paiva e de Jovina Ferreira Paiva, nascido a 28
de 1897, em Macuco, Estado do Rio de Janeiro, militar,
de agosto de 1903, em Santa Catharina, militar, solteiro,
.casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
com domicilio elietoral no districto municipal de Reade Realengo. (Quaificação ex-officio — B . E . 75, n. 5.)
lengo. (Qualificação ex-officio — B . E . n. 71.)
NELSON DA GRAÇA LEITÃO (1.462), filho de Francisco da
SEBASTIÃO MACHADO (2.744), filho de Domingos Soares
Graça Leitão e de Lyra de Moraes Leitão, nascido a 4 de
Machado e de Anna Olympia Machado, .nascido a 18 de
março de 1909, no • Districto Federal, funecionario pujaneiro de 1911, no Rio de Janeiro, militar, casado, com
blico, casado, com domicilio eleitoral no districto munidomicilio eleito-ral no districto municipal de Realengo.
cipal do" Realengo. (Qualificação ex-officio — B . E . 70.'
(Qualificação ex-officio—
B . E . n. 1.911.)
FLORENCIO ANTONIO DAMAZIO (4.5191, filho de Manoel
BERILLO FONTES DE CARVALHO (2.739), filho de T r a Antônio Damazio e de Thereza Maria de Jesus, nascido a
jano José de Carvalho e de Julia de Carvalho Porto, nas15 de agosto de 1872," no Districto Federal, lavrador,
cido a 10- de fevereiro de 1895, em Sergipe, militar, caviuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de
sado, com domicilio eleitoral no districto municipai de
Campo Grande. (Qualificação requerida — B . E . n u Realengo. (Qualficação ex-officio-—
B . E . n. 1.843.)
mero 3.325.)

Sexfa-feíra

31

ROT FTTM

FT^TTO^Aí.

Agostc de 1334, 3171

MANUEL IIEliCULANO DA ROCHA (2.740), filho-de Bernar- JÚLIO RAPHAEL MACHADO (918), filho de Gonçalo Rapiiael Machado e-de Ermelinda SantAiiaa Machado,' nasdino Monteiro da Rocha e de Amélia Mana da Rocha,
cido a 1 de junho de 1908, no Districto Federal, emprenascido a 1 8 de agosto de lsáá, em Bragança, Estado cio
gado, municipal, casado, com domicilio elietoral no disPara, militar, casado, com domicilio- elietoral no districlo municipal dc- Guaratiba (Qualificação
cx-officio
tricto • municipal cie Realengo, ^úuaiilicação ex-offu.io —
— B ' E\ n. 73.}"
B . E. n. 2.37a.)
.
FR AN KL IN. DA Si L' VA CABRAL (917), filho de Franldin E u - MARIO DA SILVA MENDES (5.818), filho de João Joaquim
Mendes e de Francisca Alves da Silva Mendes, nascido a
gênio Cabral e de Francisca da Silva Cabral, nascido a 5
5 de fevereiro de 1887, no Districto Federal, negociante,
de agosto de 1905, ho Districto Federai, iunccionurio 'mucasado, com domicilio elietoral no districto municipal de
nicipal, casado, com domicilio eleitoral no districto muCampo -Grande . (Qualificação requerida.)
nicipal de Guaratiba, (Qualificação'' ex-officio,—
B. E .
ALFREDO ALVES FERREIRA (3.832), filho de Zeferino F e r n. 73.)
reira Melchiades e de Jülía Pereira da Silva, nascido a 9
FLORIANO JOSE' VIEIRA (916), filho de Epiphanio Antônio^
de maio de .1907, no Districto Federal, operário, casado,
Vieira e de Deolinda Alves cia Conceição, nascido a 3 de
com domicilio eleitoral r.o -districto municipal de Reamarço de 1903 no Districto Federal, empregado rnunilengo (Qualificação requerida.)
"Cipaí, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio — B . E . ANTONIO JOSE' ROSA (4.721), filho de Manoel José P i menta e de' Anna Rosa da Trindade, nascido a 12 de
n. 73.)
JOÃO PEREIRA DE OLIVEIRA (915),' filho de Manoel Luiz . '-junho de 1905, no Districto Federal, lavrador, solteiro,
*com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
Pereira è de Francelina Eugenia Pereira, nascido a 28
Grande. (Qualificação requerida.)
de dezembro de 1904 no Districto Federal, empregado
municipal, casado," com domicilio eleitoral no districto WALDYR -REZENDE (801), filho de Júlio Rezende e de
Joanna Mathias de Rezende, nascido'a 6 dc fevereiro de
municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio — B .
1916, no Districlo Federal, empregado municipal, solE . n. 73.)
" " • . ' .
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
JOSE' DE OLIVEIRA (914), filho de Hermenegildo José João
Santa Cruz. .(Qualificação ex-officio — B . E . n. 73.)
de Oliveira "e de Thereza Maria da Conceição, nascido a
18 de setembro de 1895,-no Districto Federal, empregado MANOEL LOURENÇO SOARES, filho de Lourenço José Soares o de Antonia Maria da Conceição, nascido-a 5 de ja-_
municipal,, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
heiro de 1899, no Estado de Pernambuco, empregado m u municipal de Guaratiba, (Qualificação ex-officio — B . ^
nicipal, casado, com domicilio'eleitoral no districto muE . n.. 73.)
• • • ' " ' •
nicipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio — B . E .
EDUARDO BENTO DOS SANTOS (913), filho de Pedro Bento
n. 73.)
dos Santos e de Maria Silvina de Souza, nascido a 17 de
dezembro de 1884, em S. João" Marcos, Estado do Rio de GERSON ANTONIO DE CASTRO (799), filho de Américo Antonio de Castro e de Maria Emilia dò Jesus, nascido a S
Janeiro, empregado municipal, viuvo, com domicilio elei- ,
de outubro de 1909, no Estado de Minas Geraes, empretoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação gado municipal, solteiro, com 'domicilio elietoral no dis•'ex-officio — B. E . n.. 73.)
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação
ex->fficio
FRANCISCO RODRIGUES SAMPAIO*-(912), filho de Samuel ~
:— B . E. n. 73.)
,
Rodrigues Sampaio e de Maria Rodrigues Sampaio, nascido a 22 de abril de 1909,.em Fortaleza, Estado do Ceará, FORUNATO ANTONIO MACHADO (5.824), filho de Thomaz
Joaquim Machado e de Joanna Antonia Mcohado, nascido
empregado municipal, solteiro, com domicilio elietoral
a 4 de fevereiro de 1904, no Estado do Rio de Janeiro, do• no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação exmestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto muofficio — B . E . n. 73.)
.
nicipal de Santa Cfuz. (Qualificação requerida.)
SEBASTIÃO PAUU1NO PEREIRA (911), filho de Paulo José
Pedro e de Maria Felicia de Jesus, nascido a 10 de fe- HENRIQUE ANTUNES FILHO (796), filho de H e n r i q i e l . c n , cadio Antunes e de Firmina Maria da Conceição, nascido
vereirõ-do 1900, em Cataguazes, Estado de Minas Geraes,a 18 de janeiro de 1896, no Districto Federal, íuneeion.i. funecionario municipal,- solteiro, com domicilio eleitoral
rio municipal, casado, com domicilio eleitoral no Districto
no districto municipal de " Guaratiba. (Qualificação • exmunicipal de Guaratiba. ÍQualificação ex-officio — B .
officio — B. E . n. 73.) ." . .
.
E." n. 73.)
" . - - ' - . . ' • •
FELIÇIANO JOSE' DOS REIS. (633), filho de José Felix dos
Reis e de Juventina Reis, nascido a 3 de maio de 19^14, TERTULIANO DA COSTA PIMENTA (795), filho de Fran'no Districto Federal, operário publico, casado, com docisco Pinto de Campos e de Josephina ca Costa Pimenta,
micilio • eleiloral no districto municipal de Realengo.
-nascido a 23 de novembro de 1903, no Districto Federal,
(Qualificação ex-officio
B . " E . n. 70.) .
"' funecionario municipal, solteiro,_ com domicilio eleitoral
LADISLAU EVARISTO DA SILVA (5.796),. filho de .Veríssimo
no districto municipal de'-Guaratiba. (Qualificação cx' ' Evaristo da'Silva e de Perciliana Ferreira da Silva; nasofficio — B . E . n. 73.)
cido a 2 de junho de 1906, no Districto Federal, operário, OLYMPIO AMARAL PIMENTEL (785), filho de Pantaleão
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
Nolasco Pimentel e de Joanna Amaral Pimentel, nascido
., de Santa Cruz. (Qualificação requerida.)
- a 1.2Í de outubro de 1910, no Estado de Alegòas, operário
RUBENS LUIZ DE LEMOS (886), fiho de Severino Luiz de
do Arsenal de Marinha, solteiro, com domicilio eleitoral
Souza e de Maria Costa, nascido a. 9 de julho de .1915, no ." no districto municipal de Realengo. (Qualificação .cx..Districto Federal, operário publico, solteiro,. Com domi- ,
officio — B . E . n. 70.)
cilio eleitoral-no districto municipal de Campo Grande. PEDRO FERREIRA DA SILVA (6.121), filho de Estanislau
(Qualificação ex-officio — B . E . n. 70.)
Ferreira da Silva e de Maria Joanna, nascido a 21,de deRAYMUNDO NONATO - CAMPOS (695), filho de Leoncio
zembro de 1887,' no Districlo Federal, operário, solteiro,
Amado de Campos e de Virgínia de Mello Campos, nas. com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
cido a 27 de dezembro de 1903, em Belém, Estado do
Cruz. (Qualificação requerida.)
Pará, sargento do Exercito, casado, com domicilio elei- MANOEL JOSE' DA SILVA .(701), filho de Manoel'Gomes da
toral no districto municipal de Realengo; (Qualificação
Silva e de Maria José da Conceição, nascido a 24 de maio
, requerida.)
- ' • • ' . - •
. de 1890, ..em Campina Grande, Estado da Parãhyba .do
•ARNOBIO SANTIAGO (690), filho de 'Arthur José da'Silva,
Norte, militar, casado, com domicilio eleitoral no distriSantiago e de Maria da Conceição Santiago, nascido .a. 4
cto municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio
—
de março de 1907, no Estado do Rio de Janeiro, funecioB . É. n. 75.)
nario publico,- casado, .com domicilio eleitoral no districto CLOVIS FAUSTINO DA SILVA (797). filho de Zachnrias
municipal "de" Santa Cruz.. (Qualificação requerida,)
.Theodoro da Silva e de Celestina Silva, nascido a. 21 de
JOÃO MARINHO SOARES (919), filho de Antônio-, José Rosa
fevereiro'de 1911, em C. Lavras, Estado de Minas Geraes,
Soares e de Eliséa Joaquina Magalhães Soares, nascido
-funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitorai
a 17 de agosto de 1897, no Districto Federal, empregado
no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação
. municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto
ex-'officio
— B . E . n, 73.)
municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio — B , JOSÉ' DE ABREU RANGEL (798), filho de. Lino da Abreu
E , n. 73.:)
•
•'
Rangel e de Clarínrla do. Abreu Rangel, nascido a 18 de
1
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do, com domicilio eleitoral no districlo municipal de Cammarço de 1901, no Districto Federal, funecionario m u po Grande. (Qualificação ex-officio — B . E . 77, n . 542.)
nicipal-, casado, com domicilio eleitoral no districlo m u nicipal de Guaratiba. (Qualificação cx-officio — B . E . ANTENOR AMÉRICO (1..724), filho de America Maria da Ccn-:
ceição, nascido a 18 de junho de 1908, no Districto F e n. 73".)
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis2JAPH1TALY PEREIRA (1.701), filho de José Pereira de
tricto municipal de Campo Grande. (Qualificação requer
Moraes e de Berhholina Ferreira dos Santos, nascido a
rida — n. 1.260.)
27 de fevereiro de 1905, em Conceição do Senna, Estado
de Minas Geraes, operário, solteiro, com domicilio elei- COSMO FRANCISCO VICENTE (1.726), filho de Francisco Vi-.
eente e de Jesuina Vicente, nascido a 24 do março de 1910,
toral no districto municipal de Campo Grande. (Qualifino Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
cação requerida — B . E . n. 1.689.)
eleitoral no districto municipal de Campo Grande. (QuaMARIA DE SOUZA MARQUES (1.704), filha de João Marlificação requerida — n. 1.254.)
ques Pereira Carvalho e de Maria da Conceição de Souza, JOSE' SOARES. DA SILVA NETTO (1.727), filho de Oncfre
nascido a 16 de novembro de 1900, no Districto Federal,
da Silva Soares e de Hermogenia Rosa Gomes, nascido a
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
12 de outubro de 1896, no Estado do Rio, commercio, solmunicipal de Realengo. (Qualificação requerida — B .
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
E n 88^ )
Campo Grande. (Qualificação requerida — n . 994.)
NEMESIO BISPO DOS SANTOS (1.705), filho de Antônio No- CIZINIO DA CRUZ (1.728), filho de Silverio Montes e de Manato da Silva e de Maria Magdálena da Silva, nascido a 8
ria de Jesus da Conceição, nascido a 15 de novembro de
.de dezembro de 1898, no Estado de Alagoas,'.operário, sol1889, no Estado do Rio, lavrador, solteiro, com domicilio
teiro, com domicilio elleitoral no districto municipal de
eleitoral no districto municipal de Campo Grande. (QuaSanta Cruz. (Qualificação requerida — B . E . n. 6.474.)
lificação cx-officio — B . E . 77, n . 364.)
EMILIANA QUIRINO DE ARAÚJO (1.70-7), filha de Manoel JOAQUIM CAETANO FONTES (1.729), filho de Julia'Thereza
do Amor Divino, nascido a 6 de setembro dé 1903, no DisQuirino Araújo e de Adelaide Maria da Serra, nascida a
tricto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral
12 de julho de 1906, no Estado do Rio de Janeiro, domesno districto municipal de Realengo. (Qualificaino requetica, solteira, com domicilio eleitoral no disteicto murida — n. 6.058.)
nicipal de Campo Grande. (Qualificação requerida —
LUIZ HORTENCIO DE SOUZA (1,733), filho de Piasilda MoB . E . n. 1.571.)
reira de Souza e de Maria Hortencia dos Santos, nascido a
GABRIEL NUNES DE SOUZA U .708), filho de Pedro José
31 de maio de 1908, no Estado do Ceará, lavrador, solteide Souza e de Amélia Gomes de Sou?a, nascido a 9 de
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Guanovembro de 1895 no Estado do Rio de Janeiro, lavrador,
ratiba, (Qualificação ex-oficio — B. E . 77, n . 740.)
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de DOMINGOS PEDRO FLORES (2.768), filho de João Marques
ampo Grande. (Qualificação ex-officio — B . E . 77, nuFlores e de Maria Cândida Flores, nascido a 29 de junho
mero' 434.)
de 1908, no Estado do Rio de Janeiro, militar, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de RealenJOSE' DA SILVA PAIVA (1.709), filho de João Carlos de
go. ((Qualificação ex-officio — n . 2.058.)
Paiva e de Luiza da Silva Paiva, nascido, a 19 de março
de 1909, no Districto Federal, operário, solteiro, com do- PEDRO DAMIÃO DA SILVA (2.767), filho de Guilherme Gomes da Silva e de Victoria ornes da Silva, nascido a 23
micilio eleitoral em Guaratiba. (Qualificação requerida
de fevereiro de 1894, no Estado de Pernambuco, militar,
n. 6.799.)
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
ARIDALCINA DA SILVA VALENTE (T.710), filho de LudoRealengo. (Qualificação ex-oficio — n . 1.905.)
vico da Silva Valente e de Presciliana Rosa Valente, nas- JOÃO CARLOS DA MOTTA (2.766), filho de Luiz Francellino
cida a 17 de junho de 1913, no Districto Federai, estuPereira da Matta e de Maria Soares da Câmara Matta, nasdante, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u cido a 7 de agosto de 1895, no Estado do Rio Grande do
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida.)
Norte, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto
AUGUSTO FERNANDES (1.711), filho de Francisco F e r municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio — n u nandes e de Maria Fernandes, nascido a 10 de\abril de
mero 1.888.)
1896, no Estado do Rio,: lavrador, solteiro, com domicilio LUIZ GONZAGA. DAMASCENO (2.765), filho de Job Fáustino
eleitoral no districeo municipal de Santa Cruz. (QualifiDamasceno e de Antonia Eugênio Damasceno, nascido a
. cação ex-officio — B . E. 77, n . 673.)
21 de junho de 1905, no Estado do Rio Grande do Norte,
JORGE MOREIRA DA SILVA (1.717), filho de Álvaro Moreira
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto muda Silva e„de Maria Moreira, do Patrocínio, nascido a 30 * nicipal de Campo Grande. (Qualificação ex-officio — n u de março de 1907, no Districto Federal, commercio, casamero 1.894.)
do, com domicilio • eleitoral no districto municipal de ARISTIDES VILLAR DE VASCONCELLOS (2.704), filho de
Santa Cruz. (Qualificação requerida — n. 1.396.)
Francisco Viltar de Vasconcellos e de Francisca Bezerra
PLINIO DE OLIVEIRA (1.716), filho de Antônio de Oliveira"
Leite, nascido a 20 de novembro de 1904, no Estado de
e.de Brigidá Maria da Conceição, nascido a 9 de junho de
Pernambuco, militar, casado, com domicilio eleitoral no
1904 no Estado do Rio, lavrador, solteiro, eom domicílio
districto municipal de Realengo. (Qualificação
cx-officio
, p 2 238 )
eleitoral no distrieto municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio — B . E . 77, n. 350.)
JOAQUIM LEGITIMO BARBOSA (2.763), filho de João LegiGERALDO MARTINS (1,718), filho de Anna Maria de Jesus,
timo Barbosa e de Jovina Maria Barbosa, nascido a í cie
nascido a 17 de junho de 1911, em Caf.aguazes, Estado de
fevereiro de. 1897, no Estado do Rio rande do Norte, militar, casado, com domicilio eletitoral no districto munici. Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleitopal de Realengo.. (Qualificação ex-officio — n. 1.889.)
ral no districto municipal de Realengo. (Qualificação r e querida — n . 160.)
ANTONIO BRITTO MACIEL (2.762), filho de Manoel Jerònymo Maciel e de Maria de Nazareth Maciel, nascido a-18
MARIO GOMES DE OLIVEIRA (1.719), filbo de José Gomes
de junho de 1908, no Estado do Pará, militar, solteiro,
de Oliveira e de Maria.Rosa de Jesus, nascido a 30 de secom domicilio eleitoral no districto municipal de Realentembro de 1914, no Districto Federal, operário, solteiro,
go. (Qualificação ex-officio — n . 2f'327.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
FRANCISCO DE SOUZA RIBEIRO (1.671), filho de Elpidio
Grande. (Qualificação requerida •— n . 1.687.)
de Souza Ribeiro e de Rosa dos Santos Feia, nascido a 5
-DOMINGOS FIGUEIRA DE SOUZA FILHO, filho de Domingos
de outubro de 1911, no Districto Federal, operário, casado,
Figueira de Souza e de Maria Fructuosa, nascido a 26 de
com domicilio eleitoral no districto municipal de Realenoutubro de 1897, no Estado do Rio, lavrador, casado, com
go. (Qualificação requerida — n . 1.533.)
domicilio eleitoral- no districto municipal de Campo GranSATYRO DE MEDEIROS (1.672), filho de Manoel Carreiro de
de. (Qualificação requerida. — n. 1.664.)
Medeiros e de Euridice da Silva Carreiro, nascido a 12 de
ANTONIO THION (1.722), filho de Eva Thion, nascido a 13
janeiro de 1906, no Districto Federal, commercio. solde maio de 1906, em Solingen, Allemanha, lavrador, "cateiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
sado, com domicilio eleitoral no' districto muniicipal de
Realengo. (Qualificação requerida — n . 5.225.)
Santa Cruz. (Qualificação ex-officio — B . É. 77, n. 706.)
MARIA JOSE' DE QUEIROZ (1.679), filha de Domingos T a ORLANDO LOPES DE ALMEIDA (1.723), filho de Domingos
vares de Queiroz e de Maria Aleixo de Queiroz, nascida a
Lopes de Almeida e de Maloiha da Silva Almeida, nsseido
17 de fevereiro de 1899, em S. João de Cariry, no Estado
a 5 de outubro de 1900, no Estado do Rio, lavrador, casada Bahia, domestica, casada, com domicilio eleitoral no
1
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districto municipal de Campo Grande. "(Qualificação r e - HENRIQUE BARROS, DE OLIVEIRA (1.553), filho de Sebastião da Costa Lima e de Maria Rosa, nascido a 13 de j u q u e r i d a — n ' . 1.518-.-)" .
nho de 1900, no Estado do Maranhão, lavrador, casado,
SEBASTIANA FERREIRA < (1.692), filha de Amélia Francisca
com. domicilio eleitoral no districto municipal de G u a r a Maria da Conceição, nascida a 5 de julho de' 1902,-em Contiba. (Qualificação requerida.)
ceição de Macahú, Estado do. Rio, domestica, solteira; com
domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. DEMETRIO IGNACIO DE OLIVEIRA (1.554), filho de Sebasfião Ignacio de Oliveira e de Minervina .Maria da Gonoèi(Qualificação requerida • — n . 1 . 4 8 7 . ) - ..' *" *•«,
ALCIDES LÚCIO RODRIGUES (1.694),'filho de João Lúcio'; '. ' ção, nascido a 18 de agosto de 1912, no Estado-dò Rio do
Janeiro, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no
Rodrigues e de Maria da Conceição Rodrigues, nascido- a :
. 'districto municipal de Guaratiba. (Qualificação r e q u e 14 de abril de 1914, no Estado do Rio de Janeiro, comrida.)
- mercio, solteiro, com domicilio eleitoral ho districto m u nicipal de Guaratiba. (Qualifcação requerda — n- 1.509.) . MANOEL DE SOUZA TEIXEIRA (1:555), filho de Faustiniano
de Souza Teixeira e de Luiza Felismina de Araújo, nasciPEDRO JOSE' MENDES (1.394), filho de Catharina .Maria da
do a 3 de março de 1899, no Districto Federal, lavrador,
Conceição, nascido a 10 de outubro de 1889 no Districto
.solteiro, còin domicilio eleitoral no districto municipal
Federal, lavrador-casado com domicilio eleitoral no disde Guaratiba. (Qualificação requerida.)
tricto municipal de Guaratiba . (Qualificação requerida—
n . 4.457.)
.
,
AVELINO ALVES DE-CARVALHO (1.556), filho, de Maria
Anna Soares, nascido a 2 de junho de 1891, no Districto
WALDEMAR RIBEIRO (2.002) ..filho de Antenor Ribeiro e da
Federal,' lavrador, casado, com domicilio eleitoral nõ d i s Julia Ribeiro, nascido.a 14 de novembro.de 1915, no D i s trieto municipal 'de Guaratiba.. (Qualificação requerida.)
tricto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qua- IRINEU ALVES PEREIRA • (1.557), filho de Valentim Alves
lificação requerida — D . 1.199.-) ,
' • ' • - . . .. - Pereira-e de Adelaide-Francisca Barbosa, nascido a 5 do
dezemhro do 1901, no Districto Federal, operário, casado,
DJALMA DE ASSIS BARBOSA (1.655), filho de Ildefonso de
Assis Barbosá*e de Djanira-Barbosà^nascido a 20 de-juiho .'.if--.com -domicilio-eleitoral no districto m u n i c i p a l d e Guarade 1912, nó Districto Federal, commercio," solteiro, com
tiba.) "
.
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. JOÃO DE OLIVEIRA BRAZ (1.558), filho de Antonia de Oli(Qualificação requerida — n . 1.390.), " . . ' '
'
veira Torres, nascido a 24 de junho de 1886, no Districto
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
RUBEM SANTOS (1.657), filho de lzabel dos Santos, nascido
districto municipal de Campo-Grande. (Qualificação r e a 6 de junho de 1913, no Districto .Federal,- commercio,
querida .)
- .
•
solteiro, Com domicilio eleitoral no districto municipal de
Realengo'. (Qualificação requerida —• n.-6^165.)
JOÃO ANTONIO DE CARVALHO (1.559), filho de Maria Anna
da Conceição,' nascido a 26 de janeiro de 1895, no DistriPALCINTO ERNESTO DE OLIVEIRA (1.660),'filho de Maria
cto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no
Thereza das Dores, nascido a 11 de outubro de 1897, no
districto municipal de Guaratiba. (Qualificação - requeDistricto Federal, operário, casado,'com domicilio eleitorida.)
ral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação
requerida — n . . h.449.)
HENRIQUE JOSE' PESTANA. (1.560), filho de Henrique José
Pestana o de Julia MaTia da Conceição Pestana, nascido a
JOVELINO JACOMO DA SILVA (1 .'634), filho de Firmo Jal i de outubro de 1907. no Districto Federal, lavrador, solcome da Silva e de Antonia Maria-da Conceição, nascido a
t e i r o , com domicilio eleitoral no 'distriçto_.municipal do
" 1 de janeiro de íOOô^no Districto "FederaI;SoltóiTO, o p e r a - '
Guaratiba, (Qualificação requerida.-)
" " rio, com domicilio eleitoral', no 'districlo. municipal dc
RUBEM MUNIZ (1.561), filho de João Baptista do Nascimento
Realengo. (Qualificação requerida*— n . 5.355.)
e Vitalina Maria. Sampaio, nascido a 4 de abril dé 1905, no
PALMYRA DE SOUZA ARAÚJO (1.668), filho de José de SouDistricto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoza Araújo e de Joanna de Souza Araújo, nascido a 28 do
ral uo districto municipal de Guaratiba. ((Qualificação
outubro de 1912, no Districto Federal, domestica, solteira,
requerida.)
com dimicilio eleitoral no districto municipal de RealenDURVALINO -ALBERTO ALVES (1.562), filho de Alberto
go. (Qualificação requerida —. n . 1.303.)
Paulino Alves.e do Maria Alves de SanfAnna, nascido a 29
CLODOMIRO DE PONTES CUNHA (Í.667), filho de Antônio
de agosto de 1903, no Districto Federal, pescador, solteiro,
Bonales da Cunha e de .Maria Conceição Pontes, nascido a
eom domicilio eleitoral no districto municipal de Guara2 de janeiro de 1899, no Estado do Ceará, typographo,. catiba. (Qualificação requerida.) '
sado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
Santa Cruz. (Qualificação requerida — n . 1.136.)
EPIPHANIO ALVES DE JESUS (1.563); filho de Jovino Alves
CLÁUDIO MOURA (1.679), filho de Victorina Maria da Condo Jesus e de Pautilha Maria de Jesus, nascido a 23 dc
ceição, nascido a 10 de outubro de 1888, no Estado do Rio
. agosto de 1903, em Vassouras, Estado do Rio de. Janeiro,
de Janeiro, funecionario municipal, solteiro, com domicilavrador, casado, com doomicilio eleitoral no districto
lio eleitoral no.districto municipal de Santa Cruz. (Quamunicipal de Guaratiba, "(Qualificação ex-officio — E .
lificação requerida — n . 6.426.)
B . 77 n . 86.)
ANTHERO JOSE"DE SOUZA (1.548), filho de Parreira Fer- ALBERICO DE MENEZES (1.564) filho de José de Menezes e
reira da Costa e de Maria Belmira da Luz, nascido.a 12 de
de Apolinaria de Menezes, nascido a 2 de março de 1902,
março de 1910, no Districto Federal, • lavrador, solteiro,
no Districto Federal, lavrador; solteiro, com domicilio
com domicilio eleiloral no districto municipal de Guaraeleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualif
tiba. (Qualificação ex-officio — B . E . 77, n . - 2 3 . )
" cação ex-officio — ' B . E . 77, n . 8.)
OCTAVIO LEOPOLDO DO NASCIMENTO (1.549),'filho 'de MANOEL ALVES DE JESUS (1.565), filho de Jovino Alves de
. Manoel Leopoldo do Nascimento e de Perciliana M. da
. Jesus e de Pautilia Maria de Jesus,'nascido a 8 de março
Conceição nascido em 1884, em. Guaratiba, Districto F e de 1911, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com do-,
. deral, lavrador, casado, .com domicilio eleitoral no dis-'
micilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba.
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação
ex-officiv—
(Qualificação ex-officio — B . E . 77, n. 773.)
B . E . 77, i i . 839.)
PEDRO MARQUES DE SOUZA (1.566), filho de Antônio MarOCTAVIO JOÃO DIAS (1.550), filho de Bento José Dias e do
ques de Oliveira e de Esperidiana Maria, de Oliveira, n a s Clara Maria, nascido a 20 de novembro de 1890, no Estado
cido a 15 de agosto de 1887, no Districto Federal, lavrade -Pernambuco, empregado federal, casado, eom domicilio
dor, casado, com domicilio eleitoral no districto municieleitoral no districto municipa! de Santa Cruz. (Qualifipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio — B . E . 77,
cação requerida.)
n . 793.),
MANOEL RIBEIRO MENDES (1.551), filho de Crescencio Ri-, ANTONIO' THOMAZ GOMES (1.567), filho de João Thomaz
beiro Chaves c de Emilia Balbina da Conceição, nascido a
Gomes e de Vienicia Dias dos Reis, nascido a 27 de ja31 de agosto de 1900, no Districto Federal, lavrador, solneiro de 1913, no Districto Federal, lavrador, solteiro,
traro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
com domicilio eleitoral no districto municipal de G u a r a Guaratiba. (Qualificação requerida,)
tiba, (Qualificação requerida.)
ANTONIO DOS SANTOS RODRIGUES (1.552). filho de José NORIVAL MACHADO (1.568), filho de Ananio Raphael Mados Santos Rodrigues c de Antonia Jesus Carvalho, naschado e de Benedicta Maria Rosa, nascido a 10 de dezem. cido a 18 de setembro de 1909, no Districto Federal, labro de 1909, no Districto Federal, commercio. solteiro,
• vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mucom domicilio eleitoral no districlo municipal de Guaranicipal de Guaratiba. (Qualificação requerida.)
tiba. (Qualificação requerida.) .
4
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PERC1LI0 CUSTODIO VARGAS (1.569) f i l h o . d e Francisco
1916, no Districto Federai, operário, solteiro, com domiciCustou'o Vargas e de Maria Ephigenia Vargas, nascido a
lio eleitoral no districlo municipal de'Santa Cruz. (Qua, 1 de julho do 1905, no Districto Federal, pescador, casado,
lificação -requerida — B. E., n. 1.623).
com domicílio eleitoral no districto municipal de Guara- NILO DE MATTOS (1.572), filho de Cândido Joaquim d e
tiba. (Qualificarão requerida.)
Mal tos e Francellina Vieira de Mattos, nascido a 27 de
-EMYGDTO PEREIRA (1.570), filho de Eduardo P e r e i r a ' e de
outubro de 1909, no .Districto Federal, compositor, solteiSebastiana'Maria do-Nascimento, nascido'a 22 de marco
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
• de 1878, no Estado do Rio de Janeiro, lavrador, viuvo, com
Guaratiba. (Qualificação requerida).
domicilio'eleitoral no districto municipal de Guaratiba. JOÃO LUIZ JARDIM FILHO (1.573), filho de João Luiz Jar(Qualificação ex-òfficio '— B . E . 77, n . 101.)
t
dim e de Luiza de Jesus Jardim, narcido a 1 de abril de
1903'no Districto Federal, lavrador, casado, com domiLOFRESTO CARDOSO (1.571). filho de Ramiro Sebastião Carcilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Quadoso e de Idalina Lu d ovina Cardoso, nascido a 2 de j a lificarão requerida).
neiro de 1013, no Districto Federal, lavrador, solteiro,,
com domicilio eleitora! no districto municipal de G u a r á - , MANOEL CLARO DE OLIVEIRA (1.57-4), filho de Romualdo
Claro de Oliveira e de Arma Delphina da Conceição, nascitiba. (Qualificação requerida.)
do a 1 de setembro do 1903, no Districto Federal, empreNAPOLEÃO DE FREITAS RAMALHO (1.324), filho de Raul
gado municipal, casado, com domicilio eleitoral ho disde Freitas Ramalho e de Ceeilia de Freitas Ramalho, nastrieto municipal de Realengo. (Qualificação requerida).
cido a 18 dc dezembro de 1912, no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- PONCIANO MACEDO (1.532), filho de João Macedo e de Lucincia Macedo, nascido a 26 de setembro de 1905 no Districto municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio —
tricto Federal, operário,, solteiro, com domicilio eleiloral
B. E . 70'.)
no districto municipal cie Realengo. (Qualificação reque. MA RI A NO ALCIDES DE CASTRO (1.315), filho dc Francisco
. rida) .
.
.
.
.
de Paula Castro e de Maria Brigida, nascido'a 47 de-Outubro de 1886, em S. Luiz de Gaceres, Estado de Matto ORLANDO LAGES (1 .583), filho de Onofrc Lages'e de Maria
Grosso, militar, casado, com domicilio eleitoral no distriLages, nascido a 18 cie dezembro de 1911, no Districlo F e cto municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio —
. deral,'operário, casado, com domicilio eleitoral no disB. E . 75.)
tricto municipal de Realengo. (Qualificação requerida).
PEDRO LOURENÇO DE LIMA (1.546), filho de LourençoMosé GUILHERM1NA SEABRA DE MACEDO .(1.585), filha de
da Silva e de Aguida Maria, da Conceição, nascido a 22 de
Fraucisco Seabra de'Almeida e de Delphina Seabra de
julho de 1906, em Pesqueira, Estado de Pernambuco, opeAlmeida, nascida a 8 de junho de 1907, na Barra do Pirário, casado, eom domicilio eleitoral no districto munirahy, Estado do Rio rie Janeiro, parteira, vij va, com docipal de Realengo. (Qualificação requerida — n. 488. i
micilio eleitoral no districto municipal tu. Realengo.
MARTO SAMPAIO (1.547), filho de Francisco Roberto P;res
ÍQualificação requerida).
Sampaio e de Francisca-Narciza Sampaio, nascido a 27 de ANTENOR JOSE' DA SILVA (1.586), filho de José Luiz da
agosto de 1902, no Districto Federal, commercio, casado,
Silva e de Dalila Maria da Silva, nascido a 14 de dezemcom domicilio eleitoral no districto municipal de Reaimbro de 1915, no Districto Federal, operário, solteiro, com
go. (Qualificação requerida — n . 5.206.)
domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba.
.MARGARIDA BAHIA DE BRITTO, filha de Antônio Bento
(Qualificação requerida).
Raymundo Bahia e Leopoldina Bahia,, nascida a 27 de no- MARIA ALICE. DE'QUEIROZ FERREIRA (1.588), filha de
vembro de 1895, no Districto Federal, dactilographa, caEuclydes de Queiroz e de Josephina Helena de Queiroz,
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
nascida a 9 de abril' de 1903, no Território do Acre, doSanta Cruz. (Qualificação requerida — n . 6.257.)
mestica, casada, com domicilio eleiloraUno districto muJÚLIO FRANCISCO (1.595), filho de José Francisco Júnior e
nicipal de Guaratiba. (Qualificação requerida).
de Luiza Rodrigues Bority, nascido a 12 de junho de 1912, BENEDICTO JOSE' DE FIGUEIREDO (1.589), filho de Auno Districto Federal, commercio solteiro, com domicilio
gusto José de Figueiredo e de Miquelina Teixeira de F i eleitoral no districto municipal de Campo Grande. (Quagueiredo, nascido a 21 de julho dc 1904, em Paracamby,
lificação requerida — n. 5.710.)
Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro,"" coni domiciGLYCERIA ROSALINA. ALVES (1.596), filha de Antônio Reylio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualinaldo Alves e de Rosalina Maria Alves nascida a ,3 de maio
ficação requerida).
de 1884 no Dislricto. Federal domestica casada com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande. JOSE' FERREIRA DA SILVA (1.591), filho de Antônio Pedro
da Silva e de Joanna Francisca da Silva, nascido o 6 de
(Qualificação requerida. — n. 48.)
junho de 1908, no Estado de Pernambuco, guarda nocturÁLVARO JOSE' ROMÃO (2.727), filho de Manoel José Romão
no, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municie Antonia Rosa de Freitas, nascido a 25 de outubro de
pai de Realengo. (Qualificação requerida).
1909 no Districto Federal, lavrador, .solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba, (Qua- BARBARA BAHIA (1.592), filha de Manoel Bento Raymundo
lificação requerida).
Bahia e Luiza da. Conceição Tundell-a, nascida a 27 de
SEVERINO CARVALHO DO AMARAL (2.726), filho de José
abri! de 1916, no Districto Federal, estudante, solteira,
Vicente de Carvalho e Firmina Rosalina Dorothéa; nascicom .domicilio eleitoral no'districto municipal de Santa
do a 5 de fevereiro de 1905, no Districto Federal, pescaCruz. (Qualificação requerida).
dor, so'teiro, com domicilio eleitoral no município de JACYRA MARQUES DA PAZ (1.593), filha de Emilia de OliGuaratiba. ÍQualificação requerida) .
veira Marques, nascida a 26 de junho de 1906, no,Districto
PEDRO DIOGO VALIN (1.648), filbo de Diogo Valin da Silva
Federal, operária, solteira, com domicilio eleitoral no
e Manoela Margarida Leocadia, nascido a 29 de junho de
• districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação reque1898, no Estado de São Paulo, empregado municipal, carida) .
sado, com domicilio eleitoral no districto -municipalde NA IR. COELHO LEAL (2,693), filha de João Coelho e de BeSanta Cruz. (Qualificação — B. E . , n. 104).
nedicta Corrêa Coelho, nascida a 13 de junho de 1903 no
LU Cl AN O DUMANO (1,649), filho de Luciano Dumano e de
Districto Federa!, domestica, casada, com domicilio eleiGeneroa Conceição, nascido a_ 25 cie agosto do •-I9Ó8, no
toral no districf.o municipal de Santa Cruz. (Qualificação
Districto Federal,, operário, solteiro, com domicilio eleirequerida — B. E., n. 2.170).
toral no districto municipal dc Santa Cruz. (QuaRíicacão
JOSE' BARRETO DE FREITAS (2.701), filho de José Alves
reemerira— B. E . . n. 1.-636).
de Freitas e de Anua Barreto de Freitas, nascido a 17 de
SEBASTIÃO SIQUEIRA '(1.051), filho de João Siqueira e do
junho de.-1.900. no Estado do Ceará, vigia nocturno, solMaria da Encarnação, nascido a 13 de janeiro de 1915, no
teiro, com domicilio eleitoral no districto nfunicipal de
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
Campo Grande. (Qualificação requerida — B . E., n u eleitoral no districlo municipal de Santa Cruz. (Qualifimera 6.800).
cação requerida — B . E.. n. 1.382).
fcULALIA MONTEIRO BARBOSA (1.652), filha de Benigno EMILIAXO VICENTE DA GOSTA. (2.699), filho de Severino
Vicente da Costa e de Marc-olina Vicente da Costa, nascido
Monteiro e cie Julieta Maria de Moura, nascido a 10 de
a 2o de maio dc 1911, na Parãhyba do Norte, lavrador, '
novembro-de 1902. domestica, viuva, com, domicílio eleisolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
toral no dislricto municipal de Campo Grande. (QualifiGuaratiba. (Qualificação requerida — B . E., n. 458).
cação r e q u e r i d a — B . E . , n . 1.602).ARTHUR JOSE' DIAS (1.053). filho de Lourenço José Dias e ALBERTINO FERNANDES CLARO (2.707), filho de Manoel
Fernandes Claro e de Mar-ia Leopoldina Fernandes, nascide Alminda .Maria da Conceição, nascida a 8 de julho de
do a 22 de dezembro de 1901 no Estado do Rio de Janeiro,
militar, 2° sargento, casado, com domicilio eleitoral no
:

;
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com domicilio.eleitoral -no districto municipal de'Campo'
districto*ínuniéipâl de Realengo. (.Qualificação
ex-officiò
. "-Grande". (Qualificação "requerida) r • ;'
.
" — ;B. E.. n . 79) .
í. ,
GABRIEL OLYMPIO'DE OLIVEIRRAi(2.706),' filho -.de,'01ym- NEWTON-WELLES (2".728)- fiho"dc Marco Wèlles e de Maria'
pio Ovidiõ de Oliveira e de Eva Maria de Oliveira, 'nasci•Magalhães'Welless, nascido a 1 de .maio''de'1916, no Dis- .
do a 2 de novembro'de 1906 . no Estado \do Rio, militar,
-- tricto .Federal, setudaute, solteiro*com domicilio eleito-"
3 sargento, solteiro,- com domicilio eleitoral'no. districto
irai no. districto municipal dé jGampo. Grande. (Qualifica-,;
municipal de Realengo-. (Qualificação •'•ex-òfficio — B..
ção requerida) .... '
*'• . • .
"
•
"
1
EURIDE8 DOS SANTOS 'CRUZ (2.337),! filho'' de -Saturnino '
.E.,n..84).
.
,
'
.Jacintho dã'Çruz e de'Susibana Eugenia dos Sátt-oè, <nasJÚLIO FLORENTINO DE ALBUQUERQUE (2.708), "-fil.ho.fde.
Possidonio. Florentino: de Albuquerque e de Phiiomena' - . "cido a 15 de fevereiro de 19.12, em Guaratiba (Districto
Federal), cdmmerdio, solteiro, com domicilio eleitoral-no
Maria dé Albuquerque, nascido'Vl3 de, fevereiro de .1897,
districto "municipal de Guaratiba. .'(Qualificação , requeno Estado de Alagoas, militar,' 2°"sargento, casado com
rida) .
• '
- • • .*
«, •'
"
'•domicilio eleitoral .rio districto municipal de Realengo.
ANTONIO FRANCISCO SILVA (2.705), filho de José'Francisco
(Qualificarão ex-òfficio —. B . E . n . 7 9 ) . '
Silva e de Gari olá 'Maria.-Silva, nascido a-5.de, setembro. ANTONIO RUFINO MARQUES FILHO (2.709), filho de Antôde 1901, no Estado do Rio.de Janeiro, opel'ar'ib, casado,
nio Rufino Marques e de'Maria Custodia Marques'.' nascicom domicilio eleiloral-no .districto municipal de Campo
do a i l de n o v e m b r a d a 1891, no.J5stado-.do Espirito San* ' , :i
to," dentista, casado,-com.-domicilio' eleitoral no distrieto' ' . Grande. (Qualificação requerda).
municipal de-Realengo. (Qualificação requerida — B. E., SEBASTIÃO LIMA SILVA (2.098), filho "' dè jAntenor Vieira
Andrade e. de Antonia Marques Silva, nasci do ."a"-. 18 .de
' n . 1.5Ò2) .
•>-• • '•
' ..' \ \«" • '
HERMES ESCALANTE" (2.714). filho.de, Pompilio Escalâníç. ;* , agosto de "i'912, 'no Districto Federal, lavrador, solteiro,
. e de Primeis Escalante, nascido á' 26 de janei-Ep)j*de;tò99,' í , '^coin domicilio, eleitoral no districto -municipai .de Gúara' no Rio Grande do Sul. .militar, .solteiro, com /domicilio *- t i b a ( Q u a l i f i c a ç ã o r e q u e r i d a ) . ' *
eleitoral no distrieto imünicípal-dé' Realengo*.' (Qualifica-- MANOEL DE 'BULHqES PAES. (2.'C97)'. filho de José de M.a" eedoTieis ^e de Alzira Augusta Bulhões,, nascido a 29 de
ção ex-officiò — B . - ^ ' .
rir-84)."
janeiro de'1903,-no Districto Federal,- coinmercicj,' casado,
JOSE' ÀD.ERSON DE LIMA. -(2:710) afilho de Josino'Francis de
*í com domicilio eleitoral no districto. ip.unicipaL de ReaLima e de Maria José de Lima." nascido a 8 de'i.maio de
lengo. (Qualificação requerida)
.-' •'• 1908; no Território do Acre, militar, casado, com domicilio eleitoral'no districto municipal de Realengo. (Quali- EDUARDO DA SILVA GUIMARÃES "(2.694')", filho da BENTO
ficação ex-offieio — B. E., n. 84).
.
. . ' . ' . . ^ d a ' S i l v a -'Guimarães e de Floriana Silva Guimarães, nasci-,.
'da*a il) dé/.dezèmbro de 1900, no Dii-tricto"Federal,' bpera-,1
CESALP1NÜ MARINHO (2,711;), fiiho de Jachonias Marinho e?"
r''io,'"èflssdQ,,com.doinícitio eleitora] tio districto'municipal
de Maria Marinho, nascid'ò a -29* de*janeiro d e , ..1912, ;*em.
requerida).
'
•' *
Minas "Geraes," militar, sargento^jsolteiro, coni:' domicilio--.' , dé- Santa Cruz:*'*('Qualificação
eleitoral ;.nb districto riumlcipal de 'Realengo.^.(Qualifica- -. •ANTÔNIO CO RN ELI O' DA MÁSGÉNO (2,6'96). filho de Corno-''
. lio Augusto Damasceno, e de-Marc-eilina de Je§u's, naseido '
- -càó ex-officiò
B.."'E-..*,n. 8 4 ) . ' .
i . ~X '
"EDUARDO DE P.AIVA.E MELLO. —r (2.71-2)., filho de Alfredo ' . a 27 de fevereiro de 1912, no Estadode Minas Geraes, operário; solteiro, com domicilio eleitoral-no districto taun.iie Paiva*e Mello édê-Lconor de Paiva é. Mello'* naséid&:-a*
-• cipal de Gampo Grande. (Qualificação r e q u e r i d a ) . ' ' - ' . - "
li'de-agosto dé -Í9Õ2."-no Esl.ado.do Amazonas, militar, sol,e]ro com domicilio* .eleitoral no; districto municipal'de ANTÔNIO GOMES DE AGUIAR (2.695), íilho-de Paládio Gomes de Aguiar e de Esmeralda C. Aguiar, nascido a 7 de
..-Realengo.- (Qualificação .ex-bf.ficio - ^ . B . E . . n . 8 4 ) .
Agosto*de> 190-7' no Districto.- Federal, operário, solteiro,
OSCAR AV1LA '(%.713),-fillio cleíLu.iz. Osório - Ávila, e de Alcom domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
zira'Gonçalves Àviclá, nas.cido-á'14 de outubro de_ 1902,
ho Rio "Grande -do Sul, militar, 2°'sargento, solteiro,-cora . -• Grande. (Qualificação requerida) .
domicilio-'eleitoral no districlo municipal de 1 Realengo, MARIA LEONOR DA ,SILVA MAIA (2.674), filha de Manoel
Pereira da Silva e de Elvira do Espírito Santo -Godinbo
'(Qualificação' ex-officio
. B ' . f - E n . 84) .
da Silva,, nascida a 28 de abril de 191.6,--no Districto F e JQSE' AL'FRÈDO. DA' SILVA,{2".715), filho-de Manoel cia S í l •va.-e.de Mãr,iá da. Conceição, mascido .a 18 de dezemlirç^rle,. . •• deral, domestica, casada, com domicilio' eleitoral no di'1896, nò "Estado do Piauhy''militar, 2" sargento, 'õa.rSddr' , ,tri,cto-municipal'de-Santa, Cruz. (Qualificação requerida
— B . E . . n . 2.160)-, !
com domicilio eleitoral no districto municipal de R^ar "'
MARIO DE FREITAS CARDOSO (2.073), filho de Arnaldo de
lengo.•.'(Quni fi èacão"ex--t>f.ficio — B . "E.,-u. 8 4 ) .
Freitas-Cardoso e*-d'e Engenia Maria da Conceição, nascido
'F.RÁNC1S C;0EL1I0.' FÒNTENELLE"X2:7.16^ filho de"An"t:Ot>!"?-. a 5 de março de 191CJ. uo Districto Federal, operário,
'Font.enelie da^Afaujo e. die, Márià Coelho Fontenellé, nascido a 31 -de marco de 19W, nó.-Estadô 'do Ceará,"militar. 3 - .• i-solteíro, com domicilio eleitoral no districto municipal
sargonto, 'Sdltéirci^.çom- domicilio, eleitoral no., districto , . (de Campo Grande.. ( Qualificação requerida — B . E . ,
n. 1.767) .
"
' .'
muníc.iníifde'R'ealeng'0. (Qualificação ex-officio — B.-EV
JOSE' DE CASTRO (2.672),- filho de 'Antenor
- n. si):
."' • ••- ' '. --' t- ' "
.
\* OSWALDO
José de Castro e de Maria Ferreira de Castro, nascido a
ADALBERTO ÍHJ&.LIMA PnABÔ.j*(2.703)r filho de , José." da
28-de setembro de 1915, no Districto Federal, operário,
Gama PiMdo e de Maria "dé Lima Prado, nascido . a 3 de
^solteiro,
eom domicilio eleitoral no districto municipal de
.junho de 1908, cm -João Pessoa," Estado'da Parãhyba" rio
"Rea'engo. (Qualificação requerida-— B'. E . . n . 2.173).
Norte, .militáiyicasado, .com domicilio eleitoral nò districto .VITAL
MACEDO MAIA (2.668), filho de Vicente Maia s de
'municipal-rie Realengo. ÍQualificação requerida)-.
Jardelina Macedo Maia, nascido a 28 de abril de 1900, em
JOÃO ROSSAL (2.702), filho de Bonifácio-José Ró;sal e de.
São Luiz do Maranhão, militar, casado, com domicilio
-Maria .do Carmo-Rossal, nascido a 21 de dezembro 'de
eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificai9C2,,no Estado do.Rio Grande.do Sul, militar, . casado,
ção cx-officio — B . E . . n . 1.962).
com domicilio, eleitoral', no "-"districto -municipal de Reá- "FRANCISCO
TOURINHO-DOS SANTOS (2'.669), filho de José
- lengo': ÍQualificação ex-óffict&^^-^B.^rEi-.i
n . 84).*
- - ,• . Aleixo Tourinho
e de-Maria Idalina Tourinho, -nascido--a
GASPAR"DÈ S'OL ZA"BRITES':".(?': 70'IT, filho de João "Caiididri
10 de' maio dé 1892, em Sergipe,.militar, casado, com do-"Brites e de Maria Angelina,Souza, nascido a 9 d e julho
micilio eleitoral no districto municipal de Realengo.
d e 1.907, rio Rio Grande do Sul, militar, solteiro, com'doQualificação 'ex-officio-—B.
E . , n. 2.118) .micilio eleitoral no districlo. municipal de* Realengo. MARIO
DOS SANTOS (2.670),'filho de Antônio Luiz dos S a n -(Qualificaço ex-officiò —-B: ET, n . 84) .
tos-e de Idalina dos Santos, nascido a 23 de. 'março de.i
NELSON GOMES;CAMARGO-:>'(2.700), fillio de Leonardo Go1910, Estado do Rio óe Janeiro, lavador, solteiro, edm'do-"mes, . Cairiargo' e.de Isabel Peres-sCamargoi nascido a' 8 de
miçiiio eleitoral no districto municipal de Símia*' Cruz.
maio de 1909; no Districto Federal,-militar, solteiro, com
. •(•Qualific-aéão ex-officio — B. E . , ri. 1.345).
. •
domicilréueleitoral no districto municipal de Realengo, JOÃO.
PEDRO-NETTO (2.671), filho-de Virgílio José Netto e.
(Qualificação*)'es-oífiiiio . — B . E . , n.'84-).
«•
cie Georgina Rosa, nascido- a 14 de agosto de 1904, no E s ANTONIO DA- SILVA 'FERREIRA';JÚNIOR (2.730),. Jilho.de .',..-'••
a d o do Rio -dè Janeiro, .lavrador, solteiro, com domicilio.
• Antônio."S. "(Ferreira e^dei Joaquina. Gomes, .nascido *a 11' v" ' t''eleitoralio
districto municipal de Santa Cruz. (Qualifide setembro ciê^l S55, em'"Portugal, commereio, casado,'
ca*cão ex-officio — B . .E., n . '683) .
- '• *
"com domicilio' eleitoral rio "districto -ímunicipal-de Santa OSWALDO
COELHO (2.078), filho de Francisco'Júlio Coelho i
Cruz. (Qualificação requerida)'.
'. e de Albertina Domingos da Silva, nascido a 27 de março
ARTHUR FERREIRA MAIA (2,729 ).,Jilbo.,de Arthur F.ei-rejra
dei 1907,-ho Districto Federal, -solteiro., empregado no
Maia. e deErnili-ana Sampaio Máiãynascido a 21 '-"Se no- *• 'commercidi
corif domicilio eleitoral no districlo municipal
vembro de .1898, no Districto Federal, commercio, casado, '> . de Guaratiba,
(Qualificação.requerida—B. E . , m . 5.441),
;
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&.MÉRICO VIEIRA DE MELLO (2.679), íilho de Antônio Joa- ARTHUR ANASTÁCIO (2.632), íilho do Jorge Aim.^aMo equim dc Mello e cie Maximina Vieira, nascido a 26 cio
de Julia Anastácia, nescido a 21 de uiaii de 1S9U, no
Estado- de Aiagúas, operário, viuvo, com domicilio eleiabrii de 1897, no Districto Federal, casado, commercio,
toral no districto muicipal de Santa Cruz. (Qualifica-!
com domicilio eleitoral no districto municipal de- Campo
ção requerida).
Grande. (Qualificação requerida — B . E . , n . 860).
ANTONIO MELLO DA SILVA (2.680), filho de Maria da Silva A-NTu.NIO MOREIRA ARANTES (2.633), filho de Joaquim Moreira Arantes e de J u u a Moreira da Conceição, nascido a
Neves, nascido a 8 de julho de.1915, no Districto Federal,
11 do junho cie 1886, no Districto Federai, operário, casolteiro, barbeiro, com domicilio eleitoral no districto
sado, com domicilio leitoral no districto municipai de\
municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida —
Santa Cruz. (Qualificação requerida).
B . E . , n. 1.825) .
ALBERICO PAES CAMARGO (2.681), filho de Francisca Ma- ANTONIO CORRÊA (2.634), filho de João Manoel Corrêa e
de Maria Rosa Corrêa, nascido a 5 de dezembro de 1909,
ria do Nascimento, nascido a 11 de junho de 1913, no
no Estado do Rio de Janeiro, ferreiro, sgiteu-u, coin doDistricto Federal, solteiro, commercio, com domicilio
micilio eleitoral no districto .municipal de Santa Cruz.
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualifica(QauJjficação requerida).
ção requerida — B, E . , n . 2 . 0 3 6 ; .
FLORIANO RIBEIRO DOS SANTOS (2.682),- filho de Manoel ZULMiRIO ANTONIO' DA SILVA (2.635), íilho de Novelino
Antônio da Silva e de Christalina Eliza da Silva, nasRibeiro da Silva'Torres e de Honorina Ribeiro da Silva,'
cido a 15 de novembro de 1915, no Districto Federal,
nascido a 12 de maio de 1912, no Districto Federal, casaoperário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
do, lavrador, com domicilio eleitoral no districto municimunicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida).
pal do Santa Cruz. (Qualificação cx-officio — B . E . ,
LUIZ DE MORAES (2.036), filho de João de Moraes e de
n . 1.302).
Adelina do Carmo Moraes, nascido a 8 de julho de 1904,.
ROSARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS (2.683), filha de Pedro
no Dislricto Federal, commercio, casado, com domicilio
Mendes Gomes e de Henriqueta Clara de Jesus, nascida a
eleitoral no districto municipal de Sauta Cruz. (Quali26 de março de 1916, no Districto Federal, solteira, doficação requerida).
mestica, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Santa Cruz. (Qualificação requerida — B . E . , n u - ANTONIO LUIZ DE OLIVEIRA (2.649), filho de Fiauzina
Maria de Oliveira, nascido a 27 de abril de 1895, no Dismero 2.175). '
lricto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral
KELSON JOSE' GOMES (2.684), filho de Justino José Gomes
no districto municipal de Campo Grande. (Qualificae de Miguelina do Carmo Gomes, nascido a 8- de setembro
ção requerida, n . 1.556).
de 1913, no Districto Federal, solteiro, serralheiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. EMERINO PAIXÃO (2.648), filho de Mamedio Paixão e de
Marina Josepha Conceição, nascido a 5 dc juuhu de 1'Jii,
(Qualificação requerida — B . E . , n . 2 . 1 6 9 ) .
no Dislricto Federal, lavrador, casado, com io:mciiio
EDMUNDO FERREIRA DA SILVA (2.611), filho de Alberto
eleitoral no districto municipal de Campo Q r a í Q u a > Pereira da Silva e de Ortiza Pereira cia Silva, nascido a
lificação requerida, n . 1.404).
27 de dezembro de 1911, no Districto Federal, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do EUCLYDES SEBASTIÃO DE OLIVEIRA (2.650), filho de
Sebastião- Firmino de Paiva e de Flora Rachanja de OliGuaratiba. (Qualificação requerida ex-officio — B . E . ,
veira, nascido a 5 de outubro de 1891, no Districto F e n . 5.730) .
deral, operário, casado, cim- domicilio eleitoral no disLUIZ GONZAGA DE MENEZES (2.642), filho de Francisco
tricto municipal de Campo Grande., (Qualificação r e Accacio de Menezes e de America da Conceição de Meneq u e r i d a , ' n . 1.824).
zes, nascido a 21 de junho de 1900, em São Luiz, Estado DELMO DE CASTRO SANTANNA (2.651), filho de Arlitido
do Maranhão, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no
José de SanfAnna e de Carlota Anuo de Castre, nascido
. districto municipal de Realengo. — (Qualificação exa 15 de dezembro de 1912, no Districto Federai, commerofficio — n. 2.156).
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muniBELMIRO ANTÔNIO DE SANTANNA (2.643), filho de Antôcipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 46 41.
nio Mangueira de SanfAnna e Dulcina Gervasia Pereira, JÚLIO ALVES MACHADO (2.652), filho de Antônio Manascida a 19 de agosto de 1905, no Districto Federal, solchado e de Emüia Alves da Costa, nascido a 1 de julho
teiro, electricista, com domicilio eleitoral no dirtrido mude 1911, no Districto Federal, operário, solteiro, com d o
nicipal de Guaratiba.
(Qualificação
requerida —
miciíio eleitoral no districto municipal
de
Campo
n . 4.991) .
Grande. (Qualificação requerida, n . 1.872^.
JOSE' RODRIGUES DE CARVALHO (2.644), filho cie Cla- ALFREDO OLIVEIRA LUZ (2.653), filho de Tilo Alves da
rindo Rodrigues de Carvalho e de Maria Catharina do
Luz e de. Vicentina de Oliveira Luz. nascido a 14 de
Carvalho, nascido a 20 de abril de 1908, em Belém do
março de 1908' no Districto Federal, operário, casado,
Pará, solteiro, militar, com domicilio eleitoral no discom domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
tricto municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio —
Grande. • (Qualificação requerida, n.
i.826f.
B. E . , n. 1.437).
BELL DE SILVA (2.654), filho de Galdino Thomaz da Silva
e de Valentina da Silva, nascido a 24 de maio de 1913,
HERMES HERACLITO DE,MEDEIROS 12.645), Ricardo Auno Estado de Minas Geraes,- lavrador, solteiro, com do-,
gusto de Medeiros e de Maria Isabel de Meirelles, nascido
micilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
a 28 de agosto de 1891, em João Pessoa, Parãhyba do
Qualificação ex-officio, B . E . n . 77).
Norte, casado, 2" sargento, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
ex-officio— LEANDRO JOSE' TELLES (2.626), filho de Jijsro José Telles e de Carlinda Maria Telles, nascido a 20 de dezembro
B. E.
de 1899, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com doDEOCLECIANO DAS NEVES FRAGA (2.646), filho de Horlumicilo eleitoral no districto municipal de Guaratiba.
lano das Neves Fraga c de Margarida de Souza Leão F r a (Qualificação requerida, n . 1.522).
ga, nascido a 29 de julho de 1911, em.Victoria, Estado do
Espirito Santo, solteiro, militar, com domicilio eleitoral UBALDINO NUNES DA CUNHA (2.628), filho de Mariaano
Nunes da Cunha e de Fausta Coelho Suzano da Cunha,
no districto municipal de Realengo. (Qualificação
exnascido a 28 de dezembro de 1882, no Districto Federal,
officio—B.
E . , n. 1.851).
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto m u ,,'OSE' ROSÁRIO DE MENEZES (2.047), filho de Balbino Luiz
nicipal de Campo Grande. (Qualificação ex-ifficio, B . E .
do Rosário o de Rita,.Anna de Menezes Rosário, nascido a
n . 77).
2 de fevereiro de 19Í6, no Distrieto Federal, solteiro lavrador, com domicilio eleitoral no districto municipal de CÍCERO DOS SANTOS (2.629), filho de Wenc-eslau dos San- "
zembro de 1913, no Districto Federal, commercio. solCampo Grande. (Qualificação ex-officio — B\ E . , n u tos e de Georgina Francisca Barbosa, naseido a 19 de demero 1.801).
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
ANTONIO JOSE' SODRE' (2.630), filho de Antônio Luiz
Campo Grande. (Qualificação requerida, n . 6.0Ò3).
Sodré e Chrispina Alves Conceição, nascido a 24 de maio
(2.027), filho do José
de 188, no Districto Federal, lavrador, casado, com do- CELESTE BORGES DE ALMEIDA
Borges de Almeida e de Seraphina Palperio de Almeida,
micilio eleitoral no distrieto municipal de Guratiba.
nascido a 23 de novembro de 1909, no Estado de São
(Qualificação requerida).
• Paulo, domestica,, solteira, com domicilio eleitoral no
JOSE' JOAQUIM VIEIRA DA SILVA (2.631), filho de José
districto municipal de Campo Grande. (Qualific içâ i r e Joaquim da Silva e de Luiza Augusta V. da Silva, nascido
querida, n. 5.706).
a 26 de abril de 1890, no Districto Federal, commercio,
\.\OEL CAROLINO (2.638), filho de Luiz laroüoo
da
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
Silva e de Maria Francisca do Nascimento, nascido a 8
de Realengo. (Qualificação requerida).
r

Sexta-feira

BOLETIM ELEITORAL

31

\

uu scw.iuj.i/ ac iVOü, no d j í í í u c i o j/eíaral, lavrador; ca-'
^CAI^^Í

UVÜ^

<*u^\xünl0

titíituli;^

LiU UioH.'iOlU

liiUUiOijJtii

juuuu cie ltíun, no *jhi,ví6ío

x çuorul, terreiro, solteiro,

UO

u u i u u u j j a . (,vütiiiiiDaguu requerida, n .
ü.íocj.
iLua.
^utuüiolu,uO iequ-JIIUU; .
^AiriaiMAj
l ü n . i u i i j j i\ui£itLiiKi
\í..omi,
nmo u« j--uiz Anto- JOSjy
ftKvoü
J L / X I I ra.vu\j
^ . u ' « j , fillio de José Martins de
j.jiu musitxo e ue ijaemua iua uorrea, basoiuu lio U i i i r i c t o
irauiu e ue • vaiuiiicá . V I C U - Í Í A - - na Liuo-ioeiçau,' iiusuiuo à 10
j.'b'u.uxai, luvrauor, auuüilu, com uuniicuio meiivrai nu
ue agusiú ue l o s u , no jiiSiauü ue iuniaa vjdrues, cjjerario,
UÍÍI-ÍÍULO
uiíiuiotyáí
ue uuciratjjja. ivuaunortçao reqties u i L o i r o ,
clíui u u i u i D u ü eieioorar no uísitiCoo uiuiucipax
riuu, u . 47 o; .
'
•
Qe V X A I Ü Í J U u r a n u ç . ^ ^ u ã L i i i õ v x ç u o ivviúei.iua,~n, tJoo;.

(ü.òzí)), nino ue jose .tvutoA-RLisíju Vüivjtt-xriA BAPTISTA
(2.640;, filho cie Manoel A L \ u a . U U A C I \oxjíjH
mo v u n e e ue oai-oi-wa ua uuüua Vaue, naáôicio 'a 24 ue
Jose Buyu^oa e üe Maria ttita üapusia, nascido a - o . tis.
j t u n o ' u e i6isy, uo uiítrioto reuerai, operário, casauu,
juino ue. iy07, no Districto Federai, lavrador, casado, com
wui üouúcuio eítíinjrai uo âisuMcco íutuucipai de uatupo
uoniicniu eieu-orai no districto munusiyai ue Uuaraíuja.
Cri-auuu. ^uuiiiicaçao requerida, n . 2 . 0 0 o ; .
iQmumeaçáo requerida, n .
.
J . O A q u a m Mj/irtJtò ' j u u p E S ALVLS

(2.605),

fimo.de. José MILTUIV m a R v u ü o J ^ J Í . uij.ivüi.£tA

{Z. u a i ; , - n m o de 'Manoel

marques ue uuveua e üe .Uaroiiua ttemimia de. Oliveira,
buares Lopes Alves e de 'Mana dos Anjoó, nascido a 5. de
n a s o i u o a zú ue auni ue íaud, no" iüstaao' ae peniampiico,'
junho de 1900, no Districto Federal, operário, casado^
niutunsLa, casado, com domicilio eieitorm no aistrictoeom domicilio eleitoral no districto municipai de tfuaramuincipai ae uam-po uraiiue. (.Quamieáçao
requerida,
l a t i h a . (Qualificação requerida).
11.
1 . UOi; .
' • ' . • '
MANOEL FRANCISCO DA SILVA (2.606), íilho tíe Idalina
•da Silva, nascido a 10 de fevereiro cie 1911, nu Districto MANUEL. Jjtüfe DE CAiVlPuá (2..023), íüho de Antônio Dias
üe uaaipos e ue uoonuaa ivianu ua Uonceição, uasciüo a'
Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
aü üe stíiemüro oe 1'JUü, no Distrieto Feaerai, motorista,
districto municipal de Guaratiba. (Qualificação requecasauo, com domicilio eieitorai no district-d municipal de
rida; .
tiampo o.ranae. (.yualiíicaçao requerida," n.
z.075).
ANTÍIÍNuh CID MAGALHÃES (.2.607), filho de Ernesto Alves
limo de Eduardo
Magalhães e de Josephina Cid Magalhães, nascido a '29 REVjnaIjíjG uísiLAU itAlNGüL (Z.ú2í),
üenao Rangei e oe Rosa de souza Rangei, nascido a 11
de julho de 1907, no Estado do Rio de Janeiro, •ávrad-ir,
de levereiru de 191,2, no Districto Federai, operário, casolteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal
sado, com domicilio eieitorar no districto municipai de
cie Campo Grande. (Qualificacãi ex-officio,
B. E . n . 77).
«juarauna. .(Quauncaçao requerida, n . 6 . 1 0 5 ; .
CES-Ait. da COSTA CORTEZ (2.608), filho de . Pedi-o da
Costa Cortez e dc Amélia'Santos Cortez, nascido a 24 de JOÃO j a y m e Djü tíiyLiiiiiiA (2.625), iiluo cie Sebastião
José de Siqueira e ue Etelvina Baptista Jayme, nascido
setembro de 1909, em Mendes, -Estado do Rio de Janeiro,
a 11 de dezembro de 1898, no Estaoò de. Goyaz, lavrador,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
casado, com domicilio eleitoral tio districto municipal de
municipal de Reaiengo. (Qualificação requerida).
Guaratina. (Quauncaçao requerida, n . 1,492). CELSO DA COSTA CORTEZ (2.609), filho de Pedra da
Costa Cortez e de Amélia Santos Cortez, nascido a 26 de SEBASTIÃO GASjfAR DE OLlV-tURAj (2.613), filho dc Ma' noei Gaspar de Oliveira e de Francisca de Oliveira, nas•setembro de 1910, em Mendes,. Estado 'do Rio de J a cido a 23 de abril üe 1914, uo Districto Federal, operário,
neiro, commercio, solteiro, com domicilio "eleitoral no
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
rida) .
de Realesgo. (Qualificação requerida, n. 6 . 1 3 4 ) .
JOSE* FRANCISCO BORBA (2.610), filho de José Lourenço
Borba e' de Rita Rosa Conceição, nascido a 15 de dezem- NELSON PEREIRA (JOELHO (2.614), fiiho de-Antônio P e reira Coelho e de Rosalina Ferreira de Oliveira, nascido
bro de 1889, no Districto Federal, operário,
solteiro,
a a i de janeiro de 1914, no Districto Federal, operário,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Reasolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
lengo.. (Qaulificação requerida).
de Realengo. (Qualificação requerida, n. 1.831).
MARCELLINO ELIAS DAS NEVES (2.611), filho de José
Elias das Neves e dc Maria .Magdálena das Neves, nascido ANTENUR MJLNEZES (2.612), fiilio de Agenor Menezes e
de Adelaide Menezes, nascido a 10 de maio de 1913, no
a 2 de julho de l&l- !, no Eslado do Rio Grande do Sul,
Districto Federa], commercio, solteiro, com" domicilio
estudante, soh^iro, cim domicilio eleitoral no districto
eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualifimunicipal de Realengo. (Qualificação requerida) .
cação requerida, n. 6.146).
JOCIO GENSERICO DA COSTA (2.598), f i l h o ' d e Jesuino
• Marciano da Costa e de Brigida Maria Conceição, nascido JOSE' D A S CHAGAS LAGE (2.622), filho de Ludovjna Maria de Oliveira", nascido a 22 de julho de 1885, no Estado
a 6 de, janeiro de 1890, no Estado de Pernambuco, lavra»
do Rio de Janeiro, negociante, casado, com domicilio
dor, casado, com domicilio eleitoral no distrieto municieleitoral no districto municipal de Campo Grande. (Quapal de Campo Grande. (Qualificação
ex-officio).
lificação requerida, n. 1.674)..
FERNANDO DIAS FERREIRA (2.599), filho de José Nunes
da Paz Ferreira e de Noemia Dias Ferreira, nascido a NESTRO AUGUSTO DÉ OLIVEIRA (2.615), filho de Marcolino" Francisco Ferreira e de Seraphina Ramos de Aze10 de agosto de 1906. no Districto Federal, commercio,
vedo, nascido a 17 de março de 1895, ~no Distrieto F e .casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
deral, lavrador, viuvo, com domicilio eleitoral no disCampo Grande. (Qualificação requerida).
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação
ex-officio,
LUIZ' GONZAGA (2.600), filho,de Luiz F . Gonzaga e d e . I o B . E . n. 77) .„
vina Maria Conceição, nascido a 5 de maio de .1916, no '
, Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio elei- IRACENIO MANOEL SOARES (2.616), filho de Luiz Manoel
toral no districto municipal de Campo Grande. (QualiSoares e de Georgina Maria da Conceição, nascido a 20
ficarão ex-officio,
B . E . n . 77)..
de janeiro de 1913, no Districto Federal, lavrador, solJOÃO ISLEUTERIO DE "FREITAS (2:601), filho ds Eleute-"
teiro, com' domicilio eleitoral- no districto municipal' de
rio José dc Freitas e cie Floripes Maria Conceição, n a s Guaratiba. (Qaulificação ex-officio
B. E. n.-77).
cido a 6 de fevereiro de 1904, no Districto Federal, la- VICENTE APPOLINARIO SOARES (2.617), filho cie F r a n . . vrador. casado, com domicilio eleitoral no districto m u cisco Appolonio Soares o d e . Donaria Maria da Connicipal de Campo Grande. (Qualificação requerida).
ceição, nascido a 18 de julho de 1902, no Dblci.ito F e JOÃO'ALMEIDA (2.602)/ filho de José Thodoro da Silva e
deral, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no disde Jusiniann Amélia.Almeida, naseido a 19 de dezembro
tricto municipal de Guaratiba. (Qualificação
ex-officio
cie, 1902, no Districto Federal, lavrador,,c*sado. com doB . li. ri. 77; .
.
micilio eleitoral no distrieto municipai d.» Guaratiba.. ANTENOR DE ALMEIDA (2.591), .filho de Maria Eugenia
(Qualificação ex-officio,
B/V E . n . 77) .
. de Almeida, nascido a 4 de abril de 1898, no Districto
FIRMINA DE"ARAÚJO (2.603), filha de João Ferraz de
Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitorai no
Amujo e de Rita das Dores Araújo, nascido a 1 de maio
districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação excie 1910, no Estado do" Rio, professora, solteira, com do• officio,
n . 734) .
micilio eleitoral no districto municipal .de Campo Grande. EUCLYDES FERNANDES D E AZEVEDO (2.592), filho de
(Oualificáção r e q u e r i d a ) . "
Sotero Fernandes de Azevedo e de Herculana Maria da
JOAQUIM JOSÉ.' DE SA' FREIRE (2.604), filho de Antônio
•Conceição, nascido a 30 de agosto de 1905, no Districto
Francisco Sá r r e i r e e de Idalina L . de Sá Freire, n a s Federal, lavrador, solteiro, com domicilio leitoral no
cido a 1 de janeiro de 1908, no Estado de S. Paulo, endistrieto municipal de Santa Cruz.
(Qualificação cxgenheiro, .solteiro, com • domicilio eleitoral no districto
officio,
n. 72G)..
' municioal de Campo Grande. (Qualificação requerida). BENEVENUTO MENDES (2.593), -filho de. Miguel Mendes o
"FÁBIO DE CASTRO PINTO (2.618), filho dé Adolpho de
dc Demetiides Lopes Mendes,, nascido a 10 de junho de
Castro Pinto e de Cândida Vianna Pinto, nascido a 30 de
.1912, no Districto Federal, operário, solteiro, com domi1

;
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cilio eleitoral no dislricto municipal de Santa Cruz.
i Oualificáção requerida, n. 1.417).
AVELINO ANTÔNIO MADEIRA (2.594), filho de. Caetano
José Madeira e de. Rosalina Maria da Conceição, nascido
a 13 de julho de 1888, no Districto Federal, empregado
municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto
. municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n u mero 1.385).
DIONTSIO BAPTISTA (2.595), filho de Constância Baptista,
nascido a 1.7 de outubro de 1903, no Estado cie Minas Geraes, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no. districto municipal de Campo Grande. (Qualificação :x- '
officio, B.. E . n . .77).
ARACY DA CRUZ (2.596). filha de Deolindo Valerjo da
. Ci-az e de Flavia Valeria da Cruz, nascido a '.2 I; „hi'..'
de 1902, no Estado de Minas Geraes, domcst,Í3i.
uvi.
com domiccilio eleitoral o districto municipal de Campo
Grande. (Qualifcação requerida, n. 1.900).
SEBASTIÃO MANOEL LOURENÇO (2.597), filho de Domaria Rosa da Conceição, nascido a 11 de janeiro de 1907,
no Estado do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Campo
Grande. Qualificação requerida, n. 1.316).
VIRGÍLIO MARQUES DE OLIVEIRA (2.401). filho de. Antônio Marques de Oliveira e de Carlota de .Oliveira, nascido a 26 de junho de 1901, no Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida,
n . 1.194).
M.-NOEL ROMUALDO (2.402). fjlho de João Romualdo e
de FauFstina Ignacia da Conceição, nascido a 30 de janeiro de 1912, no Estado do Rio de Janeira, o, i r t r o ,
solteiro, com domicilio eleitoral no disctrico municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, i 1.612).
EURICO DOS SANTOS RAMOS (2.403). filho de Dyonisio
dos Santos Ramos e de Maria Apparecida dos Santos,
nascido a 8 de dezembro de 1898, no Estado do Rio de
Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n . 984).
OCTACILIO DE PAIVA MARQUES (2.404). filho de Manoel
de Paiva Marques e de Florisbella Rosa da Silva, nascido
a 10 de setembro de 1909, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal dé Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 2.056).
CLOVIS IGLESIAS DE LIMA (2.413) .filho de Luiz Antônio de Lima e de Anna Iglesias de Lima, nascido a 9 de
julho de 1912, em Jahu', Estado de S. Paulo, estudante,
solteiro, com domicilio leitoral no.districto municipol
de Realengo. (Qualificação requerida, n. 1.832).
BENILDO DOMAZIO GOMES (2.411), filho de Manoel Benedicto Gomes e de Adelia Nunes Gomes, nascido a iO
de julho de 1,914, no Districto Federal, operário, seleiro, com domicilio leitoral no districto municipal de
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 2.052).
JULIETA ELVIRA DA SILVA (2.415), filha de Bonifácio
Ignacio da Silva e de Elvira Maria da Silva, nascida a 20
' de outbro de 1894, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Cruz. ÍQualificação requerida n. 627).
ESTFLLITA ELVIRA DE MAGALHÃES (2.416). filha de
Christiano Clemente dc Magalhães e de Julieta Elvira
da Silva, nascida a 24 de fevereiro de 1916, no Districto
Federal, costureira, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 1.562).
AGHILLES PINTO DA COSTA (2.417), filho de Antônio
Pinto da Costa e de Maria Antonia da Rocha Costa, nascido a 28 de março de 1880, no Estado do Rio de Janeiro,
agricultor, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Campo Grande.
(Qualificação requerida
n. 40).
PEDRO FERREIRA DE FARIA -(2.417), filho" de Coriacio
Vaz Ferreira de Faria e de Olivia Caetano de Faria,
naseido a 15 de setembro de 1890, no Estado do Rio de
Janeiro, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande.
(Qualificação exofficio. B E n. 77).
HYPPOLITO SOARES MORETRA (2.419). filho de José
Soares Moreira e de Marietta Luiza Moreira, nascido a
30 de janeiro de 1914, no Districto Federal, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral .no districto municipal
de Campo Grande. (Qualificação ex-officio. B. E. n. 77).
JOSE' JOAQUIM DA SILVA (2.420), filho de José Bueno da
Silva e de Maria Risa da Silva, nascido a 8 de outubro de
;

1Ü14, no Districto Federai, lavrador, solteiro, com domieiiio eleiloral no aisiriclo municipal de Campo urande.
((juaiiticação ex-officio, n. 447).
WALDEMAR NUNES MACHADO (2.421), filho de Manoel
Nunes Machado e de Ermelinda Nunes Macnado, nascido
a 31 de janeiro de 1895, Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio, eleitoral no districto municipai de
Campo Grande. (Qualificação ex-officio, B . E . n . 7 7 ) .
FIRMiANO PEREIRA DOS SANTOS (2.422), filho de João
Pereira dos Santos e d e Maria Rita Pereira dos Santos,
nascido a 13 de junho de 1900, no Estado do Rio de J a neiro, lavrador, solteiro, corri domicilio eleitoral no districto municipai oe Campo Grande. (Qualificação exoffxcw, n. 245j .
MANOEL ANTONIO DA SILVA (2.423), filho de Augusta Ma. ria da Conceição, nascido a 3 de julho de 1898, no Districto
Federal, motorista, solteiro, com domicilio eleitoral uo
distrieto de Campo Grande. (Qualificação requerida n u mero 68.)
MANOEL JORGE TAVARES (2.424), filho de Antônio Jorge e
de Maria Augusta Tavares, nascido a 16 de julho de 1899,
no Estado do Rio de Janeiro, empregado publico, casado,
com domicilio eleitorai no districto municipal de Campo
.Grande. (Qualificação requerida n. 4.903.)
BERNARDO MOREIRA PEIXOTO (2.425), filho de Joaquim
Moreira c de Margarida Rosa, nascido a 22 de outubro de
1896, em Portugal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto de Guaratiba. (Qualificação requerida n u mero 946.)
IRINEU CAMARGO TRAVASSOS (2.426), filho de Benedicto
José Travassos e de Djai.ira Paes Camargo, nascido a 1 de
abril de 1901, no Districto Federal, agricultor, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto de Guaratiba. (Qualificação requerida n. 956.)
LAIZ DE FARIA LUZ (2.427), filho de José Carlos da Luz e
de Belmira Faria Luz, nascido a 27 de fevereiro de 1915,
no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto de Campo Grande. (Qualificação r e querida n. 1.618.)
L1NDOLPHO FERREIRA (2.428), filho de José Joaquim Ferreira e de Francisca Amélia de Jesus, nascido a 22 de setemro de 1898, no Districto Federal, lavrador, solteiro,
com domicilio eleitora] no districto municipa] de Campo
Grande. (Qualificação requerida n. 2.073.)
OLIVIA MALAGOLI PEIXOTO (3.429), filha de Antônio Ma!agoli e de Maria Victoria Malagoli, nascida a 11 de março
de 1908, no Distrieto Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Guaratiba.
(Qualificação requerida n . 847.)
OSCAR JOSÉ DE OLIVEIRA (2.430), filho de José Henrique do
Oliveira e de Lauriana de Oliveira, nascido a 20 de junho
de 1903, no Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Realengo.
(Qualificação requerida n. 1.292.)
JÚLIO GEIGER (2.431), filho d Emilio Geiger e de Ruth Geiger, nascido a 20 de junho de 1909, no Districto Federal,
sargento do Exercito, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida
n . 201.)
"
SEBASTIÃO GONÇALO DE OLIVEIRA, filho de Anna Rosa de
Jesus, ascido a 27 de janeiro de 1899, no Districto Federal,
operário, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Campo Grande. (Qualificação requerida n u mero 1.317.)
JOÃO DE OLIVEIRA (2.435), filho de José Gomes de Oliveira
e de Domaria Thiago de Oliveira, nascido a 12 de agosto
de 1911, no Distrieto Federal, operário, casado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida n. 680.)
LAURA BARBOSA MACHADO (2.434), filha de Marcellino Barbosa e de Etelvina Ferreira, nascida a 9 de julho de 1913,
no Distrieto. Federal, dactylographa, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
requerida n. 733.)
'
JOÃO JOAQUIM DA COSTA, filho de Paulo Joaquim da Costa
e Olivia Rodrigues da Costa, nascido a 18 de dezembro de
1908, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação n. 607.)
ROSALINA FERREIRA MARÇÀL (2.436), filha de Manoel F e r reira Júnior e de Francisca Ferreira de Araújo, nascida a
29 de maio de 1903, no Districto Federal, domestica, casada,
e
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com domicilio eleitoral-uo distrieto municipahde Realengo.
(Qualificação requerida n . . 1.340.)
ADÁLGISA CORRÊA SALDANHA (2.437), filha de Antônio
Alves Corrêa e de Maria Luiza de Siqueira Corrêa, nascida
a 14 de março dé 1881, em Magé, estado do Rio Grande do
Sul, professora, casada, com domicilio eleitoral no districlo
"municipal de Realengo. (Qualificação requerida n. 3 5 0 . ) ,
ALBINO TEIXEIRA LIMA (2.438, filho de Fabião Teixeira
L i m a ' e - d ó Domingos Maria da Paixão,' nascido a 10 da
março de 1910, em Muribeca, Estado de Sergipe, commereio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Realengo. (Qualificação requerida n. 5.548.)
HILDA SANTOS BELLO (2.439), filha de Antônio Santos Bello
e de Felomena Pucine Santos, nascida a 25 de janeiro de
1909, no Estado do Rio de Janeiro, domestica, casada, com"
domicilio, eleitoral no districto municipal de Realengo.
(Qualificação requerida n. 5.475.)
ÁLVARO INNOCENCIO DE ALCÂNTARA (2.440), filho de José
Simplicio de Alcântara e de Maria Sophia de Alcântara, nascido a 28 de janeiro de 1895, no Districto Federal, operário,
• solteiro, com domicilio eleitoral'ho districto municipal de
• Guaratiba. (Qualificação requerida n. 895.)
DANTEL"FERREIRA DA SILVA (2.441), filho de Manoel Carlos
da Silva e de Joanna Ferreira da Silva, nascido a 17 de setembro de 1915, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
(Qualificação ex-officio n. 1.350.)
•
REYNALDO PEREIRA BRUM (2.442), filho d José Pereira
Brum e de Maria Ferreira Brum, nascido a 15 de novembro
de 19Ó0, em Mar de Hespanha, Estado de Minas Geraes,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Realengo. (Qualificação n . 817.)
JORGE CARDOSO (2.443), filho de João Francisco Cardoso e
de Ludovina Cardoso, nascido a 4 de agosto de 1916, no
Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação exofficio n . 1.359.)
AGRIPPINO SANTOS MARANHÃO FILHO (2.444), filho de
Agrippino Santos Maranhão e dè Maria Maranhão, nascido
a 13 de maio de 1911, em Therezinha, Estado do Piauhy,
sargento do Exercito, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida
n. 1.536.;
JAYME PINTO VELLOSO (2.445, filho de Sebastião Pinto Velloso e de Maria Gloria Velloso, ascido a 13 de setembro de
1899, no Districto Federal, lavrador,- casado, com domicilio
eleitoral no .districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio n. 1.349.)
JOSE DE MORAES PINTO (2.446), filho de Augusto de Moraes
Pinto e de Julia de Jesus Pinto, nascido ã 23 de abril de
1916, no Districto Federal, com domicilio eleitoral no disTRICTO municipal, de Santa Cruz. (Qualificação ex-offieio
ii .«4.353.)
JOSÉ SOARES DE ALBUQUERQUE (2.447), filho de Luiz Soares de Mallos.e de Maria Francisca da Conceição, nascido
' a-6 de agosto de 1896, em Águas Bellas, Estado de Pernambuco, sargento do Exercito, com domicilio eleitoral no districto municipal e Realengo. (Qualificação ex-officio n u mero 2.347.)
1'EDhO FLORENTINO DE ALBUQUERQUE (2.448), filho de
Possidonio Florentino de Albuquerque e de Filomena
Maria da Conceição, nascido a 15 de dézembro^de 1915, no
Estado de Alagoas, lavrador, solteiro, com omicllio eleitoral
.no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação cxofficio n . 1.360.)
* CONSTANTINO JOSÉ DO NASCIMENTO (2.449), filho de Alipio José do Nascimento e de Joanna Gomes-do Nascimento,
nascido a 6 de janeiro de 1914, no Dislricto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Santa Cruz. (Qualificação requerida n . ' 6 6 . )
DOMINGOS RODRIGUES DA ROCHA (2.451), filho de Cláudio
Rodrigues da Rocha e de Rosa Maria Rodrigues, nascido a
27 de fevereiro de 1899, em Barra de São Matheus', Estado
do Espirito Santo, pedreiro, viuvo, com domicilio eleitoral
. no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida n. 534.)
,
JOSÉ FARIA PONTES (2..452), filho de José Farias Pontes C
de Edovirge Barbosa Pontes, nascido a 7 de outubro de
1910, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida n . . 163.)
e

Agosto de 1934

3173

-AGENOR DA SILVA FLORES (2.453), filho de Guadencio
. <. Antônio Flores e de Jovita Francisca da Silva, nascido a
' 12 de outubro de' 1909, o Districto Federal, operário, soi- teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
' Santa Cruz.' (Qualificação requerida n. 5.989.)
PAULO PIRES 'BELFORT (2.456), filho de Jerònymo Bel> fort e de Anta Maria de Carvalho Belfort, nascido, a 7: de
junho de 1901, em Floresta, Estado de Pernambuco, estudante, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida n. 7.416.)
CARMEM RODRIGUES PEIXOTO (2.454), filho de Arthur Rodrigues da Silva e de Clotildes Sayão Rodrigues da Silva,
"nascido a 9 de março de 1897, no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Campo Grande. (Qualificação requerida nu' mero 1.821.)
OTHANTEL FERNANDES DA SILVA (2.455), filho de Manoel
Fernandes da Silva e de Felipa Fernandes da Silva, nascido-a. 16 de. abril de 1907, no'Districto Federal, sargento
do Exercito, casado, com domicilio eleitoral no dislricto
municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio — B .
E . 82.)
.
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA MATTOS (2.457), filho de Salvino
- de Oliveira Mattos e Ursulina de Oliveira Mattos, nascido
a 7 de fevereiro de 1903, no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
. -municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio
—
B . E . 78.)
:
SALVADOR PAULINO DE ASSIS (2.458), filho de Benedicto
Paulino de Assis e de Delphina Francisca da Paz, nascido
a 11 de outubro de 1912, rio Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de. Santa Cruz. (Qualificação ex-officio
—
B . E . 78.)
.
SEBASTIÃO DE.OLIVEIRA (2.459), fiiho de Marciano Sy!vestre de Oliveira e de Silvina Felix de Oliveirar nascido
• a 17 de feveriro de 1914, no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio
—'
B . E . 78.)
LEOVIGILDO RODRIGUES CHAGAS (2.460),. filho de Sever i a n o Rodrigues Chagas e de Alcena Rodrigues Chagas,
nascido a 6 de agosto de 1899, no Districto Federal, f u n - .
ccioario publico, solteiro, com domicilio -eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio
— B E 78 )
ANTONPODE BRITTO (2.461), filho de Deodato de Britto e
de Luiza da Conceição, nascido a 2 de abril de 1908, n o .
.Estado do Rio de Janeiro, lavrador, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio — B . E . 77.)
CLIA LEÃO DE LEMOS (2.462), filho de Antônio Leão de
_ Lemos e de Maria Emilia -Brum de Lemos,'nascida a 2 de- .
" setembro de 1913, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Realengo.. (Qualificação requerida n. 357.)
WALDEMIRO COSTA ARAÚJO (2.463), filho de Júlio Costa
Araújo e 'dé Ritta de Souza Araújo, nascido a 26 de julho
de 1906, no Districto Federal, operário, solteiro, com do_micilio eleitoral no districto municipal de Realengo.
(Qualificação requerida n. 1-.860-.)'
••
• •
ARY GONÇALVES MAIA (2.464), filho de Silverio Gonçalves
Maia e de Durválina Ribeiro Maia, nascido, a o de abril de
1915, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domi' cilio eleitoral no districto municipal de Santa C r u z .
(Quallificação ex-officio n. 1.375.)
EUDOLINO LOPES GUSMÃO (2.465), filho de João Albino
Gusmão e ' d e Margarida Lopes Gusmão, nascido a 3 de
março, de 1906, no • Districlo Federal, lavrador, solteiro,
com domicilio- eleitoral no districto municipal de Santa
Cruz. (Qualificação ex-officio n. 1.376.)
MANOEL VARGENS FILHO (2.466), filho de Manoel Vargens
e de Maria Isabel de Jesus, nascido a 10 de fevereiro tíe
1894, "em Canta Gallo, Estado do Rio de Janeiro, operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Realengo. (Qualificação requerida n . 1.150.)
FRANCISCO GOMES DE MELLO (2.467), filho de Bernardo
Gomes de Mello e'de Flora Augusta Cavalcanti de Mello,,
nascido a 29 de abril de 1878,. em Maceió, Estado de Alagoas, commercio, casado, com domicilio eleitoral no disr
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tricto municipal de Realengo. (Qualificação requerida
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
n . 1.169.J
(Qualificação requerida n. 4.816.)
PEDRO DE OLIVEIRA (2.468). filho de Isaura Rosa de Oli- ALZIRA CARDOSO DE ASSUMPÇÃO (2.484), filha de Jo»é
veira, nascido a 12 de julho de 1912, no Districto Federal,
Joaquim dc Assumpção e dc Gabriella Cardoso de Assumoperário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mupção, nascia a 1 de agosto de 1898, no Districto Federal,
nicipal de Campo Grande. (Qualificação requerida nudomestica, casada, com domicilio eleitoral no districto
mero 5.095.)
municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida n u JOSÉ COQUEIRO PIO DE OLIVEIRA (2.409), filho de José
mero 2.137.)
Pio de Oliveira e de Maria Antonia de Oliveira, nascido ALFREDO CARLOS DA LUZ*(2.485), filho d Tubal da Luz
a 8 de agosto de 1899, em Ribeiro Preto, Estado de São
e de Anna Pontes da.Luz, nascido a 24 de julho de 1913,
Paulo, sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral
no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
no districto municipal de Realengo. (Qualificação ex-offieleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificio n . 328.)
cação requerida n . 1.412.)
ANTONIO CÂNDIDO DE ALMEIDA FILHO (2.470), filho de JOSÉ STRAUBEL (2.486), filho de Carlos Straubel e de
Antônio Candio de Almeida e de Marianna de Souza Almeida,
Stella Dejnani, nascido a 17 de maio de 1901, no Districto
nascido a 7 de dezembro de 1909, em Niçtheroy, Estado do
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral o disRio de Janeiro, funecionario publico, solteiro, com domitricto municipal de Realengo. (Qualificação requerida
cilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualin . 1.168.)
ficação ex-officio n. 2.519.)
AGRIPPINO MARQUES GUERRA (2.487), filho d João da
VENANCIO DA SILVA TRINDADE (2.471), filho de Ignacio
Silva Guerra e de Agrippina Guerra, nascido a 22 de junho
' Trindade e de Maria Isabel da Conceição, nascido a 9 de
de 1916, no Districlo Federal, operário, solteiro, com dosetembro de 1899, no Estado do Rio de Janeiro, lavrador,
micilio eleitoral no districto município de Santa Cruz.
casa o, com domicilio eleitoral no districto municipal üe ACYR D E VASCONCELLOS CHAVES (2.489), filho de F r a n Campo Grande. (Qualificação requerida n . 6.085.)
cisco José Monteiro Chaves e de Carlota de Vasconcellos
LINO PAES FONSECA (2.472), filho de João Paes Sardinha e
Chaves, nascido a 30 de junho de 1915, no Distrieto F e de Feliciana Paes Fernandes, nascido a 9 de maio de 1884,
deral, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no disno Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida
toral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação
n . 2.135.)
ex-officio n . 873.)
ZITO GOMES D E MELLO (2.488), filho de João Valentino de
ANTONIO MEDEIROS CORRÊA (2.473), filho de Manoel VictoMello e de Benedicta Gomes cie Mello, nascido a 2 de julho
rino de Medeiros Corrêa e de Maria Rosa da Conceição,
de 1904, em Anapaz, Estado o Pará, commercio, solteiro,
naseido a 6 de janeiro de 1868, no Districto Federal, ope' com domicilio eleitoral no districto municipal de Rearário, casado, com domicilio eleitoral no districto munilengo. (Quaiificaoão requerida n. 1.309.)
cipal de Realengo. (Qualificação requerida n . 141.)
JOAQUIM FERNANDES NOGUEIRA FILHO (2.490), filho de
JilARIA DAS DORES DA FONSECA (2.475), fiiho de Raphaoi
Maria Martins de Medeiros, nascido a 23 de agosto de 1909,
Archanjo da Fonseca e de Anna Fraga da Fonseca, nascida
no Estado do Rio de Janeiro, commercio, casado, com doa 18 de dezembro de 1910, no Districto Federal, empregada
micilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande.
publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto mu(Qualificação requerida n. 52.)
nicipal.de Realengo. (Qualificação requerida n . 1.882.) THEODORO RIBEIRO CALDAS (2.491), filho de José Paulino
S A U L GONÇALVES DE SA' FREIRE (2.474), filho de Raphael
Rieiro Caldas e de America de Miranda Caldas, nascido a
Mario de Sá Freire e de Marieta de Sá Freire, nascido
9 de novembro de 1900, em Irará, Estado da Bahia, coma 13 de novembro de 1910, no Districto Federal, commermercio, casado, com domicilio eleitoral no districto mucio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida n . 2.177.)
de'Realengo. (Qualificação requerida n. 1.190.)
BENTO DA ROSA FRANCO (2.492), filho de Francisco da
ELZA CARDOSO TORRES (2.476), filha de Euclydes Cardoso
Rosa Franco c de Maria Goria ria Conceinção, nascido a
e de Maria Carmellia Cardoso, nascida a 16 de agosto de
21 de março de 1899, no Districto Federal, operário, ca1908, no Districto Federal, domestica, casada, com domisado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
cilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (QuaSanta Cruz. (Qualificação requerida n. 1.946.)
lificação requerida n . 983.)
OCTAVIO BRAGA BERQUO' (2.493)," filho de Augusto José
.ERNESTO MOREIRA ARANTES (2.477), filho d Antônio
Berquó e dc,Regina Braga Berquó, nascido a 9 de setemMoreira Arantes e de Maria Moreira Arantes, nascido a
bro de 1909, uo Districto Feeral, desenhista, solteiro, com
30 de novembro dc 1910, no Districto Federal, operário,
domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo.
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal ue
(Qualificação ex-officio n. 2.517.)
Santa Cruz. (Qualificação requerida n . 983.) NELSON JOSÉ D E CASTRO (2.494), filho dc José Pereira
I Í U I Z ASSIS (2.478), filho de Estella Assis, nascido a 17-de
de Castro Filho e de Semirames Fortuna de Castro, n a s outubro de 1915, no Districto Federal, commercio solteiro,
cido a 16 de janeiro de 1899, no Districto Federal, emcom domicilio eleitoral no districto municipal de Reapregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no
lengo. (Qualificação requerida n. 116.)
districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação reque.WALDEMAR JOAQUIM BERNINES (2.479), filho de Cornelio
rida — n. 1.739.)
Joaquim Bernines c de Antonia Luiza Berfiines, naseido JOSJC AUGUSTO DOS SANTOS (2.495), filho de Antônio Aua 12 de janeiro de 1910, no Districto Federal, commercio,
gusto dos Santos e de Anna dos Santos, nascido a 26 de
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
abril de 1890, no Districto Federal, commerciante, cade Santa Cruz. (Qualificação requerida n . 107.)
sado com dorniePio eleitoral no districto municipal de
ELISA GRENVVOOD THúER ARANGO (2.48C), filho do HenSanta > u z . (Qoalificiçâo requerida — n. 5.921.)
rique Grcnwood c de Francisca Grenvvooú. nascido a 4 de VICTORINO D E PAIVA A.IAUJO (2.406), filho de Anna do
março d^ 1872, no Estado dc São Paulo, commercio, ca> Paiva Ari-iio, nas-v.-io a 4 de abril de 1897, no Districto
sada, com' domieiiio eleitoral no districto municipal de
Federal, lavrado".?, solteiro, com domicilio eleiloral no
Realengo. (Qualificação requerida n , 1.334.)
districto municipal de Campo Grande. (Qualificação r e MARIA DINIZ NASCIMENTO CALDAS (2.481), filha de E r querida — n. 2 084..)
nesto Gemiaiano do Nascimento e de Maria Diniz de Me- EDUARDO RODRTitLÍES PEREIRA (2.497). filho de Filonezes, nascida no Districto Federal, domestica, casada,
.mena Camanho Rodrigues, naseido a 23 de dezembro de
com domicilio eleitoral no districto municipal de San a
1907, no Di,t'.;.'.o Federa'., motorista, casado, com domiCruz. ÍQualificação requerida n . 6.A46.)
cilio eleitoral no. districlo municipal de Campo Grande.
. CLSA SOTER DA SILVEIRA (2.482), i'üoa de João Soter da
(Qualificação requerida — n . 2.065.)
Silveira e de Irene da Cunha Silveira, nascida a 30 de ou- EURIDICE LUIZA MAC.ÜADO (2.498), filha de Benedicto
tubro de 1910, no Districto Federal, empregaa publica,
Antônio Machado e de Maria Luiza Machado, nascida a
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
6 de novembro de .19!3'. no Districto Federal, domestica,
Realengo. (Qualificação requerida n . 1.663.)
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
SEBASTIÃO PEREIRA DA ROSA JÚNIOR (2.483), filho de
de Campn Grande. (Qualificação requerido — n. 2.064.)
Generosa Rosa da Conceição nascido a 10 de março de PORFIRIO FIQUEIRA (2.409), filho-de José Figueira e de
1888, no Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com
Rosa Fernandes, nascido a 22 de junho cie 1909, no Dise
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tricto Federal, operário, solteiço, com domicilio elei- AMÉRICO DOS SANTOS (2.514;, filho de ürsulma Maria da
Conceição, nascida a 30 do julho de 1914, no Districto .
toral no districto municipal de Campo Grande. (QualiFederal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
ficarão requerida —. ri. -2.079.')
.
districto municipal de Campo Grande. (Qualificação r e ftOTlDJi LINHARES DA SILVA (2.500), filho de Pat.erniano
querida — n. - 769.)
Linhares da Silva e de Quiteria da Conceição Barbosa,
nascido a 5 de junho de 1916, no Districto'Federal, ope- MANOEL -ANTONIO OLIVEIRA (2.515), filho de Antônio Tavares de,Oliveira e de Benedicta Justina de Oliveira, n a s rário, solteiro, cçom domicilio eleitoral no districto m u cido a 4 de abril de 1915, no Districto Federal, lavrador,
n i c i p a l ' d e Campo Grande. (Qualificação-requerida —
solteiro, com domicilio eleitoral .no distíicto municipal
. n/2.092.)
'
. . •
.de Campo Grande. (Qualificação requerida — n. 2.085-.-)
J O S É . DE SOUZA RODRIGUES ( 2 . 5 0 1 ) / filho de José de
Soiiza Rodrigues Filho, e de Luiza Moraes de Souza Ro- RAUL DE ARAÚJO SILVA (2.516), filho de Evarislo. dé"
drigues, nascido a 12 de junho de 1902, em Breves, E s Araújo" Silva e de Maria Holanda de Araújo, nascido a
tado do Pará, militar, viuvo, com domicilio eleitoral no
28 de outubro de 1902, em Iguatú, Estado do Ceará, m i município municipal de Realengo. (Qualificação requelitar, casado, com domicilio eleitoral no districto munirida —• n. 53.)
cipal do Realengo.'(Qualificação ex-officio — n . 60.)
•jjfLAT FRAGOSO (2.502), filha de Maria Carolina Fragoso, JOSÉ ESTELLITA DOS PASSOS (2.517), filho de «Pedro .Banascida a 24 de outubro de 1912, no Districto Federal, * , ptisla 'dos Passos e de Julieta Estellitá de Barros e Silva,
nascido á 11 de dezembro de.191-1, em Agua Preta, E s domestica, solteira, com domicilio eleitoral no distrito
tado cie Minas Geraes, militar, solteiro,' com domicilio
municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida —
eleitoral' no districto municipal do Realengo. (Qualifi-:
. n. 2.086.) • "
-'
<'. - <•' ">.*•-.•• .' *
. cação ex-officio — u . 114.) " • ' • •-' *
.. •<, •. "
.ANTONIO MAIA DG.NASCIMENTO-(2.503), filho, de Manoel'
ANTÔNIO
DA-SILVA'
(2..518),
fiiho
de
Aríalia
Luiza
dos SanJosé do Nascimento e de Genesia Maia, nascido a 12 de
março de 1915, no Districto Federal,- lavrador, solteiro, '-,, tos, .nascidõ a 3 de junho de 1911, no Districto Federal,
lavrador, solteiro, .com domicilio eleitoral no distriecto
com Domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida —
Grande. (Qualificação requerida — n". 2.083 0
n 5 559 )
ANN1BAL CARVALHO DA SILVA (2:504), filho de Leandro
Antônio da Silva e de Lidia Carvalho da Silva, nascido.a NARCISO MARQUES -DE OLIVEIRA (2.519), filho.de Narciso
21 de janeiro de,1910, no -Districto Federal, estudante,, . , - Marques Paim e de Emilia de .Oliveira Paim/nascido a
solteiroj com domicilio eleitoral "ho, districto municipal \ V1 'de. novembro, de 1899,^no Districto Feperal, lavrador,
* solteiro, com domicilio eleitoral-'no. districto 'municipal
de Realengo. (Qualificarão requerida — n . 133.)
dé Guaratiba. (Qualificcação requerida — n.' 5.759.)
SEBASTIÃO DOS SANTOS '(2.1505), filho de Ürselina,Maria,
da Conceição^nascido- a 28 de julho de 1914, no Districto MANOEL tfOÃ'0 DE.SOUZA FILHO (2.520), fillio,de Manoel
João* de.Souza e dè Ermensinda Jesus Baptista','nascido a
"Federal, operário,' solteiro,, corh-domicilio eleitoral no'
8 de outubro,de'i;911, no Districto Federal, lavrador, cadistricto.municipaI.de Campo Grande.-'.(Qualificação r e sado, com.^domicilio eleitoral no'distíicto municipal de"
q u e r i d a — n . -1.012.)
.
"... <
Campo Grande. (Qualificação requerida —' n'. 1.806.)
F R A N C I S C A . T O R R E S . D A . LUZ. (2.506), filha'de Osório Al- ROBERTO ROLDÃO (2.521), filho de Alexandre Roldam e de
ves da Luz e de Alice Torres da Luz, nascida a 3 de abril
Mercedes Roldam, naescido a 29 de agosto de 1892, no
de 1913, no Districto Federal, modista, solteira, Com do-Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleimicilio eleitoral no districto municipal tíé Guaratiba-,
toral no districto municipal de .Santa Cruz. (Qualificação
(Qualificação r e q u e r i d a — n . 2.197.)
ex-officio — n . 696.) •
.
CHRISTOVAM NEUMAM (2.5.07), filho de Guilherme Neumam e de Christina Neumam, nascido a 17.de maio de ALREDO ALEXANDRE FRANKLIM (2.522), filho de Manoel
1888,' no .Estado do Rio de Janeiro; motorista, casado, corm ,. • Alexandre -íFranklim e de Etelvina Alves de .Carvalho,';
nascido a 25 de junho de 1862, em Rezende, Estado dó
domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba..
Rio de Janeiro, engenheiro, viuvo, com domicilio elei(Qualificação requerida — h. 2.196.)
t o r a l n o districto ^municipal do Realengo.. (Qualificação
i-FELISBERTO GOMES JARDIM (2.508), filho de Joaquim
V
* V Gomes Jardim e'de Felicia Maria da Conceição, nascido ... requerida —-n-..~l.'490.)
a 5 de abril de" 1890, em Rezende, Estado do Rio de J a - JOÃO RANULPHO PINHEIRO (2.523), filho de Manoel Antoniò Rodrigues Pinheiro e de Jacintha Maria^ Rodrigues
neiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no d i s - '
Pinheiro, nascido a 27 de maio de 1889, no Estado de
tricto municipal de Realengo. (Qualificação requerida.
/- Pernambuco, mlitar, solteiro, com - domicilio eleitoral no
' — n . 6.170.)
districto municipal do Realengo. (Qualificação ex-officio .
MANOEL BARBOSA DO SACRAMENTO (2.509), filho de Ma—
n . 1.)
noel Adalio da Costa e de Angela Joanna de Jesus, nascido
a 4, de.junho de 1889, .em Ouro Preto, Estado de Minas JOÃO FRANCISCO DE ASSIS (2.524), filho de Antônio da
Geraes, funecionario publico, solteiro, com domicilio elei- ' " Cruz Estanislau e de Maria das "Dores da Cruz, nascido
V.*á 14 de outubro de 1895, no Districto Federal, operário,
toral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
requerida — n . 6.254.)
, ' de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio—
n . 24.)
WANDERLEY PESSO BRAGA (2.510), filho-de'Raul Braga ANTONIO DOS SANTOS FREITAS (2.526), ;filho,de Henriquee de Raymunda Pessoa Braga, nascido a 8 de abril de
Guilherme de Freitas e de Felippa Nery dos Santos F r e i 1913, em Fortaleza, Estado do Ceará, militar, casado, com
tas, nascido a 12 de maio de i897, em S. Luiz dq_ Mara. domicilio eleitoral no districto municipal de -Realengo..
nhão, Estado do Maranhão, militar,.casado, com doiuicilio
- (Qualificação ex-offcio — n. 86.)
eleitoral'no districto municipal do Realengo. (QualifiBAZILIA PAULA DE SOUZA (2.511), filha de Luiz Paulo de
cação ex-officio — n. 2.379.)
I
Souza e de Isidora Rosa do Avenda nascida a 9 de dezem- PAULO CARVALHO DA SILVA (2.527), filho de Leandro
bro de 1895, em Nicheroy, Estado do Rio de Janeiro, doAntônio da Silva e de Lidia Carvalho d a Silva, nascido
mestica, casada, com domicilio eleitoral ho districto.mua 8 de dezembro de 1907, no Districto Federal, estudante,
nicipal de Realengo." (Qualificação requerida — n u solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
mero 1.066.).
doRealengo. (Qualificação requerida — n. 216.)
AUGUSTO DE-SOUZA E SILVA (2.512), filho de Francisco MARIA SANTIAGO .(2.525), filha de Arthur José da Silva
de Souza e Silva e de Maria de Souza, nascido a, 23 de
Santiago e de .Maria Anna da.Conceição, nascida a 3 de
; outubro, de 1886, no Districto Federal, operário, casado,
julho de 1910," no Estado do Rio de Janeiro, estudante,
com domicilio eleitoral n o districto municipal de REAsolteira, com domicilio eleitoral no districto municipal _de'
lengo. (Qualificacção.requerida
n . 5.'998.)
. Santa Cruz. .(Qualificação requerida — n . 2.668.) •
SÉRGIO FULJARO (2.513), filho de Eugênio Fuljaro e de AUGUSTO DE;MELLO FRÓES (2.528),'filho de Augusto F r e Catharina Fuljaro, nascido a 25 de dezembro de 1911,
derico Fróes e-de Percilia de Mello Fróes, nascido a 9
em São Carlos do Pinhal, Estado de -São Paulo, e s c r e ' de. agosto de 1905, no Districto Federal, militar, casado,
vente, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m ü - .
com domicilio eleitoral no districto municipal do Reanicipal do Realengo. (Qualificação ex-officio — n . 344.)
" lengo. (Qualificação n . 2.391.)
v
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RENATO DE CARVALHO DIAS PEREIRA (2.529), filho de INNOCENCIO BARBOSA (2,544), filho de Anaclcto José Barbosa e de Anna Antunes Barbosa, nascido a 28 de dezemFlod.oaido' de Souza Dias Pereira e.de Maria Benedicta
bro de 1893, no Districto Federa), commercio, casado,
dc Carvalho Pereira, nascido a 15 de dezembro de 1910,
- com domicilio eleitoral no districto municipal do Reano Estado de Pernambuco, militar, casado, com domicilio
lengo. (Qualificação requerida — n. 367.)
eleitoral no districto municipal do Realengo. (Qualifi^ASCENDINO DA SILVA MONSORES (2.545), filho de Arlindo
-cação ex-officio — n. 4.)
Manoel Monsores e de Maria -Ignacia de Moura, nascido
NOEL VASCONCELLOS (2,530), filho de Antônio Bernardino
a 20 de abril de 1915, no Districto Federal, operário, solde Vasconcellos e de Guilherinfna Vieira de Vasconcellos,
teiro, com domicilio eleitoral no' districlo municipal do
nascido a 24 de abril'do 1915, no Dislricto Federal, conRealengo. /Qualificação requerida — n. 1.923.)
tador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipa] do Realengo. (Qualificação requerida — n. 1.858.) ANDRÉ ESTEVES CORDEIRO (2.546), filho de Manoel José
Esteves Cordeiro, nascido a 30 de novembro de 11)10, no
SILVINO CORRÊA DE LORETO (2.531), filho de Jacintha
Estado do Pará, commercio, solteiro, com domicilio .eleiMaria de Loreto, nascido a 30 de novembro de 1902, no
toral no districto municipal do Realengo. (Qualificação
Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleirequerida —- n.- 1.924.)
toral no districto municipai dé Guaratiba. (Qualificação
ANTÔNIO AGUIAR (2.547.), filho de Maria de Aguiar Müller,
.requerida — n. 6.093.)
.
nascido a 25 de setembro de 1906, no Districto Federal,
WALDYR RANGEL (2.532), filho de übaldino da Silva Ranempregado rio commereio, solteiro, com domicilio «eleitogel e de Maria de Menezes da Silva Rangel, nascido a 17
ral no districto municipal do Realengo. (Qualificação r e de agosto de 1914, no Dstrícto Federal, commercio, solquerida — n. 5.151.)
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
ALIPIO PEREIRA DA ROSA (2.548), filho de Quirino PeRealengo. (Qualilicação requerida — n . 712.)
reira da Rosa e üe Francelina. Maria da Conceição, nasCARMELJNDA AMARAL (2.533), filha fie Antônio Augusto
cido a 22 de janeiro de 1907, em Valença, Estado do Rio
Amaral e de Maria da Conceição Brasil Amaral, nascida
de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitorai
a 22 de janeiro de 1911, no Districto Federal, domestica,
r o districto municipal do Realengo. (Qualificação requesolteira, com domieiiio eleitoral no districto municipal
r i d a — n. 133.)
de Santa Cruz. ('Qualificação requerida — n: 1.429.) ILIvA DUQUE ESTRADA BASTOS (2.549), filha de Augusío
ADA COELHO DE SOUZA (2.534), filha de Antônio Coalho
César Duque Estrada Bastos c de Laurinda Duqus Esdé Souza e de Maria. Coelho de Souza, nascida a 8 de fetrada Bastos, nascida a 29 de abril de 1913, no Distriecto
vereiro de 191t, no Districto Federal, estudante, solteira,
Federal, funccionaria publica, solteira, com. domicilio
com domicilio eleitoral no distrieto. municipal dè Santa
eleitorai no districto municipal do Realengo. (QualifiCruz. (Qualificação requerida — n. 2.138.)
cação requerida — n. 11.618.)
WARIETTA VIEIRA (2.-535), filha dc João Jogé Vieira So- POMPILIO BARRETO (2.550), filho de Manoel Raymundo
brinho c de Maria da Hortcncin da Conceição, nascida a
Barreto e de Emilia Maria do Sacramento, nascido a 13
17 de agosto dc 1909. no Districto Federal, operaria, solde-março de 1891, em Itabaiana, Estado de. Sergipe, m i teira, com domicilio eleitoral no districteo municipal de
litar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i Santa Cruz. (Qualificação requerida — n. 2.183.)
cipal'do Realengo. (Qualifiação requerida — n. 7.615.)
ARLETTE MORAES SANTIAGO (2.536), filha d e ' Caetano JOAQUIM MONTEIRO DE BARROS (2.551)} filho de J o ã o '
José da Silva Santiago e de Celina Moraes Santiago, nasMonteiro de Barros c de Anna Guedes Monteiro de Barcida a 13 de .iunho de 1915, no Districto Federal, esturos, nascido a 6 cie novembro de 1891, no Districto F e dante, solteira, com domicilio eleitoral no districto muderal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no disnicipal de Santa Cruz. (Qualificarão requerida — nutricto municipal do Realengo. (Qualificação requerida
mero 2.132.) .
n. 4.933.)
-DEMET1I10 GOMES.(2.537), filho de José Gomes e de.Rp- "HELIPO DE FARIA PEREIRA (3.552)., filho de Leopoldo
•Gabizo de Farias Ferreira e de Luiza de Faria Pereira,
sma. Gomes, nascido a 3 de dezembro de 1882, no Estado,
nascido a 18 de outubro de 1914, no Districto Federai,
do Rio de janeiro, lavrador, casado, com domicilio eleimilitar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mutoral no districto municipal do Realengo. (Qualificação
nicipal do Reaiengo. (Qualificação requerida — n u - requerida — n . 5.168.)
. '
. .
mero 5.891.)
MARIO TEIXEIRA (2.538),' filho de Miguel Teixeira e de.
Elisa Teixeira, nascido a 22 de março de 1S-12, no Dis- JOSÉ JOÃO DE MEDEIROS (2.553), fiiho de Vergilino .Rotricto Federal, ccomniercio, solteiro, com domicilio eleidrigues de Medeiros e de Anna da Silva Medeiros, nastoral no djstricto municipa] do Realengo. (Qualificação
cido a 1 de janeiro de 1906, em Santa Maria, Estado do
requerida'— n. 1.347.)
'
Rio Grande do Sul, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Realengo. (Qualificação
ODILON NASCIMENTO (2.539), filho cie Julião Geraldo do
requerida — n. 11.754.)
Nascimento e de Cândido da Costa, nascido a 29 dc abril
de 1912, no Distriecto Federal, torneiro, solteiro, com' do- OTTO RUTH (2.554), filho de Júlio Ruth e de- Martha' Rut,.
nascido a 28 de marco de 1909, no Estado de Santa Ca• . micilio eleitoral no districto municipal do Realengo.
tharina, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral. nq,
(Qualificação requerida — n. 5.214.)
districto municipal do Realengo. (Qualificação requeJOÃO ODON DE SOUZA FILHO (2.540), filho de João Odon
rida — n. 11.759.)
de Souza e de Ambrosina Amalia de Souza, nascido a 3
MARIO
LEAL BACELAR (2.555), filho de Mario Othno Bade maio de 1915, no Districto Federal, estudante, solteiro,
celar e de Rachel Leal Bacelar, nascido a 7 de abril de
com domicilio eleitoral no districlo municipal cio Rea1911, em Breves, militar, solteiro, com domicilio eleilengo. (Qualificação requerida — u . 1,034.)
toral no districto municipal da Realengo,. (Qualificação
JOÃO DE MORAES (2.541), Íilho de José de Moraes e de
requerida —- n, 6.348.)
Brasilina de Moraes, nascido a 15 de outubro de • 1902, MA Ri O BARRETO FRANÇA (2.556). filho de José Eduardo
no Districto Federal, operário, casado) ' com domicilio
•Franca e de Phiiomena Barreto França, nascido a 14 de
eleitora] no districto municipal do Realengo, (Qua.ififevereiro de 1907, em Recife, Estado de Pernambuco, m i cação requerida — n. 5.198.)
litar, casado, com domicilio eleitoral no districto muniLUIZ DE OLIVEIRA DE SOUZA (2.542), filho de João de
cipal do Reaiengo. (Qualificação requerida — n. 11.228.)
_ Oliveira de Souza e de Salustiana.de Souza, nascido a 19 FAN CISCO CORNELIO DE MOURA (2.557-), filho de Manoel
de abril de 1895, em Pão de Assucar, Estado de Alagoas,
Francisco de Moura e de Maria Isabel de Moura, nascido
pintor, casado, com domicilio eleitoral no districto munia 12. de março de 1891, em Fortaleza, Estado do. Cear^,
cipal cio Realengo. (Qualificação ex-officio'—
n. 8.) escrevente, casado "-cqjn, domicilio eleitoral no districto
BENJAMIN JOHAMY. FAGUNDES (2.543), filho de José Joamunicipal do Realengo. (Qualificação requerida — nuquim Alves Fagundes e de Ignaeia Feiiciana Johamy Famero 7.310.)
gundes, nascido.a 15 de agosto de 1-891,-no Estado de Mi- HORACIO LIMA RODRIGUES (2.558), filho de Feiiciano
nas Geraes, operário, casado, com domicilio eleitoral no
Rodrigues e de Emiliana Rodrigues de Lima, nascido a
districto municipal do Realengo. (Qualificação.'reque14 de julho de 1914, em São Sepé, Estado do Rio Grande
rida — n . 1.332.)
. .
do Sul, militar, solteiro com domicilio eleitoral nc disr
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„ "4 de janeiro 'de 1890, no Estado de Minas .de Geraes, laV"
Iriclo municipal do Realengo-. (Qualificação '-etjuer.ida-'—
vrador; casado; çom domicilio- •eleitoral "rio dfstriston. "í .902.)
• - ' r.
"• ^
municípal de Campo "Granaé.. (Qualificação ex-oíficio,
MANOEL GÂLILEU GE.NTSÊH' (2.559),-» filho, de -Augusto G e - "
.-".'
,
iiísch e de Maria Manoel Maia Jenjseh, nascido a ;17' de"., - numero .319.)"
junho "de 1904, em Triümpho, Estado do Rio Grande do-' WALTER GARCiA FERREIRA (2.573), filho de Francisco
Garcia Ferreira e dè Etelvina de Azevedo Ferreira,
Sul. militar, casado com- domicilio 'eleitoral no districto'-..
iiiunicipal'do Realengo. (Qualificação requerida — nu- ' . . ^ . n a s c i d o .a 1 8 J d e . a g o s t o . d e 1914, .no .Districto" ^ F e d e r a l ,
f commercio, solteiro, com domieiiio eleitoral no districto
mero 7.889.)
' ' .
' " municipal de. Campo Grande.. (Quilificação .requerida,
KELNÓN''GRABA MOREIRA (2.560), filho de José-Francisjo .
n . 1..774..}
.
-,~ •;. .
Moreira e de Anna Braga Moreira, nascido a" 19 de j a DOS SANTOS (2.574)', <filho - de ; Sebas*. n e i r o de 1912, no Districto Federal-mililar, solteiro--com •'NESTOR-MANOEL
* .-liana Maria da Conceição,. nascido •> a" 7" de outubro- dè
domicilio eleitoral nb .districto municipal do Realengo, ' . '.1906,'no*,Districto Federal, operário, solteiro;-com' domiiQualificação requerida — ' n . 11.9830
'•
•
*
cilio .^eleitoral no'districto municipal, de Campo - Gran-HORAilIO RAPOSO .BORGES FILHO .JJL56Í),'- filho de Hora-etc. (Qualif icação ('requerida, n... 4:954.)
»- .
cio Raposo Borges e de Palmira' de 'Souza Raposo, n a s - ANNYSíO 'VIANNA DA'/SILVA- j[2;575); filho .de José Fran-cido a 1 de setembro de 1909, em Petropolis, Estado d ò .
"-.c-isco da Silva V ' d e " Brasilice Viarina da Silva, nascido
Rio de Janeiro, militar, casado, eom domicilio e l i t o r a l
' a ' 2 7 da julho de 1902, rio Distrieto Federal, lavrador,
no districto municipal do Realengo. -(Qualificação reque'casado, com domicilio eleitoral no. districto municipal
rida — n . ' 1 1 . 7 5 1 . )
,
de Guaratiba. (Qualificação requerida, n. 4.984.)
LAURO FREIRE DÉ-FARIAS (2,562), filho de Felinto P e s - EUZEBIO DE. SOUZA (2.576), filho de Cândido de Souza
-. e. de Maria EmiliariáTde Souza., .nascido .a 29 de abril de
soa de Farias e dè Laura Freire de Farias, nascido a 5"'
,191,0, ;no JMstriclOj. Federal, estúcadoiv solteiro, com dtfde janeiro de 1914, no Estado do. Maranhão-, 'mli-tar^ea-..'
Jriicüio "eleitoral.' ho "districto" municipal de Realengo
. sado,..eom domicilio eleitoral no districto'fnün'ieio'al d o "
(Qualificação requerida, n. 5 . Í 7 0 . )
Realengo. (Qualificação requerida — n. 11.558.)
SEBASTIÃO PEREIRA DA SILVA (2.563). filho de Concei- ELY BERNADAC VIDAL (2.577), filho de Viclsl Joan Joseph Pierre e de Eulai Maria Lourenço Vidal, nascido
ção Pereira da Silva, nascido -a. 20 de março de '1904, em
á 21 de abril de 1902, rio Districto Federal, mecânico,
D. Pedrito. Estado do Rio Grande do Sul, militar, ca^ jSoIteiro, eom domiailio eleitoral no districto municisado, com domicilio eleitoral no districto municipal do
. * pai de Realengo. (Qualificação requerida, n. 5.172.)
Realengo. (Qualificação requerida — n . 11.052.)
HERCULANO PEREIRA DE CARVALHO (2.578), filho' de
MANOEL PEREIRA DA SILVA (2.563), filho de Sebastião
Manoel. Pereira de Carvalho e de Custodia Pereira de
Pereira da Silva e de Conceição Pereira da Silva, nasCarvalho,-nascido a 2 5 . d e setembro de 1902, em Vascino a 20 de março de 1900, "no Estado do Rio Grande do
souras, Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro,
Sul. militar,- casado.^com domicilio eleitoral no districom domicilio eleitoral no districto municipal ds Reacto • municipa! de Realengo.- (Qualificação requerida,
lengo. (Qualificação requerida, n. 6.123.)
numero T I . 052.)
FRANCISCO JUSTIN1ANO DA SILVA -(2.579), filho de
FRANCISCO MONTARROYOS DE MOURA COSTA (2.564),
Constância Francisco de Carvalho e de José Justiniano
filho cie Adalberto Moura Costa e de Edith-Montarroyos •
-darSilva, nascido-a 17- de-julho de 1892, em Sapucaia,
Costa, nascido a 21 de junho de 1914, no Districto F e - . "'' 'no Estado do' "Rio de Janeiro, funecionario pübiico, solderal, militar, solteiro, com domicilio eleitorai no disteiro com domicilio eleitoral no disfricto municipal de
tricto municipal de Realengo. (Quilificação requerida,
Santa Cruz. (Qualificação requerida, n . 6.437.)
numero 11.753.)
.
•
MANOEL LAURENTINO.DE AGUIAR (2.580), filho deí-PauQUTTERIO. FLORENTINO DA SILVA ' (2.565). filho de Flolino Laurentínp ;dè;Aguiar e d e Guiihermina Mariá>'"da
rentiho Cardoso da Silva e de Belmira Lopes da Silva, .
Conceição, nascido"ea. 29 de junho de 1906, no Districto
nascido a 1 de outubro de 1907, em União, Estado de
Federal, lavrador; solteiro, eom domicilio eleitoral no
Alagoas, operário, solteiro, com 'domicilio eleitoral no
districto municipal
de -Guaratiba. (Qualificação exdistricto municipa] de Realengo. (Qualificação requeriofficio, n . 742.-)
da, n . 180.)
FRANCISCO IGNACIO SODRE' (2.581), filho de Manoel
MANOEL* B. PRAZERES DA LUZ (2.536), filho ds João
Francisco Sodré . Albernaz e de Maria Paiva de Jesus
Marcai ,da Luz e de Modéstia Prazeres da Luz, nascido
Sodré, nascido a 24 de dezembro de .1895, no Districto
a 19 de dezembro de 1902, em São Gonçalo, Estado do
Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no
Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleito' districto municipal de Guaratiba. • (Qualificação • r e ral no districto municipal de Campo Grande. (Qualifiquerida, n . 4.819.)
cação requerida, n 545.)
JOSE' RANGEL PINHEIRO (2.582), fillio de Alfredo do NasFRANCISCO PAES FERREIRA (2:567), filho de José Paes F e r cimento Pinheiro e de Anna Rangel Pinheiro,, nascido a
reira e de Francisca .Paes.Ferreira, nascido a 26 d e . f e 10 de novembro.de 1913, no Districto Federal, commervereiro de 1899, no Districto Federal, lavrador, casado;
cio, solteiro, com domicilio eleitoral ,no-districto m u n i com domicilio, "eleitoral, no districto municipal de Guacipal de Guaratiba. (Qualificação requerida, n: 2.039.)-'
-ratiba. (Qualificação éx-officio, n. 863.)~
JOSE' MOURA' FILHO .(2.583), filho der José- Moura Fer-.
• MANOEL JOSE' FERREIRA (2.568), filho de Elcsbão Garnandes e de Carmen''Moura Baile, nascido a 13 de fecia Ferreira e cie Amalia Maria dos Santos, nascido a 10
vereiro de 1915, no Districto Federal,- operário, solteide julho de d906, no Districto Federal, lavrador, casado,
ro,, eonv domicilio eleitoral - no districto municipal de
. c õ m domicilio eleitoral no districto municipal d e ' C a m Santa'Cruz. (Qualificação requerida," j-ri*'- 2". 175.) - -- po Grande. (Qualificação" requerida, n. i . 3 1 2 : ) . . ' .- ' MILTON ARRUDA (2.584), filho' de Manoel Gomes de ArQUINTINO DA SILVA GOMES (2.569), filho de"' Cyrillo da
ruda e de Regina da-*Costa„Arruda, nascido a 18 de..noSilva Gomes e de Eugenia Gomes da Silva; nascido a 25 * novembro de 1890,;; no Districto' Federai, advogado, cade julho de 1912, no Districto Federal, commercio, sol-^ - -'.sado, com domicilio -eleitoral no • districí-o municipal de
teiro, com domicilio eleitoral neudistricto municipal de*
Santa Cruz: "(Qualificação requerida, n. 2.161.)
Campo Grande. (Qualificação requerida, h . 590.)
RODRIGUES JJE OLIVEIRA' (2.585), filho de,'
BENEDICTO PEREIRA LIMA (2.571); filho d e Manoel Pe- CHRISTOVÃO
.Marcos Rodrigues de Oliveira e. de 'Lúiza Freire dè
reira Lima e de Januaria Maria da Conceição nascido a
nascido a- 14 de setembro de 1914, no Distri22 de outubro de 1909, no Estado do Rio de Janeiro, • ••' Santanna,
Cto -Federal," operário, solteiro, com domicilio eleitoral
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
no districto municipal de Santa' Cruz'.• (Qualificação r e municipal de Campo Grande. (Qualificação
ex-officio
.querida, n. 2. l'4'l.)
. •|
—- B . E . 77 •)
HILDA MOREIRA SAMPAIO (2.586), filha de Francisco
ANTONIO AUGUSTO DOS SANTOS (2.570), filho de G u s - . Magalhães Moreira Sampaio e de Maria; da Conceição Cabral Sampaio, nascida a 21 de dezembro de 1898, no
tavo Augusto dos Santos e de Geraldina Augusta dos'
domicilio
Santos, nascido a 13 de. dezembro dé 1893, no -Districto '.••'-' Distriíjlo -Federal, domestica, solteira,! com
no districto municipal de Santa Cruz. • (Qualificação r e Federa!,,-lavrador, casado, com domieiiio eleitora] no
querida,, n . 2.159.)
••
districto municip'al
de Guaratiba. (Qualificação exVICTALINO DE. CAMPOS MACHADO (2.587), filho d e l s a officio, numero 397.)
' quiel de Campos Machado e dc Francisca de - Andrade,
-LÚCIO UNO D E OLIVEIRA (2.572), filho de Antônio Lino
.nascido a- 11 de abri) ""de 1916, no Districto "Federal,
de Oliveira e de Antonia Maria de Oliveira, nascido a
operário, solteiro, com domicilio eleitoral, nó -districto
s
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municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, numero 2.178.)
JOSE' ROSA (2.588), filho de Valentim de Souza Barros e
< de Amaedéa de Souza Barros, nascido a 13 de novembro
de 1889, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
(Qualificação requerida, n. 2.151.)
CANUTA DE SOUZA E SILVA (2.589), filha de JoseL Lúcio
de Souza e de Custodia Bernardina de Souza, nascida a
19 de outubro de 1889, no Estado de Minas Geraes, domestica, casada, com domicilio eleitoral no
districto
municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n u mero 2.140.)
ARMANDO COUTO REIS FILHO (2.590)-, filho de Armando
Couto Reis e de Domicia Camargo Couto Reis, nascido a
9 de julho de 1915, no Districto Federal, solteiro, lavrador, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Cruz. (Qualificação ex-officio, n. 017.)
JOSE' ANTONIO DE CARVALHO (2.724), filho de Antônio
Felipe e de Antonia Luiza Ramos, nascido a 10 de dezembro de 1896, no Estado de Alagoas, militar, sargento,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Realengo. (Quilificação ex-officio, n . 84.)
EMÍLIO BELLI (2.722), filho de Daniel Belli e de Clara
Belli, nascido a 12 de novembro de 1898, no Estado de
São Paulo, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida, n . 5.728.)
DIDIMO RODRIGUES DE OLIVEIRA (2.734), filho de Sylr
vio Rodrigues dc Oliveira e de Conceição Carvalho Rodrigues, nascido a 31 de dezembro de Í898, no Estado do
Rio Grande do Sul,
militar, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio).

Aposto âe 1934
o

do Ceará, solteiro, militar, I sargento, com
domicilio
eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, n . 84.)
MOACYR DA SILVA COELHO (2.675),, filho de Luiz Gomes
da Silva Coelho e de Othelina da Silva Coelho, nascido
a 29 de janeiro de 1916, no Districto Federal, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Campo Grande. (Qualificação requerida, n. 750.)
DEOCLECIANO DE CASTRO FILHO (2.690), filho de Deocleciano de Castro Silva e de Maria Augusta de Castro,
nascido a 15 de novembro de 1908,-no Estado do Ceará,
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto
municipal de Realengo. (Qualificação ex-of ficio, numero 84.)
DARCY SALDANHA (2.676), filho de José Saldanha e de
' Anna Felix de Oliveira Saldanha, nascido a 9 de janeiro de 1907, no Estado do Rio Grande do Sul, 2 sargento, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, n . 84.)
ANTONIO JOAQUIM FERNANDES BRAGA (2.677), filho de
José Maria Fernandes Braga e de Ignacia Exposta, nascido a 23 de novembro de 1888, em Portugal, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no distrieto
municipal
de, Santa Cruz. (Qualificação requerida, n . 2.131.)
VICENTE'PAULO DE AZEVEDO (2.087), filho de Henrique
Paulo de Azevedo e de Jovita Angélica de Azevedo, nascido a 8 de junho de 1909, no Districto Federal, pescador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Guaratiba. (Quilifieação requerida, numero
2.042.)
ANTENOR NUNES DE OLIVEIRA (2.661), filho de Antônio
Nunes de Oliveira e de Maria Baldina de Oliveira, nascido a 22 de outubro de 1901, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto
municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio. n u NAGIBE ABRAHÃO NARCISO (2.732), filho
de Abrahão
mero 77.)
Narciso e de Joana Miguel Elias, nascido a 12 de julho
de 1906, no Districto Federal, operário, solteiro, com do- ANTONIO ALVES CAMARGO (2.662), filho de José Paes
Camargo e de Periliana Maria da Conceição, nascido a
micilio eleitoral dc Campo Grande.
(Quilifieação r e 18 de agosto de 1889, no Districto- Federal, pescador
querida, n. 5.893.)
'T
•
'
casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal
MARIO GUIMARÃES RANGEL (2.735), filho de Joaquim
de Guaratiba. (Qualificação requerida, n . 4.748.-)
Ignacio de Oliveira Rangel e de Justina Guimarães Rangel, nascido a 17 de dezembro dc 1900, no Districto F e - ORIVALDINO JOSE DE ARAÚJO (2.663), filho de Rosalina
Corrêa dos Santos, nascido a I d e agosto de 1914, no
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
Districto Federal, empregado publico, solteiro, com dodistricto municipal de Campo Grande. (Qualificação remicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba.
querida, n. 4.950.)
(Qualificação requerida, n. 1.795.)
OSWALDO FERREIRA DOS SANTOS (2.736), filho dc BerCatolina Angélica da Conceição, nascido a 8 de abril de MARIA CAMARGO LOPES (2.664), filho de Joaquim
margo e de Leontina Camargo, nascida a 10 de outu1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, com dobro de 1906, no Districto Federal, domestica,
casada,
micilio eleitoral no districto municipal do Guaratiba.
com domicilio eleitoral no districto municipal do 'Gua(Qualificação requerida, n . 101.)
ratiba. (Qualificação requerida, n. 969.)
JOSE' MONTEZANE (2.685), filho de Nicoleu Montezane e
de Leocadia Montezane, nascido a 9 do fevereiro
de PAULINO ANTÔNIO LOPES (2.665), filho de Paulino Antônio Lopes e de Alzira Lopes da Silva, nascido a 17 de
1910, no Districto Federal, commercio, solteiro, com doabril- de 1900, no Districto Federal,' conduetor de bonde,
micilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba.
com domicilio eleitoral no districto municipal dc Gua(Qualificação requerida, n . 2.199.)
ratiba. (Qualificação requerida, n. 970.)
PEDRO JOSE' DOS ANJOS (2.686), filho de José Francisco
Anjos e de Porfiria Maria Rita, nascido a 13 de CLAUDIONOR TELLES (2.666), filho de Áurea Magdálena
Telles, naseido a 27 de setembro de 1914, no Districto
agosto de 1897, no Estado do Rio, pescador, casado, com
Federa], lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral
no
domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratidistricto municipal de Guaratiba. ^Qualificação r e q u e ba. (Qualificação requerida, n. 297.)
rida, n. 519.)
ARTHUR, CARLOS HAESBAERT (2.688), filho de Adolpho
Haesbaert e de Olga Haesbaert, naseido a 29 de outubro JOSINO DA SILVA MORAES (2.C55;, filho de Joaquim Antônio dc Moraes e de Isabel Maria da Conceição, nascide 1903, no Estado do Rio Grande do Sul, sargento ajudo a 10 de fevereiro de 1896, no Districto Federal, ladante, casado, com domicilio eleitoral no districto m u vrador, casado, com domicilio eleitoral no districto ae
nicipal de Realengo. (Qualificação ex-officio, n. 84.)
Santa Cruz. . (Qualificação ex-officio — B . E . 77, n u CÂNDIDO CONÇALVES LOPES (2.689), filho de Gentil
mero 77.)
Gonçalves Lopes e de Maria Leite Lopes, nascido a 4
dc dezembro dc 1907, no districto Federai, 2° sargento, BERNARDO DOS SANTOS VIEIRA (2.656), filho de José
Marcelino Vieira e de Thereza de Jesus Vieira, nascido
casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal
a 26 de junho de 1874, no Districto Federal, lavrador,
de Realengo. (Qualificação ex-officio, n. 84.)
casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal
PEDRO ARAÚJO BAPTISTA e SILVA (2.691),-filho de Sér' de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio. numero 77.)
gio Baptista da Silva e de Eulalia de Araújo Baptista,
nascido a 14 de abril de 1907, no Estado do Piauhy, ALBERTINA MONTEIRO AMBROSIA (2.657). filha de Olegario Theophilo Pinto Monteiro e de Albertina
Alves
militar, solteiro, com domicilio eleitoral 'no
districto
Monteiro, nascido a 22 de julho de 1903, no Estado do
municipal de Realengo. . (Qualificação
cx-officio, n u Rio, domestica, casada, com domicilio eleitoral no distrieto.,mero 84.)
municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n u GABRIEL BASTOS (2.692). filho de AÍ-nio Corrêa Bastos e de
mero 1.945.1
Maria Leder Bastos, nascido a 22.de abril de 1909, no
Districto Federal, militar, solteiro, com domicilio elei- LEOCADIO ANTÔNIO DE ASSUMPÇÃO (2.658), filho de
Maurício Antônio de Assumpção e de Jesuina Antonia da
toral n o . districto municipal de Campo Grande. (QualiGloria, nascido a 2 de agosto de 1800, no Estado do Rio
ficação ex-officio.)
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
FLAVIO DE OLIVEIRA FREIRE (2.607), filho dc E p a m i districto municipal de Campo Grande. (Qualificação r e nondas de Oliveira Freire e de Maria Raymunao ' da
querida, n. 1.791.)
• Conceição, nascido a 12 de outubro de 1901, no Estado
J
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DOMINGOS PEREIRA NUNES (1.300;, íilho de Fel.ismindo
Pereira Nunes e de Alzira de Campos Leitão, nascido a
14 de maio de 1911, no Districto Federal, do commercio,
solteiro, com domicilio e l e i t o r a l n o districto muniop.ai de •
Campo Grande. (Qualificação requerida, n. 4.8-88.)
MANOEL THOMÉ DA ROCHA (1.301), filho de Antônio
"' Thomé da Rocha e de Olivia Paulina dos Santos, nascido
a 9 de março de 1905, em Santa Thereza de Vallença, E s tado do.Rio de Janneiro, lavrador, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Guaratiba.- (Qualificação ex-officio — B . E . 77.)
MANOEL PEREIRA RAPOZA. (1.302), filho de Manoel Pereira Rapoza e de Sophia Maria .da Conceição, nascido a
.17 de junho de 1908, no Districto Federal, lavrador, casado, com domicílio éleitral no distrieto municipal de
Guaratiba. (Qualificação ex-officio, n . 755.)
MANOEL TEIXEIRA DA PAIXÃO (1.303), filho de Manoel
Teixeira da Paixão e de Jacyníha de SanfAnna Paixão,
nascido a 8 de janeiro de 1896, no Districto Federal, do
. •• commercio, casado, com domicilio eleitoral no .districto
.. de Campo Grande. (Qualificação requerida, n . 850.)
JOÃO ANTONIO MONTEZANO (1.304), filho de Nicolau Montezano e de Leocadia Maria de Jesus, nascido'.a 4 de ou^ t u b r o de 1897, no Districto Federal, do commercio, solJ feiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
-Campo. Grande. - (Qualificação requerida, n . 546.1 •
•i'iclci"H5íl.l)
~
ALFREDO BONIFÁCIO ( 1 . 3 0 5 ) , fiiho' de Militão Bonifácio e
LUCÉA ESTRELLA (1.325), filha de Álvaro Estrella e de
de Maria Fausta da Conceição, nascido a 8 dé setembro de
Dolores Estreita, nascida a 26 de dezembro de 191,4, no
1890, era Santo' Antônio do Cap-ivary, Estado do Rio de
'Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio
. Janeiro, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no diseleitoral, no districto municipal de Guaratiba. (Qualifitricto de Guaratiba. (Qualificação cx-officio, n. 19.)
cação requerida, n . 964.)
HERNANDE XAVIER DE CARVALHO . (1.306), filho de AbíPAULINO JOSE'' DE ALMEIDA (1.326), filho de Apolinaria
lio Xavier de Carvalho e de Sarah Xavier de Carvalho,
Maria da Conceição, nascido a 6 de" junho de 1906, no
nascido a 26 de agosto de 1913, no Districto Federal, do
Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio elei-•
commercio, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto
toral no districto municipal de Guaratiba,. (Qualifica'•'.- municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida,
ção requerida, ii. 6.-024.)
. -•
n . 5.592.)
DEMETRIO DIAS PIMENTEL (1.327), filho de Antonia ADALBERTO IGNACIO (1.329), filho ide Mari.o Ignacio e de
• Maria Thufina d a Conceição, nascido a 1 de abril de
Luiza de Oliveira, nascido a 5 de dezembro de 1:907, no
15.9-9, em 'Santa Luzia do •Carangola, Estado de'.Minas GeDistricto Federal, operário, solteiro, com- domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. .(Qualificaraes, funecionario publico, solteiro; com domicilio eleito^ção requerida, n . 954.) '
.
...........
ral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação
ex-officio — B . E . 78,)
BENEDICTO FRANCISCO XAVIER (1.328), filho" de João
Francisco Xavier e de Maria Francisca Xavier, nascido OSCAR COSTA DE OLIVEIRA (1.330),,filho de Alfredo Costa
.-•a 11 d e maio de 1915, ém Angra dos Reis, Estado do \
de Oliveira e de Maria Francisca de Oliveira, nnascida a
Rio de Janeiro, funecionario publico, solteiro, com do15 de novembro de 1914, em Pirahy de SanfAnna, Estado
micilio eleitoral no districto municipal de Santa-.Cruz..
do Rio de Janeiro, funccionnario publico, solteiro, coni'
(Qualificação ex-officio, numero <80. •) domicilio eleitoral np districto municipal de Santa Cruz,
ANTONIO JOSÉ PEREIRA (1 .'307:; |. filho de Fernando José
(Qualificação ex-officio — B . E . .78..')
Pereira e de Paulina Posa Pereira, nascido a 2.dè agosto
JOSE' ANDRADE (1.331), filho de Francisco
de 1'9.15, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com do- VALENTIM
José de Andrade e de Gertrudes Rosa de Jesus, nascido a
. micilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba.
14'de fevereiro de 1887, no Districto Federal, funeciona-"
' (Qualificação requerida, n. 1 . 5 0 2 . )
" .
rio publico, casario, com domicilio'eleitoral no districto
DELIO JOSÉ PEREIRA (1.308), filho de Fernando José P e - municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio
—
reira e de Paulina Rosa Pereira, nascido a 1 7 de outubro
B . E . 78.)
de 1-9(13, no Districto Federal, operário, solteiro, com do- ANTONIO JOSE' DOS REIS * (1.332),'. filho de Eduvilges
micilio -eleitoral no districto . municipal de Guaratiba.
Rosa de Jesus, nascido a 22 de agosto de 1888,710 Dis(Qualificação requerida, n . 1.51.2.)
- tricto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio'eleitoral
A N T O M O
ALVES MENEZES
(1.309), filho de -Cantalina
no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação r e Maria Antonia, nascido a 11 de junho de 1910, no Distriquerida, n . 5.,383.)
'
•
cto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Guaratiba. (Qualificação reque- GUILHERME ALVES PINTO (1.333)., filho de Manoel Alves
Pinto e de Benedicta Rosa Alves,-nascido ã 17 dé junho
• rida, n. 1. 464.,)
• '
de 1916, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com d o JOÃO Ml LESE FILHO .(1.310), filho de João Milese e de
micilo eleitoral no districto municipal de Guaratiba.,
Maria -Gegliorini Milese, nascido a 10 da março de 1915,
(Qv™'ificação requerida, n . 953.) .
-.
no Districto Federal, estudante, solteiro, .com- domicilio ALPHF /MACEDO DA ROSA (1335), filho de Manoel F r a n eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualifir ' ,ó da Rosa e de Maria Macedo dã Rosa, nnascido a 17
cação requerida, ja. 1.520.)
"
•'
/novembro, cie .1914, no Districto Federal, funecionario
.ERNESTO DA SILVA (1.311), filho de Ernesto d a Silva e de
ublico, solteiro, com domicilio eleitoral, no districto mu-,
Maria José do Espirito Sanuto, nascido a 5 de julho de
icipal de Santa Cruz.
(Qualificação ex-officio
—
' ' '1904, no Districto Federal,' .'lavrador, solteiro, com domi: : E . 78.)
' . ' , • .
cilio eleitoral ho districto municipal de Guaratiba. (QuaARB NDO FRANCISCO' XAVIER (1..336); filho d e João F r a n lificação ex-officio, n . 89.)
.
sco Xavier e de Maria Francisca Xavier, nascido a 29
GLEMENTINO TEIXEIRA DA SILVA (1.312), filho de Paui maio de 1913, em Angra dos .Reis, Estado do Rio de
ilino Teixeira da Silva.e de Francisca Ferreira de Olineiro, funecionario publico, solteiro, com domicilio
veira,-nascido a 23 de janeira de 1910, ho Districto F e eitoral no districto. municipal de Santa Cruz. (Qualideral, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral ho d i s jação ex-officio. — B . E . 78.) •
tricto municipal de Guaratiba. ..(íQualificação
ex-officio,
AUT- LIO DE OLIVEIRA BRAGA (1.337), filho de José de '
'.
n . 77.)
iveir.a Braga e de Genuína Medeiros Braga, -nascido a!
.SEBASTIÃO FERREIRA VARGAS ( 1 . 3 1 4 ) , filho -de .Sebastião
de março de 1894, em Magé, Estado do Ri-o de Janeiro,
Ferreira Vargas e de Verginia Maria da Conceição., n a s •erário, .casado, com domicilio-eleitoral no" districto mucido a 25' de seíemhro de l'9í'0, no Districto Federal, o p e rário, casado, com domicil-i® eleitoral nò districto n u i n i , '3ipa'l de Realengo.
(Qualificação e.x-vfficio, — " B . ^
cipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n. 1.379.)!
7-9.).
" •"-.• .. •
" "'

HONORIO MARTINS (2.659), íilho de Joaquim
Martins e
de Arma Martins, nascido a 27 de janeiro de. 1915, nõ
Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, n . 77.)
MARIO BARROSO DA SILVA (2.660), filho de José -Barroso'
da Silva e de Emilia Maria da Silva, nascido a 17 de dezembro de 1913, no Districto Federal, lavrador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Cruz. (Qualificação ex-officio, n. 77.)
RUBEM BRISSAC (1.219), filho de Júlio Brissac e de Ricardina Farinha Brissac, naseido a 14 de dezembro de
1904, • em Bagé, Estado . do Rio Grande do Sul, militar,
casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal
de Realengo. • (Qualificação requerida, n . 251.)
IRACEMA' ASTROGILDA DA CONCEIÇÃO (1.321), filha de
João Cancio e .de Astrogilda Maria da Conceição, nascida a 25 de março de 1912, no Estado do. Rio de Janeiro, modista, solteira,'com domicilio, eleitoral no districto
municipal de Santa Cruz. 'tQualificação, requerida, n u mero 625.)
LAUDELÍNA CAMPOS DE AZEVEDO (1.323), filha de Innocencio Campos de Azevedo e de Anna Maria da Con- ceição, nascida a 3 de dezembro de 1914, no Districto
Federal, domestica, solteira, com. domicilio eleitoral no
districto -municipal de Guaratiba. (Qualificação requef
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ilANOKL CAü/tANO ÜE FREITAS (1.338), filho de Antônio
sado, com domicilio eleiloral no districto m u n i r p a '
is\
.io?.« riP Freitas t de Maria Canella de Freitas, nascido a
Realengo. Qualificação ex-officio — B . E . 79 ;
• 7 de junho d 1915, no Districto Federal, estudante, sol- GABRIEL DUTRA ESCOBAR (1.356), filho de Antônio Dutra
teiro,'com domicilio eleitoral no districto munnicipal de
Escobar e de Maria Magdálena Escobar, nascido em 13
Realengo-. (Qualificação requerida, n . 1.082.)
. de dezembro de 1876, em Mendes, Estado do Rio de J a Ô.NTONIO DE OLIVEIRA CÉSAR (1.339), filho de Laurindo
neiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no disFrancisco Coutinho e de Anna Maria de Jesus, nascido
tricto municipal de Realengo. (Qualificação ex-of ficio
a 24 de agosto de 1876, em Barra Mansa, Etado do Rio
— B. E . 79.)
de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no PI1ILOMENA CANTIDE MIRANDA (1.357), filha dc Izolina
districto municipal de Realengo. (Qualificação requeCantilde de Miranda, nascida a 1 de junho de 1915, no
rida.)
Districlo Federa!, domestica, solteira, com domicilio eleiKAI.R DE OLIVEIRA COSTA (1.340), filha de José de Olitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação .
veira Costa o de. Maria da Gloria Costa, nascida.a 28 de
requerida — B . E . í .200.)
novembro de 1913, no Districto Federal, ferroviária, sol- MANOEL CORREIA DOS SANTOS (1.358), filho de Porcina
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Rosa de Jesus, nascido a 16 de março de 1913, no DisRealengo. (Qualificação requerida — B . E . 214, n . 2.)
' tricto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral •
ALBERTO JOSE' PEREIRA (1.341), filho de Osório José P e no. districlo municipal de Guaratiba. (Qualificação r e reira e dele Carolina Francisca Corrêa, nascido a 9 de
querida — B . E . 270.)
agosto de 1897, em Queimados, Estado do Rio de Janeiro, MANOEL JOÃO BAPTISTA LEAL (1.359), filho de Felippe
operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u Santiago Leal ,e de Maria Romualda Leal, nascido a 24 de
nicipal de Realengo (Qualificação
cx-officio.)
junho de 1907, funecionario publico, solteiro, com domiBENEDICTO RIBEIRO FILHO (1.342), filho de Benedicto
cilio eleitoral no districto municipal do Santa Cruz.
Joaquim Ribeiro e de Adelaide Telles Ribeiro, nascido a
* (Qualificação ex-officio — B . E . 78.)
15. de setembro de 1912, no Districto Federal, funeciona- OSVALDO ALVES (1.360), filho de Antônio Maria e de Henrio publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
riqueta Felippe, nascido a 13 de dezembro de 1896, no
municipal de Santa Cruz. (Qualificação
ex-officio.)
Districto Federal,-funecionario publico, casado, com doJOÃO JOSE' RODRIGUES (1.343), filho de Hilário José Romicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
drigues e de Adelia Maria da Conceição, nascido a 7 de
(Qualificação ex-officio — B . E . 78.)
maio de 1910, em Jacarehy, Estado do Rio de Janeiro, RODRIGUES DA SILVA (1.361), filho de Custodio da Silva
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no,
e de Maria Alves Rodrigues, nascido a 15 de março de
districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-of1916, em Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, funeficio — B . E . 78. n . 8.)
cionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no disVRANCISCO DE SOUZA (1 .344), filho de Manoel de Souza O
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação
ex-officio
de Olava Pereira de Souza, nascido a 17 de março dc
— B . E . 78.)"
1914, em Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, func- • ESTEVÃO MATHIAS (1362), filho de Zacharias Pacifico e de
cionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no disApollinaria dos Santos Moreira, nascido a 26 de dezembro
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação
ex-offide 1900, no Districto Federal, funecionario publico, solcio — B . E . 78.)
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
ESMERJO JOSE' CAETANO (1.345), filho de José de OliSanta Cruz, ("Qualificação ex-of fficio — B . E . 78.)
veira e de Luiza Rosa de Oliveira, nascido a 11 de fe- .RUBEM MOREIRA (1.364), filho de Joaquim José Moreira e
vereiro de 1896, em Juiz de Fora, Estado de Minas Gede Maria Lemos Moreira, nascido a 28 de julho de 1914,
raes, funccionnario publico, - casado, eom domicilio eleino Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio
toral no districto municipal de Santa Cruz.
eleitoral no districto municipal dde Realengo. - (QualifiGUSTAVO LEITE DOS SANTOS (1.346), filho de Manoel
cação ex-officio — B. E . 79.)
Leite dos Santos e de Petronilha Soares dos Santos, nas- ONOFRE LAGE (1.365), filho de Francisco Gonçalves Lage
cido a 4 de julho de 1891, em Vassouras, Estado do Rio
e de Arnelia Augusta Lage, nascido a -8 de março, de 1885,
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
no Districto Federal, operário, casado, com domicilio
districto municipal de Realengo. (Qualificação
ex-offieleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificacio — B . E. 79.)
ção ex-officio — B . E . 79.")
AMÉRICO BRASILIENSE DA COSTA (1.347), filho de Ma- .CARLOS FRANCISCO SALINO (1.365), filho de Claudino Sanoel José da Costa e de Bemvinda Maria da Costa, naslino e de Joanna Salino, nascido a 13 de janeiro de 1902,
cido a 5 de julho de 1878, em Itaguahy, Estado do Rio de
no Districto Federal, operário, casado, com. domicilio
Janeiro, operário, casado, eom domicilio eleitoral no diseleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificatricto municipal de Realengo. (Qualificação
ex-officio
ção ex-officio — B . E . 79.)
— B . E . 79.) •
DAMASCENO ROBERTO DE SOUZA (1.360), filho.de LeoROBERTO KERNE (1.348), filho de Carlos Kerne e dé Bertacadia Rosa de Sousa, nascido a 4 de setembro de 1914,
Kerne, nascido a 7 de julho de 1875, no Districto Federal,
no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio
solteiro, engenneiro electricista, com domicilio eleitoral
eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualifino districto municipal de Realengo. (Qualificação excação requerida. — B . E . 972.)
officio — B . E . 79.)
CAS3IÁNO JUSTINO (f .307), filho de Justino da' Cruz e de
JORGE JOAQUIM DO ROSÁRIO (1.350), filho de Jorge Joaquim
Josepha da Costa, nascido a 20 de.março d e 1912, no DisFrancisco e de Januaria Luiza do Rosário, nascido a 9
tricto Federal, funecionario' publico, casado, com domide ^outubro de 1901, no Districlo Federal, operário, cacilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
(Qualificação ex-officio — B . E . 78.)
Realengo. (Qualificação ex-officio — B . E . 79.)
FRANCISCO CARDOSO DA SILVA (1.368), filho de Manoel
JOÃO JOSE' DE S/NTANNA (1.352), filho de João José de
Cardoso e de Tiburcia Maria da Silva, nascido a 9 do
SanfAnna e de Maria Paschoa de Novaes, nascido a 2 de
março de 1892, no Districto Federa) funecionario Puoutubro de 1908, no' Districto Federal, operário, casado,
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i com domicilio ebilorid. no districto municipal de Reacipal de Santa Cruz.
(Qualificação ex-officio — B .
lengo. (Qualificação ex-officio — B . E . 79.)
E . 78.)
OCTAVIO TRINDADE (1.353), filho de Francisco Maxi- FRANCISCO MARIA DE OLIVEIRA
(1.309), filho de José
miano da Trindade e de Constância Trindade, nascido a
Maria de Oliveira e de Fortunata Maria de Oliveira, nas29 de outubro de 1894 em Capuhyba, Estado do Rio de
cido a 27 de julho de 1912, em Itaguahy, Estado do Rio
Janeiro, operário, \iuvo, com domicilio eleitoral ho disde Janeiro, funccionnario publico, com domicilio eieitotricto municipal de Realengo. (Quualificação
cx-officio
r a l n o districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação
— B . E . 79.)
ex-officio — B . E . 77.)
ANTÔNIO NUNES DE OLIVEIRA (1.354), filho de Manoel BOAVENTURA ROMÃO DIAS (1.370), filho de Romão Dias
Nunes de Oliveira e e Luiza Antonia de Mello, nascido
e de Martinha Dias da Conceição, "nascido a 14 de julho
a 13 de junho de 1876, no Districto Federal, operário, cade 1902, no Estado do Rio de Janeiro, lavrador, casado,
sado, com domicilio eleitoral no districto mduicipal de
com domicilio eleitoral no districto munnicipal'de Campo
Realengo. (Qualificação ex-officio"~
B . Jil. 79.)
Grande.
, . „
.JOÃO DLVS NEVES (1.355), filho de Ovidio de Araújo Neves BENEDICTO PAES CAMARGO (1.371), filho de Antônio Paes v
e.de Minervina Neves, nascido- a 8 de junho de 1885, em
. Camargo e de Alexandrina America da Silva, nascido a
São João Marcos, Estado do Rio de Janeiro, operário, ca;
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8 ao fevereiro de 1914,. no, Districto • Federal, lavrador, |
• H r t V e f o
municipal de Santa .Cruz. (Qualificai.:/J ex-of^solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal [
ficio.)
-" .
.
de Campo Grande. (Qualificação ex-officio — B. E. 215.) [ HÉLIO COSTA (1:385), filho de. Manoel Ignacio Costa e de'
JORCELINO BAPTISTA (1.372), filho de Lúcio Baptista e de
America de Oliveira Costa, nascido a 27 de novembro
Flauzina Francisca Romana, nascido a 10 de julho "de ,
de 1910, no Districto Federal, operário, solluro, com do1903;, no Estado, do Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com
micilio-eleitoral
no districto municipa! de Realengo. (Qua-'
domicilio eleitoral no districto municipal
de Campo
lificação
requerida,
B. E. 698.)
Grande. (Qualificação ex-officio — B . E . 268.)
IANUARIA VENANCIA DA SILVA (1.386),'filha de Isac de
•CARLOS IGNACIO DA SILVA (1.373), filho de Ignacio da j
Souza Loureiro e de Martinha Loureiro, nascido a 2 de
Silva e de Anna Maria da Conceição, nascido a 8 de |
dezembro de 1897, em "Itaguahy, Estado do Rio de J a agosto de 1886, em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro,
neiro, domestica, casada, coni domicilio eleitoral no disoperário, solteiro, com» domicilio eleitoral no districto !
trieto municipal de Realengo! (Qualificação requerida.)
municipal de Realengo. (Qualificação
ex-officio.)
A.RYMA" FERREIRA MARTINS -(1.387),- filha de Vertulino
ANTONIO BERNARDINO DE VASCONCELLOS (1.374), filho i
José Ferreira e de Bernardina da Cunha Ferreira, n a s de Antônio Bernardino de Vasconcello, e de Guiihermina [
cido a 2 de junho de 1913, no Districto Federa), domesde Vasconcellos, nascido a 14 de ."abril de 1880, no. É s - |
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto m u n i tado da Parãhyba do Norte, operário, casado, com.domi-i
cipal de Realengo. (Qualificação requerida B . E. 6.174.)
cilio eleitoral nò districto. municipal de Realengo.- (Qua- i
OSVALDO NUNES DA CONCEIÇÃO (1.389), füh-> de Uballificação ex-officio.)
* i
dino Nunes ,da Cunha e de Amélia da Silva Cunha, nasANTÔNIO .RODRV.UES (1.375), filho de Antônio Francisco
cido a 15 de junho de 1911,' no Districto Federal, opeTeixeira e de Apollinaria Moreira, nascido a 13 de março
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u de 1905, no Districto Federal, funecionario publico, sol-J
nicipal de Campo Grande. (Qualificação requerida B .
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipai'de
' E . n . 5.322.)
' •
•
Santa Cruz. (Qualificação
ex-officio.)
ÁLIPIO TELES (1.390), filho de João Antônio Teles e dè
ALTAMIRO DE OLIVEIRA (1.376), filho de João de Oliveira
Maria Luiza Teles, nascido a H de maio de 1910, no Dise de Severina Maria das Dores, nascido a 10 de março'
tricto Federal, operário,-solteiro, eom domicilio eleitpral
de 1908, no Districto -Federal, funecionario publico, sol-'
no districto municipal de Santa Cruz.tQualiíieação r e teiro," com domicilio eleitoral no districto municipal dé
querida B . : E . 1.368.)
I
'
Santa Cruz: (Qualificação
ex-officio.)
IAPOEONOI
CÂNDIDO.DA
ROSA
(1.391),
filho
de
Antônio
-CLAUDIONOR LOPES DE LUPA E SEDA JUNIOR( 1.379),
Cândido Rosa e de Francisca. José Rosa, nascido a 13 de
tillio de Claudionor Lopes de Lupa Seda e de. Luiza Igna. Fevereiro de 1910, em Santa Cruz, operário, ca.sado, com
cio Coelho, nascido a 23 de março de 1915, no Estado do
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com domicilio .eleitoral I
(Qualificação requerida B. E'. 1.407.)
no districto municipal de Santa Cruz. ' (Qualificação I
WALTER AUGUSTO SETÚBAL (1.395), filho ti3-Marij Auex-officio — B . - E . 672.)
•
*
•
gusto Setúbal e de Maria de Assumpção Setúbal, nascido
EDUARDO ANTONIO DOS REIS (1.378), filho de Antonhio I.
a 9 de setembro de 1911, noiDistricto Federal, operário,
"José dos Reis e de Beneddicta Maria da Conceição, nas- |soReiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
cido a 24 de julho de 1912, no Districto Federal, opera- !
de Campo Grande. (Qualificaciín rponeri.ia B. E . n. 230.)
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni- \
cipal do Guaratiba.
(Qualificação requerida
B . \ JOSINO RIBEIRO DA SILVA u . ^ u y , nino aè Claudino RiE . 4'.701.)
'
. .
I
beiro da Silva e de Luiza Marques da Silva, nascido.a
7 de outubro de 1909, no Districto Federal, typographo,
ANTONIO BRASIL FILHO t i . 3 7 9 ) , filho de Antònnio Brasil \.
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
e de Elvira de Castro Silva, nascido a 24 de fevereiro de t
de Campo Grande. (Qualificação requerida-B. E . 307.)
1915. no Districto Federal, funecionario
publico, sol- i
feiro com domicilio eleitoral no districto municipal de ! MARIA DO DESTERRO BRASIL' (1.397), filha de Antônio
Fernandes Brasil e de'Emilia Gonçalves Brasil, nascida
S f < - ' Cruz. (Oualificáção 'ex-officio.)
<
a 14 de maio de 1895, no Districto Federal, domestica,
OCTAVIO GONÇALVES (i.380), filho d e E l v i r . Gonçalves e [
viuva, com domicilio eleitoral no districto municipa; de
•. de Cândida Gonçalves, nascido a 10 de janeiro de 1916, f
Campo Grande. (Qualificação requerida 8, B . E. 818.)
em Itaocára. Estado do Rio de Janeiro, funecionario p u - í
blíco. solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu- j ANTONIO JOAQUIM" MOREIRA (1.398), filho de Bento José
Moreira e de Francisca Lemos Moreira, nascido a 2 de
nioioal de Santa Cruz-. * (Qualificação
ex-officio.)
fevereiro de 1914, no Districtp Federal, operário, solIR ACUDA ASTROGTLDA DA CONCEIÇÃO (1.320). filha-de {
João Caneio e de Astrogilda Maria da Conceição, nascida 1 . teiro, com. domicilio eleitoral no districto municipal de
Realengo. (Qualificação
ex-officio.)
a 9^dè. abril de 1916, no Estado do Rio de.Jaoei.ro, bordadeira, solteira, com domicilio eleitoral no'districto mu- \ ERNANI MIGUEL DAS NEVES (1.399), filho de Domingos
Neves e de Mathilde Lina Neves, nascido a 11 de janeiro
niripal de Santa Cruz. (Qualificação requerida.) _
|.
de 1887, no Districto Federal, lavrador, casado, com doVALDELIRIA NUNES (1.322), filha de Henrique Nunes e de \
micilio eleitoral do districto municipal de Guaratiba.
Claudemira de Souza Nunes, nascida a 2 de setembro de l
(Qualificação ex-officio.)
•!'
1911. no Districto Federal, domestica, solteira, com do- í
ALZIRO
BERALDO
(1.400),
filho
de Flora Cândida da Conceimicilio* eleitoral no-districto municipal de Santa Cruz. \
ção, nascido a 19 de dezembro de 1911, em Itaguahy,
(Qualiificação requerida — B . E . 604.)
i
Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio
ATILA NO ESTEVES (1.381), filho de Clemente Esfeves e dc \
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz. (QualifiHemeteria Carvalho, nascido .a 21 de agosto "de 1902, "eni '
cação requerida,-B.- E . 66,4.•-),
•
i
Parãhyba do Sul. Estado, db Rio" de Janeiro, do çommer- t
cio, solteiro, com domicilio éleitral no "districto muriici- j MARIA JOSÉ.LIMA (1.401), filha de Sebastião Barbosa Lima.
e de lzabel Augusta Barbosa, nascida a 2 de agosto de
-pai de Campo Grande. - (Qualificação requerida — B . V
1913, no Estado, de Minas Geraes, domestica,- solteira,
E . 5.109.)
'
^
"
i
com domicilio eleitoral,.no d i s t r i t o municipal de Campo
_ ALFREDO JOSE' DE OLIVEIRA
(1,382)." filho de Sabinc l
Grande. (Qualificação requerida B . E . '792.)
José de Oliveira e de Leopoldina Teixeira dtos SanVs i
nascido a 10 de -abrjl dc 1915, no^Districto Federal, func- | ISALTO MACEDO (1.402), filho.de Manoel Antônio de Macedo e de'Isabel Maria de'Conceição,, nascido-a 27 de
cionario publico, solteiro, 'com 'domicilio eleitoral no dis- |.
dezembro de 1893, no Districto Federal, lavrador, casado,
lr cto municipal de S a n t a - C r u z .
(Qualificação ex-of- \
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
ficio.)
.
Cruz. (Qualificação
ex-officio.)
FAUiSTTNO JOSE' MARTSLIANO (1.383), filho de José Mar: •••
MIGUEL VIEIRA LIMA (1.403), filho de Miguel Vieira Lima"
tiliano e de Joanna Rosa, nascido a 11 de outubro de 1908
e de Luiza de Pinho França, nascido a 10 de maio'.,de
no Districto Federal, funecionario publico, casado, cow
''•1888, no Estado do Rio, operário, casado, cõm domicilio
domiedio eleitoral no distrieto municipal de Santa Cruz
• eleitoral nd districto municipal de Realengo. (Quálifi(Oualificáção ex-officio.)
v *
ocàçâo requerido B . E . 6.138.)
MANOEL DA PAIXÃO SANTANNA- (1.383)'; filho de Antoni; .
Pereira de SanfAnna e de Leopoldina Maria de Santí
WÁLDEMIRO BARBOSA LIMA '(1.404), filho de Sebastião
Anna, nascido a 6. de julho de 1906. o Distrieto Federa]
Barbosa Lima e de lzabel de Souza Barbosa, nascido a
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral n<
17 de maio de 1912, no Estado de Minas Geraes, operário,
:
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solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Campo Grande.. (Qualificação requerida B. E . 5.207,).
JOSÉ FERREIRA DA SILVA (1.407), filho de Manoel F e r reira e de Josepha da Silva, nascido a 15 de janeiro de
1907, no Estado de Alagoas, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
(Qualificação ex-officio B . E. 638.)
HELIODORO RODRIGUES DOS SANTOS (1.409), filho de
Maria Francisca de Jesus, nascido a 21 de agosto de 1909,
em Rio Bonito, Estado do Rio, com domicilio eleitoral
no districto municipa! de Realengo. (Qualificação requerida B. E . 537.)
CECÍLIA ROCHA (1.410), filho de José Rocha e de Eponina Rocha, nascido a 29 de maio de 1.908, no Districto
Federal, operaria, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida B . E . 5.161.)
SEVERINO FRANCISCO TENORIO (1.411), filho de Manoel
Francisco Tenorio e de Galdina Maria da Conceição, n a s cido a 1 de outubro de 1906, no Estado de Pernambuco,
fiscal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo.
JÚLIO DA SILVA (1.412), filho de Manoel Joaquim da Silva
e de Maria Augusta de Jesus, nascido a 17 de outubro
de 1890, no Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
(Qualificação ex-officio
B . E . 697.)
JACINTHO RIBEIRO DA SILVA (1.413). filho de Marinho
Ribeiro da Silva e de Julia Barbosa da Silva, nascido a
22 de agosto de 1913, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Campo Grande. (Qualificação requerida B . E. 747.}.
T1BERIA BAPTISTA DE LACERDA (1.4.14), filha de Domingos ifraneisco- Baptista e de Euridice de Oliveira,
Baptista, nascida a 20 de outubro de 1913, nd Districto
Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida B . E . 5.679.)
ATALIBA DOS PASSOS (1.415), filho de Cecilio dos Passos
e de Maria Joaquina de Assumpção, nascido a 5 de março
de 1895, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com d o micilio eleitoral no districto municipai de Santa Cruz.
(Qualificação
ex-officio.)
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA FREITAS (1.416), filho de Benedicto de Oliveira Freitas e de Gertrudes Maria de
Freitas, nascido a 8 de julho no Estado do Rio, lavrador,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Cruz. (Qualificação ex-officio B. E . 667.)
BENEDICTO MARTINS SEVERO (1.417), filho de Benedicta
• Maria da Conceição, nascido a 24 de junho de 1889, no
Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cr.uz. (Qualificação
€X~offtCZO

)

-

^

ALCIDES DE SOUZA RAMOS (1.418), filho do Cerilla Maria
da Conceição, nascido a 3 de julho de 1895, no Districto
ederal, lavrador, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto municipal de Guaratiba. (Qualificação requerida
B . E . 636.)
WALDEMAR GOMES DOS SANTOS (1.420), filho de Darillo Gomes dos Santos e de Francisca Cardoso Goulart,
nascido a 10 de maio de 1902, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Realengo. (Qualificação requerida B.' E . 701.)
SEBASTIÃO DE OLIVEIRA (1.421), filho de Marcolina
Francisca, nascido a 13 de março de 1915, no Distrieto
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida B . E. 825.)
ARISTIDES DA SILVA VARGAS (1.422), filho de Mamede
Jordão da Silva Vargas e de Bertilina Maria da Conceição,
nascido a 21 do outubro de 1904, no Estado dó Rio, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Santa Cruz. (Qualificação
ex-officio.)
• BENEDICTO DE OLIVEIRA CRUZ (1.423), filho de Ernesto
de Oliveira Cruz e de Ernestina de Oliveira Cruz, nas. cido a 15 de maio de 1903, em ilha Grande, Estado do
Rio, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação requerida
B . E. 532.)
MANOEL DA SILVA (1.424), filho de Conrado Antônio da
Silva e de Galdina Maria da Conceição, nascido a 30 de
lunho de 1903, no Districto Federal, operário, casado, com
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domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
(Qualificação requerida B. E . 5.926.)
WATTERLOR MARTINS DE ALMEIDA (1.425), filho de João
Martins de Almeida e de Vincula Martins de Almeida,
nascido a 1 de janeiro de 1911, no Estado do Rio, operário; solteiro, oem 'domicilio eleitoral no districto m u nicipal- de Realengo.
(Qualificação
requerida
B.
E . 1.261.)
STELLA RODRIGUES DA SILVA (1.426), filha de Arthur
Rodrigues da Silva e de Clotilde Saião Rodrigues da
Silva, nascida a 10 dc janeiro de 1914, no Districto F e deral, domestica, solteira, «com domicilio eleitoral no
districto municipal de Campo Grande. (Qualificação r e querida B . E . 1.215.)
SEBASTIÃO PEREIRA DE SANTANNA (1.427), filho de Antônio Pereira de SanfAnna e de Leopoldina Maria de
SanfAnna, nascido a 26 de fevereiro de 1908, no Districto Federal, operário solteiro, com domicilio eleitoral
no districtp municipal de Santa Cruz. (Qualificação r e querida B . E. 5.938.)
.ANTONIO GARCIA DO AMARAL (1.428), filho de Antônio
Garcia de Almeida e de Idalina Garcia de Santa Anna
nascido a 12 de agosto de 1894, no Districto Federal,
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio
B.
E . 639.)
OCTAVIANO DESTRI (1.431), filho de Pedro Destri e de
Marina ,Destri, naseido a 24 de julho de 1913, no Districto Federal, commereio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificação
requerida, B . E . 5.656.)
ÁLVARO PEREIRA DE ALMEIDA (1.432), fiiho de Antônio
Pereira e de Adelaide Pereira de Almeida, nascido a 22
de maio de 1903. no Districto Federal, lavrador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Cruz. (Qualificação ex-officio.)
,
ARTHUR JOSÉ DE SOUZA (1.433), filho de Orçalino José de
Souza e de Francelina Anna de Jesus, nascido a 4 de *
setembro de 1902, no Districto Federal, empregado p u blico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Guaratiba. (Qualificação requerida B. E. 962.)
ELZA DE SOUZA (1.435), filha de José Guilherme de Souza
e de Amalia de Andrade Souza, nascida a 1 de junho de
1916, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districtp municipal de Santa Cruz.
(Qualificação requerida B. E . 1.423.)
EDMUNDO GOMES PEREIRA (1.434), filho de Alberlino
Gomes Pereira, e de Lina da Conceição, nascido a 27 de
novembro de 1913, no Districto Federal, funecionario
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Realengo. (Qualificação requerida B . E . 769.)
DOROTHEA SERPA DA SILVA (1.436); filha de José Maria
da Silva e de Maria da Gloria Silva, nascida a 22 de março
de 1907, no Districto Federa!, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.'
Qualificação requerida B . E . 1.421.)
APRIG10 COELHO DE ALMEIDA (1.469), filho de Avelino
Coelho de Almeida e de Leonor Ferreira de Oliveira,
nascido a 5 de março de 1912, no Estado do Bio, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Santa-Cruz. (Qualificação ex-officio. B. E. 71'.)
ANTÔNIO GOMES DA SILVA (1.470), filho de Fauslina Gomes da Silva, nascido a 19 de maio de 1914, no Districto
Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida, B. E. 86G.)
JOSÉ LEANDRO DA ROCHA (1.471), filho de Alfredo José
da Rocha e de Maria Isabel da Conceição, nascido a 28
de abril de 1896, em Própria, Estado de Sergipe, funecionario publico, solteiro, com- domicilio eleitoral no
districto municipal de Reaiengo. (Qualificação requerida.)
SEBASTIÃO ALVES BAHIA (1.472), filho de Erciliana Maria
da Conceição, nascido a 25 de abril de 1892, no Districlo
Federa!, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no*
distrieto municipal de Guaratyba. (Qualificação cxofficio .)
MANOEL BASTOS (1.473), filho de Rosa dos Santos, n a s cido a 8 de Dezembro de 1898, no Est ado do Rio, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Campo Grande. (Qualificação requerida B . E. 5.631.)
y
FAUSTINO ALVES DA SILVA (1.474), filho de Joaquina Rosa
da Conceição, nascido a 12 de abril de 1897, no Districto
(
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PAULO'DA CRUZ MONTEIRO (1.492), filho cie Antônio da
Federal, lavrador, soltejro,. com domicilio eleitoral no
Cruz Monteiro e de Maria 'V.icencia de Menezes,, nascido
districto municipai "de Santa Cruz. (Qualificação requea 15 de novembro de 1901,- no Estado de Sergipe, operário,
-rida B . E . 5.967.)
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
EUCLYDES PEREIRA. FRANÇA (1.475), filho de Alberto
de Realengo. (Qualificação requerida B.-E.-' 6.341.); \
Pereira França e de Olivia Francisca Ramos, nascido a
FRANCISCO JOSÉ SOARES JÚNIOR (1.493), filho; de • F r a n 18 de. outubro de 19Í2, no Districto Federal, operário,
cisco José; Soares e de Helena José Soares, 'nascido a 9
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de agosto de 1897, nô D stricto'Federal, commercio,tviuvo,
. de Santa. Cruz. (Qualificação, requerida B . E . ^5.907.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de';ReOSWALDO ROSÁRIO (1.476), filho de.Juliana José da Silva,
alengo. (Qualificação ex-officio.)
nascido a 5 de outubro de 1905, no Districto Federal,
WALTER "MACHADO (1-494), filho de Manoel Machaclo'"e 'de
operário, casado, com domicilio eleitoral ,no districto
Julieta. Borges, nascido a 9 de maio de 1916, no Districto
municipal de Realengo. (Qualificação requerida B .
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
E . 1.277.)
districto municipal de Realengo. (Qualificação requeJOSÉ FERREIRA DOS SANTOS JÚNIOR (1.477), filho de
•- rida B. E. 389.)
José Ferreira dos Santos e de Laurentina Maria FerAUSTREGESILO BARRETO (1.495), filho de Acacio Barreto
reira, nascido a ' 2 1 de setembro de 1889, no Districto
e de Justina Barreto, nascido a-4 dé dezembro de 1915,
, Federal, funecionario publico, casado, conrdomicilio eleino Districto Federai, estudante, solteiro, • com domicilio
toral no districto municipal de Santa Cruz.' (Qualifi. eleitoral no distrieto municipal dé Santa Cruz. (Quali... cação ex-officio.)
•
?
\
ficação requerida n. 717.)
ANTÔNIO GONÇALVES (1.478), filho de-Antônio .Gonçalves
RODOLPHO
.JOAQUIM .DA SILVA (1,496), filho de Joaquim
Bastos, e de Rosalina Figueira* Bastos,., nascido a- 17 de
••
Inácio
da
Fonseca, e de Luiza Maria-da Conceição, nasfevereiro de 1913, no. Estado do Rio de Janeiro, operário,
cido a 9 de agosto.de 1884, no Dislricto Federal-, lavrador, '
solieiro, com domicilio eleitoral no districtp. municipal
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
de Santa Cruz. (Qualificação'requerida B . E . 4.758.)
Campo Grande. (Qualificação ex-officio.).-;
JOSÉ PEREIRA DA SILVA -(1.479), fiiho de Pedro Pereira
JOÃO RAMOS DE OLIVEIRA (2.104), filho de'João Manoel
- ,da Silva e de Ernestina Cordeiro da Silva,-nascido a 23
Ramos e de 'Maria de Oliveira Ramos, nascido a 27 de
de abril de 1913, no Districto Federal, eletricista, soljulho de 1900, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
teiro, com domicilio eleitoral no districto, municipal de
Realengo. (Qualificação requerida B . E. 1.442.)
•.
Guaratiba, (Qualificação requerida.)
PETRONILHO FAUSTINO (1.480), filho de Manoel Faústino
- ,_.e dé Florinda Maria da Rosa, nascido a 31 de dezembro de " JOSÉ SAMPAIO DA. SILVA (2.105), filho de Alfredo Sampaio
» Silva e de-Delphina. Sampaio Silva, nascido a 25 de de1896, em Itaguahy, Estado do Rio de Janeiro, operário,
• solteiro,-com • domicilio "eleitpral no distrieto municipal • . ' -zembro de 1911, no Districto Federal, commercio, solteiKo; com domicilio eleitoral no districto..-municipal'de
de-Realengo. (Qualificação requerida..)
Campo Grande. (Qualificação' requerida.)
' HELENA ROSÁRIO (1.481), .filha de Juliana José da Silva, ' MANOEL
'JOSÉ BAPTISTA. (2,106), filho de Caetano. José
- nascida a 9 de fevereiro de 1914, no. •Dis.tricto Federal,
Baptista e ;de: Leopoldina Francisca da Silva, nascido- a
domestica, solteira, com. domicilio eleitoral, no districto27 de maio de 1907,.no Districto Federal, lavrador, "eamunicipal de Realengo. (Qualificação-requerida.)' •
sado, eom domicilio eleitoral no districto municipal-de
TEMISTOCLES DE OLIVEIRA (1.482), filho de F r e i s / d e , . Campo
Grande. (Qualificação requerida.)
' '••'
Vindo de Oliveira e dé Davina Mario de Oliveira, nasIGNACIO' ALVES DO NASCIMENTO (2.107), "filho de João
cido a 25 de março de 1909, no -Districto Federal, laAlves do Nascimento e de Cândida Maria da Conceição,
vrador, solteiro, com domicilo eleitoral no districto munascido a 25 de outubro de 1916, em Campo Grando, comnicipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio B. E. 647.)
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto-mu-JOSÉ CUSTODIO DA SILVA JÚNIOR (1.483), filho-de José
nicipal de Campo Grande. (Qualificação requerida.)
Custodio da Silva e de Soptra de Aguiar e Silva, nascido
ÁLVARO JOSÉ DO AMARAL (2.108), filho de.José Luiz" do
a 21 de junho de 1893, no Estado de Minas Geraes, enAmaral e de Adelaide Rosa da Silva, nascido a 28 de maio
genheiro, casado, com domicilio eleitoral no districto
de 1912, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domunicipal de Realengo. (Qualificação ex-officio.)
micilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande.
JOÃO, MANOEL DA SILVA (P.485), filho de Ina.cia Jacintha
• (Qualificação requerida.)
- '"
••
*' '
'
Cruz, nascido a 29 de julho de 1874; n o Districto
ARLINDO.JOSÉ BAPTISTA (2.109), filho de Caetano;"José
Federal, lavrador, casado, com domicilio .eleitoral no
Baptista ,e - de Leopoldina^Francisca da Silva, nascido a
districlo municipal de-- Guaratiba. (Qualificação reque'.
16 -de março de 1914, no Distrieto Federal, lavrador,
rida n. 5.506.) .
"
'solteiro,
com domicilio eleitoral no districto-municipal de
ELVIRA SOARES (1.486),. filha de José Antônio Soares e d e .
. Campo Grande. (Qualificação requerida.)
vv.
Maria Martiniana "Soares, naseda a 22 de outubro dé
MANOEL IGNACIO DA COSTA (2.111), filho de José Ignacio
1914, no Districto Federal, operaria, solteira, com doda- Costa e de Albertina da Conceição, nascido a 1 de j
micilio eleitoral no districtp municipal de Santa Cruz.
março de. 1897, no Estado de Minas Geraes, cliauffeur, ;
(Qualificação requerida n. Í.424.)
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de I
^ORTUNATA SOARES ' (1.487), filha d e Maria Antonia da
Santa Cruz. (Qualificação requerida.)
•!
Conceição, nascida a 15 de junho de 1909, no Districto
DEOLINDA MOUTINHO OLIVEIRA (2.054), filha de Joaquim
Jldderal, lavradora, casada, com domicilio eleitoral no
Moutinho Oliveira e de Angelina da Silva Pereira^nascida
districto municipal de Guaratiba. (Qualificação ex-ofa 17 de abril de 1905, no Districto Federal, domestica, caficio n. 866.)
.
" .
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal de j
JACY JACINTO BARBOSA (1.488), filho de João Jacinto BarSanta Cruz. (Qualificação requerida.).
,
".' .. ]
bosa e de Marcilia Ribeiro Barbosa, nascido a 27 de junho
NICOMEDES FERREIRA GOMES (2.056), filho de Luiz F e r - j
'de 1909, no Districtd Federal, lavrador, solteiro, com doreira Gomes e de lzabel Fontes, nascido a 16 de fevereiro j
micilio eleitoral no distrieto 'municipal de Guaratiba.
de 1909, em Cantagallo, Estádo'do Rio de Janeiro, , o p e - |
(Qualificação
ex-officio.)'
rario, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo m u - \
JOÃO MARTINS MOREIRA (1.489), filho de Moyses Martins
nicipal de' Realengo. (Qualificação requerida.) _ •. .
i
. -Moreira e de Florisbela Martins Moreira, nascido a 16
OSWALDO DOS SANTOS PEREIRA (2.097), filho de Heitor
de outubro de 1907, no Districto Federal, operário, solLauro Pereira e de Eugenia dos Santos Pereira, nascido
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
a 26 de abril de 1913, no Districto Federal, mechanieo,
Campo Grande. (Qualificação requerida B. E. 5.980.)
solteiro, com domicilio . eleitoral no districto municipal
ANTONIO INÁCIO DA SILVA (1.490), filho deJManoel Inácio
de Campo Grande. (Qualificação requerida.)
da Silva e d e L e o n a r i a Maria da Conceição, nascido a
DEJANIRA ALVES BOGDOCYRO (2.098), filha" de Ernesto
28 de'''março de'1901, no Districto Federal, operário, caBagdocyro e de Margarida Alves, nascida a 21 de janeiro
.sado, com domicilio eleitoral ho-districto municipal dede 1895, no Districto Federal, funcoionario municipal,
Campo Grande. (Qualificação requerida
1.549.) casada, com domicilio eleitoral no districto municipal
FRANCISCO DA SILVA MEDELLA (1,491), filho dé Hermes
de Campo Grande. (Qualificação requerida.)
Medella e de Maria da Gloria Medella, nascido a 26 de
FRANCISCO CONTE (2.099), filho de João.Conte e de Agrioutubro de 1913, no Districto Federal, estudante, solsani Conte, nascido a 26 de novembro de 1901, no Dis. teiro, com.- domicilio'-eleitoral no districto municipal de
tricto Federal, industrial, casado, com domicilio eleitoral
Campo Grande. (Qualificação requerida n. 744.)
1
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no districto-municipal de Campo Grande.' (Qualificação WALDEMAR. MONTEZ DA COSTA (2.024), filho de Bernardino José da Costa e de Carlota* Guedes da Costa, nasrequerida.)
cido a 15 de agosto de 1910, no Districto Federal, laMANOEL XAVIER GOMES (2.100), filho de Sebastião Xavier
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districicr muda Costa e de Donatila Maria de Carvalho, nascido a 14
nicipal de Guaratiba. (Qualificação ex-officio B. E. 77,
de' outubro de 1912, no Districto Federal, operário, soln. 825.)
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
ANTONIO THEODORO DE SOUZA (2.029), filho de Manoel
Campo Grande. (Qualificação requerida.).
Theodoro de Souza e" de Maria da Conceição, nascido a
BENJAMIM BOTELHO DE MACEDO (2.103). filbo de José
26 de maio de 1914, em Jardim, Estado cio Gearii,. ope> Botelho de Macedo Júnior e de Carlota Campos Botelho,
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nascido a 15 de julho de 1914, no Districto Federai, açounicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida.)
gueiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u A.RLIKDA FERNANDES BELF0RT (2.023), filha de Antônio
nicipal de Campo Grande. (Qualificação requerida.)
Gomes Fernandes e de Arlinda Guimarães Fernandes,
MARCELLINO BARBOSA . DE ARAÚJO (2.045), filho de
nascida a 24 de abril de 1906, no Districto Federal, doDomingos da Silva Araújo e de Julia Barbosa de Araújo,
mestica, casada, com domicilio eleitoral no districto munascido a 3 de janeiro de 1906, no Districlo Federal,
nicipal de Realengo. (Qualificação.)
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto SÉRGIO RIBEIRO (2.030), filho de Albino Pereira Ribeiro
municipal de Realengo. (Qualificação requerida.)
e de Emilia Gularte Ribeiro, nascido a 16 de j u n h o ' d e
JOSÉ DE SOUZA COELHO (2.048), filho de Roberto de
1894, no Estado do_Rio de Janeiro, empregado municipal,
Souza Coelho e de Lãura. Pinto Botelho, nascido a.-2 de
casado, com domicilio eleitoral no districto mumcipal de
julho de 1910, Districto Federal, lavrador, casado, com
Campo Grande. (Qualificação •requerida.')
domicilio eleitoral no distrieto municipal de 'Campos ANTONIO NUNES DA SILVA (2.031), f i l h o d e Pedro Nunes
Grande, f Qualif icação requerida.)e de Thereza Maria da Silva, nascido'.a i de.agosto de
.WALDEMAR AFFONSO DE FREITAS (2.049), filho de Oíym1912, em Angra dos Reis, Estado dd Rio de Janeiro, opepio Affonso de Freitas e de Gracelina Lira da Conceição,
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto munascido a «5 de junho de 1913, no Districto Federal, openicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida.)
rário, solteiro, com- domicilio eleitoral no districto m u - JOÃO TRAVERSO (2.032), filho de Antônio Travèrso e de
nicipal de Santa. Cruz. (Qualificação requerida.)
Rosa Celestina, nascido a 8 de fevereiro de 1913, no EsANTÔNIO CARDOSO DOS SANTOS (2.051), filho de Faustino
tado do Rio'de Janeiro, mechanicD, solteiro, com .domicilio
Cardozo dos Santos e.de Maciniana Maria da Conceição,
eleitoral no districto municipal, de Realengo. (Qualifinascido a 4 de Janeiro de 1915, no Districto Federal,
cação requerida.)
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto MANOEL BENTO DA SILVA (2.033), filho de Capitulino Bermunicipal de Santa Cruz: (Qualificação requerida.)
nardino Pimenta e de Maria José de Oliveira, nascido a 15
ELIAS NICOLAU HAICK (5.826), filho dõ Nicolau -Gabriel
de julho de 1900 no Eslado do,R o de Janeiro, operário,
e de Rachide Gabriel, nascido a 26 de. dezembro-tie Í90v,
casado, com domicilio eleitora! no districto municipal de*
no Districto Federal, commercio. solteiro, com domicilio
Realengo. (Qualificação requerida.)
eleitoral no districto municipal de Santa Cruz,- (QualiJOSÉ
ANTONIO DA SILVA (2.015), filho de Antônio Narficação requerida.)
••
cizo da Siiva e de Joaquina Vieira da Costa, nascido a 27
NESTÓR DE SOUZA (5.988), filho de Emidio de Araújo e
de setembro de 1905, no Estado de Alagoas, lavrador, i
de Lauriana Francisca, nascido a 31 de dezembro de
solteiro, com donveitio eleitoral, no districlo municipal
1893, em Itacuíussá, Estado do Rio^de Janeiro, emprede Campo Grande. (Qualificação cx-officio. B. E. 7 7,
gado municipal, casado, com domicilio eleitoral no disn. 282.)
tricto municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida.) HÉLIO PEREIRA SEIXAS (2.016), filho de João Guilherme
JOSAPHÁ " MENDES DE SÁ (2.053), filho de Custodio
dc Brito Seixas e de Nemises Pereira da Costa, nascido a
Mendes de Sá e de Rita Pereira Mendes, nascido a 27 de
30 de janeiro de 1911, no Estado de São Paulo, lavrador,
dezembro de 1900, em Porto Novo da Cunha, Eslado do
solteiro, com domicilio eleitoral no distecto municipal
Rio de Janeiro, cozinheiro, solteiro, com domicilio eleide Campo Grande. (Qualificação ex-officio, B. E. 77.)
toral no distrieto municipal de Realengo. (Qualificação.) RAYMUNDO PEREIRA CARDOSO (2.017), filho de Manoel
JUNAT VIANNA (2.035), filho de Jovino .Vianna e-de Maria
Pereira Cardoso e de Joaquina Pereira, nascido a 31 de
Thereza Rodrigues, nastvdo a 14 de março de 1910, no
agosto de 1906, no Districto Federal, operário, casado,
Estado do Rio de Janeiro, empregado do comniercio. sol' com domicilio eleitoral nò dislricto municipal de Campo
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
Grande, .(Qualificação requerida.)
Realengo.. (Qualificação ..requerida.)
JOSÉ PEREIRA DE SOUZA (2.018), filho de Francisco dé
Souza Coelho e de Stella Pereira, da Silva, nascido a'20
BENEDICTO PEREIRA (2.036), filho de Saturnino José Pede fevereiro de 1892, em Passa Três. Estado do Rio de
reira e de Flasisbella dos Santos Pere ra, nascido a 12
Janeiro, funecionario publico, solteiro, com domicilio
de maio de'1898, no Estado do Rio de Janeiro, operário,
eleitoral no districto municipal de Realengo. (Qualificasado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
cação requerida.)
Realengo. (Qualificação requerida.) '
.
MARIA MAGDÁLENA CRAVEIRO DE MAGALHÃES (2.037), DARCY FRAGA DAMASCENO (2.019)., filho de Antônio Dias
Damasceno e de Bernardina Fraga Damasceno, nascido
filha do Joaquim Silva Cruz e de Theotonilla Monteiro
a 6 de agosto de 1904, no Estado de Minas Geraes, emCruz, nascida a 27 de outubro de 1906, em Belém. E s pregado no commercio, casado, com domicilio eleitoral
tado do Pará, domestica, casada, com domicilio eleitorai
no districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação r e no districto municipal de Realengo. (Qualificação requequerida.)
rida.)
EURIPEDES SOARES (2.038), filho de Narciso Soares e de JOÃO BAPTISTA RAMOS (2.022), filho de Sebastião Pereira
Ramos e de Joanna Silva Ramos, nascido a 1 de agosto
Urania/Venus de Siqueira Soarei, nascido a 10 de maio
de 1916, no Districto Federal, operário,' solteiro, com dode 191,3, no Districto Federal, operário, commercio, com
micilio eleitoral no districto municipal de Santa Cruz.
domicilio eleitoral no districto municipal de. (Quali(Qualificação requerida.). '
, ficação requerida.)'
PEDRO GOMES DE OLIVEIRA (2.039), filho de Henrique MIGUEL FRANCISCO DOS SANTOS (-2.023;. filbo dc Manoel
Francisco Pereira e do Jovita Maria dos Santos, nascido
Gomes de Oliveira e de Perciliana Maria de Jesus, nascido
a 10 de dezembro de 1908, no Estado rio Rio de Janeiro;
a 3 de junho de 1905, no Estado do Rio de Janeiro, opeoperário, solteiro, com doríiicilio eleitoral no districto
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mumunicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida.)
nicipal de Realengo. (Qualificação requerida.)'
ÂNGELO BARTHOLOMEU (2.040), filho de Ângelo Bartho- WALDEMAR RIBEIRO (2,002), f i l h e de Antenor Ribeiro e
de* Julia Ribeiro, nascido a 14 de novembro de 1915; no
loíneu e de Hester "Bartholonieu, nascido a 1 de agosto
Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com
de 1910, no Districto Federal, operapo, solteiro, com
domicilio eleitorai no distrieto municipal de. Realengo,
domicilio eleitoral no• districto . municipal de Realengo.
(Qualificação requerida.)
(Qualificação requerida.) .
LUIZ SEVERIANO (2.041), filho de Antônio Severiano e de JOSÉ CHELLES (2.004), filbo de Luiz-Chelles e de Rosa
Chelles, nascido a 15 de setembro 'de 1896, no Estadc
Rosa Severiano, nascido a 9 de dezembro de 1909, no Disdo Rio de Janeiro,, lavrador,.casado,.com domicilio eleitricto Federal, 'empregado no commercio. solteiro, com
toral no districto municipal de Campo Grande. (Quadomicilio eleitoral no districto municipal de Realengo.
lificação ex-officio B . E . 77, n. 491.)
(Qualificação requerida.)
e
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AMATJEÜ "ROSA- (2".005), ;fiihó de José de Souza Rosa e- d e - - / d e outubro de 1886, no Districto' Federal, funecionario
'Ho-norina -Antonia dos Santos, nascido a 19 .de dezembro, ',
municipal, casado, ;com domicilio eleitoral no districto'
de 1912, no Districto Federal, operário,- solteiro, com
.- m u n i c i p a l ' d e Santa-Cruz.' (Qualificação ex-officio
B.
.domicilio eleitoral rio districto municipal.- de• Santa' - '"E. 39.)
. . ' - . .
Cruz. (Qualificação requerida.)
„••,'"•
JOSÉ DE OLIVEIRA FILHO (2.183), filho de José da Silva-•
JOSÉ SJ_MÃ.O DE-MEDEIROS. (2.008),;filho -de,;Símão 'Fran-,,"
Oliveira/e'de Herculana-Nunes-de Oliveira,-nascido-a 2 2 "cisõo de .Medeiros *'s<- de paulina.- Garvalba-es- Medeiros, de -agosto- de 1909, no .Districto Federal", 'funecionario
nascido a 6- d e . maio--.de 1881', nó. Estado " do Rio de'...
municipal, casado, com domicilio eleitoral no- distrieto"
Janeiro,.lavrador, casado,-com domicilio eleitora! nõ .
> municipal de Guaratyba. (Qualificação ex-offieio
B.
districto - municipal de Campo Grande. (Qualificação .
E. .73.). "' '
ex-officio B . E . '77,' o. 279..)
C
.' •
PHARAILDE' CINTRA VIDAL, filha de Joaquim de Araújo ÍVALDEMAR HORTÉNdO-" BASTOS (2.011)» íilho de A n - " '
Cintra Vjdal è.de Alzira Rosa Cintra Vidal,"nascida a 11
' tooio . Horlencio4.Bastos Júnior e de Elisa .Morena da
de junho de. 1899,. no'- Districto Federal, funccionaria "mu-,
Silva,'nascido .a 3 0 de maio de 1907, no Distrieto Fedeíal,'-;
n i c i p a l , solteira, com domicilio eleitoral no districto mu--"
operário, casado., com' domicilio eleitoral no districto
nicipal de-Santa Cruz. (Qualificação ex-officio B. E.-71.V
municipal de. Realengo.' (Qualificação requerida.)
.SEBASTIÃO PIMENTEL'-/ÍU-NES (2.145), filho 'de ' Manoel
ROBERTO MAGALHÃES CARNEIRO (2.012), filho de Ho- Gregorio Nunes e de Maria Pimentel Nunes, nascide a
norio Magalhães Carneiro e dé" Maria Haniquim Carneiro, .- .-25 de agosto de 1913, no Districto'Federal, commercio,
nascido à 17'de fevereiro de 1.915, no Distrieto Federal,
-casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
Guaratyba.. (Qualificação requerida.)
municipal-de Realengo. (Qualificação requerida.)
ARMANDO CÂNDIDO DIAS (2.146), .filho .de Cândido Dias
ANTONIO SILVERIO (2.0.14), filho de José Silverio e.de
e de Maria Francisca.-da Conceição, nascido a 15 de
- Maria Francisca de Souza, nascido a .12 de agosto de 1897,^
agosto r^le-l 887, noTDisjtrietó Federal, operário, casado,
no Estado 8o*Rio 'de Janeiro, operário, casado, com domicom domicilio eleitoral no districto municipal de Campo?
cilio eleitoral'no districto municipal de Santa Cruz.
Grande. (Qualificação requerida.)
JULIETA ALVES DE CARVALHO (2.18-5), filha de José
BENIGNO LUIZ DA SILVA (2.149), filho de Benigno Antônio
Bento Pereira e dé Guiihermina Alves Pereira, nascida
da Silva, nascido a 6 de setembro de 1911, no Districto
a 4 de agosto de 1S90, no D i s t r i t o Federal, funccionaria
Federai, operário, solteiro, com < domicilio eleitora! no
municipal, casada,, com domicilio eleitoral no districto
districto municipa! de Campo Grande. (Qualificação r e municipal de Guaralvba. (Qualificação ex-officio
B.
querida .)
. „•
E . 74.) "
BARTHOLOMEU JOSÉ DA SILVA (2.174); filho de Domingos
JURACY DE OLIVEIRA (2.057), filha de Bento Miguel de
José da Silva e de Anna Feliciana 'Ferreira, nascido a
Oliveira Júnior e de Benedicta Maria de Oliveira, nascida
17.de dezembro de 1901, em São Raymundo Normate,
a 7 de abril de .1912, no Districto Federal, commercio,
Estado do Piauhy, militar,'.casado, com'domicilio eleisolteira, com domicilio eleitoral no districto municipai de
toral no districto municipal de Realengo.' (Qualificação
Realengo-. íQualificação requerida.)
ex-officio B. E . 84.)
ANTONIO GÓES (2.063), filho de Manoel Francisco Góes
e de Maria Augusta Góes, nascido a 30 de janeiro de iOOS, - ARLINDO AURÉLIO DE CARVALHO (2.175), filho de Aurélio Pereira de Carvalho e de Thereza Maria de
no Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio
Carvalho, nascido a'25 de" julho de 19.00, em Parnahvba,
eleitoral no dislricto municipal de Guaratyba. (QualifiEstado do Piauhy, I sargento, solteiro, com domiciliocação ex-officio B . E . 77.)
eleitoral, no districto municipal de Realengo;. (QualifiWALDEMAR FRANCISCO CANEJO (2.065), filho de Manoel
cação ex-officio B, E . 78.)
. '
Francisco Canejo e de Manoel la do Carmo Damazio,
ANTONIO
DA
COSTA
LIMA
(2.176),
filho
de
Dedo
da
Costa
nascido a 6 de setembro de 1-898, no Districto Federai,
• Lima e d e Paulina Maria de Lima, nascido a 13 de" junho,
commercio,, casado, com domicilio eleitoral no districto
de 1893, em Limoeiro, Estado de Pernambuco, militar,
• municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida.)
casado, com domicilio eleitoral no districto municipalANTONIO TEIXEIRA FERRAZ (2.066), filho-de Helena Telles
de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio B. E . 78.)
do Espirito Santo, nascido a 13 de julho de 1.916, no
ALAN KARDEK.MARTINS:DA SILVA REIS (2.177), filho de
Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleiAntônio Praxedes' da Silva Reis e de Adelia Martins da.
toral no districto municipal de Campo Grande. (Qualiyf-, • Silva Reis, nascido a 20 de novembro de 1895, em Penedo,
ficação requerida.)
Estado de. Alagoas, militar, casado, com domicilio eleiBERNARDINO DA SILVA TRINDADE (2.072), fiiho de
toral no.districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação
Ignacio da Silva Trindade e de Maria Isabel da Conceição,
ex-officio B . E . 77.)
,
",
nascido-a 1 de março de 1879, no Rio de Janeiro, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto m u - 'MANOEL JOSÉ DE CARVALHO (2.122), filho de Olympic
José de Carvalho e dè Carolina de Carvalho, nascido no
nicipal de Campo Grande. (Qualificação requerida.)
Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleiALICE DE SOUZA \2.077), filha de Christovam Pereira de
toral no districto municipal de Santa' Cruz. (QualifiSouza e de Paula Francisca, nascida a 17 de maio de
cação ex-officio B. E . 77.)
>
1913, no Districto Federal,, domestica", solteira, -eom.do'.micilio eleitoral no, districto municipal de Santa Cruz. ' MANOEL DA COSTA CAMPOS (2.131), filho d e Antônio da
Costa Campos-e de Geronima de Azevedo Campos, nascido,
(Qualificação requerida.)
a 21 de janeiro de 1898, em Portugal, proprietário, casado,
-ELIESE FRANCISCO DOS REIS (2.178), filho" de "Francisco
com domicilio eleitoral no districto municipal de -Santa.
Correia dos Reis' e de Martinha Maria da Conceição,'
Cruz. (Qualificação requerida.)
nascido a 21 de janeiro dc 1899, em Joazeiro, Estado da
VICENTE.DE PAULA (2.136), filho de Isidoro-Mande! JoaBahia," militar, casado, com domicilio eleitoral no disquim e de Beatriz Rosa de Jesus, nascido a 31 de janeiro
tricto municipal de Realengo. (Qualificação
ex-officio
de 1-889, em Barbacena,,. Estado de Minas, operário, sol• . B . E.V84.)
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
EDUARDO REIS COSTA (2.179), filho de Osório Luiz Reis
Guaratvba. (Qualificação requerida.)
•
•.Costa e de Emilia Rosa Reis Costa, nascido a 5 de seDAKIR AUGUSTO XAVIER DE BRITTO (2.1-40), filho ,de
tembro de .1898, • em Belém, Estado do Pará, militar,
Frederico Augusto Xavier de Britto e de Alfreda Xavier
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
de Britto, nascido' a- 13 de março de 1-913, no Districto
Realengo. (Qualificação ex-officio B . E . ' 7 8 . _ ) .
Federal, lavrador, solteiro,, com domicilio eleitoral no
Jf 3É MERINDO DOS SANTOS (2.180), filho de José Ber• districto municipal de Campo Grande. (Qualificação exnardo Gomes e de Maria Rita, nascido a 1 de janeiro
.. officio B . :E. 7 7 . ) .
- "
dé' 1888, em Penedo, Estado de Alagoas, militar, viuvo,
MINOTTI DE FREITAS. (2.141), filho de Francisco Xavier
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Reade Freitas e de Francisca Federoff de Freitas, nascido a
Jengo-.'(Qualificação ex-officio B . E . 71.)
.
• " .
' - 26 de. junho d è 1911, no Districto Federal; lavrador, sol'SERAPHIM VIEIRA DE ANDRADE (2.181); filho de P e r c e teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
liano Vieira <k Andrade' e de Maria Antonia puar,te, •
Campo Grande. (Qualificação ex-officio B . E . 77.)
nascido a 9 de maio de 1891, :no Districto Federal, emANTONIO PAES DOS SANTOS (2.142), filho de José Paes
pregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no
dos Santos e de Maria das Dores, nascido a 8 de outubro districto municipal de Guaratyba. (Qualificação
ex-.
de 1912, no-Rio de Janeiro, lavrador, solteiro, com doofficio B . E . .59.)
'
•
micilioeieitoral no districto municipal de^Campo. Grande.
• GREGÕRIO ALVES DA LUZ (2.182), filho de Júlio Alves
(Qualificação ex-officio B . E . 77.)
. , •*
' '
.da-Luz* e de Francisca Maria da Conceição, nascido a 13
:

l

o

;

L
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ANTÔNIO JOSÉ RIBEIRO (2.143), filho de Gregorio José
Ribeiro e de Avelina Ferreira da Conceição, nascido'a
13 de janeiro de 1914, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Campo Grande. (Qualificação requerida.)
ARY DE AGUIAR (1.600), .filho de Juiio de Aguiar e de
Carmen Romana, nascido a 9 de agosto de 1908, no
Estado do Rio Grande do Sul, lavrador, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande.
(Qualificação ex-officio B . E . 396.)
OSCAR MOREIRA DA SILVA (1.603), filho de Miguel Moreira da Silva e de Maria José da Conceição, nascido a
2 de março de 1900, no Rio de Janeiro, lavrador, casado,
çom domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
Grande. (Qualificação ex-officio B . E . 346.)
HONORIO MACHADO DA SILVA (1.606), filho de Manoel
Machado Silva e de Aurora Maria de Jesus, nascido a
24 de abril de 1877, no Rio de Janeiro, lavrador, viuvo,
com domicilio eleitoral no districto municipai de Campo
Grande. (Qualificação ex-of ficio B . E . 256.)
ALARICO ABILIO CAMPOS (1.609), filho de Antônio Campos
da Silva e de Maria Nazareth da Silva, nascido a 14 de
fevereiro de 1906, no Estado de Ceará, lavrador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo
• Grande. (Qualificação ex-officio B . E . 211.)
ALYPIO PEREIRA CHAVES (1.010), filho de Victorino Pereira Chaves e de Leopoldina Maria da Conceição, nascido
a 21 de dezembro de 1881, nò Districlo Federal, lavrador,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Campo Grande. (Qualificação ex-officio B . E . 212.)
IAUST1NA DUARTE GUIMARÃES (1.011), filho de Aureliano
Antônio Duarte e de Rosa Luiza de Sampaio, nascido a
4 de maio de 1876, no Distrieto Federal, domestica,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Realengo. (Qualificação requerida B. E. 291.)
AGENOR MARIA DE FREITAS (1.614), filho de Herculano
Maria de Freitas e de Antonia Francisca da Silva, nascido
a 14 de setembro de 1892, no Estado de Minas Geraes,
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Campo Grande. (Qualificação ex-officio B.
E . 200.)
ELZA FRAGA DE OLIVEIRA (1.615), filha de Edgard Fraga
de Oliveira e de Elvira Ribeiro de Oliveira, nascida a
14 de setembro de 1912, no Districto Federal, domestica,
• solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Santa Cruz. (Qualificação requerida n. 1.648.)
EULINA FRAGA DE OLIVEIRA (1.614), filha de Edgard
Fraga de Oliveira e de Elvira Ribeiro de Oliveira, nascida
a 10 de maio de 1914, no Districto Federal, domestica,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Santa Cruz. (Qualificação requerida n. 1.647.)
JíAIR DE AZEVEDO (1.618), filha de Sebastião Luiz de
Azevedo e de Vicentina Josina Azevedo, nascida a 3 de
janeiro de 1915, no Districto Federal, domestica, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal dc Campo
Grande. (Qualificação requerida n. 796.)
•CLAUDIONOR HENRIQUE DE MORAES (1.622), filho de
Albertino Henrique de Moraes e de Amélia Maria da Conceição, nascido a 25 de julho de 1909, no Districto F e • deral, empregado publico, casado, com domicilio eleitoral,
no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação
requerida n. 1.326.)
ANTONIO DUARTE (1.623), filho de Joaquim Duarte e de
Francisca Gonçalves dos Santos, nascido a 12 de junho
de 1901, no Estado do Rio Grande do Norte, bombeiro,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Guaratvba. (Qualificação requerida n. 847.)
WALDEMAR BAPTISTA MOREIRA (1.625), filho de Anacleto Baptista Moreira e de Luduvim Rosa Moreira,
nascido a 18 de outubro de 1902, no Districto Federal,
commercio, casado, com domicilio eleiloral no districto
municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida B .
n. 1:013.) '
JOSÉ PEREIRA DE REZENDE (1.626), filho de Francisco
Pereira de Rezende e de Ambrozina Garcia de Rezende,
nascido a 18 de abril de 1902, no Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral nó districto municipal de Santa Cruz. (Qualificação ex-officio, n. 720.)
IRACEMA TERTULIANO SUZART (2.723), filha de Aecenio
Marques Pereira Suzart ó de lligyna Benjamin Suzarf,
nascida a 28 de abril de 1909, no Districto Federal, professora, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipa de Guaratyba. (Qualificação requerida n. 2.202.)
JOSÉ OLIVA (2.717), filho de João Oliva e do Maria José
Oliva, nascido a 7 de janeiro de 1909, no Districto Federal,
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operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Campo Grande. (Qualificação requerida
n. 306.)
ALBINO. DE PAIVA ALVES (2.718), filho de Christovão
Vieira Alves e de Jacyntha de Paiva Alves, nascido a 18
de março de 1912, no Districto Federai, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal de
Campo Grande. (Qualificação requerida n. 63.)
OSCAR FRANÇA LEITE (2.719), filho de Pedro Rodrigues dos
Santos França Leite e de Elisa Ortemam França Leite, o
nascido a 12 de março de 1888, no Estado do Rio de Janeiro, desenhista, casado, eom domieiiio eleitoral no
districto municipal de Guaratyba. (Qualificação requerida n. 1.889.)
CARLOS JOSÉ DA CRUZ (2.720), filho de .Antônio José da
Cruz e de Maria de Paula Pinto, nascido a Í2 de sejembro
de 1866, no Distrieto Federal, operário, casado, com domicilio .eleitoral no districto municipal de Guaratyba.
(Qualificação requerida n. 5.726.)
.
ANTONIO JOSÉ DE SOUZA (2.721), filho de Augusto? dos
Santos Souza e de Olympia Maria de Azevedo, nascido
a 2 de janeiro de 1910, no Districto Federal, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal
• de Guaratyba. (Qualificação requerida n. 1.895.)
Districto Federal, aos 31 de agosto de 1934. — O escrivão,
João Aguiar Júnior.
Primeira

Circumscripção

PRIMEIRA ZONA ELEITORAL
(Districto municipal de Candelária)
Juiz — Dr. Decio Cesario Alvim

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

RUDAH GONÇALVES DA SILVA (1.562), filho de Gaston
Gonçalves da Silva e de Maria Ignez Lourenço Gonçalves
da Silva, nascido a 30 de março de 1899. em S. João Baptista, Estado do Rio Grande do Sul. funecionario publico, casado, com domicilio eleiloral no districto municipal
de Candelária. (Qualificação "ex-officio"))
JOSÉ OTTO RIBEIRO (1.563). filho de Antônio Ribeiro e'dc
Grazia Tirone, nascido a 6 de novembro de 1909, no Districto Federal, solicitador. solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal de Candelária. (Qualificação
"ex-officio".
JOSÉ SECCO (1.564), filho de Frederico da Cruz Secco e de
Maria Luiza de Abreu Secco, nascido a 15 de março de
1907. em Florianópolis, Estado de Santa Catharina, funecionario publico, solteiro com domicilio eleitoral no dis• tricto municipal de Candelária. (Qualificação "ex-officio".)
DJALMA BAPTISTA (1.565), filho de João Baptista e dc*
Maria Baptista,' nascido a 28 de dezembro de 1907, em
PelotíiiS. Estado do Rio Grande do Sul, funecionario p u blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária. ÍQualificação "ex-officio".)
WALTER GOULART RODRIGUES (1.566), filho de Arminio
Goulart Rodrigues e de Ida Escobar Goulart Rodrigues,
nascido a 14 de janeiro de 1914, no Districto Federal,
funecionario publico, solteiro, cpm domicilio eleitoral no
districto municipal de Candelária. (Qualificação "exofficio".)
JOSÉ RENAULT DURÃES CASTANHEIRA (1.567). filho de
José Augusto Durães Castanheira e de Alice Antoniette
Renault Dura es Castanheira, nascido a 14 dc março de
1884,-cm Barbacena, Estado de Minas Geraes. commercio, casado com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária. (Qualificarão "ex-officio'".)
FREDERICO LUIZ FERREIA LAGE (1.568), filho do .Frederico Ferreira Lage o de Alice d'OIiveira Ferreira Lage,.
nascido a 9 de novembro de 1889, em Paris, França, commercio,. casado com domicilio eleitoral no'districto m u nicipal de Candelária. (Qualificação "ex-officio"'.)
PAULO GOMES DE MATTOS (1.569) filho de Álvaro Gomes
de Mattos e de Julieta Porto de Mattos, nascido a 2 de
janeiro de 1895, em Petropolis, Estado do Rio de J a neiro, commercio; casado, com domicilio eleitoral no dis-
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1885, .em "Rio Novo, Estado de Minas Geraes, do commertricto "imune.pai üe iJaiid«iai-«a (,visiafi 11ea<;àu• "ex-offi-cio, casado, com domicilio eleitoral no districto municio".)
cipal de Candelária. (Qualificação
'ex-officio.)
JOÃO BAPTISTA DE LIMA (1:570) íilho de Manoel de Lima
Coutinho e de Francisca Borja do Carmo, nascido a.24 CARLOS FELIX SOBRAL (1.586), filho de José da Trindade
Sobral e de Maria S Sobral, nascido a 15 de outubro
de junho de 1901, em Maragügy, Estado de Alagoas, comde '1903, no Districto Federal, do commercio, solteiro,
mecio solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i com domicilio eleitoral no districto municipal de Candepal de Candelária, (Qualificação "ex-officio".)
lária. (Qualificação
ex-officio.)
TONY CÉSAR LEITE (1.571), filho de João César Leite e de
. Josephina Gonçalves Leite nascido.a 25 de março dè HERALDO DA ROCHA AMARAL (1.587), filho de Eduardo
Augusto do Amaral e de Violeta da Rocha Amaral, nascido
1900 em Faria Lemos, Estado de Minas Geraes commera 26 de outubro de 1896, ho Districto'Federal, do. comcio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municimercio, soltciaó, com domicilio eleitoral no districto m u pal de Candelária. (Qualificação "ex-officio".)
nicipal de Candelária. (Qualificação
ex-officio.)
JOSÉ EDUARDO DE LIMA E SILVA (1.572), filho de José JOSE' AUGUSTO FRANCA (1*.588), filho de Cyriaco José de
de Lima e. Silva e de Jedime Medjé dô Lima :e Silva,
França e de Maria da Conceição França,, nascido a 6 de
nascido a 22 de fevereiro de 1892, no Districto Federal,
novembro de 1897, em Penedo, Estado de Alagoas, a r r u commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
mador, casado,, com domicilio eleitoral no districto mumunicipal de Candelária, (Qualificação "ex-officio".)
nicipal de Candelária. (Qualificação
ex-officio.)
RAUL COSTA (1.573), filho de Antônio Alves Costa e de
OCTACILIO BARROSO PEREIRA (1.589), filho de Oscar BarMaria Paula Guedes Costa, nascido a 31 de janeiro de
roso Pereira e de Isabel Barroso Pereira, nascido a 24
.1884, no Districto Federal, commercio, casado, com domi-"
dé dezembro de 1909, no Districto Federal, funecionario
.cilio eleitoral no districto municipal de Candelária.
do Lloyd, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
(Qualificação "ex-officio".)
municipal de Candelária. (Qualificação "ex-officio".)
ISA IAS DO AMARAL PINTO (1.590), filho dé Isaias Mathias
JOAQUIM- DE SOUZA SANTOS MOREIRA" (1.574), filho de
Pinto e de Joventina do Amaral Pinto, nascido a 12 de
Joaquim, cie Souza Santos Moreira e de Alzira de Araújo
setembro de 1906, no Dislricto Federal, funecionario do
Santos Moreira, nascido a 25 de abril de 1905, em Mado Lloyd Brasileiro, casado, com domicilio eleitoral no
cahé, * Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com
districto municipal de Candelária. (Qualificação '"ex-ofdomicilio eleitoral no districto municipal de Candelária.
. íicio".')
(Qualificação requerida.)
•
MARIA AMÉLIA DA SILVA MAGALHÃES (1.575), filha de
Ricardo Henriques da Silva e de Amélia Carolina Varella CID RANGEL DE CERQUEIRA (1.591), filho de Vicente
Vieira de Cerqueira e de Adelia Rangel de Cerqueira,
da Silva, nascida a 20 de abril de Í880, no Districto F e nascido a 28 de julho de 1905, no Districto Federal, do
deral, funccionaria publica, viuva, com domicilio eleitocommercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
ral no districto municipal de Candelária. (Qualificação
municipal dê Candelária. (Qualificação requerida.)
ex-officio.)
\ ROBERTO MENDES MALHEIROS FILHO (1.592), filho • do
CYRILLO OLYMPIO DA CRUZ (1.576), filho de Damião JoaRoberto Mendes Malheiros e de Maríiza' da. Silva .Malheiquim da Cruz e de. Raymunda Maria da Conceição, nasci„ros, nascido, a 2.7 de abril de 19.10, no Districto Federal,
do a 24 de dezembro de 1883, em Villa do Touro, Estado
do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no disdo Rio Grande do Norte, operário, casado,, com domicilio,
tricto municipal de Candelária. (Qualificação requerida.)
eleitoral no districto municipal de Candelária. (Quali- ANTONIO MOREIRA DO CARMO (1.593), filho de -Clemente
ficação
ex-officio.)
Fernandes dos Santos e de Maria Ignacia do Carmo, nasBELMIRO FERREIRA (1.577), filho de Gregorio Lourenço
cido a 2 de julho de 1902, em São João d'El-Rey (EsFerreira e de Fé Maria da Conceição Ferreira, nascido a
tado de-Minas Geraes), contador, solteiro, com domicilio
26 de julho de 1888, m Abaeté, Estado do Pará, carpineleitoral no districto municipal^ de Candelária, (Qualifiteiro naval, solteiro, com domicilio eleitorai no districto
cação requerida.)
*
i
municipal de Candelária. (Qualificação
ex-officio.)
TITO LOPES DA SILVA (1.594), filho de Eduardo Lopes da
BRUNO ALBERTO ROEDEL (1.578), filho dá Augusto F r e Silva e de Maria Thereza de Castilho Lopes, nascido a
derico Roeciel e do Guiihermina Boster Roedel, nascido
24 de dezembro de 1910, em Ribeirão Preto (Estado de
a 28 de setembro de 1896, em Minas GoraesMGSHRDL
São Paulo), estudante, solteiro, comi domicilia eleitoral
commercio, casado,. com domicilio eleitorai no districto
no districto municipal de aGndelaria. (Qualificação r e municipal de Candelária. (Qualificação requerida.)
querida.")
•
NELSON MALLEMONT REBELLO (1.57.9), filho de Manoel JOSE' NA'ZARE' TEIXEIRA DIAS (1.595), filho de Augusto
da .Silva Rebello e de" Hortencia Mallemont Rebello, naFerreira Dias e de Rosa Amélia Teixeira Dias, nascido
scido a 14 de março de 1905, no Districto Federal, do
a 15 de outubro de 1912, em Belém,. (E.stado do Pará),
commercio', casado, com domicilio eleitoral no districto';
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral
municipal de Candelária. (Qualificação requerida.)
no districto municipal de aGndelaria.)
JOSE' TRANO (1.580),. filho de Pedro Trano e de Adalgiza ADOLCINO CRUZ* DE OLIVEIRA FILHO' (1.596), filho de
Adolcino. Cruz de Oliveira e de Thereza Gimfra de OliMascarenhas Trano, nascido a 10 de dezembro de 1900,
íunecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
no Districto Federal, motorista, solteiro, com domicilio
veira, nascido a 10 de maio de 1913, em Barra do Pirahy,
eleitoral no districto municipal de Candelária. (Qualifidistricto municipal de Candelária. (Qualificação "excação requerida.)
officio". '
•
BENEDICTO SANTIAGO (1.581), filho de João Gregòr.io Santiago e de Maria Antônio Conceição, nascido a 19 de maio MARIA LUIZA LOCHARD RODRIGUES (1.597), filha de Guide 1895, no Estado de São Paulo, operário, solteiro,, com
lherme Magno da Silva" e de Lydia Penaforte Magno da
•domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária..
Silva, nascida a 11 de-fevereiro dc 1902, no Dislricto F e (Qualificação requerida.)
deral, professora, casada, com domicilio, eleitoral no disPEDRO PAULO DO VALLE (1.582), filho.de The.otonio Cae. tricto municipal de'Candelária. (Qualificação requerida.),;
tano dp Valle e do Maria Delphina, nascido a 29 de junho A N T O N I O RODRIGUES DE FARIA (1..59S), filho de Fredede 1885, em Petropolis, Estado do Rio. do Janeiro, funrico Rodrigues dé Faria e de Maria Antonia Monteiro de
ecionario do Lloyd Brasileiro, casado,.com domicilio eleiFaria, nascido a 24 de maio de 1900, èm Niçtheroy (Estoral no. districto municipal de Candelária.. (Qualificação
tado do Rio de Janeiro), do commercio, casado, com doex-officio.)
micilio eleitoral no districto municipal de aCndélaria.
(Qualificação "ex-oificio".
OLINTO BERNARDI (1.583), filho de Ângelo Bernardi e de
Petronilha Valdrighi Bernardi, nascido a 10 de janeiro A L C I B Í A D E S ÁNTONGINI (1.599), filho de Francisco Antongini e de Beatriz Antongini, nascido a 6 de maio de 1891,
de 1970, na Itália (naturalizado), do commercio, casado,
e m ' M.aná;us (Estado do Amazonas), advogado, casado,
• com domicilio eleitoral no districto municipal de Candecom domieiiio eleitoral no districto municipal de Canlária. (Qualificação ex-officio.) '
delária, (Qualificação' requerida.)
ZELDA-DA SILVA (1.584), filha de Arthur Ernesto Trigo DURVAL ALVES DE SOUZA (1.600), filho de José Antônio
e de Mariana da Silveira Trigo, nascida a 8 de dezembro
de Souza Júnior e de Edméa Alves de Souza, nascido a
de 1910, no Districto Federal, do commercio, casada, com
24 de junho de 1904, no Districto Federai, docommercio,.
domicilio eleitoral no.districto municipal de Candelária..
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
(Qualificação requerida.)
JOSE' BARROS PINHEIRO (1.601), filho de José Pinheiro
JOSE' CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (1.585), filho de
tíe Candelária. (Qualificação "cx-officio".
Felicíssimo José Cavalcante de Albuquerque e Carolina
vembro de 3912, no Districto Federal, do commercio, solCecília de Araújo Cavalcanti, nascido a 30 de janeiro de
Rorise e de Maria Barros Peixoto, nascido a . 2 9 . d e n o c
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triro, com duiniciho eleiloral no distrieto municipai ac
Candelária, (Qualificação requerida.)
ARMANDO CARVALHAES MONTEIRO (1.602), filhe cio
Joaquim' Augusto Monteiro e de Alice Carvalhaes Monteiro, nascido a 26 de julho de 1007, no Districto Federal,
dentista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária. (Qualificação requerida.)LEONIDAS MANOEL GONÇALVES (1.603), filho de Manoel
Pedro Gonçalves e de Julia Thereza Guimarães, nascido
a 17 de março de 1895, no Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, -com domicilio eleitoral no distrieto m u n i cipal de Candelária. (Qualificação requerida.)
EDUARDO ANDRADE (1.604), filho de Greral Júlio Andrade
e de Elisa Thomas de Andrade, nascido a 14 de fevereiro
de 1891, em Equador (naturalizado), commercio. casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária. (Qualificação
ex-officio.)
ORLANDO FERRÃO GOMES CALAÇA (1.605), filho de Aristóteles Ambrosino Gomes Calaça e de Henriqueta de Castro Ferrão Gomes de Castro, nascido a 28 de junho de
junho de 1884, no Districto Federal, advogado, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária. (Qualificação
ex-officio.)
HUMBERTO RONCARATI (1.606), filho de Alexandre Roncarati e de Margarida Roncarati, nascido a 26 de dezembro de 1901,em Salto, Estado de São Paulo, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Candelária. (Qualificação
ex-officio.)
ALUIZIO TRAVASSOS BRAGA (1.607), filho de Augusto de
Almeida Braga e de Emérita Travassos Braga, nascido a
22 de agosto de 1897, no Districto Federal, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Candelária. (Qualificação requerida.)
RUBENS NETTO CAMINHA (1.608), filbo de Hugo Caminha
e de Odette Netto Caminha, nascido a 15 de junho de
1914, no Districto Federa^ estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária,
(qualificação requerida.)
JOÃO RODRIGUES (1.609), filho de Manoel Luiz Rodrigues 3
de Amélia Augusto de Souza Rodrigues, nascido a 17 de
maio de 1868, no Estado do Rio de Janeiro, contador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Candelária. (Qualificação requerida.)
ROMEU DE CAMPOS SAELES (1.610), filho de Virgílio Pereira de Salles e d e Maria da Gloria de Campos Salles,
nascido a 23 de janeiro de 1906, no Estado de Minas Geraes, commerciante, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Candelária. (Qualificação requerida.)
ORIARTHE AMELHE (1.611), filho de José Amelhe e de
Octavía Belmira Amelhe, nascido a 5 de janeiro de 1913,
no Districto Federal, electricista, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Candelária. (Qualificação requerida.)
LUIZ CARLOS DO LAGO ZAMITH (1.612), filho de Júlio
Vieira Zamith e de America do Lago Zamith, nascido a
28 de janeiro de 1903, em Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, funecionario do Banco do Brasil, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal .,de .Candelária.
(Qualificação requerida.)
ALFREDO REIS (1.613), filho de Francisco, Joaquim dos Reis
e de Maria Isabel dos Reis, nascido'a 15 de outubro de
1878, em Recife, Estado de Pernambuco, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Candelária. (Qualificação
ex-officio.)
PEDRO FRANCISCO CORRÊA (1.615), filho de Auguslo
Francisco Corrêa- e de Cypriana Maria Corrêa, nascido a
4 de janeiro de 1906, em São Gonçalo, Estado do Rio de
Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal d e Candelária. (Qualificação requerida.)
ACCACIO JACINTHO VAZ (1.616), filho de João Barbosa Vaz
e de Maria Esperidiana Vaz, nascido a 3 de junho de 1891,
em São João Marcos, Estado do Rio de Janeiro, operário,
casado, com domicilio eleitoral 'no districto municipal da
Candelária. (Qualificação requerida.)
CARLOS MATTOS (1.617), filho de Antônio Carlos Bulhões
Mattos e de Antonia Mattos Silva, nascido a 2i de agosto
de 1894, no Districto Federal, marítimo, solteiro, com do-micilio eleitoral no districto municipal da Candelária.
(Qualificação cx-officio.)
».. .
DARIÍE LUIZ DE OLIVEIRA MATTOS JÚNIOR (1.618), filho de Darke David Bliering Oliveira Mattos & de Adelia Paranhos de Mattos, nascido a 4 dc março do 1903, no
1
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Districto Federal, industrial, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da Candelária. (Qualificação
requerida.)
WALDEMAR RODRIGUES DE ALVARENGA (1.619), filho
do Cândida Maria de.Oliveira, nascido a 25 de março'de
1903, no Districto Federal, marítimo, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal da Candelária.
(Qualificação requerida.)
JOÃO CAVOTTI (1.620.), filho de Domingos Cavotti e de. Scraphina Cavotti, nascido a 24 de março de 1908, no Districto Federa), alfaiate, solteiro, com domicilio eleitoral
- no districto municipal da Candelária. (Qualificação i c querida.)
JOSE' RODRIGUES RICO (1.021), filho de Manoel do Espirito
.Santo Rico e de Maria de Jesus, nascido a 10 de agosto cie
1915, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da Candelária.
(Qualificação reqnerida.)
MINOTTI DE ALMEIDA (1.622), filho de Álvaro Lima dc Almeida e de Anna Teixeira de Almeida, nascido a 10 de j a neiro de 1910, no Districto Federal, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal da Candelária. (Qualificação requerida.)
ADOLPHO JOSE' CORREIA (1.623), filho de "Alfredo José
Correia e de Casem ira Fernandes, nascido a 6 de março de
1894, em São Borja, Estado do Rio Grande do Sul, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal da Candelária. (Qualificação requerida.)
ARMANDO MONTEIRO (1.624), filho de Pedro Alves Monteiro e de Maria Adelaide de Araújo Monteiro, nascido a.
2 de outubro de 1915, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleiloral no districto municipal da
Candelária. (Qualificação requerida.)
JOSE' BRUNO DOS SANTOS (1.625). filho de Pedro Bruno
dos Santos e de Albertina Maria dos Santos, nascido a 22
de junho de 1904. no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai da
Candelária. (Qualificação requerida.)
ABILIO FERREIRA DE ALMEIDA (1.626), filho de Eduardo
Torres de Almeida e de Amélia de Almeida, nascido a 1S
de julho de 1910, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral nn districto municipal da
Candelária. (Qualificarão requerida.)
RAUL DE MIRANDA SANTOS (1.627), filho de Isolino Santos e de Elisa de Miranda Santos, nascida a 26 de janeiro
de 1896, no Districto Federal, commercio, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal da Candelária.
(Qualificação requerida.)
MARIANNA RANGEL (1.628), filha de Manoel Marques Ferreira e de Claüdina de Souza Marques, nascido a 25 de
julho do 1876, em Mar de Hespanha, Estado de Minas Geraes, funccionaria publica, viuva, com domicilio eleitoral
no districto municipal da Candelária. (Qualificação exofficio .)
WISTOMUNDO ALVES SIMÕES (1.629), filho de Manoel Luiz
Simões e de Ludovma Alves de Carvalho, nascido a 20 de
novembro de 1893, em Guarany, Minas Geraes, pharmaceutico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal da Candelária. (Qualificação requerida.)
BERNARDO JOSE' MOREIRA (1.630), filho de Dioscoritíes
Moreira e de Anna Cordeiro Moreira, nascido a 10 de fevereiro de 1902, bancário, viuvo, com domicilio eleitoral
no districto municipal da Candelária. (Qualificação r e querida.)
THOMAZ WOOD CORRÊA E CASTRO (1.631), filho de José
Baptista Corrêa e Castro e de Jossie Wood Corrêa e
Castro, nascido a 10 de março de 1906. em Juiz de Fora,
Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro com domicilio eleitoral no districto municipal da Candelária.
(Qualificação
ex-officio).
ASCANTO DODDS GUERRA (1.632), filho de Valerio Dodds
Guerra e de Agostinha Dodds Guerra, nascido a 22 de
setembro de 1913, no Districto Federal, estudante, ca-.,,
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal da
Candelária. (Qualificação requerida, B . E . ) .
JONATHAS BRAGA (1.633), filho de Narciso Accioly Braga e de Rita Cássia dè Carvalho, nascido a 18 de outubro
de 1907, no Districto Federal, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal da Candelária.
(Qualificação requerida).
ISAAC BERGSTEIN (1.634). filho de Simão Bergstein e de
Rosa Bergstein, nascido a 15 de julho de 1895, em São
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> Paulo, listado' de S. Paulo, commercio,. casado, com do' micilio eleitoral no districto municipal da Candelária.
(Qualificação ex-officio) .
PEDRO AURÉLIO DE OLIVEIRA (1.635), filho de José Pedro de Oliveira e de Virgínia Maria de Oliveira, nascido."
a 13 de maio de 1896, no Districto Federal,- commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
da Candelária. (Qualificação requerida, B . E . ) .
LÚCIO GOMES DOS SANTOS (1.636), filho de Antônio Gomes dos Santos e de Amalia de Albuquerque Gomes,
nascido a 31 de março de 1892, no Districto Federal,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal
da Candelária.
(Qualificação
ex-officio,
B E )
OSCAR MOREIRA DE SOUZA (1.637), filho de José Moreira
de Souza e de Marieta Maria de Lacerda Moreira de
Souza, nascido a 6 de março de 1897, no Districto F e deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal da Candelária. (Qualificação ex- •
. officio, B . E . ) .
'' . <
MANOEL BOVE MUNOZ (1.638), filho de Júlio Antônio Munoz e de Thereza Bove, nascido a 8 de julho de 1.899, nc
Districto Federal, commercio, casado, com
domicilio
eleitoral no districto municipal da Candelária. (Qualificação requerida).
LAIS MACHADO GARCIA PINTO '(1.639), filha de Licinio
Garcia Pinto e tíe Lauía. Machado. Garcia Pinto, nascidaa 30 de outubro-de 1913, no Districto Federal, F . da
Caixa Econômica, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal da Candelária. (Qualificação
exofficio) .
WALDEMAR GONÇALVES MAIA (1.640), filho* 'de Nathanoel Ferreira Maia e de Iiosana Gonçalves Maia. nascido
a 5 de novembro de 1910,_ Estado da Parãhyba do Norte,,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
.municipal da Candelária. (Qualif icação • requerida^,
ANTONIO PINTO VIEIRA (1:641), filho de Aurélio Pinto
Vieira e de Rachel Lopes Pinto Vieira, nascido a 28^ de
julho de 1912, no Districto Federal, commercio. solteiro,
com domicilio eleitoral no distrieto municipal da Candelária.' (Qualificação
ex-officio).
GEORGINA FERREIRA DE MEIRELLES (1.642), filho de
Antônio Ferreira de Meirelles e de Eurydice. Ferreira
de Meirelles, nascida a 3 de dezembro de 1913, em São
José Além Parãhyba. Estado de Minas Geraes, prototica,
solteira., com domicilio eleitoral no districto municipal
da Candelária. (Qualificação requerida).
WALERIAN KLECHNIA.NSKY (1.643), filho de João- Kle" chniansky e de Rudolpha Klechniansky, nascido a 11 de.
novembro de 1893. na Rússia (naturalizado), commercio. casado, com domicilio eleitoral no districto muni. cipal da Candelária. (Qualificação requerida).
CÉLIA DE LIMA SILVA (1.644),-filha de Diogenes Benjs
de Lima e Silva e de Alice Camargo de Lima e Silva,
-nascida a 20 de setembro de 1904, no Districto Federal,
F da Caixa Econômica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal da Candelária. (Qualificação
ex-officio^ .
'
GOMERCINDO DA SILVA COSTA (1.645),.fiiho de João José
da Silva Costa e de Maria Julia Tavares Costa nascido a
1 de julho de 1903, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Candelária. (Qualificação
ex-officio.)
HENRIQUE- JURRIT1 PESSOA (1.646), filho de Pedro J u r riti Pessoa e de uiza Salgado Jurriti Pessoa, nascido a
15 de março de 1894, no Districto Federal, funecionario
da Caixa Econômica, viuvo, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Candelária. (Qualificação ex-officio . ^
MARINA ALVES DE ALMEIDA (1.647), filha de Rau! de Almeida e de Luiza Lima Alves de Almeida, nascioa a 22
de abril de 1914, no Distrieto Federal, bancaria, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária. (Qualificação
ex-officio.)
MARIO LINS CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (1.648), filho de Sebastião Lins Cavalcanti de Albuquerque e Maria
Adelia Lins Cavalcanti de Albuquerque, nascido a 26 de
janeiro de 1914, em Recife, Estado de Pernambuco, funecionario da Caixa Econômica, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária. (Qualificação
ex-officio..)
MARIO MENDES-AMARAL (1.649), filho-de Antéro Mendes
Amaral e de Emilinda da Motta Amaral, nascido a 10
1
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de outubro de 1915, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Candelária. (Qualificação requerida?) •
ASTRÉA MATTOS DA ROCHA VAZ (1.650), filha de Darke
David Bhéring Oliveira Mattos e Adelia Augusta' Mattos,
nascido a 4 de abril de 1909, no Districto Federal, capitalista, casada, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Candelária.' (Qualificação requerida.
»* .
JOÃO GOMES RIBEIRO (1,651), filho de Francisco José Ribeiro e de Clemência Gomes Ribeiro, nascido a 16 de setembro de 1893, em Joinville, Estado de Santa Catharina,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Candelária'. (Qualificação requerida.)
T I 1 0 REIS RIBEIRO (1.652), filho.de Joaquim José Ribeiro
e de Albertina Reis Ribeiro, nascido a 14 de dezembro do
1911, no Districto Federal, commercio, solteiro, ctim domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária.
(Qualificação requerida.)
FRANCiSCO CHAGAS FERNANDES VIEIRA (1.653), filho
de José Thomaz Vieira e de Joaquina Fernandes Vieira,
nascido a 13 de outubro de 1901, no Estado do Amazonas,
marítimo, casado, com domicílio eleitoral no districto
municipal de Candelária. (Qualificação requerida.)
ANNOLINO COSTA DOS SANTOS (1.654), filho de Ourival
Costa dos Santos e de Zepherina Corrêa dos antos, nascido a 4 de outubro de 1911, no Districto Federal, func'. . çionario da Caixa Econômica, solteiro, com domicilio no
districto municipal de Candelária. (Qualificação :.x officio.)
JOÃO GASTÃO TEDIM BARRETO ft .«55). filho -ie Raul '
Fausto Barreto * tíe Maria José Tetíim Costa Barreto,
nascido a 11 de julho de 1913, no Districto Federal, bancário, solteiro, eom domicilio eleitoral no- districto m u nicipal de Candelária. (Qualificação
ex-officio.)
MELCH1ADES XAVIER DE ALENCAR (1.65G), filho de F r a n cisco Xavier da Costa e de Maria Xavier de Alencar, nascido a 18 de janeiro de 1898, em Freveira, Estado d o
Ceará, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo"- municipal de Candelária'
(Qualificação requerida.)
"
.'
"
.
JOSE' EMILIO CAM.i LLLO (1.657;; filho de Manoel Campello e de Mana-Ga-berei Uampullo, nascido a 8 do outu• bro de 1907, no Districto Federal, bancário, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária.
(Qualificação
ex-officio.)
ARLINDO BARROSO JÚNIOR (1.658), filho de Artindo Gomes,
de Oliveira Barroso e de Maria Alexandrina de Menezes
Barroso, nascido a 7.de novembro de 1891, em Nitherov,
Estado do Rio dé Janeiro, commercio, solteiro, com dòmicilio eleitoral no^-districto municipal de Candelária.
(Qualificação
ex-officio.)
CONSUELO ROSSI, (1.659),- filho de Rodolpho Rossi e de
Leocadia Menna Barreto Rossi, nascido a 5 de maio de
1904, no Districto Federal, F . Imposto S. Renda, soltei-,ra, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Candelária. ' (Qualificação "ex-officio".)
ÁLVARO SISYPHO CORRÊA, (1.66C), filho de Sesostris' Corrêa, e de Maria Osório da Motta Corrêa, nascida a 2
.-. de agosto de 1883, em Parãhyba, Estado do Piauhy,
empregado publico, casado com domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de Candelária. (Qualificação transfc-'
receia).
. - '
- .
MARIO PENNA, ,(1.661), filho de Francisco Penna, e de Angelina Penna, nascido a 26 de setembro de 1909, no Districto. Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei-. ,toral no districto municipal de Candelária. .(Qualificação requerida).
.
JoÃO DOMINGUES VAZ, (1.662), filho de Antônio Joaquim
Domingues Vaz e de Custodia de Jesus Vaz, nascido a
29 de junho de T907, no Distrieto Federal commercio,
casado, . com domicilio eleitoral no districto municipal
de Candelária. (Qualificação requerida).
JOSE' CARLOS'GUIMARÃES (1.663), filho de Augusto César Guimarães e de Maria da Gloria Bauth Guimarães,
nascido á- 24 de março de 1889, no Districto Federal, a u xiliar de contador, casado, com domicilio eleitoral no
.districto municipal de Candelária. (Qualificação requerida) ,
HERMES OLIVEIRA, (1.664), filho de Guilhermino . Rufino
de Oliveira e de Anna Maria de. Oliveira, nascido a 10
de novembro de 1905, em Ruy Barbosa, Estado da Bahia,
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districfo municipal do Candelária. Qualificação "ex-officio".
J

1

4

3196 Sexta-feira 31

fjnTPTTVr

FT FTTTVR ATJ

Agosto de 1934

MARIETTA DA CUNHA PINTO (1.665), fillio de Christiano MILTON RAMIRO DA SILVA (1.680), filho de João Ramiro
B . da Cunha Pinto e de Francisca Lobo Pinto, nascido a
da Silva e de Severina Maria e Silva, nascido a .12 de j a ' 18 de novembro de 1897, no Districto Federal, funccioneiro de 1907, em Bom Jardim, Estado'de Pernambuco,
naria municipal, casada, com domicilio eleitoral no disMarinha Nacional, solteiro, com domicilio eleitora! no
tricto municipal dç Candelária. (Qualificação "ex-offidistricto municipal de Candelária. (Qualificação ex-ofcio). • .
ficio.)
CÉLIA DE OLIVEIRA MELLO (1.666), filho de José Bento OSWALDO DE ARAÚJO COSTA (1.681), filho de Manoel
de Freitas Mello e de Maria Carmen de Oliveira Mello,
de Araújo Costa e de Rosa de Araújo Cosia, nascido a 10 de
nascida a 27 de abril de 1916, em Petropolis,, Estado do
fevereiro de 1905, em Penedo, Estado de Alagoas, Marinha
Rio de Janeiro, funccionaria municipal, solteira, com d o Nacional, casado, com domicilio eleitoral no districto m u micilio eleitoral no districto municipal de Candelária.
nicipal de Candelária. (Qualificação
ex-officio.)
(Qualificação "ex-officio").
HERMANO GOMES DA CUNHA (1.682), filho de José Gomes
ARACY NERY (1.667), filho de Felippe Nery e de Maria Anda Cunha e de Luzia Gomes de Barros, nascido a 23 de
tônio Nery, nascida a 10 de junho de 1911, em Niçtheroy,
maio de 1909, em Triumpho, Estado de Pernambuco, MaEstado do Rio de Janeiro, funccionaria municipal, solrinha Nacional, com domicilio eleitoral no districto m u teira, com domicilio eleitoral, no districto municipal de
nicipal de Candelária. (Qualificação
ex-officio.)
Candelária. (Qualificação "ex-officio".)
WALDEMAR GUARACY DE MACEDO SILVA (1.683), filho
MARIA JOSE' NEVES DOURADO (1.668), filha de José de
de Antônio Cecilio da Silva e de Palmyra Duarte de MaCastro Neves e de Adelaide Leite de Castro Neves, nascedo Soares Silva, nascido a 21 de setembro de 1896, no
cido a 1 de março de 1889, no Districto Federal, funcioDistricto Federal, official de Marinha, casado, com dominaria municipal, casada, com domicilio eleittoral no discilio eleitoral no districto municipal de Candelária. (Quatricto municipal de Candelária. (Qualificação "ex-offilificação ex-officio.)
cio".)
ANTONIO FARIA MOMBAÇAS (1.684), filho de Amancio F e r JOSE' DE FARIA GOES SOBRINHO, (1.669). filho de Joareira Mambaça e de Francisca Faria da Conceição, nasciquim de Faria Goes e de Amalia Gonçalves Goes, nascido a 16 de fevereiro dè 1894, em Viçosa, Alagoas, funeciodo a 3 de outubro de 1902, em S. Salvador, Estado da
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no distriBahia, medico da armada, casado," com domicilio eleitoral
cto municipal de Candelária. (Qualificação -ex-officio.)
no districto municipal de Candelária.
(Qualificação
JOÃO
PEREIRA DE OLIVEIRA (1.685), filho de-José Pereira
transferencia).
de Oliveira e de Rosa Maria da Cunha, nascido a 24 de n o MANOEL 8ILVANO, (1.670), filho de Antônio Silvano e de
vembro de 1902, em Florianópolis, Estado de Santa CaRicarda Florentina de Lima, nascido a 4 de outubro de
tharina, Marinha Nacional, casado, com domicilio eleito1894, em Natal. Estado do Eio Grande do Norte, Marinha
ral no districto municipal de Candelária. (Qualificação
Nacional, casado, com domicilio eleitoral no districto
ex-officio.)
municipal de -Candelária. (Qualificação "ex-officio").
PEDRO JOAQUIM DÀ SILVA (1.686) filho de Pedro Alves da
BENJAMIN CABRAL (1.671), filho de Antônio Alves Cabral,
' Rocha .e de Anna Caetana da Silva, nascido a 20 de janeiro
e de Eva Maria da Conceição, nascido a 29 de fevereiro
de 1893, em Morret.es, Estado do Paraná, Marinha Naciode 1884, em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, openal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipa'»
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u - de Candelária. (Qualificação ex-officio.)
/
nicipal de Candelária. (Qualificação "ex-officio").
LAURO MAGALHÃES DE ARAGÃO (1687), filho de Joaquim
JOSE' PIO PEREIRA? (1.672), filho de Francisco Alves P e Ximenes de Aragão e de Maria de Lourdcs Magalhães de
reira e de lzabel da Costa Ribeiro, nascido a 16 de feveAragão, nascido a 8 de novembro de 1906, emTpú, Estado
reiro de 1904, em Jubacá, Estado do Ceará, Marinha Nado Ceará, Marinha Nacional solteiro com domicilio elei-cional, solteiro, com domicilio eleitoral no districto de
toral no districto municipal de Candelária. (Qualificação
Candelária. (Qualificação "ex-officio").
€3C—OF'FICIO
•)
MARIO MAGDALENO (1.673), filho de Florindo Magdaleno e JOÃO BONIFÁCIO DE CARVALHO (1.688); filho de José Bode Irondina Magdaleno, nascido a 7 de março de 1911, no
nifácio de Carvalho e de Cordulina Carolina de Lima CarDistricto Federal, operário, casado, com domicilio eleitovalho, nascido a 6 de dezembro de 1881, no Estado do Maral no districto municipal de Candelária. (Qualificação.
ranhão, official da Marinha casado, com domicilio eleito€X—offtcio * )
ral ho districto municipal de Candelária. (Qualificação
"MÁXIMO RODRIGUES FRANÇA (1.674), filho de Hemelygitil"cllisfGI"6HCÍ9J )
dio Rodrigues França e de Marianna da Silva França, nas- AURINO FRANCISCO DA LUZ (1.689), filho de Sabino S i - '
cido a 27 de março de 1895, em Campos, Estado do Rio de
queira e de Evarinta Maria da Luz, nascido a 26 de abril
Janeiro, Marinha Nacional, casado, com domicilio eleitoral
de 1900, em Belém, Estado do Pará, Marinha Nacional, cano districto municipal de Candelária. (Qualificação exsado com domicilio eleitoral no districto municipal de
officio .)
Candelária. (Qualificação
ex-officio.)
ALMERINDO PINTO (1.675), filho de Antônio Pinto e de Ma- ADOLPHO DOS REIS LOPES (1.690), filho de Amadeu de
ria da Conceição, nascido a 25 de agosto de 1905, no EstaAraújo Lopes e de Olivia Cretalina dos Reis Lopes, n a s do do Rió de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleicido a 8 de novembro de 1912, no Districto Federal, funetoral no districto municipal de Candelária. (Qualificação
cionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no disBX—offiCXO.)
tricto municipal de Candelária. (Qualificação ex-officio.))
AGNELLO DA SILVA RAMOS (1.676), filho de Bento F o r t u nato Ramos e de Maria das Dores Ramos, nascido a 5 de LUIZ DOS SANTOS (1.691), filho de Pedro dos Santos e de
Martha dos Santos, nascido a 28 de junho de 1903, no Disdezembro de 1904, em Villa Nova, Estado de Sergipe, Matricto Federal, Marinha Nacional casado, com domicilio
. rinha Nacional, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieleitoral no districto municipal de Candelária. (Qualificto municipal de Candelária. (Qualificação ex-officio.)
cação ex-officio.)
LAURO DE OLIVEIRA FRAGA (1.677), filho de José Antônio
de Oliveira Fraga e de Maria Pequena Fraga, nascido a LUIZ GONZAGA DE SOUZA (1.692), filho de Manoel Joaquim"
Rodrigues e de Anna Josepha Lima, nascido a 1 de s e 23 de novembro de 1906, em Villa do Pinhão, Estado de
tembro de 1898, em Porto da Folha, Estado do Alagoas,
Sergipe, Marinha Nacional, casado, com domicilio eleitoMarinha Nacional, casado com domicilio eleitoral no disral no districto municipal de Candelária. (Qualificação
tricto municipal de Candelária. (Qualificação ex-officio,)'
GX—
OFFICIO.')
ANTONIO GUALTER (1.678), filho de João Gualter e de J o Districto Federal, 31 de agosto de 1934. — O escrivão,
anna Gualter,-nascido a 13 de junho de 1890, em Rio L a r - Silveira Serpa.
go, Estado de Alagoas, Marinha Nacional, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Candelária.
SEGUNDA ZONA ELEITORAL
(Qualificação ex-officio.)
ANTONIO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (1.679), filho
(Districto municipal de São José
de Eudes Cardoso e de Alice Cavalcante de Albuquerque
Cardoso, nascido a 10 de dezembro de 1910, em Nova F r i Juiz — Dr. Martinho Garcez Caldas Barreto
burgo, Estado do Rio de Janeiro, official da Armada, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Faço publico, para os fins dos arts. 43 do Código e 25 do
.Candelária. (Transferencia.)
regimento dos juizes e Cartórios Eleitoraes, que por este;
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Cartório e Juizo da 2" Zona Eleitoral, estão sendo processados
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
.OSWALDO DA MOTTA SILVA (531), íilho de José Maria da
Silva e_ de Delmira da Motta Silva, nascido a 2» de abril
de 189!?, no Districto Federal, commerciante, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S. José.
(Qualificação requerida n . 6.379.) •""
LUIZ DE AZEVEDO SODRE' (735),.filho de Antônio Augusto
de Azevedo Sodré e de Luiza Salles de Azevedo Sodré, nascido a 25 de maio'.de 1893, no Districto Federal, medico, casado, com domicilio .eleitoral no districto municipal de
S. Joséi (Qualificação requerida n . 5.083.)
JOAQUIM AUGUSTO DE ALMEIDA JÚNIOR (1.095), filho de
Joaquim Augusto de Almeida e de Agueda Tertuliana de
Almeida, nalcido a 17 de janeiro de 1896, no Districto
Federai, construetor, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de_S. José. (Qualificação requerida
n . 2.960.)
FRANCISCO COELHO DE MELLO FILHO (1.128), filho dé
Francisco Coelho de Mello e.de Maria"José D'Ávila, nascido
a 7 de julho de 1899, no Districto ' Federal, porteiro,
viuvo, com' domicilio eleitoral no districto municipal de
S. José. (Qualificação "ex-officio", B . E.. 67, n . 158.)
PEDRO DA COSTA FERNANDES (1.353), filho de João José
Fernandes e de-Olga da Costa Fernandes, nascido a 1'? de
maio de 'T91I, no Districto Federal, -commerciante solteiro, com domicilia eleitoral no districto municipal de
v S. José. (Qualificação requerida n . 1.293.)
'
Districto Federal, aos 31 de agwsto de 1934. — Pelo escrivão, Stella
S.-Rocha.
V

SEGUNDA ZONA ELEITORAL ,
(Districto municipal de São José
Juiz — Dr. Martinho Garcez Caldas Barreto
Faço publico, para os fins dos arts. 43 do-Código e 25 '< o
Regimento dos Juizos e Cartórios Eleitoraes, que por este
Cartório e Juizo da 2 Zona Eleitoral, estão sendo processados,
os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
a
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do Rio de.Janeiro, leiloeiro publico, viuvo, com domicilio
eleitoral no districto- municipal 'de São José. (Qualificação requerida n. 6.'916.-)
JOÃO ANTONIO DA GOSTA (1.889), filho de Manoel Antônio
da Costa e de Maria Antonia *da Costa, nascido a 10 do
Janeiro de 1897, no Districto' Federai, motorista; casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
José.' (Qualificação requerida n. 859.)
LEOPOLDINO GOMES DOS SANTOS (1,890), filho o'e Pedro
Esteves e de Guiihermina Terra do Espirito Santo, nascido a 12 de julho de 1905, em Campos, Estado do Rio
de Janeiro, estudante, solteiro, Com domicilio eleitoral nodistricto municipal de São José. (Qualificação requerida
n. 1.089.)
MARIA LUIZA FLORIANO (1.891), filho de Henrique Floriano
e. de Regina Floriano, nascida a 20 de maio de 1905,
ein São Paulo, Estado, de São Paulo, modista, solteira,
com domicilio eleitoral no "districto municipal de São
José. (Qualificação requerida n. 1.091.)
SEBASTIÃO SIMÕES DE MAGALHÃES' (1.892), filho de Manoel Simões Baptista e de Rosa Dias de Magalhães, na''. scido a 17 de novembro de 1866, em Portugal, do com' mercio, viuvo,* com domicilio eleitoral no districto- municipal de São José. (Qualificação requerida — B. E. 55,
n. 4.315.)
CELSO: MOREIRA DEZOUZARTE (1.893), filho de Celso Christiano Dezouzarte e de Lucilia Moreira Dezouzarte, nascido
a 3 de julho de 1908, no Districto Federal, do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral-no districto m u n i - '
cipal de São José. (Qualificação requerida-n... 11.526.)
HONORIO LOPES DA CUNHA (1.894), filho de José Lopes da
Cunha e de Elmilia Rosa de Jesus, nascido a 4 de julho
de 1887, em Nitheroy, Estado do Rio de Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral no clistricto municipal
. de São José- (Qualificação requerida — B . E . , h. 3.003).
ALBERTO BERNARDINO GOMES DE PINHO (1.805), filho
de Manoel Gomes de Pinho e de Guiihermina Gomes de
Pinho, nascido a 28 de outubro de 1877, em Nitheroy, E s tado do Rio de Janeiro, contador, casado, com domieiiio
eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida — B . E . 69, n . 369).
ANTENOR DA SILVA (1 .-896), filho de Fernando Xavier da
Silva e de Leopoldina Francisca da Silva, nascido a 29 de
julho de 1902, no Districto Federal, ferroviário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
Qualificação requerida — B . E . , n. 9.663).

EDUARDO ANDRADE MADEIRA (1.88'i/, filho de Luiz Gomes
Madeira e de Luzia Andraae V i e i n , nascido a 23 de julho
de 1906, em Victoria, Estado do Espirito Santo, official
da Marinha Mercante, solteiro, çom domicilio eleitoral IRAM RODRIGUES LOPES (1.897), filho de Manoel Joaquim
no districto municipal de São .José. (Qualificação exLopes Filho e de' Francisca Rodrigues Lopes, nascido a 7
officio — B. E. 46, n. 23.500.)
de setembro de 1912, em Belém; Estado do Pará, estuJOAQUIM MENDES DA SILVA (1.882), filho de José Mendes
dante, solteiro,, com domicilio eleitoral no districto munida Silva e de Laura .Ferreira aa .Silva, nascido -a 24 de
. cipal de São José. (Qualificação requerida — B . E . , n u dezembro de 1895, no Districto Federal, commissario cia.
mero 602).
•
Marinha Mercante, casado, com domicilio eleitoral no dis- AGENOR PEREIRA (1.898), filho de Cornelio Manoel Pereira
tricto municipal de São José. (Qualificação ex-of ficio —
e d e Djalmira Maria Francisca, nascida a 4 de fevereiro
B. E. 63, n. 25.850.)
"
,
de 1903, no Districto Federal, operário, casado, com doMAURÍCIO BRANDON SAHILLER (1.883), filho de Waldemicilio eleitoral no districto municipal de São José.
mar Ponte Ribeiro Sahillèr e de Clarice Brandon Sahiller,
(Qualificação requerida — B . E . , 76, n . 246).
nascido a 20 de dezembro de 1910, no Districto Federal, ARY DIAS HUET BACELLAR (1.899), filho de Miguel Huetestudante, solteiro", com domicilio eleitoral no districto
Bacellar e de Corina Dia Bacellar, nascido a 4 de-janeiro
eleitoral de São José. (Qualificação requerida n. 6.706.)
de 1913, no Districto Federal, commercio, casado, com doRAUL VIRGÍLIO'DA CUNHA (1.884), filho de'Joaquim Carmicilio eleitoral no-'districto municipal de. São José.
doso da Cunha e de Phiiomena Arlinda de Castro Cunha,
(Qualificação requerida' — B . E . . 86, n . 573).
nascido a 3 de outubro de 1885, em Oliveira, Estado de MOACY"R TEIXEIRA VELLOSO (1.900), filho de Alfredo F e r Minas Geraes, commerciante, viúvo, com domicilio eleinandes Velloso e de Lecticia Teixeira Velloso, nascido a
toral no districto municipal de São José. (Qualificação
26 de agosto de 1910, no Districto Federal, ferroviário,
ex-officio — B. E. 78.)
casado, com domicilio' eleitoral no districto municipal de
EDUARDO LINS MARTINS (1.885), filho de Francisco An^
São José. (Qualificação requerida —• B . E . , n . 9.354).
tonio Martins e de Yalerie Montreeul Martins, nascido a ABEGAIL BARBOSA (1.901), filha de Segismundo Barbosa e
14 de outubro de 1889, no Districto Federal, commerciante,
de Christina Ribeiro Barbosa, nascida a 24 de abril de
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal d e '
1905, no Estado de São Paulo, commercio, . solteira, com
. São José. (Qualificação ex-officio — B. E. 78.) ' '
domicilio eleitoral no districto municipal de São Júré.
HENRIQUE PEREIRA DE ARAÚJO FREITAS (1.886), filho
(Qualificação requerida — B . E . , n . 575).
de Antônio Pereira de Araújo Freitas e de Celestina de SEBASTIÃO EUCLYDES CALDAS (1.902), filho de João
Scuza Araújo, nascido a 3 de maio de 1876, no Districto
Francisco Caldas e de Isabel Carolina Garcia Caldas, nasFederal, commerciante, casado, com ddmicilio eleitoral, "' ' cido a 20 dejatieiro de 1895, em Belém, Estado do Pará,
no districlo m u n i c i p a l d e São José,. (QualificaçãòVeimachinista da Marinha Mercante,, casado, com domicilio
of ficio — B. E. 78.)
• '
•
eleitoral no districto municipal de São José. (QualificaANTÔNIO JORGE DE ASSUMPÇÃO ('1.887), filho de Antônio
ção ex-officio — B . E . 74, n . 31.418).
Jorge Paradella e de.Maria da Graça Jorge, nascido a ADELINO RODRIGUES GUEDES (1.903), filho de Januário
15 de agosto de 1885, em Portugal, commerciante, casado,
Alves Guedes e dé Maria Adaleide Rodrigues Guedes, nascom domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
cido a 9 de fevereiro de 1911, no Dirtricto Federal, tor(Qualificação ex-officio — B. E 78.)
v •
neiro mecânico, solteiro, com domicilio eleitoral no disAGENOR GUIMARÃES (1.888), filho de C-hristpvão José Pinto
trieto municipal de São José. (Qualificação requerida —
• Guimarães- e de Joaquina Antonietta de Mattos GuimaB . E . 66, n . 12).
rães, nascido a 27 de abril de 1887, em Niçtheroy, Estado
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SADY LYNCH BEZERRA DE MELLO (1.904), filho do José
Clementino Bezerra de Mello e de Anna Lynch Bezerra de
Mello, nascido a 28 de dezembro de 1891, em Limoeiro,
Estado de Pernambuco, commereio, casado, eom domicilio
eleitoral no districto municipal de São José.. (Qualificação requerida — B. E . , n . 737).
ARNALDO MARTINS DE ANDRADE, (1.905), filho de Antônio
Martins de Andrade e de. Eugenia Teixeira de Andrade,
nascido a 8 de agosto de 1903, no Districto federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida — B. E., numero 1/7).
SEVERINO COUTINHO ALVES BARBOSA (1.900), filho de
Antônio Alves Barbosa e de Edelrudes Coutinho Alves
Barbosa, nascido a 5 de julho de 1884, em Recife, Estado
de Pernambuco, advogado, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação exofficio — B . E , 7 7 } .
DOMINGOS FERREIRA DA SILVA PINHÃO (1.907), filho" dc
Joaquim Ferreira da Silva Pinhão c dè Maria Rita da
Silva Pinhão, nascido a 27 de setembro de 1879, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. — Qualificação
requerida — B . E . , n. 473).
SEBASTIÃO GOMES PIMENTA (1.903), filho de José Gomes
Pimenta e de Maria Augusta, nascido a 30 de maio dc
1903, no Districto Federai, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida B . E . n. 1.046).
ÁLVARO VALVERDE (1.909), filho de Augusto Valverde e
de Julia da Silveira Valverde, nascido a 10 de abril de
1893, em Niçtheroy, Estado do Rio d'e Janeiro, despachante aduaneiro, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José. (Qualificação requerida B. E .
n . 325).
SEVERINO IGNACIO DA SILVA (l .910), filho de Manoel
Ignacio da Silva e de Maria Francisca da Conceição, nascido a 12 de agosto de 1901, em Nazareth. Estado de Pernambuco, solteiro, motorista, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São José. (Qualificação requerida
B . E . n. 1.223).
OSCAR PEREIRA DA CUNHA (1.911). filho de Martiniano
Pereira da Cunha e de Maria Martins da Cunha, nascido
a 2 de maio de 1888, em Januarta, Estado dc Minas Geraes, operário, viuvo, com,domicilio eleitoral no distrieto
municipal de São José. (Qualificarão requerida B. E .
n. 3.766).
ÁLVARO ORTIZ DA SILVA (1.912), filho de Francisco Vaz
da'Silva Júnior e de Antonietta Lopes Ortiz Silva, nasci' do a 2 de janeiro de 1906, em Tremembé, Estado de São
Paulo, commercio, casado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de São José. (Qualificação requerida B .
E . 73 n. 3S6).
SEVERIANO LADISLAD DOS SANTOS (1.913), filh de José
Ladislau dos Santos e de Gracina Maria da Conceição, nas.cido a 8 de junho de 1S94, em São Miguel do Campo, E s tado de Alagoas, operário, casado, com domicilio eleitoral
no-districto municipal de São José. (Qualificação requerida B . E . n . 571).
PEDRO JOSE' PEREIRA (1.914), filho de Joaquim José Pereira e de Maria Pereira, nascido a 29 de junho de 1909,
em Leopoldina, Estado de Minas Geraes, joraaleiro, solteiro, com domicilio eleitoral rio districto municipal de
São José. (Qualificação "ex-officio" B . E . 70 n. 109).
ANTONIO PINTO BARBOSA (1.915), filho de Rodolpho Soares Barbosa c dc Izaura Pinto Barbosa, nascido a 24 de
maio de 1909, nò Districto Federal, revisor, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação requerida B . E . 70 n . 580).
FRANCISCO DAS CHAGAS ALBUQUERQUE (1.916), filho de
José Pereira de Albuquerque e de Maria da Conceição Je
Albuquerque, nascido a 30 de novembro de 1908, em Villa
Mernoea, Estado do Ceará, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida B . E . n. 4.035).
JOÃO TAFURI (1,917), filho de Miguel Tafuri e de Thereza
Parente Tafuri, nascido a 13 de março de 1900, na llalta,
pharmaceutico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida B .
E . 79 n. 820).
EDSON GUARANÁ (1.918), filho de Francisco Cordeiro Guaraná e dé Antonia Mendes Guaraná, nascido a 3 dc outubro de 1914, no Districto Federal, commercio, solteiro,
v
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com domicilio eleitoral no .districto municipal de São
José. (Qualificação requerida B . E . n . 606).
SILVERIO MARTINS WILCHES (1.919), filho de Eduardo
Muela e de Feliciana Wilches, nascido a 5 de novembro
de 1902, em São Paulo, Estado de São Paulo, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal'de
São José. (Qualificação requerida B . E . n. 651).
FERNANDO GUARANÁ' '(1.920), filho de Francisco Cordeiro
Guaraná e de Antonia Mendes Guaraná, nascido a 10 de
julho de 1913, no Districto Federal, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de S. Josc.
(Qualificação requerida B . E . n . 612).
JORGE DA CÂMARA COUTINHO (1.921), íilho de João Martins da Silva Coutinho c de Maria Joaquina Ewbank da
Câmara Coutinho, nascido a 7 de novembío de 1870, ein
Brasileiro (Consulado na America do Norte), portuário,'
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São José. (Qualificação "ex-officio" B . E . 67 n. 8 4 ) .
ANTONIO GAMA DA SILVA (1.922), filho de Manoel Gama.
da Sdva e de Maria Francisca da Conceição, unindo a
i de abril de 1893, em Caramuru', Estado de Pernambuco guarda (Caes do Porto), casado, com domicilio
eleiloral no districto municipal de S. José. (Qualificação ex-officio, B . E . n. 67, n. 576).
PEDRO ALBANO DE BRITTO (1.923), filho de Antônio Albano de Britto Filho e de Cândida Albano- de Britto,
nascido a 3 de maio de 1900, em S. Salvador, Estado da
Bahia, portuário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. José. (Qualificação
ex-officio,
B . E. n. 67, n. 126)
CECTLIO RICARDO QUERINO (Í.924), filho de Antônio Querino Júnior e de Avelina lzabel Querino, nascido a 3
de abril de 1910, em Aracaju', Estado de Sergipe, portuário, solteiro, com domicilio eleitora! no dislricto m u nicipal de S. José. (Qualificação ex-officio, B . E. n u mero 67, n. 6.9).
ANTONIO PINTO DE BARROS (1.925),- filho de Manoel
Pinto de Barros e de lzabel Garrido de Barros, nascido
a 13 de junho do 1913, no Districto Federal, portuário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
tíe S. José.
(Qualificação ex-officio, B . E . n. 67,
n.*157).
EDGAR SOTERO DE MELLO (1.926), filho de José Sotero
de Mello e de Maria Francisca de Mello, nascido a Í8
de março de 1904, em Maruhy, Estado de Sergipe, portuário, solteiro, com domicilio eleitoral no iistticio municipal de S. José. (Qualificação ex-officio,
B.
E.
n . 67, n. 187).
MOACYR CUSTODIO LEITE (1.927), filho de João Custodio Leite e de Maria do Carmo, nascido a 12 de setembro 'de 1912, no Distrieto Federal, portuário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipai de São
José. (Qualificação çx-officio, B . E . u . 67, n 100;.
ALBERTO DE OLIVEIRA SOARES (1.928), filho de Álvaro
de Oliveira Soares e. de Ermelinda -Queiroz, nascido a 5
de maio de 1915, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai de
S. José. (Qualificação requerida, B . E. n. 86, numero
1.104).
DECIO GARCIA (1.929), filho de Alfredo Pupe Garcia e de
Joaquino Eulalia Soares Garcia, nascido a 18 de fevereiro de 1907, no Dislricto Federal, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
José. (Qualificação requerida,' n." 985).
JUVENAL VARGAS MACIEL (1.930), filho de Marcos J a r dim Maciel e de Elfrides Vargas' Maciel, n*s:ndo a 9 de
junho de .1901, em Bella Vista, Estado de Matto Grosso,
commercio, solteiro, com domicilio leitoral no districto
" municipal de S, José. (Qualificação requerida, n. 491).
ALFREDO CORRÊA (.1.931, filho de João José Corrêa e de
Viíginia Amélia Corrêa, nascido a 8 de julho de 1883,
- em S. Salvador, Estado da Bahia, pharmaceutico, casado, com domicilio leitoral no districto municipal de
• S. José. (Qualificação requerida, n. 2.925).
ALBERTO JARDIM (1.932), filho de Carolina Albertina
. Cactaaa, nascido a 5 de julho de 1884, no Districto F e deral, comrecio. casado, com domicilio eleitora! no districto municipal de S. José.
(Qualificação requerida,
B . E . n. 86, n . 1.103).
EMYGDIO DE AMORIM GOMES (1.933), filho de Joaquim
de Amorim Gomes e de Maria de Fontes, nascido a 15
de abril de 1893. n o Districto Federal, operário, casado,
' 'com* domicílio «eleitoral no districto municipal de São
José. (Qualificação requerida, B . E . n. 77, n. 462).
1
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' LINCOLN LYRIO CORRÊA NETTO' (1'.934), ' filho de Demosthenes Cirrêa Netto'e.de'-Maria'Carlota Lyrio Nêtto,
nascido a 8 de setembro de 190Q, no -Districto -Federal,
•,commercio, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto
municipal de S. José. (Qualificação requerida,'nu-mero
599).
.
RAPHAELITA PAGANO DE MELLO, filha de João. Baptista
Pagano e • de Gercina de Mello" Pagano;- nascida a 22 de
marco de 1910, em Carangolla,-Estado de Minas Geraes,
domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de S. José. (Qualificação requerida, ft.'*121).FRANCISCO CARLOS FREIRE DE MELLO (1.936)', filho de
Vicente de Araújo Mello e ue Zulmira Freire tíe Mello,
nascido a 17 de dezembro de 1906, em Leopoldina, Estado
de' Minas Geraes, guarda-livros, casado, com domieiiio
eleitoral no districlo municipal de S ã o ' J o s é . (Qualificação requerida B . E . 83 n . 1.240):
• ' -N
DINORAH PEREIRA DA .CUNHA (1.937), filha de Abilio
Pereira da Cunha e de Magdálena Pereira da Cunha,
nascido a 24 de janeiro de 1915, no Districto Federal,
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral nõ districto
municipalde São José. (Qualificação requerida B . E , '84
n. 1 . 3 4 4 ) :
-ARTHUR MADEIRA (1.938), filho de Antônio Madeira e de
Djalma Pires • Madeira, naseido a 5 de outubro de 1908,
em Niçtheroy, no Estado do Rio de..Janeiro, empregado
no commercio, solteiro, com domieiiio eleitoral no d i s tricto municipal de São José. (Qualificação requeridan. 3.466).
".
"~
.
JDELFONSO FERNANDES BARBOSA (1.939), filho de Joaquim Pedro Barbosa e de Laurinda Jacyntha de Castro"
Barbosa, nascido a 23 de outubro de 1687, em Patrocínio,
Estado de Minas Geraes, professor, solteiro, com idomicilio
eleitoral no distrieto 'municipal de São José. (Qualificação requerida n . 530).
^
IRSAG AMARAL DA CUNHA (1.940), filho de Gastão W e r - .
neck da Cunha 'e de Rita Amaral d a Cunha, nascido a
12 de maio de 1915, no Districlo Federal; funecionario
publico, "solteiro, com domicilio eleitoral• n o , districto
municipal de São José.'(Qualificação ex-of ficio B . E . 76
' n . 457) .
''• ' . - ' • • •
ISMAEL - DE SOUZA (l .941), filho de João de Souza e de
Etelvma da Conceição, nascido a 1.2 de novembro de
1910, do Distràcto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipal de São José. (Qualificação requerida ti. 1.-721)..
ÂNGELO NO NATO DE ALMEIDA (1.942), filho de Raymundo
Nonato de' Almeida.e de Antonia Maria de Almeida, nascido_a 7 de setembro de 1S97, em, São ,Salvador,-Estado
da Bahia, portuário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São José. (Qualificação ex-officio
B . E . 67 n . 161) .
_
v
WALKYRIA DA SILVA ROCHA (1.943), filho de Ernesto da
Silva Rocha e de Edith da Silva- Rocha, nascido a 8 de
•janeiro de 1914, no .Districto Federal, dactylògrapho,
solteira, com domicilio oleitoral.. no distrieto municipal
de São José. (Qualificação requerida m. 1.428),
ANTONIO DE MIRANDA (1.944), filho de Antônio de ^Miranda Filho e d e Arcelina Lima de Miranda, nascido a
19 de fevereiro de 1899, em Abaetê, Estado do Pará,
mecânico, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José. (Qualificação requerida B . E , .81
n. 1.096).
EDGARD PEREZ' FIGUER.ÔA (1.945), filho de José F r a n cisco Perez Figueròa e de Amabili Perez Figuerôa, nascido a 25 de julho de 1909, em Capella Nova do Bitim,
Estado de Minas Geraes, radio da marinha mercante^
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal'
de São José. (Qualificação ex-officio
B . E . 70 n u mero 27.914) .
• ..
ROBERTO GOMES DA SILVA (1.946), filho deBenicio Gomes
da Silva e-de Cândida de Abreu Gomes, nascido a 7 de
junho de 1912, em Itaguhy, no Estado' do Rio de Janeiro,
empregado no commercio, solteiro, com domicilio eleitora! no districlo municipal, de São .José. (Qualificação
requerida B . E . 86 n . 573)'! .. : . *' ' •• GUILMAR GOMES VELLOSO .(1.947)., filha,de Oscar Gomes
Velloso e de Ceeilia Gomes Velloso!..nascida a 29 de maio
de 1907, no Districto Federal, empregado no commercio,
casado,'com domicilio eleitoral ^ao distíicto municipal tíe
São José. (Qualificação requerida n.'' 1,492).
LOUR1VAL DE "MENEZES*-(1.948), filho de Salvador FIorentino de Menezes-e de Palmyra Juiia"de Menezes, nas-(
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cido "a 26/de agosto de 1901, no Districto Federal, empregado no com-mercio, -casado, com domicilio eleitorai
no districto municipal de São José. (Qualificação requerida n, 3.278),
, '
^
.••.'•"'
FELIPPE .-ELIAS (1.949.),. filho, de Mario Elias e.de Maria"'
José, nascido a 22 dé julho dé 191-2; em Cajurúj no
Estado de. São Paulo, estudante,^ solteiro, com domicilio
eleitoral no-districto municipal de São José; (Qualificação requerida B . E . 83 n . 8 1 5 ) . .
CARLOS CARDOSO (1.950), filho de Manoel Machado 'Cari d o s o e d e Balbina Maria Cardoso, nascido a 5 de dezembro de 1885, no Districto Federal, commercio, casado,
." com domicilio -eleitoral no districto "municipal de São
José. ' ÍQualificação requerida n. • 1.088.)
JOSÉ LUCIÓ DIAS (1.9.51), filho de Jacyntho Lúcio Dias e
de Theodora Lúcio Dias, nascido" a* .12 de junho de" 1898,em Areai, no Eslado do Pio de Janeiro, .operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
•São José. (Qualificação "ex-officio", B . E . -66,' número 1.144.).
•
"
JOSÉ OLIVEIRA RICCI'(1.952), filho de Luiz Ricei e d e
Anna Rita de Oliveira Jerònymo, nascido a 27 de agosto
dè. 1899, em Mogy Mirim, no Estado dé São Paulo, barbeiro, solteiro,- com domicilio eletioral no districto m u nicipal'de São José. (Qualificação requerida, B . E . 86
n . 1.100.)
'- '
_••-'.
\
EPHRAIM MAGALHÃES (1.953)., filho d e José de Magal h ã e s e de Aníeliá* d e Magalhães, nascido a 18-de julho
de 1895, em .São José>do Pilu, no Estado de Minas *Ge-raes, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral. np
districto municipal de São - José! (Qualificação reçuerida, n . 1.095. t
:>.
JOSÉ HONORIO RODRIGUES (1,954), íilho "de José Rodrigues £ de Judith Pareço Rodrigues, nascido a- 20-de! setembro" de 1913, no Districto Federal, estudante, soitei-'. ro, com domicílio eleitoral no dislricto municipal de
São José. (Qualificação requerida, . n . . 423.)
-"' "
WILTON SARMENTO DA"CUNHA'"(1.955), filho de Alexandre Duarte da Cunha e de Laura de Campos Sarmento,
" nascido a 26 de janeiro d e 1911, no "Districto Federal,
commercio,, solteiro,, com. domicilio eleitoral no distrito municipal de São José. (Qualificação requerida,. B .
E . 76, n . 323.) '
.
•
CLAL D1Ü RAMOS (1.956), filho de Maria da Gloria; n a s cido a 16 de maio de 1910, no'Districto Federal, f u n c - '
cionario publico, solteiro, com - domicilio eleitoral 'no '
districto municipal de" "São José.. (Qualificação requerida, B . E . SOT-n. 1.102.) •
,
.
JAYME.ESTACIO DE LIMA BRANDÃO (1.957), filho de José
Estacio de Lima Brandão e de Mathilde Corjna de Castro Lemos Brandão, nascido a 14 de abril de 1894, em
.Villa Velha, no Estado d o . Espirito Santo, engenheiro,
casado, com domicilio e l e i t o r a l n o dislricto municipal
. . de São José. (Qualificação requerida, n . 633.)'
LUIZ REGO FREITAS SILVA (1.95S), filho d e Delfim Carlos Bernardino Silva.é de Maria Lourdes, nascido a 23
de agosto d e 1900, em .São Paulo, no Estado de São
Paulo, commercio, -solteiro, com. -domicilio eleitoral nó
districto municipal de São José. (Qualificação r e q ü ê - '
rida. n . 585.)
JOSÉ -DOS • SANTOS "-LAMEIRA (1.9.59), - filbo de Augusto
dos •Santos Lameira. e de' Belarraina. Victoria-Lameira,
nascido a 22-de agosto de 1903, no Dislricto Federal,
commercio, casado, çom domicilio cleiar-al no -distrieto
municipal "de São José. (Qualificação requerida, n u mero 605.)
'' ' .
'
JOÃO RIBEIRO (1.960), .filho "de Manoel Ribeiro e de Maria
•Gomes Ribeiro, nascido a 15 de maio de 1.908, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei. toral no districto- municipal de São José. (Qualificação requerida, a . 1,123.)
ARNALDO PEREIRA DA COSTA (l'.96i), filho de Manoel
Pereira da Cos.la e de Idalina Botelho Gomes, nascido
a 25 de setembro de 1905, no Dislricto Federia, operário; solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal.de São José. .(Qualificação requerida, n . 1.154.)
mero 1.154.)
HEITOR DO BRASIL BARBOSA (1.962), íilho de Galiano
'.Gonçalves Barbosa e de 'Olympia Bastos Barbosa,-nas-,
cido a 20 de .agosto de 1909, em Bom Jardim,~íio Estado'
do Rio de Janeiro, barbeiro, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto. municipal de São José.' (Qualificação requerida,' B . E . 86, n . 1.032.)
1
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NICÉA ALEXANDRE NEVES SOARES (1.963), .filho de Odorico Teixeira Neves e de Eurydice Alexandre Neves,
nascido a 17 de novembro de 1907, no Districto Federal,
guarda livros, viuvo, com domicilio eleitoral no districlo municipal de São José. (Qualificação requerida
n . 11.243.)
ARNALDO DINIZ (1.964), filho de Silvino Luiz da Penha e
do Tertuliana Silvino Diniz, nascido a 10 de fevereiro
de 1908. em Soledade, Estado da Parãhyba do Norte
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districlo
municipal de São José. (Qualificação requerida B . E ,
n. 77, n. 710.)
OSWALDO DOS SANTOS JACINTHO (1.965), filho de Paulo
dos Santos Jacintho e de Delphina Macedo dos Santo?
Jacintho, nascido a 16 de setembro de 1889, no Districto
Federal, advogado, casado, com domicilio eleiloral no
districto municipal de São José. (Qualificação "ex-officio" B . E . 77 n . 38.)
JOSE' ALVES MOREIRA (1.966), filho de Vicente Alves Moreira e de Augusta Alves Moreira, nascido a 9 de fevereiro de 1906, em Recife, Estado de Pernambuco, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-,
nicipal de São José. (Qualificação requerida n . 5.828.)
OSCAR LUCAS DAS NEVES (1.967), filho de Francisco L u cas Neves e de Guiihermina Cabral Neves, nascido a 4 de
junho de 1903, no Districto Federal, motorsta, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
José. (Qualificação requerida n. 1.077.)
ESMERALDO GOMES (1.968), filho de Ângelo Manoel Gomes da Silva e" de Maria Paula, nascido a 8 de agosto de
1906. no Districto Federal, funecionario publico, com domicilio eleitoral no districto municipal de < São José.
(Qualificação requerida n. 1.153.)
CARLOS FELIX DA COSTA COUTO (1.969). fHho de Joaquim Felix da Costa Pinto e de Cândida de Moraes Cou•to, nascido a I de agosto de 1890, no Districto Federal,
commereio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José. (Qualificação requerida B . E .
n . 82, n. 833.)
;

o

ALICE MOREIRA COUTO (1.970), filho de José Antunes Moreira e de Olivia Antunes Moreira, nascida a I de junho
de 1898, em Cataguazes, Estado de Minas Geraes, domestica casada com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida B . E . 82,
n . 934.)
RUBENS DA SILVA (1.971), filho de João da Silva e do
Carmelita da Silva, nascido a 1° de dezembro de 1910, no
Districto Federal, jornaleiro, solteiro com . domicilio
eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação "ex-officio" B . E . 70 n. 113.)
NEWTON RACHE (1.972), filho de Pedro Rache e de Maria
Caliral Rache, nascido a I de fevereiro de 1910, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação
requerida B. E. 8, n. 1.130.)
JOSE' RIBAMAR BASTOS DE CARVALHO (1.973), filho de
Francisco Xavier de Carvalho Júnior e de Rosa Bastos
de Carvalho, nascido a 11 de janeiro de 1911, em São
Luiz, Estado do Maranhão, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação requerida n. 1.105.)
ANNIBAL DE OLIVEIRA NUNES (1.974), filho de Augusto
de Oliveira Nunes e de Deolinda Ferreira Nunes, nascido
a 21 de abril de 1917, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de São José. (Qualificação requerida B . E . 70, n. 78.)'
ARLINDO ANTONIO DOS SANTOS (1.975), filho de Mariano Antônio dos Santos e de Laura Aurelia dos Santos,
nascido a 16 de setembro de 1907, em Pirarajury, Estado de São Paulo, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida n. 1.090.)
FELISBERTO AUGUSTO MARTINS FILHO (1.970). filho de
Felisberto Augusto Martins e de Alexandrina Valgueredo
Martins, nascido a 9 de maio de 1904, no Districlo Federal musico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José. (Qualificação requerida numero
786.)
ANNIBAL ANTONIO DA CRUZ (1.977), filho de Antônio da
Cruz e de Maria Francisca da Conceição, nascida a 24
de dezembro de 1912, no Districto Federal, operário, solo

o

;

teiro, com domicilio eleitoral no-d stricto municipa: de
São José. (Qualificação "ex-officio" B . E. 66, numero
2 347.)
*
MIGUEL BANSO (1.978), filho de José Ban.so e de Pasqualina Banso, nascido a 24 de fevereiro de 1898, em Sao
Paulo, Estado de São Paulo, empregado no commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de São José. (Qualificação requerida — B . E. n. 580.) '
ELIAS MACHADO (1.979), filho de Emygdio Fernandes Machado e de Domerinda Machado, nascido a 6 de julho de
1901, em Queimados, Estado da Parãhyba do Norte, portuário, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo m u nicipal de São José. (Qualificação ex-of fino
— B . E.
67 n. 184.)
FERNANDO PEREIRA DE SOUZA JÚNIOR (1.930), filho de
Fernando Pereira de Souza e de Raphaela da Silva Pereira de Souza, nascido a 30 de janeiro de 1901. no Districto Federal, empregado no commercio, solteiro, coirr
domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação requerida — B . E . n. 6.059.)
JOÃO MANOEL DA SILVA NETTO (1.981), fi]ho de João Manoel da Silva e de Luzia Maria da Conceição, nascido a
26 de outubro de 1887, em Maceió, Estado de Alagoas,
funecionario publico, casado, com domicilio eliolorai no
districto municipal de São José. (Transferencia.)
JOAQUIM TELLES DE ALMEIDA'(1.982), íilho de Francisco
Xavier dAlmeida Seraphim e de Maria Florinda Telles
de Almeida, nascido a 10 de'março de 188, no Estado de
Sergipe, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Transferencia.)
EUGÊNIO ANTONIO PEDRO FERNANDES DE OLIVIiIRA
(1.983), filho de ntonio Fernandes de Oliveira e de E u genia Josephina de Oliveira Estruc, nascido a 3 de fevereiro de 1882, no Districto Federai, empregado no cnmmecio, casado, com domicilio eleitpral no districto m u nicipal de São José. (Qualificação requerida — B. E .
n. 6.926.)
JOSE' AMARO MORAES SIERRA (1.984), íilho de Lu:/. Morales Sierra e de Julia Bezerra Sierra, nascida a 7 de
janeiro de 1900, no Porto da Madeira, Estado de Pernambuco, sargento da Armada, ca.sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação cxofficio — B . E. 75, n. 312.)
ANTÔNIO MARQUES DOS S A N T O S (1.985), filho de Raymundo Marques dos Santos e de-Valentina Maria da Conceição, nascido a 11 de maio de 1907, em Caruaru, Estado
de Pernambuco, solteiro, empregado no commercio, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação requerida — B . E . n. 1.725.)
RAPHAEL PERAL FILHO (1.986), filho de Raphaei Martins Peral e de Amélia Gonçalves de Mello, nascido a l l
de junho de 1913, no Districto Federal, operário, .solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
José. (Qualificação requerida — B . E . n. 1.157.)
MANOEL MESSIAS DA SILVA (1.987), filho de Antônio
- Alves e de Eliza Maria da Silva, nascido a 14 de abril de
1.910, em Própria, Estado de Sergipe, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação requerida — B . E . n. 6.792.)
MAX DAMMAS TAVARES (1.988), filho de Antônio Valentim Tavares e de Oswalda Dammas Tavares, nascido a 5
de janeiro de 1901, em Conceição de Macabú, Eslado do
Rio de Janeiro, empregado no commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação requerida — B . E . n. 680.)
NEMESIO BONATES (1.989), filho de Francisco Bonates e
de Rachel Araújo Bonates, nascido a 10 de outubro de
1897, em Fortaleza, Estado do Ceará, desenhista, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de são
José. (Qualificação requerida — B . E . n. 4.34.2.)
RENATO FERNANDES DE OLIVEIRA (1.990), filho ds L u crecio Fernandes de Oliveira e de Amalia Fernandes de
Oliveira, nascido a 9 de maio de 1906, no Districto F e deral, empregado no commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São José. (Quilifieação ex-officio — B . E . 77.)
LIJDGERO JUCA* E MELLO (1.991), filho de Ludgero de
Mello Falcão e de" Corneüa Jucá de Mello, nascido a 30
le novembro de 1899, em Cratheus, Estado do Ceará, funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no
v
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. disincio municipal de São ° José. (Qualificação
ex-officio
micilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qua— H. L . 7 7.)
,
lificação requerida — B . - - É . 59, n.- 9.972.)
GRAZIBLA PEREIRA MONTEIRO (1.9-9-2), fillia de, Maria OLGA MACHADO VELHO (2.004), filha de Anna Cardoso,
Christina Paes Pereira, nascida a 2.4 de janeiro de 1891
nascida a 20 de ovembrõ de 1900, em Petropolis, Estado
no Districto Federal, funccionaria municipal, - casada,
do Rio de Janeiro, domestica, casada^ com domicilio elei.com domicilio eleitoral no districto municipal de São
toral no districto municipal de São José. (Qualificação r e .' José. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, n . 8 4 ) .
querida — B . E . 82, n . 1.422.)
RODRIGO QUEIROZ LIMA (1.993), filho de Espendião de MARIA DE'LOURDES RIBEIRO DA SILVA (2.005), filha de
Queiroz Lima e de Maria de Gois Queiroz .Lima, nascido
Estevão Ribeiro da Silva e de Emilia Lima Ribeiro da
- a 21 de junho de'1910 em Rio Branco- (Território do
Silva, nascida a 19 de fevereiro de 1907, no Districto F e Acre), .solicitador, solteiro, com domicilio eleitoral ho .
deral, professora, solteira, com omicilio eleitoral no disdistricto municipal de -São José.
(Qualificação requetricto municipal de São José. (Qualificação requerida
rida, B . E. 6.775).
B . E . 80, n. 1.226.)
.
.
ALIPIO CALIXTO DE OLIVEIRA (1,994), filho, de Antônio ANTONIETA BASTOS (2.006), filha de José Porfirio Bastos'
Calixto de Oliveira e de Rosa Amélia da Costa, nascido
e Flora de Azevedo, Bastos, nascida a 10 de outubro de
a 15 de agosto de 1902 em Palmeiras dos índios (Estado
1910, em São José Além Parãhyba, Estado de Minas,
de Alagoas), militar, solteiro, com domicilio eleitoral no
Geraes,,- professora, solteira, com - domicilio .eleitoral
districto municipal de São José. (Qualificação ex-offino districto municipal de São José. (Qualificação r e q u e cio", B . E . 75, n . 6 3 ) .
•
- '
rida n. 615.)
» .i ' v
MILTON DE CAMPOS GONÇALVES (1.995), filho de Alci- ZULEIKA DA CUNHA DE LUCCHI (2.007), filho de José Marbiades Lopes Gonçalves e de Raymunda, Campos Gonçal.ques da Cunha Júnior e de Alzira Billio da Cunha, nascida
ves, nascido a 29 de maio. de 1904, em Porto Alegre (Esa 24 de agosto de 1904, no Districto Federal, domestica,
tado do Rio Grande do Norte), militar, solteiro, com; docasada, com domicilio eleitoral no districto'municipal de '
micilio eleitoral no districto municipal de ' São José.
São José. (Qualificação requerida — B . E . 78, ri.. 570.)!
(Qualificação "ex-offieio", B . E . 75, n. 4)
MESSIAS DA TRINDADE LESSA (1.996), filho de Joaquim „ ALFREDO DE ANDRADE (2.008),. filho de Ameíia de An- Francelino da Trindade Lessa e. de Rosa de Lima Lessa,
• drade Almeida, nascido a 14 de outubro de 1909, no Disnascido ã 26 de. setembro de." Í906 em Coruripe, (Estado
'tricto Federal,-funecionario púbico federai, casado, coei
de Alagoas), militar, solteiro, com domicilio eleitoral no
domicilio eleitoral no districto municipal de Sâo José..
• districto municipal de São José-. (Qualificação "ex-Ofíí(Transferencia.)
'
' ~
eio",„B. E . .75, n. 341) . :
GUIOMAR HOMEM DE PAIVA (2,. 009), filha de "Álvaro Jose
JOÃO DE CARVALHO-"(t.997), filho de Antônio Maria do
da Gosta Paiva e de Olga Homem de Paiva, nascida a 31
Carvalho e de Eliza Siimbr eiras de Car.valho,-nãscido a 1
-de março de 1916, no Districto Federal, estudante, solde outubro de 1914, em São Gonçalo. (Estado, do Rio -de
teira, com domicilio eleitoral no istricto municipal de
Janeiro), operário publico-, solteiro, com domicilio eleiSão José. (Qualificação requerida*— B . E . 82, n . 871.)
toral no districto'municipal de São José. (Qualificação NISE MAGALHÃES DA SILVEIRA (2.010), filha de Faustino
"ex-officio", B-. E . 70, n . 2) . " •
Magalhães da Silveira e de Maria Lydia da Silveira, n a s ARIEL TAVARES (1.998), filho de. Manoel Joaquim Tavares
cida "a 10 de janeiro de 1905, em Maceió, Estado de Alae de Guiihermina' Tavares de Mello, nascido a l de degoas, medica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
zembro de 1906, em São Paulo (Estado de São Paulo),
- municipal d e São José." (Qualificação' ex-officio.)
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu- DIVA MONIZ DE ARAGÃO (2.011), filha de Antônio Ferrão
nicipal de São José. (Qualificação "ex-officio'', B; B .
Moniz de Aragão e de Maria Clementina Moniz de Aragão,
'• 78, n . ' 3 0 ) . ~
nascida a 8 de agosto de 1913, 'em São Salvador, Estado
FRANCISCO MARTINS DA SILVA-(1.999), filho de José J a da Bahia, jornalista, solteira, com domicilio eleitoral no
guaripe e de Maria Joanna, nascido a 27 de fevereiro do
districto municipal de São José. (Qualificação requerida
18'96, na Praça Buçú (Estado de Alagoas), militar, can. 609.)
• ' • " ' . . "
•
nsado, com domicilio eleitoral no, districto municipal'de
São José. (Qualificação "•'ex-officio", B.' E . 69).
EURIDICE DE MORAES'PASSOS (2..012),'.filha de Luiz de
JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA (2.000), filho dè- Manoel Lopes - Siqueira Passos e de Belisa de Moraes Passos, nascida a
de Oliveira e de Inacinha da Conceição Oliveira, nascido
2 de abril de 1913, em Canhotinho, Estado de Pernambuco,
a 16 de outubro de 1901 em- Pernambuco; militar, solestudante, solteira, com domicilio eleitoral no districto
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
municipal de São José. (Qualificação n . 614.)
SSo José. (Qualificação ""ex-oíficio, B , E . 75, n. 133). JÚLIO RIBEIRO VIEIRA (2.013), filho de Manoel Cândido
Ribeiro Vieira e de Eloisa Ferreira Ribeiro Vieira, n a s Ric de Janeiro, 31 de agosto de 1934. — Pelo escrivão,
cido a 16 de outubro de 1895, em Sylvestre Ferraz, Estado
Moraes.
de Minas Geraes, medico, casado, com domicilio eleitoral t
no districto municipal de São José., (Qualficação ex-ofSEGUNDA ZONA ELEITORAL *
ficio.)
*
LUIZA MARINHO DE AZEVEDO (2:014), filha de Alfredo
(Districto municipal de São José)
Marinho de. Azevedo e de Adelia Dreux Marinho de Azevedo, nascida a 4 de junho de 1908, no Districto*'Federal,
Juiz — Dr. Martinhq Garcez Caldas. Barreto
no districto municipai de São José. (Qualificação requefunecionaria publica, solteira, com. domicilio eleitoral
Faço publico, para os fins' dos. arts.. 43 do Código e-25
rida n. 665.)
do Regimento "dos Juizes é Cartórios Eleitoraes, que por este
Cartório e Juizo-da 2" Zona Eleitoral, estão sendo processados MARIA EMILIA FERREIRA BANDEIRA, (2,013), filha de
Francisco Ferreira Vianna-Bandeira e de Maria da Gloos pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:.
ria de Lima Bandeira, nascida a 25 de março de 1908, em
Santo Amaro (Estado da Bahia), dactylographa, solteira,
OSCAR MAURÍCIO WANDERLEY (2.001), filho de Marcolino'
• com domicilio eleitoral no- districto* municipal de-São
-"• JMaurieio Wanderley e de Senhorinha Maurício WanderJosé. (Qualificação requerida"n. 603.)
ley. nascido a 6 de janeiro de 1886, em Rio Formoso, E s HENRIETTE
BEATRICE DERENUSSON DE MOURA (2.016)',
tado" de Pernamhuco^radiotelegraphista da M. Mercante,
filha de Leon Derenusson e de Lina Augusta Aschoff,
viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de
nascida "a 15 de maio. de 1902, no Districto Federal, doSão José. (Qualificação ex-officio—B. E. 70, "ri. 27.978.1
mestica, casada, com domicilo eleitoralno districto m u ADÃO BARCELLONA DE OLIVEIRA (2.002), filho de José
nicipal de São José. (Qualificação requerida.)
Barcellona de Oliveira e de Josephina de Oliveira, nascido ROBERTO ROCHA DE MOURA (2.017), filho de' Antônio
a 20 de outubro de'1914, em Varginha, Estado de Minas
Rocha de Moura e de Isabel Pinheiro Guimarães de MouGeraes, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no disra, nascido a 19 de maio de 3899, no Districto Federal,
tricto municipal de^São José. (Qualificação-requerida —
corretor, casado, com domicilio eleitoral no districto m u B , E. 83, n. 4.817.)
nicipal, de São José. (Qualificação requerida.)
HORACIO ALVES RQMARIZ (2.0Q3.)., filho de João Alves Ro- JOÃO JOSE' PINTO (2.018), filho de Manoel José Pinto e de
Margarida Luiza, nascido a 15 de agosto de 1903, no Dis-*
• '.mariz'e de Carlota Alves Romariz, nascido a 1 de abril
íricto Federal, do commercio, casado, com domicilio e'eide 1877, no Districto Federal, ferroviário, casado, com do:
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loral no districto municipal de São José. (Qualificação
requerida.
MARIO JOSE' PINTO (2.019), filho de Manoel José Pinto e
de Margarida Luiza, "nascido a 27 de julho de 1901. no
Districto Federal, do commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no distrieto municipal de São José. (Qualifi-

cação requerida.)

LUIZ DE VINCENZI (2.020), filho de Raphael Jose de Vincenzi e de Luiza Catharina Guimarães Vincenzi, nascido
a 31 de agosto de 1889, no Districto Federal, commerciante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida, B. E. 85,
n. 324.)
EVALDO COLLARES QUILETE (2.021). filho de Pompeu
Guineu de Gusmão Quilete e de Anesia Pessanha Collares Quilete, nascido a 30 de agosto de 1910, em Camp03
(Estado do Rio de Janeiro), do commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação requerida n. 3.213.)
EUGENO ANTUNES DA CUNHA 2.022), filho de João Antunes da Cunha e de Valeriana Fernandes da Cunha, nascido a 15 de setembro de 3874, em Corumbá (Estado de
Matto Grosso), commerciante, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação
"ex-officio", B. E. 78.)
ARNALDO MARQUES DA SILVA (2.023), filho de Antonis
Marques da Silva e de Guiomar Sara da Costa, nascido
a 2 de maio de 1916, no Districto Federal, bancário, solteiro, com domicilio eleitoral no distrito municipal de
São José. (Qualificação requerida n. 1.770.)
FERNANDO RODRIGUES (2.024), filho de João Baptista Rodrigues e de Iaguista Faria Salgado Rodrigues, nascido
a 28 de outubro de 1913, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de São José. (Qualificação requerida, B. E. 80, n u mero 875.)
.
„ .
PEDRO LUIZ CORRÊA E CASTRO (2.025), filho de Christovão Baptista Corrêa e Castro e de Luiza Pereira de
Castro, nascido a 17 de setembro de 1878, em Vassouras (Estado do Rio de Janeiro), capitalista, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação requerida n. 660.)
FRANCISCO GONÇALVES (2.026), filho de Bernardino Gonçalves e de Maria Emilia, nascido a 7 de agosto de 1874,
em Portugal, empregado publico, viuvo, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São oJsé. (Qualificação requerida n. 564.)
JOAQUIM TAVARES WANDERLEY (2..027), filho de Manoel
Gomes de Araújo Wanderley e de Antonia Carolina Cavalcante ¥/'anderley, nascido s 22 de julhc de 1901. em
Nazareth (Estado de Pernambuco), do commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São José. (Qualificação requerida, B. E. 70, n. 874.)
OLAVO NOBREGA GUIMARÃES DE ALMEIDA (2.028), filho de Manoel Furquim Guimarães de Almeida e de Rita
Nobrega Guimarães de Almeida, nascido a 6 de abril de
1896, na Barra, Estado do Rio de Janeiro, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto de São José.
(Qualificação requerida n . 2 . 9 7 6 ) .
MATHILDE DE PADUA PINTO (2.029), filha de José P a dua e de Marianna João Daher, nascido a 17 de março
de 1909, no Districto Federal, domestica, casada, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
- (Qualificação requerida B . E. 86, n. 1.033).
ANTONIO KROPF SOARES (2.030), filho de Antônio Kropf
Soares e de Amélia Lengruber Kropf Soares, nascido a
6 de maio de 1906, no Districto Federal, commercio, ca• sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São José. (Qualificação requerida n . 584).
ETELVINA DE SOUZA MOREIRA (2.031), filha de Zacharias de Souza e de Maria da Conceição Souza, nascida a
15 de fevereiro de 1901, em Quixadá, Estado do Ceará,
domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José. (Qualificação requerida B . E .
n. 70, n. 128).
JOSE' GOMES DE OLIVEIRA (2.032), filho de Manoel
Francisco de Oliveira e de Maria Gomes dos Santos, nascido a 17 de março de 1899, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São José.
(Qualificação requerida n u m e • ro 1.044).
MOACYR PEREIRA DE BARROS (2.033), filho de Sebastião
Pereira de Barros e de Julia Pereira de Barros, nascido
a 27 de fevereiro de 1910, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i -

cipal de São José. (Qualificação requerida B. E. '70, n u mero 134).
SALVADOR HENRIQUE LIMA (2.034), filho de Henrique
Manoel Martins e de Aurelia Ribeiro Luna, nascido a 9
de maio de 1896, em Belém, Estado do Pará, commercio
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São José. (Qualificação requeria B . E . 44, n u m e ro 4 . 1 0 2 ) .
SIMON ROSEMBLIT (2.035), filho de Isaiás Rosemblit e de
Sarali Rosemblit, nascido a 8 de outubro de 1903, n a turalizado, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de São José. (Qualificação r e querida B . E . 79, n . 892).
ALBERTO ORTENBLAD (2.036), filho de Charles Arthur
Edwin Ortenblad e de Isabel Margarida Ortenblad, n a s cido a 5 de janeiro de 1901, em Jaboticabal, Estado de
São Paulo, engenheiro civil, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação
requerida n . 620).
AGAR CAMPOS BITTENCOURT
(2.037), filha de Antônio
Ildefonso Bittencourt e de Esmeralda Campos Bittencourt, nascida a 2 de novembro de 1909, em Caratinga,
Estado de Minas Geraes, estudante, solteira, com domicilio eleiloral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida B . E . 82 n. 724).
ANNA SILVA ARAÚJO KAMRUOETZER (2.038), filho de
Antônio Silva Araújo e de Anna Carolina da Silva Porto, nascida a 16 de janeiro de 1896, no Districto Federal
funccionaria publica, casada, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São José. (Qualificação requerida B . E : 86, n . 617).
„ .
ALBA DE CARVALHO (2.039), filha de Francisco Teixeira
de Carvalho e de Maria das Dores do Amaral Peixoto,
nascida a 15 de janeiro de 1882, em Angra dos Reis. E s tado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida B . E . 77, n . 591);
OSCAR DF SIQUEIRA AMAZONAS (2.040), filho de Augusto Siqueira Amazonas e de Eulalia Alves de Azevedo
Amazonas, nascido a 23 de outubro de 1884, no Districto Federal, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida B . E . 80, n . 1.340).
YCLÉA TYBIRICA' (2.041), filha de Gastão Tybiriçá e dí '
Carolina Brigante Tybiriçá, nascida a 20 de outubro dí
1905, em Mar de Hespanha, Estado de Minas Geraes.
cominercio, casada, com domicilio eleitoral no distrietc
municipal de São José. (Qualificação "ex-officio" B . E .
n. 77, n . 660).
MATVOEL RIBEIRO DA SILVA (2.042), filho de José Ribeiro da Silva e de Ursula Soares Ribeiro, nascido a 13
de agosto de 1896, m Campos, Estado do Rio de Janeiro,
portuário, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José. (Qualificação "ex-officio", B . E .
67, n. 186.)
CONTRAN BERRANCE CALMON (2.043), filho de Eugênio
de Vasconcellos Calmon de Olga Berrance Calmon. nascido a 23 de outubro de 1914, em Colatina, Estado do
Espirita Santo, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação
requerida, B . E . 83, n. 825.)
HELIOS SARMENTO DA CUNHA (2.044), filho de Alexandre Duarte da Cunha e de Laura Sarmefito da Cunha,
nascido a 24 de junho de 1915, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São José. (Qualificação requerida, B . E . 70,
n . 127.)
ALDO NEWTON BEZERRA (2.045), filho de Alcides Bezerra e de Alzira Newton Bezerra, nascido a 11 de novembro de 1913, m Belém, Estado, do Pará, estudante, solteiro, com domicílio eleitoral no districto municipal de
São José. (Qualificação requerida, B . E . , n . 672.)
JOÃO BAPTISTA DA SILVA (2.046), filho de João Antônio
da Silva e de Maria da Gloria Esteves e Silva, nascida a'
3 de março de 1910, no Districto Federal, ferroviário, solteiro, con# domicilio eleitoral no districto municipal de
São José. (Qualificação requerida n . 3.130.)
OSCAR PINHEIRO WERNECK (2.047), filho de João P i nheiro de America Werneek e de Rita dos Santos W e r neek, nascido a 18 de dezembro de 1879, em Valença, E s tado do Rio de Janeiro, ferroviário, casado, com domie
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cilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qua. do commercio, solteiro,, com domicilio eleitoral no dis. lificação requerida n. 616.)
•
'
tricto muncipal de São José. (Qualificação requerida —
NELSON BORNAY (2.018), filho de Thomaz Bornay e de
B : É . 70,' n. 129.) '
"
Francisca Alaejos Bornay. nascido a 5 de agosto de 1911, ILDA ARAÚJO DA SILVA (2.063), filha de Alfredo Augusto
em Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, commercio, soída Silva e de Ernestina Moreira Araújo da Silva, nascida
vteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
a 19 de outubro de 1893, em -Belém, Estado do Pará, do
São José. (Qualificação requerida n. 157.)
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto
CLAUDIONOR FREITAS DE AZEVEDO COUTINHO (2.049),
municipal de São José. (Qualificação requerida, n. 607.)
filho de Paulo Emilio de Azeredo Coutinho e de Amélia HONORATA GOMES MALVEIRA (2.064), filha de Domingos
de "Freitas de Azevedo Coutinho, nascido a "6 de novembro
Gomes Fernandes e de.Jesuina Gomes Fernandes, nas- dè 1905, no Districto Federal, jornalista, casado, com docida a. 1(1 de outubro de 1905, no Districto Federal, domicilio eleitorai no -districto
uiicipal de São José.
mestica, casada, eom domicilio eleitoral no districto m u (Qualificação requerida. B . E. 73, n. 166.)''.
nicipal de São José. (Qualificação requerida, n. 247.)
HILÁRIO BORNAY (2.050)', filho de Thomaz Bornay è de MANOEL SOARES (2.065), filho de Augusto Soares e de AnFrancisca Alaejos Bornay, nascido a 8 de abril de 1907,
tonia Soares, nascido a 12 de abril de 1908, era Fortaleza,
em Nova Friburgo. Estado do Rio de Janeiro, commercio,
Estado do Ceará, do commercio, casado, eom domicilio
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai
eleitoral no distrieto municipal de São José. (Qualificade S.' José. (Qualificação requerida n . 158.) ção requerida, n. 1.035.)
ARGEMIRO ZIMMERMANN (2.051), filho de J o s é Zimmer- SANTINA MARESCHI GTALLUISE (2.066). filha de Antônio
Mareschi e de Joanna Vieensotti, nascida a 10 de..abril
mann e de Francisca Chagas e Silva Zimmermann, -nasde 1897; em Barra Mansa, Estado de São Paulo, domescido a 1 de maio de 1890. em SanfAnna do Livramento,
tica, casada, com', domicilio eleitoral no .districto,.municiEstado do Rio Grande do Sul, jornalista, casado, com do-pal de São José. (Qualificação requerida.* n. 802.)
micilio eleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação requerida n . 4.823.)
AMARO DE CARVALHO OLIVEIRA (2.067), f.iPjo de Duarte
Joaquim de Oliveira Júnior e de Alice de. Carvalho OliPAULINO MARIANO SEABRA (2.052), filho de João Ma' veira. nascido a 10 de janeiro de 1895.. em Pirahy, E s riano Seabra e de Maria Laurinda Seabra. nascido a 1 de
tado do Rio de Janeiro, do commercio. solteiro, com dojaneiro de 1899, no Districto Federal, operário, casado,
micilio eleitoral ho districto municipal de São José.
com domicilio eleitoral no districto- municipal de~São
(Oualificáção reouerida — B. E . 82. n. 695.)
José. (Qualificação requerida n. 664.)
LUIZ CERVELLINI (2.053), filho de João .Cervellini' e de WATDEM.AR MAGALHÃES LIMA (2.068), filho de Manoel
Ferreira Lima e de Raymunda / d e Britto Masalhães
Angelina Cervellini, nascido a 29 de janeiro de 1912, em
Lima. nascido a 4 de novembro de 1895.' em Belém. E s São Paulo, Estado de São Paulo, revisor, solteiro, com
tado do Pará. do commercio. casado, com domicilio, elei.'. '
domicilio, eleitoral no districto municipal de São José.
toral nn districto municipal de São José. (Qualificação
(Qualificação requerida, B. E. 86. n. -1.098.)
requerida, n. 1.170.)
FLAVIO TEIXEIRA DA SILVA (2.054), filho de Fausto Teixeira da Silva e de Lúcia Teixeira da Silva, nascido a S RENATO DE MENTZINGEN (2.069), filho.de Alfredo, de
de agosto de 1901, em Carango.ja, Estado de Minas Ge- '- Mentzingen e.de Platina de Mattos Mentzingen, nascido a
raes, caldéireiro. solteiro,' com domicilio eleitoral no dis19 de julho de 1904, em São Sebastião dos Ferreiras, E s tricto municipal de .'São José. (Qualificação requerida,
tado do Rio de.Jaeiro, do commercio,'solteiro, cõm doB . E . , - n . 2S1.)
micilio eleitoral no districto municipal de São José.,
(Qualificação requerida, n. 1.723.)
ÁLVARO CAMPOS (.2.055), filho de Antônio Ribeiro d Almeida Campos e ,de Idalina Proença Campos, nascido a JAYMÊ DO CARMO (2.070), filho de André do Carmo e de
Anná do-Carmo,- nascido a 22 de outubro de 1902, no Dis16 de fevereiro de 1886, ho Districto Federal, jornalista,
tricto'Federal, militar, casado,, com domicilio eleitoral no
casado, com domicilio eleitora! no districto municipal de
districto municipal de S. José. (Qualificação requerida
São José. (Qualificação requerida, B. E . 73, n. 513.)
n. 1.165.)
ALC1DE DE CARVALHO AMORIM (2.056), filho de Alberto
Amorim Soares de Azevedo e de Rita de Carvalho Amo- FRANCISCO FLAVIO VIEIRA (2.071), filho de Francisco
Flavio Vieira e de Theodolina da Câmara Vieira, nascido
. -rim, nascido a 22 de novembro de 1903, em Campo Beilo,
'a 23 de junho de 1908, em Timbó-Assú, Estado de PerEstado do Rio de Janeiro, do commercio, casado, com donambuco, oommereíantè, casado", com domicilio eleitoral
micilio eleitoral no districto municipal de São José.
no districto municipal de S. José. (Qualificação requeri(Qualificação
ex-officio.)
da, B. E . 77, n. 274.)
i
,
. RUBENS FERREIRA ROCHA (2.05.7), filho de Alfredo Fer• reira Rocha e de Thereza Torres. Rocha, nascido a 27 de LUIZ DE HOLLANDA CAVALCANTI (2.072), filho de Manoel. Caetano de. Hollanda Cavalcanti e de Carlota Camabril de 1917, em SanfAnna de Japohyba, Estado do Rio
pello de Hollanda Cavalcanti, nascido a 22 de maio de
de Janeiro, do commercio, solteiro, com domicilio elei1887, em Escade, Estado de. Pernambuco, commercio, cat o r a l no districto municipal de São José. (Qualificação
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
requerida — B. E. 79, n. 633.)
S. José. (Qualificação«requerida n. 295.)
ELADTO DOS SANTOS ARGOLLO (2.053), filho de-Simplicio Joaquim Argollo e de Victorina das Santos Argollo, CARLOS AFFONSO (2.073), filho de Erico Freire de Villalba Alvim e de Maria Augusta de Villalba Alvim; nascido
'nascido a'18 de fevereiro de 1907, em São Salvador, Esa 28 de fevereiro de-1908. em Petropolis, Estado do Rio
tado da Bahia, do commercio, casado, com domicilio eleide Janeiro,' commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
. toral no distrieto municipal de São José. (Qualificação
no districto municipal de. S. José. (Qualificação reque. ex-officio — B . E . 77.)
rida n. 645.)
J>EDRO ALVES DE ARAÚJO (2.059), filho de João Eliderio
da Silv? e de Joanna Alves de Araújo, nascido a 19 de ou-"**" NAIR SANTOS MONTE (2.074), filha de Theodomiro Monte,
'e de Herminia Santos Montes, nascida a 28 de junho de
tubro de 1913, em Belém,- Estado • do Pará, dentista, sol1912. em Juiz de Fora, Estado-de Minas Geraes, domestiteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal. de •
ca, solteira, com domicilio eleitoral "no districto m u n i São José. ÍQualificação requerida, n. 629.)
cipal, de S. José. (Qualificação requerida n . 9.604.)
JAYME VIEIRA (2.060), filho de Manoel Gomes Vieira e de
Esmeraldina Pontes Vieira, nascido a 27 de março de MATHILDE COSTA PRAGANA PINTO (2.075), filha de Antônio Ernesto Rangel da Costa e de Maria da Conceição
1907, em São Paulo, Estado 'de São Paulo, do commerLapa Machado Gosta, nascida a 15 de maio de 1895, no
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto municiDistricto Federal, funccionaria publica, casada, com dop a eleitora! no districto municipal do São José. (Quamicilio eleitoral no dislricto municipal de S. José. (Qualificação requerida, n. '515.) '"
lificação "ex-officio", B. E. 76. n . 166.)
RAUL DA COSTA NASCIMENTO (2.061), filho de Fabic de
Albuquerque Nascimento e de Ismerina. da Costa Nasci- "' BERTO MAGNO DE SOUZA E SILVA (2.076); filho de
João Carlos de Souza e Silva e de Albertina Andrade de
mento, nascido a 27 de janeiro de- 1886, em Recife, EsSouza e Silva, nascido a 1 de janeiro de 1909, no, Districto
tado de Pernambuco, do commercio, casado, com domiFederal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
cilio eleitoral no districto municipal de São José. (Quadistricto municipal de S. José. (Qualificação requerida
lificação requerida, n.' 3.000.)
na.
64.)
•
""
'
•'JOR<-;W ROBERTO SMÍTH JÚNIOR (2.062). filho de Jorge
Roberto .Smith Júnior e de Macia Luz Smith, nascido a VIRGÍLIO DE PAULO' (2.077). filho de Virgilio Victor de
Paulo e de Mercedes F e r r e i r a ' d e Paulo, nascido à 1 de
5 de maio de 1907, em São Paulo. Estado de São Pnnln.
e
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, março de 1901, no Districto Federal, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto • municipal de São
José. (Qualificação requerida n. 189.)
A.UIZ ADALBERTO DOS SANTOS (2.078), filho de João
Francisco dos Santos e de Francisca Cândida de Jesus,
. nascido a 16 de novembro de 1895, em Porto de P e d r a s , '
Estado de Alagoas, marítimo, casado, com domicilio eleiral no districto municipal de S. José. (Qualificação r e querida n . 139.)
CENNO SBRIGHI (2.079), filho de Renato Sbrighi e de T h e reza Sbrighi, nascido a 6 de junho de 1911, em S. Paulo,
Estado de S. Paulo, estudante, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de S. José. (Qualificação
requerida. B . E . 86, n. 1.101.)
JOÃO BAPTISTA KERTH BRUCE (2.080), flhcf de Alfredo Bruce e de Cora Kerth Bruce, nascido a 24 de j u nho de 1902, no Districto Federal, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
José. (Qualificação requerida n. 6.371.)
AJÍTONIO LAS-CASAS DE OLIVEIRA COSTA (2.081), filho
de Joaquim Pereira da Costa e de Thereza Las-Casas de
Oliveira Costa, nascido a 2'4 de outubro de 1908, em Taubaté, Estado de S. Paulo, funecionario municipal, com
domicilio eleitoral no districto municipal de S. José.
(Qualificação requerida n. 1.614.)
ARYZAL PEREIRA DE MELLO (2.082) filho de Arthur P e reira de Mello e de Alzira Penna Pereira de Mello, n a s - '
cido a 10 de' novembro de 1910, em S. Salvador, Estado
da Bahia, chimico, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S. José. (Qualificação requerida
n. 1.224.)
' .
•GUILHERME CASTELLO DOS SANTOS- (2.083), filho de
Miguel Santos e de Maria Castello dos Santos, nascido a
25 de junho de 1910, em Belém, Estado do Pará, m a r í t i mo, solteiro, com domicilio eleitoral no districto munieipai de S. José. (Qualificação requerida n . 927.)
JÍELSON DE CASTRO AMARAL (2.084), filho de Antônio
Martins do Amaral e de Rita de Castro Amaral nascido a
28 de novembro de 1906, em Barbacena, Estado de Minas
Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São José. (Qualificação requerida,
n. 1.122.)
OSWALDO FRANCO DA ROCHA (2.085), filho de Oscar
•Franco da Rocha e de Adelaide Bizarra da Rocha, nascido a 20 de junho de 1899, no Districto Federal, official
de marinha mercante, casado, com domicilio eleitorai no
districto municipal de São José. (Qualificação ex-officio
— B . E . 70, n . 28.061.)
ÁLVARO DE FARIA LEITE (2.086), filho de Felippe de F a ria Leite e de Joanna Maria da Conceição, nascido a 7 de
janeiro de 1888, no Dislricto Federal, I com. de marinha
mercante, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José. (Qualificação requerida — B . E .
61 n . 4.721.)
ALBERTO ARANTES (2.087), filho de Joaquim Arantes e
de Laudelina Carvalho, nascido a 5 de abri! de 1898, em
Campos, Estado do Rio de.Janeiro, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
José. (Qualificação requerida — n . 619.)
AJAX CÂNDIDO RODRIGUES (2.088), filho de Juvenal Cândido Rodrigues e de Georgeta Silva Rodrigues, nascido
a 15 de março de 1912, em Muriahé, Estado de Minas
Geraes, commercio, i<olteiro com domicilio eleitoral no
districto municipal de São- José. (Qualificação requerida — B . E . 84, n . 1.590.)
ANTONIO TEIXEIRA DE LIMA (2.089), filho de Crysantho
Teixeira da Costa e de Idalina Maria da Conceição, nascido a 15 de janeiro de 1880, em Boqueirão, Estado da
Parãhyba do Norte, machinista, casado, com domicilio,
eleitoral no districto municipal'de São José. (Qualificação ex-officio — B . E . 67, n . 750.)
^FRANCISCO SILVEIRA BARCELLOS (2.090), filho de F r a n ^
cisco Silveira Barcellos é de Lydia Silveira Barcellos,
nascido a 26 de agosto de 1910, em Cabo Frio, Estado do
Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação ex-.
officio — B . E . 67, n. 190.) .
ÍFRANCISCO JOAQUIM DO NASCIMENTO (2.091), filho dé
Januário Joaquim do Nascimento e de Rosalina Gonçalves do Nascimento, nascido a 23 de maio de 1902, no
&istricto Federal, portuário, solteiro, cpm domicilio e »
o

toral no districto municipal de São José. (Qualificação
ex-officio — B . E . 67, "n. 80.)
ACRIZIO FLORENCIO DE OLIVEIRA (2.092), filho de José
Florencio dos Santos e de Guiihermina Nunes de Oliveira,
nascido a 11 de agosto de 1908, em Rosário, Estado de
Sergipe, portuário,, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São José. (Qualificação
ex-officio
— B . E . 67, n . 109.)
JOSÉ LAMOÇO MACHADO (2.093), filho de Gabriel Lamoço
Torres e de Vicentina Lamoço Machado, nascido a 14 de
junho de 1914, no Districto Federal, portuário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
José. (Qualificação ex-officio — B . E . 67, n . 573.)
MANOEL DA CUNHA (2.094), fillio de José Antônio da
Cunha e de Maria Clementina da Cunha, nascido a 18 de
fevereiro de 1899, em Cantagallo, Estado do Rio de J a neiro, portuário, casado, com domicilio eleitoral.no districto municipal de São José. (Qualificação ex-of ficio —
B . E . 67, n. 104.)
AARAO RIBEIRO DOS REIS (2.095), filho de Veneravel Ar' chanjo dos Reis e de Zenaide Ribeiro dos Reis, nascido
a 3 de marco.de 1912, em Picos, Estado do Maranhão,'
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José. (Quailificação requerida —
• n. 361.) . •
MARIO FERREIRA LIMA (2.096), filho de Vicente Ferreira
., e de Iolbia Corrêa'Lima, nascido a 14 de janeiro de 1889,
em Recife, Estado de Pernambuco,'portuário, casado, com
domiilio eleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação ex-officio — B . E . 67, n. 143.)
ARTHUR AUGUSTO DE SOUZA (2.097), filho de Augusto de
Souza e de Henriqueta de Souza, nasido a 7 de setembro
'
de 1894, no Districto Federal, copeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
. (Qualificação ex-officio — B . E . 70, n. 501.)
OTTILIA MELLO RIBEIRO (2.098), filha de José Corrêa de
Mello e. de Rita Pereira de Mello, nascida em 26 de mam
de 1897, no Districto Federal, domestica, casada, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São José,
(Qualificação requerida, B . E . 8 6 ) .
STELLA SELANO BACELLAR FILHO (2.099), filha de
Francisco Selano e de Custodia Costa Selano, nascida a 20 de setembro de 1912, no Districto Federal, contadora,
viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São José. (Qualificação requerida, n . 576).
JURACY ROSA (2.100), filha de Joaquim Norberto e de Idalina Nunes da Rosa, nascida em 18 de fevereiro de 1903,
no Districto Federal, domestica, solteira, com domiciclio eleitoral no districto municipal de São José. (Qua-.
lificação requerida, n . 359).
MARIA DÓ CARMO PALMA (2.101), filha de Lúcio Palma e
de Fernandina Palma, nascida em 14 de abril de 1915,
em Niçtheroy, Estado Rio de Janeiro, domestica,' soltiera, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São José. (Qualificação requerida, B . E . 79, n . 369).
DURVAL LIMA GOMES (2.102), filha de Secundino José
Gomes e de Maria Adelaide Gomes, nascido em 7 de setembro de 1903, no Districto Federal, commercio, casaj
do, com domicilio eleitoral no districto municipal de São
José. (Qualificação requerida, n. 641).
LEOPOLDO RODRIGUES FILHO (2.103), filho de Leopoldo Rodrigues e de Alcina Tertuliana de Almeida Rodri-^
gues, nascido em 21 de julho de 1911, no Districto F e deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação requerida,
n . 646).
JCÃO MANUEL EVANGELISTA (2.104), Milho de Manuel
Joaquim Evangelista e de Maria Magdálena da Conceição, nascida em 1 de junho de 1894, em São Caetano da
Raposa, Estado de Pernambuco, commercio, solteiro,.com
domicilio eleitoral no districto municipal de São José.,
(Qualificação requerida, n . 669).
JAYME SILVA (2.105), filho de Francisco Antônio da Silva e de Didima Jesus da Silva, nascido em 12 de outubro de 1914, no Districto Federal, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
José. (Qualificação requerida, n . 1.008).
GUSTAVO PIMENTEL CORTES (2.106), filho de João B a p tista de Avellar Cortes e de Ideltalia Olyntha Pimentel
Cortes, nascido em 5 de setembro de 1887 em Palma,
,
Estado de .Minas Geraes, commercio, casado, com domi-i
t
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cilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qua^
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de
lificação requerida, n. 5.741).
São José. (Qualificação requerida — B . E . n. 1.878).
RAYMUNDO MENDES DA SILVA (2.107), filho de Albano ARY MAGALHÃES (2.121), filho de Francisco Custodio MaMendes da Silva e. de Anna Rosa Mendes da Silva, nasgalhães e de Guiomar Magalhães, nascido a 18 de novemcido em 5 de julho de 1890, em São Luiz, Estado do
bro de 1904, no Districto Federal, operário, solteiro, com ,
Maranhão, commercio, casado, com domicilio eleitoral nb
domicilio eleitoral XÍO districto municipal de São José. districto municipal de São José. (Qualificação reque(Qualificação ex-officio — B . E . 66 n . 45) .
rida, n. 1.156).
.
.
ANTONIO SETTE DE BARROS CORREIA (2.122),, filho de
MARIO OCTAVIO FRAMBACH (2.108). filho de Carlos AuVictor Sette de Barros Correia e de Carlota Lima Barros
gusto Frambacb e de Macellina Zanei Frambach, nasCorreia;; nascido a 4 de janeiro de 1908, em Garanhuns,
cido em 21 de novembro de 1903, no Districto Federal,
Estado de Pernambuco, militar, casado, oom domicilio
. militar,., solteiro, com domicilio eleitoral no districto
eleitoral no districto municipal de São José. - (Qualificamunicipal de São José. (Qualificação requerida. ' n u ção ex-officio .— B . E . 84 n . 191).
mero 1.722).
FÁBIO LEONEL DE REZENDE (2.123), filho de Joaquim L e HAMILTON DA GRAÇA LEITÃO (2.109), filho de Francisco
onel de Rezende Trehe e de Anna Mathilde de Rezende,
da Graça Leitão e de Lyra de Moraes Leitão, nascido em
nascido a 21 de. agosto de 1896, em Campanha, Estado de
3 de julho .de 1915, no Districto Federal, funecionario •
Minas Geraes, advogado, casado, com domicilio eleitoral
publico, solteiro, com domicilio eleitroaf-' no districto
no districto municipal de" São José. (Qualificação ei-.-ofmunicipal de São José. (Qualificação requerida, n u ' ficio '—B. E . 22 n . 4.585).
mero 1.884) .
* •
"
ALCIDES DOS PASSOS MOURA (2.124), filho de Manoel dos
CARLOS BENTO HORMAIN (2.110), filho de Augusto HorPassos Moura e de Leopoldina dos Santos Moura, nascido .
main e dc Anna Bento Hormain, nascido em 6 de janeia 13 de abril de 1913, em Paneilos, Estado de Pernamburo de 1895, em Pelotas, Estado do Rio Grande do Sul, comco, mechanieo,"solteiro, com domicilio eleitoral no dismercio, solteiro, com domicilio eieftoral no distrieto
tricto municipal -de São José. (Qualificação requerida
municipal de São Jasé. (Qualificação requerida, nu— B . E . n . 1.761). .
.
, mero- .1.234) .
MIGUEL ELIAS (2.125), fdmV de Elias Miguel e de Helena
Miguel Caram, nascido a 7 de fevereiro de 1913, em Cabo
MANUEL RAMOS DE OLIVEIRA (2.111)* filho de Rogério
Frio, Estado do Rio, estudante, solteiro, com domicilio
Rornes de Oliveira e de Salustiaua de Oliveira, nascido
eleitoral no districto municipal.de São J o s í . (Qualificaem 5 de junho de 1868, em Própria, Estado de Sergipe,
ção requerida ^ - B . E . n. 1.569).
guarda livros, viuvo, com domicilio eleitoral no districto ^ municipal de São José. (Qualificação requerida, LAURO PINHEIRO'JAMACARU' (2.126), filho de Antônio
Roseo Jamacarú e de Carminda Pinheiro Jamacaru, nascido a 9 de abril de 1907, em Riacho do Sangue, Estado
JOSE' CARVALHO DE REZENDE (2..Í12), filho de José Monteiro de Rezende e de Izolette de Carvalho Rezende, nasdo Ceará, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no •
cido a 11 de outubro de 1914, no Districto Federal, estudandistricto municipal de S. José. (Qualificação
ex-offwio,
te, solteiro, com domicilio eleitoral no districto munici. B . E., 84, n . 162.)
pal de São José. (Qualificação requerida — B . E . 81 OSWALDO CROCE (2.127),afilho de Luiz Croce e de Rosa
u . 1.079).
Lucchesi Croce.-nascido -a 28 de março de 1912, em l i c t e ,
Estado de S. Paulo, estudante, solteiro, com domicilio
WALDEMAR SANTIAGO DA SILVA (2.113), filho de Jorge
eleitoral no districto municipal de S. José. (Qualifica-,
Santiago da.Silva„e de Augusta Britto Santiago da Silva,
nascido a 28 de março de 1901, no Districto Federal,
ção requerida n. 581.)
.,
mp-wrisla, casado, com domicilio eleitoral no districto WALKYRIA LEAL DA FONSECA (2.128), filha de Ubaiao
municipal de São José. (Qualificação requerida — B .
Pinto da Silva Leal e de Josephina Cogliati da SiJva.Leal,
E . 70 n . '123). .
*
nascida a 15 de novembro de 1898. no Districto Federal,
empregada publica, casada, com domicilio eleitoral no
THEOPHILO DE ANDRADE LYRA (2.114), filho.de Belmiro
districto municipal de S, José. (Qualificação ex-of ficio,
Pereira de Lyra o do Maria Theophila de Lyra, nascido a
B, E 78.)
25 de fevereiro de 1903, em. Parãhyba, Estado da Parã- ÁLVARO
GRUNEWALD (2.129). filho" de Maria José Grunehyba, jornalista, solteiro, com domicilio eleitoral no diswald, nascido-a 2 de_ fevereiro de 1911, no Districto F e tricto municipal de São José. (Qualificação requerida —
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
B, E . 87 n. 2.101) .
districto municipal de S. José. (Qualificação requerida
ROBERTO DA COSTA (2.115), filho de Ceeilia Sã da Costa, nasn. 144.1
•<
cido a 6 dc março de 1913, no Districto Federal, comn.-.er- EUNICE
,THOMAZ DE OLIVEIRA (2.130), filha de Romano
• cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muniCorrêa Leite e de Julia da Silveira Leite, nascida a 20
cipal de São José. (Qualificação requerida —- B . E .
de junho dc 1898. no Districto Federal, professora, can. 628).
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
THETRALDE PACCA DIAS (2.116), filho de Carlos Augusto
S. José. (Qualificação requerida n . 222.) .
Pinto Pacca o dc Maria Cândida da Costa Pacca, nascido GUIOMAR DE MORAES VIEITO (2.131), filha de Manoel
a 10 de agosto de 1890, em Curityba, Estado do Parahi,
Delphim Vieito e de Maria de Moraes Vieito, nascida a
domestica, casada, com domicilio eleitora! no districto
4 de março de 1915, no Districto Federal, estudante, sol"municipal de São José. "(Qualificação requerida — B . E .
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal.de
. n. 3.710)
* S José. (Qualificação requerida n . 652.)
JOSE" PINTO DA. FONSECA PORTO FILHO. (2.117), f'ilho dj_ ELMAR WILSON DE AGUIAR CAMPOS (2.132). filho de
Eleazar Soares Campos e de Maria Rita de Aguiar Cam' •" José Pinto da Fonseca Porto e de Zulmira Faria Porto,"
pos, nascida a 28 de maio de 1912. em Itapecurú, Estado
nascido a 1 de agosto de 1913, no Distrieto Federal, comdo Maranhão, funecionario publico, solteiro, com domimercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mucilio eleitoral no districto municipal de S. José. .(Quanicipal de São" José. (Qualificação requerida — B. E .
lificação ex-officio. B . E . 87, n. 22.)
79 n. 7585. .
LIMA RIBEIRO (2,133), filho de João Luiz AleGILDA CORDEIRO DIAS (2.118), filha de Joaquim
José ANNIBAL
xandre
Ribeiro e de Alcina Gomes Ribeiro, nascido a 16
Dias e de Arlinda Cordeiro Dias, nascida a 30jde agosto
do jiilhc*'do 158).:. no Districto Federal, cornmerciante,
de Í908, em Herval, Estado do Rio Grande do Sul, docisada, cem domieiiio eleiloral no. districto municipal de
mestica, casada, com domicilio eleitoral no districto m u S. José. '(Qualificação requerida n . 525.)
nicipal de São José. (Qualificação requerida — B . E .
JOSÜ" PACHECO (2.134). filho 'de José Pacheco de Carvalho
. n. 574).
e de I'!or'íar,5 Leocadia de Mello, nascido a 25 de" feveOSCAR AGCIOLY TENORIO' (2.119), filho de Manoel Joa_reiro de 1909, em Cabo, Estado do-Rio de Janeiro,.comquim Tenorio e de Olmidicia Tenorio, nascido a 6 de se"mercio, sm.iciro. com domicilio eleitoral no districto mutembro de 1901 em .Viçosa, Estado de Alagoas, doe. linicipa de S. José. (Qualificação requerida n. 1.014.5
vre Faculdade Direito, casado, com domicilio eleitoral no
districlo municipal de São José. (Qualificação requerida JOÃO. 1-ES""ÍA (2.1355, filho da João Bessa de Oliveira Filno
e cc Jr-Kéla Gonçalves de Oliveira, nascido a 4 de agosto
• — B . E . n. 2.618).
d" KVJ, ro Districto Federal, commercio, solteiro, com
JÚLIO DE AQUINO (2.120), filho de José de Aquino e de Alid-'-:I>ii'a eleitoral no dislricto municipal d e ^ S . - J o s é .
ce Vieira de Aquino, nascido a 15 de março de 1013, c-c
.(Q .AIIÍIGCÇÍIO ex-officio, B . E . 87.)
Ilapcmirim, Estado do Espirito Santo, commercio, solteiv

e
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JOAQUIM FIGUEIRA DE ALMEIDA (2.136), filho Oe Joaquim Leite Ribeiro de Almeida Jnnior e de Josephina
Figueira de Almeida/nascido a 15 de outubro de 1904,
no Districto Federal, corretor, casado, com domicilio ••Jeitoral no districto municipal de S. José. (QualíúWQão
requerida n . 544.)
ARTHUR EGYPTO ROSA DE CARVALHO SOBRINHO (2.137),
filho de Alfredo Egypio de Carvalho e de Julia Paula de
Carvalho, nascida a 11 de outubro de 1907, no Dislricto
Federal, .commercio, casado; com domicilio: eleitoral no
'distrieto municipal de S. Jose. (Qualificação*requerida
n . 1.760.)
o .
JOVINO BORGES (2.138), filho de Bento Borges e de Amélia Fontoura Borges, nascido a 5 de maio de 1893. em
Itú,, Estado de S. Paulo, commerciante, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de S.. José. (Qualificação requerida n . 621.)
LOUR1VAL WILKEN DE CARVALHO (.2.139), filho de José
Lima de Carvalho e de Arceina Wilken de Carvalho, nascido a 23 cie abril de. 1909, no Districto Federal, commerciante, casado, com domicilio eleitoral no- districto municipal de S. José. (Qualificação requerida n . 618.)
LUIZ ROCHA (2.140), filho de Manoel da Rocha e de Francisca Rocha, nascido a 1 de julho de. 1880, em Seriniiaen, no Estado de Pernambuco, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
José. (Qualificação ex-officio — B . E . 77.)
PUBLIO BAINHA ( 2 . 1 4 1 ) / f i i h o de Lucas Evangelista, da
Bainha e de Antonia Ferraro, nascido a 21 de janeiro
de 1911, em Urussanga, no Estatlo de Santa Catharina,
estudante, solteiro, com domicilio, eleitoral no distrieto
municipal de São José. (Qualificação requerida, numero-655.)
JOSE' NUNES DE OLIVEIRA BARBOSA (2.142), filho de
Francisco. Nunes de Oliveira Barbosa e de Anna Francisca Cabral Barbosa, nascido a 27 de dezembro de 1901,
em Campos, no Estado do Rio, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de
São José. (Qualificação ex-officio, n . 87.)
FRANCISCO VICTOR ANTÔNIO FEDULLO (2.143), filho de
Amcllo Fedullo e de Geovannina Palminho, nascido a
15 de junho de 1898, no Districto Federal, advogado, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São José. (Qualificação requerida, n. 1.185.)
FERNANDO DE AZEVEDO
ESPINOLA
(2.144), filho de
Eduardo. Godinlio Espinola e de Maria Daltro de Azevedo Espinola, nascido de 23 de março de 1904, de São
Salvador, Estado da J3ahia, advogado, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José,.
(Qualificação requerida, n 3 7 i . )
LYDIA POETSCHER VON SWIGAY (2.145), filho de Carlos Poetscher Von-e de -Ernestina M\ Poetscher, nascido a 26 de dezembro de 4907, em Curityba, Estado- da
Paraná, dactylogra.pha, casada, com domicilio eleitoral
no districto municipal de São José. (Quilifieação exofficio — B . E . 75.)'
CONSUELO GUIMARÃES (2.146), filha de José A. Pereira
Guimarães e de Francisca A. Bandeira Guimarães, n a s cida a 10 de março de 1905, em Belém, Estado do Pará'.,
funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São José. (Qualificação ex-officio — B . E . 87, n . 3.)
MARIA DA CONCEIÇÃO COELHO (2.147)'. filha de Emilio'
Rodrigues Coelho e de Ernestina de Araújo Coelho, nascida a 6 de setembro de 1893, em Niçtheroy, Estado do
Rio, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto de São José. (Qualificação ex-officio
— B . ' E . 78. n . 153.)
JACOB AVELINO DA COSTA (2.148), filho de José Avelino
da Costa e de Severina Borges da Costa, nascido a 27
de fevereiro de íOOl, em Castro Alves, Estado da Bahia,
militar, sollcjro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal cie Sao José: ÍQualificação ex-officio—B. E . 75,
numero 280.)
ARTHUR 'ROCHA DOS SANTOS (2.149), filho de
Manoel
Athanasio Bispo e de Maria das Dores da Conceição,
nascido a 15 de novembro de 1904, em: Caehoeira, no Estado de Alagoas, militar,, casado; com domicilio eleitoral
no distrieto de São José.. (Qualificação ex-oíficio —
B . E . 75.) .
QPTACÍANO ALVES DO VALLE (2.150), filho de Antônio
Alves do Valle e de Elisa Maria da Conceição do Valle,
nascido a 9 de novembro de 1-892, no Districto Federal,
advogado,' casado, com domicilio' eleitoral no districto
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(Qualificação ex-oíficio —
B . E . 77. numero 154.)MANOEL PAES DE OLIVEIRA FILHO (2.151), filho de Manoel Paes de Oliveira e de Ilka Paes de Oliveira, nascido a 12 de agosto de 1910, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto
municipal de São José. (Qualificação requerida, numero 3.505.)
BERNARDINO FRANCISCO FERREIRA
(2.152), íilho deJosé Francisco Ferreira e de Anna Azevedo Ferreira,
nascido a 24 de fevereiro de 1887, em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes,. motorista, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São- José. (Qualifi- cação requerida, n. 1.745.)
EDMUNDO FERNANDES VICTORIA (2.153), filho de. Leopoldo Epaminondas Victoria e de Augusta Delphim Victoria, nascido a 1 de fevereiro de 1890, . em Juiz de
Fora. Estado de Minas Geraes, despachante municipal,
casado, com domicilio eleitora] no districto municipal de
São José. (Qualificação requerida — B . E . 77, n u m e ro 370.)
ANTONIO PEREIRA DA COSTA (2.154), filho de José Pereira da Costa e de Maria Rosa de Jesus, nascido a 27 de
fevereiro de i90'5. no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São José. (Qualificação requerida — B . E . n . 673.)
MANOEL,ROSA DE SOUZA (2.155), filho de Noel Pires de
Souza e de Rosa Anna da Conceição, nascido a 13 de abril
de 1904, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação "ex-officio" — B . E . 66 n. 1.503.)
HERMOGENIO ELYSEU COSTA (2.156), filho de Eurico
. Elyseu Costa e de Rosada Costa, naseido a 18 de janeiro
de 1906 no Districto F«deral, operário, sotteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
' (Quelificação requerida — B. E . 7, n. 7.332.)
OCTAVIO DA COSTA DOURADO (2.157), filho de Miguel da
Costa Dourado Júnior e d'e Adelaide Teixeira Dourado,
nascido a 6 de maio de 1894 no Districto Federal, funecionario bancário, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de São José (Qualificação requerida — B. E.
h . 1.546.)
ABELARDO TAVARES (2.158), íilho de Rubem Tavares e
de Virgínia Corte Real Tavares, nascido a 29 de setenvbro de 1879 no Districto Federal, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação requerida — B-. E . n . 590.)
ALDO FASANO (2.159), filho de Nicola Fasano e de Albertina Corbo Fasano, nascido a 22 de abril de 1906 no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São. José. (Qualifiação "ex-offieio" — B . E . 87.)
SYLVIO QUINTELLA (2.160), filho de Arnaldo Tertuliano
de Oliviera Quintella e de Celina Coelho Quintella, nascido a 25 de fevereiro de 1913 no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação "ex-officio"
.
, — B, E . 87.)
ORLANDO HEITOR SOARES (2.161), filho de Antônio Camillo Soares e de Maria Zulmira Soares, nascido a 1 de
setembro de 1901, em João Pessoa, Estado da Parãhyba,
empregado publico, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São José. (Qualificação requerida
, — B . E . n. 5.320. V
MANOEL SAMPAIO TOR.RES NETTO (2.162), filho de Manoel de Sampaio -Torres Filho e de Maria Valentina da
Costa Torres, nascido a 12 de fevereiro de 1905, em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, commercio, casado, com
domicilio eleitora] no districto municipal de São José.
(Qualificação requerida — B . E. n . 3.212.)
LAURO VELLOSO DE OLIVEIRA (2.163), filho de João F e r nandes de Oliveira e de Celecina da França Velloso, nascido a 26 de outubro de 1905 no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José.
(Qualificação "ex-officio" — B.^
E . 77.)
' t>
JUVENCIO LOPES GUIMARÃES (2.164), filho de João Lopes Guimarães e de Laurinda Maria da Conceição, nascido a 24 de julho de-1907, em Bello Horizonte, Estado
de Minas Geraes, pedreiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São José. (Qualificação
• requerida — B . E . 83, n. 827.)
ANTONIO NABOR CALDAS (2.165), filho de Manoel. Maria
Caldas e de Benedicta Martins Caldas, nascido a 13 de
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districto municipal de Sã<e José. .(Qualificação'-ex-officio- ,
junho ile i/905 em Cametô, JSsfcado-do Pará, militar,-caB . E . .75 h . 123). / ' *
• ;
. sado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de.
São José; (Qualificação "ex-officio" — B . E ' . - 7 8 , ' n u - NORBERTO DOS SANTOS-.(2.ISO), .filho d--;.Genuíno Alves',
dos Santos e. de Maria Laurinda das Virgens,, nascido amero 221.)"
*
. '' '
• _
1.6 de junho de • 1892,^fim Rosário do -Cattete, -no Estado
JOAQUIM DIAS DE MORAES (-2,166), íilho de José Maria
de Sergipe,* militar,, casado,"com domicilio eleitoral no
de Moraes e de Maria'Joanna de -Moraes , nascido a 5 de
districto municipal de São José. (Qualificação — Trans- '
maio de 1905, em Belém,'Estado do Pará, militar, casa-,
. ferencia).
do, com domicilo eleitoral no districto municipal de São
José! (Qualificação '"ex-officio" — B . E . 75, n . '28-3.)
A-RPHUR TEIXEIRA DE 'AR4UJ0 (2.187),. filho d e Manoel. ADOLPHO BÁCCI (2..181), filho de Eugênio B a c e l e de Clotilde de Paula, nascido a 25 de abril de 1902, em Rio
Teixeira de Araújo e de Josepha" Maria de Lima, nascido
Grande, no Estado-do Rio Grane do Sul, militar, solteiro,
a 23 de outubro de 1897, em Maceió, Estado de Alagoas,
' -com domicilio eleitoral no districto, municipal de São
militar, casado, com domicilio eleitoral no distrieto m u José. (Qualificação ex-offieio B . E . 78 h . 205).
nicipal de .São J o s é . ) .'
JOSEPHAT GASPAR FALCÃO RODRIGUES (2.182), filho de
-JOÃO CAMELLO FILHO (2.168), filho-de_ José Camillo dos'
Luiz Rodrigues Falcão .e de Thereza Falcão Rodrigues,
'Santos e de Joanna Maria -da 'Conceição, nascido a 8 de
nascido a 16 de julho de 1903, em Praia de Sucena, no
abril de 1895, em Cururfpe, no Estado de Alagoas, militar, "
Estado da Parãhyba, militar, solteiro, com domicilio
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
eleitoral no districlo municipal de São José.: (Qualifide São J o s é . (Qualificação ex-officio B . E . 75 n . 7 4 ) .
• cação ex-officio B . E . 75 n . 331).
'
CÂNDIDO- JOSÉ DO NASCIMENTO '(2.169), filho dê Jove- OSWALDO DA COSTA LEAL (2.183), filho de João da Costa
niano José do Nascimento « de Maria 'Magdálena do NasLeal e de Maria Christina Machado Leal, nascido ,a 16 de
cimento, nascido a-49 -de outubro d e , 1904, em Lagarto,
-agosto de 1897; -em São Salvador, no. Estado da Bahia,
noí Estado de Sergipe, militar, casado, com domicilio
militar, solteiro, com domicilio eleitoral, no districto
«leitoral no districto municipal de São José. («Qualificação
municipal de São José, (Qualificadao éx-officio. B. E . 75
- •ex-officio B . E . 75 n . 2 3 9 ) .
, n. 131).. _ , •
'
'
JOSÉ CUBO BITTENCOURT (2.170), filho de Sebastião CarTermo de'encerramento — Com o numero 2.183,. fica
, doso.- Bittencourt e de Francisca Ribeiro .Bittencourt,
•encerrado o alistamento da 2* Zona Eleitoral. ÍRÍQ de
nascido a 2 de fevereiro de '1906, em Bragança, no Estado Janeiro, 31 de agosto "de 1934.— Pelo escrivão, Moraes.
do Pará, militar, casado, com domicilio eleitoral no d i s V
lricto municipal dé São José.- (Qualificação
ex-officio
- SEXTA ZONA ELEIORÂL
B . E . 7.5 í i . .259)..
i,
» ' '
RA fMUNDO DO CARMO SIQUEIRA (2.171), filho, de Antônio
Juiz — Br, fíelson Hungria .Etoffbauer
do Càrmô Siqueira- e de Genovev.a do Carmo 'Siqueira,
nascido ã 31 de agosto de 1909,- em Belém, no Estado
Escrivão-— C. Farias
do Pará, militar, solteiro, com domicilio'eleitoral a o
districto.municipal -de São José--. (Qualificação ex-officio
Faço publico, para .os fins do arts.,-i43-do Código e 25 do
B.. E , ,78 n. .253). .
"*
Regimento dos Juizos. e'Sarlorios Eleitoraes,.que" f>oí este CarStZESANDO JOSÉ DOS SANTOS (2.172,),, filho de Manoel tório e Juiz da 6 Zona Eleitoral,'estão'sendo processados s s
José dos Santos e de Carminda Maria dos Santos, nascido pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos.:
a 12 de julho de 1902, em Areia, no Estado da Parãhyba,
.militar, casado, . .com domicilio , eleitoral no districto CLAUDIONOR 'SILVEIRA (LOGO;), filho de Júlio 'Silveira 3
municipal de São José. (Qualificação ex-off veio B . E . '75de Amélia Silveira, nascido a 25 de junho de 1907, em .São
47).
José dós Barreiros, Estado de-São Paulo, militar, 3 .sargento, com domicilio eleitoral no distrticto municipal de
FELISMINO JOSÉ MOA TEfRO {2.473), filho de Antônio Monteiro e de Maria Rosa da Conceição, nascido a 4 de • ' -Copacabana. {(Qualificação ex-of ficio —- B . E . -7-5, n. -6.)
novembro de 1898,.no Districto Federal, militar, casado, . LÉA AZEREDO DA SILVEIRA (1.904), filha' cie' Antônio
com domicilio eleitoral nó* districto municipal de São
Frantiseo de Azeredo e de Bernardina Azeredo,,-nascida
José. (Qualificai ão ex-officio B . E . 75 n . - . 3 3 ) r
a 3 de"dezembro de 1893, no Districto"Federal, professora
K1SMESIQ RAMOS FIGUEIRA (2.174), filho de Custodio
. d e c a n t o , com domicilio elietoral no .district© municipai
Ramos Figueira e de Adelina Ramos Figueira, nascido
• de Lagoa. (Qualificação requerida.}' —•- B..' E . n. 2.067.)
a 23 de janeiro de 1896, em Angra dos -Reis, no Estado
do Rio de Janeiro, militar, casado, com domicilio eleitoral GENTIL JOSE' DE CASTRO FILHO '(1.80 0 . filho de Gentil
José de Castro Filho e de Irene de Moura Castro, nascido
„ no districto municipal de São José. (Qualificação ex•'a 'Si-de abril de .1912,-no Districlo Federal, militar, com
officio B. E . 75 n,. 1 3 7 ) . ' " • •
domicilio eleitorai no districto municipal de Copacabana.
LUIZ RODRIGUES DE FREITAS .(2.1753, -filho de Bernardino
• Qualificação ex-officio — B . - E . 79 n. 93.) "
-fiorfrignes de Freitas e de Anna Gomes de Freitas, nascido a 18 de abril de 1904, em Cachoeira, no Estado do EUGÊNIO PEREIRA'DE ALMEIDA (1.808, filbo de. Manoel
Rio Grande do Norte, militar, solteiro, com domicilio
Luiz de Almeida e de Cândida Pereira Requião,' nascido a
eleitoral. no ^istricto .municipal de São José. (Qualifi15 de junho dé 1883, no Districto Federal, militar, t e cação ex-offiew B . E , 75 n.. .22).
nente-coronel, com domicilio eleitoral no districto m u - .
BELLORQPHONTE DE JESUS (2.4761, filho de Luiz Gon- '
nicipal de Copacabana. '(Transferencia.)
zaga de Jesus e de Raymunda Gonzaga de Jesus, nascido- ARNALDO FERREIRA.^SAMPAIO (1.809),, filho de Alfredo
a 20 de abril de 1905', em Marajó, h o Estado'do Pará,
Ferreira Sampaio <e de Fortunala Faria Sampaio, nasmilitar, casado, com domicilio eleitoral no 'districto
cido a 22 de -outubro de 1899, em Pelotas, Estalo do Rio
municipal de São José. (Qualificação ex-officio B , E . 75
Granded o Sul, 'militar, cõm domicilio' elietoral no disn . 342).
tricto municipal dé Copacabana. (Transferencia.)
AMBROSIO FERREIRA BEZERRIL (2.177), filho de Adalgiso JOÃO TELLES-DA SILVA (1.817), filho de Manoel José da
Bezerril e de Thereza Ferreira, nascido 'a 23 de maio
Silva e de Deolinda Telles da Silva, nascido a 12 de junho
de 1903, em Fortaleza, no Estado do Ceará, militar, casado,
de, 1909, enx Salgado, Estado da Parãhyba do Norte, m i com domicilio eleitoral no districto municipal de Sãò
litar, com domicilio elietoral no districto municipai da
.José. (Qualificação ex-of ficio ^B. E . 78. n . 6 1 8 ) . '
• Gavfea, (Qualificação .ex-officio — B . E . 54, m, 190.).
ESTEVÃO MAftíANO DE BARROS (2.17S),- filho de Antônio
Mariano de Barros e de Maria da Conceição Barros, nas- ARTHUR FREDERICO. GUILHERME KEMP (1.825), filho de
Ernesto Komp e de Melly Kemp, nascido a 9 de agosto
cido a 6 d e ' m a i o ú4 1900. em Pesqueira, ne Estado de
de '1908, em Palmeira, Estado do, Paraná, militar,.-com
Pernambuco, militar, solteiro, com domicilio-eleitoral n o '
domicilio eleitoral no districto «Municipal da Gavèa.
-districto municipal de São José. (Qualificação ex-officio
•(Qualificação .ex-ófficio.—
B . E . 84, n. 64.,)'
li. E , 78 n . '204).
CÍCERO PEREIRA DA. SILVA (2.179), filho de Manoel P e - SEBASTIÃO FSRREIRA.DE CASTRO (290), filho do Vicente
reira da Silva e de Maria da Conceição, nascido a 24 de
Ferreira de Castro e de Emilia Augusta Vieira, nascido -a
fevereiro de 1896, -em Bom -Conselho, no Estado de Per27 de junho de 1895, em Morro Alto, Estado de -Minais
nambuco, militar, casado, com. domicilio eleitoral no
Geraes, commerciante, casado, com domicilio elitoral n o .
v

a

o

T

;

:

;

3208 Sexta-feira

districto municipal da Lagoa. (Qualificação requerida —
B . E . n. 108, 6 zona.)
ANTONIO AGOSTINHO DA SILVA (375), filho de Valentim
Antônio da Silva e de Gioconda Agostinho da Silva, nascido a 23 de setembro de 1914. no Disiricto Federal, em-,
pregado no commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Copacabana. (Qualificação r e querida — B . E . n. 26, 6 zona.)
ÍOAQUTM TEIXEIRA DE CARVALHO (418), filho de Antônio
Teixeira de Carvalho e de Gracinda Ferreira, nascido a
20 de fevereiro de 1904, no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
da Gávea. (Qualificação requerida — B . E . n. 2.393, .
3 zona.)
OLMPIO PRAZERES DE OLIVEIRA, filho de Antônio Dias Cie
Oliveira e de Leopoldina Rosa da Conceição, nascido a
1 de março de 1903, em Conceição do Serro, Estado de
Minas Geraes, con.sinheiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da Lagoa. (Qualificação reqerida.)
a

a

a

BRAZ EUGÊNIO SCARANO (483), fiho de José Scarano e de
Ada Julia Slaite, nascido a 21 de julho de 1909, em Districto Federal, typographo, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal da Lagoa. (Qualificarão r e querida — B . E . n. 424, 6 zona.)
F)OSA EDITH DE SOUZA VIANNA (460), filha de João Antônio de Souza Vianna e de Deolinda de Souza Vianna,
nascida a 6 cie fevereiro de 1913, no Districto Federal,
domestica, solteira, com domicilio elitoral no dstric-to
municipal da Lagoa. (Qualificação requerida — B E
n. 799, 9" zona.)
a

CARLOS LINS DE ARAÚJO (501), filho de José Cândido Canuto dé Araújo e de Francisca Leonor de Albuquerque
Araújo, nascido a 15 de janeiro de 1888, em Maceió,
Estado de Alagoas, advogado, casado, com domicilio
eleiloral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida, B. E . ) .
GUILHERME JOSE' BELE'M (523), filho de Francisco José
Belém e de Edelvma Luiz da Cunha, nascido a 25 de
junho de 1892, no Districto Federal, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal da Lagoa. (Qualificação requerida, B . E . ) .
MARIA AMÉLIA FLIGARE (536), filha de Aristarcho Xavier
Lopes e de Maria da Conceição Lins Lopes, nascida a.21
de julho de 1915, no Districto Federal, F . da Caixa
Econômica, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipial de Copacabana. (Qualificação
ex-officio.
B . E. 69).
ONELIO PEREIRA CRACEL (540). filho de Bernardino José
Pereira Cracel e de Alice Augusta Reis Carcel, nascido a
12 de agosto de 1899, no Districto Federal, empregado
no commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal da Gávea. (Qualificação
requerida,
B . E. n. 624, 6 zona) .
LUIZ GRISOLIA (545), filho de João Grisolia e de F r a n cisca Pinto Camargo Grisolia, nascido a 15 de junho de
1891, em Itú, E.stado de São Paulo, empregado no commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal da Gávea.
(Qualificação requerida, B . E . ,
n. 245. 6 zona).
JOSE' SEBASTIÃO DA SILVEIRA (547), filho de João Antônio da Silveira e de Anna Rita da Silveira, nascido a
21 de agosto de 1900, em Santa Rita de Caldas, Estado
de Minas Geraes, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal da Lagoa. (Transferencia).
HERNANT DE OLIVEIRA PAIVA (548), filho de Antônio
Carlos de Paiva e de Emilia de Oliveira Paiva, nascido
a 29 de novembro de 1904, em Caxambú, Estado de Minas Geraes, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal da Lagoa. (Transferencia).
MIGUEL NOVELLINO (587), filho de Nicolau Novellino c
dc- Annurtciada Grego, "nascido a 19 de outubro de.1890,
em Recife. Estado de Pernambuco, carpinteiro theatral,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Copacabana. (Qualificação requerida, B . E . n. 354,
6 zona).
SOLON MOSTAERT SEIXAS (591), filho de Carlos Baptista
Seixas e de Carlota Mostaert Seixas, nascido a 19 de setembro de 1915. no Districto Federal, com domicilio
eleitoral no districto municipal da Lagoa. (Qualifica}ão requerida, B . E . n. 527, 6' zona). •
a

a

a
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MANOEL FERREIRA CÂMARA (596), filho de Francisco
Ferreira Câmara e de Christina de Jesus Câmara, nascido a 12 de maio de 1912, em Niçtheroy, Estado do Rio
de Janeiro, operário publico, casado, com
domicilio
eleitoral no districto municipal da Gávea. (Qualificação ex-officio, B. E . 70).
ANTONIO ROGÉRIO COIMBRA (597j, filho do Dr. Joaquim,
José Coimbra e de Carolina de Carvalho Coimbra, n a s cido a 2 de dezembro de 1900, em Palmares, Estado de
Pernambuco, official da Marinha, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal da Lagoa. (Transferencia) .
HERMANO SOARES DE. SOUZA (Dr) (598), filho de Antônio Soares de Souza e de Antonina de Souza Carvalho, nascido a 7 de maio de 1904, em Caajurú, Estado de
São Paulo, medico da Armada, solteiro, com domicilio
eleitaral no districto municipal da Lagoa.
(Transferencia) .
AROLDO ZANV 1599), filho de Júlio Ramos Zany e de Adelina Alvarenga Zany, nascido a 3 de julho de 1906, no
Districto Federal, official da Marinha, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Transferencia).
EL MANO DA CUNHA (600), filho de Manoel Ignacio da
Cunha e de Olivia Cordeiro de Castro Cunha, nascido a
25,de maio de '1894, em Belém, Estado do Pará, guardalivros casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal da Lagoa. (Qualificação requerida. B E. numero 2.859, 3 zonal .
.
JO"\0 ANTONIO DE OLIVEIRA (604). filho dc Bakluino Xavier de Almieda e de Maria Antonia de Oliveira, nascido
em 29 de março de 1894, em São João Nepomuceno. Estado de Minas Geraes, operário, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal dc Gávea. (Qualificação requerida) .
,
MANUEL PEDRO MARTINS (605), filho de Jose Pedro Mar- tine e de Maria das Dores Azevedo, nascido em São F r a n cas dc Paula. Estado do Rio de Janeiro, empregado no
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gavéa. (Qualificação requerida, n. 151.
6 zona).
FERNANDO BESSA DE ALMEIDA (608), filho de Joaquim' Ignacio de Almeida e de Tbeodora Bessa de Almeida, nascido, em 13 de junho de 1915, em São Luiz, Estado do
Maranhão, funecionario publico, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida, n . 479, 6" zona.
HERACL1TO RIBEIRO DO£ SANTOS (610), filho de Antônio Ribeiro dos Santos e de- Mathilde Rangel Vianna dos
Santos.'nascido em 15 de janeiro de 1901, em Curityba,
• Estado do Paraná, commercio, casado, com domicilio
eleitora) no districto municipal de Copacabana. (Qualificarão requerida, n. 668, 6 zona.
JUVENAL PINTO (612). filho de Deoclides dos Santos P i a - to e de Alice Assumpção Pinto, nascido em 27 de junho
de 1900, em Coronel Ponce, Estado de Matto Grosso, oirurgio dentista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Transferencia).
NELLI MARGARIDA* SIXEL (613), filha de Paulo Perdurando Xixel e de Maria Margarida Sixel, nascida em 1 de
junho de 1913, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, commercio. solteira, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de. Labôa. (Qualificação requerida,
n . i672, 6 zona.
ELIZIO MARINS DE SOUZA' (614), Roque Nunes de Almeida
e de Ermelinda Marins de Souza, nascido em 18 de j u lho de 1902, em Araruama, Estado do Rio de Janeiro,
operário, casado, com domicilio eleitoral no distrieto
municipal de Logôa. (Qualificação requerida, n. 52, 6
zona).
ANTENOR MACHADO. BARBOSA (550), filho de Antônio
Machado Barbosa e de Lucrecia Gatharina, nascido em
21 de janeiro de 1899, no Districto Federal, empregado
no commercio, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal d e Gávea. (Qualificação requerida, n . 433, 6
zona).
JAIR MATTOS TOSTES (557), filho dc Marcelino TEIXEIRA
Tostes e de Maria Eugenia de Mattos Tostes, nascido em
19 de fevereiro de 1980, em Palma, Estado de Minas
Gerase, empregado no commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação requerida, n. 409, 6 zona).
a
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DOMINGOS LUCIDI (560),' filho de João Ludidi e de Elisa
Materio, nascido em 19 dé abril de de 1912, no Distrieto Federal, empregado no commercio, solteiro, com d o micilio eleitoral no districto municipal de Gavéa. (Qua--*
lificação requerida, n . 623, 6 zona).
A
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MANOEL GONÇALVES (029), filho àe Domingos Gonçalves
e de Joanna Martins Gonçalves, nascido a 14 de dezembro
de 1895, em' Santa Maria Magdálena, Estado do Rio de
Janeiro, operário, '«asado, - com domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de Gávea. .(Qualificação "ex-officio"
B. E . 32, n. 1 . 2 8 4 ) .

F E L I P P E MENDES ( 5 6 9 ) , filho de Mathias Mendes Escar-

'

!

dep e de Á u r e a ' Magdálena, nascido em 24 de julho de
1893, no Districto Federal, com domicilio eleitoral no dis-tricto municipal de Gávea, (qualificação requerida, n u mero 5.535, 3 zona).

ALFREDO PAULO DA SILVA, (630), filho de Jacintho F r a n cisco da Silva e de lzabel Maria dá Silva, nascido a 19 de
fevereiro de 1883, em Cordeiro áe.B. Gonçalo, Estado do
Rio de Janeiro, operário, casado com domicilio eleitoral
G R E G O R I O DE PAIVA M E I R A (572), filho de Roldão Mei- •
no districto municipal de Gaveá. (Quajlifiéãçáo " e x ra e.de .Umbelina Meira, nascido em 25 de maio de 1868,
officio* B . E . 32, n . 1 . 4 1 1 .
|
no Eslado da Parahybo do Norte, militar* casado, com JOÃO VIEIRA (631), filho de Sebastião Antônio Vieira e de
domicilio eleitoral no districto municipal de CopacabaMaria Rosa Vieira, nascido a 21 de janeiro de 1884, no
na. (Transferencia).
•
Distpicto Federal, operário, 'casado, Com domicilio eleiANTÔNIO ELIAS (579), filho de Elias Monteverde e de de
toral no'districto municipal de Gávea. (Qualificação exErmerinda Monteverde, nascido em 29- de agosto de
officio — B . E . 3 2 n . 1 . 6 9 0 ) .
!
•
:
1900, em .Entre Rios, Estado do Rio de Janeiro, operário, JOSE' PEREIRA DE SOUZA (632), filho de Manoel Pereira
casado com domicilio eleitoral no districto municipal d e ;
de Souza e de Maria da. Rocha, nascido a 25 de maio de
Gã"vea. (Quadificação requerida, ri. 552, 6 z o n a ) .
1904, no Districto Federal, operário, casado, com domici2ARES MARINHO REGO TUHERKEN (580), filha de José
lio eleitoral no distrieto municipal de Gaveá."'(QualiJoaquim Dias do Rego e de Maria Marinho Rego. nascificação requerida — B . E . n . 129.! 6 zona).
da em 7 de junho de 1899, êm Recife, Estado de Per- GILBERTO LA VENERE Wanderley ( 6 3 6 ) , filho de Alb?rlo
nambuco, domestica, casada, com domicilio elietoral no
Lavénere. Wanderley e.de Laurentina.Freire.Wanderley,
districto municipal de Copacabana. (Qualificação r e nascido a 15 de "janeiro de 1906, j n o Districto Federal,
querida, n . 499, 6 zona).
.
official de Marinha, solteiro, com .domicilio eleitoral no
HOMEM DE MELLO CINTRA VIEIRA (617). filho de L a districto municipal de. Gávea. (Qualificação—- Transfefãyotte de Mello Vieira e de Zulmira Gonzaga
Cintra,
rencia) , '
'
")•
nascido a 21 de maio de 1914. em Soccorro, Estado de
S. Paulo, acadêmico, solteiro, com domicilio eleitoral no AMAR1LIO VIEIRA CORTEZ (637), filho de Antônio* Vieira
Cortez e de Maria de Andrade Cortez, nascido a 23 de oudistricto m u n i c i p a l ' - d e ' L a g o a . , (Qualificação requerida.""
tubro de 1887 no Estado, do Espirito-Santo, official de
— B. E . n. 262. 6 zona),
marinha, casado, .com domicilio, eleitoral no districto m u GIL GOULART HORTA BARBOSA (619). filho de Luiz Hornicipal de Copacabana. (Qualificação — Transferencia).
ta Barbosa é de Maria Antonietta Goulart Horta Barbosa, nascido a 3 de dezembi$ de 1910. em Campanha. SYLVIA DALMEIDA HORTA PORTO (638), filho de H a i m i bãl Porto e de Marianna de Almeida Horta Porto, nasciEstado de Minas Geraes, estudante, solteiro, com domi• da a 26 de-fevereiro de 1912,' no Districto Faderal, domescilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualifitica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u n i cação requerida, n , 701, 6 z o n a l .
cipal
de Copacabana. (Qualificação! requerida
Bi E..
BOLFIERl TASSIANO CABRAL TEIVE" (620). filho de José
n . '780. 6 zona).'
!.
•j '
<
Carlos Cabral Teive e de Maria Amélia Teive. nascido a
filha
12 de setembro de 1909, em S . Luiz. Estado do Maranhão, ISIDÕRA ARRUDA LUSTOSA VASCONCELLOS (639).
'de Aid a Lustosa de Vasconcellos e de Isabel Valeriana de
estudante, solteiro, com domicilio., eleitoral no dislricto
Arruda Lustosa de Vasconcellos, nascida a 5 de maio de
municipal de Lagoa.» (Qualificação "ex-officio" B . E .
1881, no Estado de Pernambuco, emp. publica, solteira.com
06.
domicílio eleitoral no districto muniéipal de Lagoa..
,EVARíSTO SILVA JÚNIOR. (621). filho de Evaristó Silva
(Qualificação'ex-officio
-^B,
E.-66);.
,
e de Luiza Cavalcanti Silva, nascido à 29 de novembro
de 1909, em Ribeirão Preto, Estado de S. Paulo, estu- JULIETA BERNARDINA DE SOUZA (040), filha de Manoel
Bernardino'de Souza e de Maria Guiihermina de Souza,
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nascida a 2 de outubro de 1902, no Districto, Federal,
nicipal de Lagoa. (Qualificarão "ex-officio". B . E . 6 6 . )
• e m p . publica, solteira, com domicilio e l e i t o r a l n o distriA R G É M Í R O DOS SANTOS (622), filho de Clotilde Maria da
cto municipal de Lagoa. (Qualificação ex-officiò — B .
Conceição, nascido a 9 dé maio de 1SÍ2, era Araruama.
E. 66).
\
,
FMado do Rio de Janeiro, operário, solteiro,'com dominei lio eleiloral no districto municipal .de Capacabana.- HELENA RIZZO (641), filha de João Rizzo e de Catharina
- Ipanazzi,- nascida a ' 7 de. setembro dè 1:908, solteira,-com
(Qualificação requerida, B . E. 66, n, 568. 6 ' z o n a ) .
domicilio eleitoral no districto municipal ' de Lagoa. •
Om'AÀ FRANÇOIS JOÜRIS,-filho de João Francisco Jooris e
(Qualificação ex-officio — B . E . 6 6 ) .
de Leonie Stael, nascido a 2 de dezembro de 1909, no IRACEMA DE MORAES RODRIGUES TORRES (642), filha de
Districto Federal, Operário, solteiro; com domicilio eleiManoel Antonia Rodrigues Torres e de Rita Rosalina Ro-..
toral no districto-municipal dé iLagoa. - (Qualificação
drigues 'Torres, nascida a 6 de Outubro de .1906, em
•requerida, n . ' 4 1 6 , 6 zona).
•
Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, e m p . publica, solteiAUGUSTO DE OLIVEIRA SANTOS (625), filho de José dos
ra, com domicilio eleitoral no districto municipal de L a jSantox e de Maria Seéundina dos-,Santos, nascido a 4
goa. (Qualificação ex-officio .— B , ' E . 66)-. .
de abril de 1895, em Cordeiro, Estado do Rio de J a ZULMIRA
.SARAIVA (643), filha de Antônio Lourenço Saraiva
neiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no dise de. Adelina da Conceição, nascida a 18 de agosto de 1911,.
trictp municipal de Copacabana. (Qualificação reque< em Vizeu. Portugal (naturalisado), emp. publico. .Solrida, n . 56, 6° zona)..
* teíra), com domicilio^eleitoral no districto municipal de
MARGTLIO DA SILVA. (626). filho rio Maria Generosa, nasLagoa. (Qualificação ex-officio
— B. E . 6 6 ) .
cido <a 17 de outubro de 1914, em Petropolis, Estado do
Rio de Janeiro conSmerçiò solteiro- com domicilio e\ev- BENTO LOTERIO CUSTODIO ( 6 4 5 ) , filho de Loterio Custodio e de Maria Escolastica Custodio, nascido -a 15 de
toral no districto municipal de Copacabana. (Qualificamarço de 1913, em Tijuca, Estado i d e Santa Catharina;
ção reouerida. n . 355, 6 zona).
emp-. publico, solteiro; com domicilio. eleitoral no disOSCAR GUIMARÃES (627), filho de 'Oscar Borja Modesto
tricto municipal de Lagoa. (Qualificação ex-of ficio —
Guimarães -e de Maria da Gloria Guimarães, nascido a
B- E . 6 6 ) .
„.„
„
1 de abril de 1921, em Formiga, Estado de Minas Geraes, e m p . esc,, Bellás Artes, solteiro, com domicilio MARCELINO DE JESUS BARREIROS (646), filho de Marce"' lino de Jesus Barreiros e de Paula Rosa Barreiros, n a s eleitoral uo districto municipal de Copacabana. (Qualicido a 10 de agosto.de 1896, no Districto Federal e m p .
ficação requerida, n . 674, 6 zona).
publico,
solteiro, com domicilio eleitoral, no districto m u JOSIAS LUDOLF REIS (628), filho de Jüvenato Joaquim dos
nicipal de Lagoa. (Qualificação ex-officio — B . E . 6 6 . )
Reis -e dc Rodopiana Ludolf Reis, nascido a 9 de outubro
de 1909, em Camipos, Estado-do Rio de Janeiro, acadêmi- WALTER ROBERTO DA COSTA SCHIEFLER (647), filho de
Adolpho Walter da Silva Schiefler e de Francisca da
co, solteiro, com ..domicilio eleitoral no districto m u n i • Costa Schiefler, nascido a 29 de março de 1911, em I t a cipal d* Lagoa. (Qualificação "ex-officio". B . E . 6 6 ) .
jahy, Estado de S a n t a . Catharina, funecionario ptfblno,
A
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solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal
de Lagoa. (Qualificação "ex-offieio", B . E. 69.)
SYLVIO DE CHERMONT RODRIGUES (548), filho de José
Maria de Ghermont Rodrigues e de Elvira Barreto de
Chermont Rodrigues, nascido a 3 de junho de 1880, . no
.Districto Federal, guarda-livros, casado, com domicilio
eelitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida n. 5.056, 3 zona.)
LAURA REGO MAGNO DE CARVALHO (651), filha de Raul
de Almeida Rego e de Esther Berell de Almeida Rego,
nascida a 1 de maio de 1904", no Districto Federal, domestica, casada, eoin domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Copacabana. (Qualificação requerida numero 42, 6 zona.
JOSEPHA DA GRAÇA ARANHA FRAGOSO (650)7 filha de
Themistocles da Silva Maciel Aranha e de Maria da Gloria da Graça Aranha, nascida a 14 de agosto de 1870. em
S. Luiz, Estado do Maranhão, domestica; casada, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa.
(Qualificação requerida n. 711, 6 zona.)
MANOEL GOMES DE SOUZA (652). filho de João Gomes de
Souza e de Idalina Gomes de Souza, nascido a 15 de abril
de 1911, em Cataguazes, Estado de Minas Geraes, commercio,, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida numero 6.466. 3 zona.)
ELZA BEBIÁNNO (655), filha de Affonso Bebianno e de Semiramis de Oliveira Bebianno, nascida a 27 de janeiro
de 1914; no Districto Federal, domestica, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. ~
(Qualificação requerida n. 316, 3 zona.)
CARMEM BEBIANNO (656), filha de Affonso Bebianno e de
Semiramis de Oliveira Bebianno, nascida a 10 de fevereiro de 1916. no Districto Federal, domestica, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida n. 319, 6" zona.)
ODETTE CARDOSO (660), filha de Antônio Gustavo Cardoso e de' Maria Augusta Regai Cardoso, nascida a 17 de .
julho de de 1898, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida n. 7.232, 6 zona.)
MARIA BESSA JUNQUEIRA (661), filha de Nelson Machado
Junqueira e de Zelia Bessa Junqueira, nascida a 18 de
agosto de 1913, em S. Luiz, Estado do Maranhão, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Lagoa. (Qualificação reouerida numero 729, 6 zona.)
ALDA CAMINHA (662), filha dé Pedro Gonçalves Caminha
e de Maria Joaquina Amaro Caminha, nascida a 27 de
agosto de 1899, em Uruguayana, listado do Rio Grande
do Sul, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Copacabana. (Qualificação r e querida n . 1.916, 3 zona.)
SERAFINA JOSINA BERNARDES (663), filha de Maurício
José Bernardes e de Generosa Silveira Bernardes, nascida a 19 de maio de 1886, em Gravatahy, Estado do Rio
Grande do Sul, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação
requerida n . 504, 0' zona.)
FELIZARDO DA COSTA FERNANDES (664), filho de João
José Fernandes e de Olga da Costa Fernandes, nascido a
4 de novembro, de 1908, no Districto Federal, contador,
. solteiro, com domicilio eleitoral no districto muicipal de
Gávea. (Qualificação requerida n . 995-. 8 zona.)
LEANDRO BAPTISTA CARVALHO (665), filho de Bazilio
Gomes de Carvalho e de Maria Baptista de Carvalho, nascido.-a 27 de fevereiro de 1914, no Districto Federal,
commereio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gávea. (Qualificação requerida n . 612,
zona.)
EUGÊNIO COiSTA (667), filho de Eugênio Lucindo da Costa
•e de Manelta Rodrigues da Silva, naseido a 18 de abril
de 1910, no Districto • Federal, aprendiz, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal da Lagoa. (Qualificação ex-officio — B. E. 66.)
CARLOS RUIZ MARTINS (666), filho de Manoel Ruiz Martins
e de Carlota Cabrera da Costa, nascido a 15 de outubro
de 1911, no Districto Federal, do commercio, solteiro, com.
domicilio eleitoral no districto municipal da Gávea. (Qualificação requerida n. 4.719, 3 zona.)
GUiSTAVO CAMPELLO (668), filho de Francisco Silva Cam-"
pello e de Perciliana da Silva Campello, nascido a 28 de
novembro de 1873, em Rio Novo, Estado de Minas Geraes,
do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
a
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municipal de Copacabana. (Qualificação requerida numero «6, I zona.)
ANTONIO ÜE OLIVEIRA MOURA (669), filho de Francisco
de Oliveira Moura e de Berthohna de Oliveira Moura,
nascido a 20 de julho de 1891, em Villa de Picohy, E s tado da Parãhyba do Norte, empregado no commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Gávea. (Qualificação requerida n. 687, 4 zona.)
DAGMAR ALENCAR DE FREITAS ALMEIDA (670), filha de
João Virgolino de Alencar e de Amélia Andrade de Alencar, nascida a 9 de junho de 1899, no Districto Federal,'
domestica, .casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Lagoa. (Qualificação requerida n. 333, 6'
zona.)
ALICE DE SOUZA CARVALHO (675), filha de Seraphim de
Carvalho e de Rosa de Souza Carvalho, nascida a 12 de
setembro de 1912, no Districto Federal, do commercio,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Lagoa. (Qualificação requerida n. 254, 5" zona.)
OSWALDO WAEHNELDT (676), fiiho de Gustavo Emilio
Waehneldt e de Julieta Ribeiro Waehneldt, nascido a 22
de maio de 1891, no Districto Federal, do commercio, casado, com domicílio eleitoral no districto municipal de
Copacabana. (Qualificação requerida n 5.279, 2 zona.)
JOSE' LUIZ PEREIRA (677), filho de José .Antônio Carrazedo e de Maria de Jesus, nascido a 16 de março de 1982,
rio Districto Federal, operário, casado, dom domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação r e querida n. 437, 6 zona.)
DAGMAR MACEDO DE AZEVEDO (678), filha d José F r a n cisco Pinto de Macedo Filho e de Maria José Caminha
. de Figueiredo Macedo, nascida á 18 de setembro de 1906,
no Districto Federal, funccionaria municipal, casada, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualficação requerida nf>3.763, 3 zona.)
PEDRO PI TI ALUGA (679), filho de Pedro Francisconi Pittaluga e de Maria Ritta Couto de Araújo, nascido a 27 de
julho de 1894, do commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação r e querida n. 3.365, 3 zona.)
GUIOMAR MOURA BARRETO ALBUQUERQUE MARANHÃO
(680), filha, de João Euclydes de Moura e de Alzira de
Medeiros Moura, nascida a 28 de maio de 1894, no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Lagoa. (Quaiificação requerida
h. 744, 6 zona.)
ROSA LOPES DE ALMEIDA (681), filha de João Lopes de
Almeida e de Antonia de Oliveira Lopes de Almeida, nascida a 15 de setembro de 1907, em Barreiros, Estado
de Pernambuco, enfermeira, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação r e querida n. 481, 6 zona.)
ANTONIO MARQUES (683), filho de Antônio Marques e de
Innocencia Rosa, nascido a 16 de novembro de 1912, no
'Districto Federal, empregado no commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. ÍQualificação requerida n. 656, 4 Zona).
BERTHA ROICHMAN (688), filho de Moysés Roichman e de
Augusta Roichman, nascida a 25 de dezembro de 1911,
no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida n. 846, 6 Zona).
YVANOFF GODINHO SIQUEIRA
(686), filho de Messias
Siqueira, nascido a 2 de julho de 1914, em Ubá, no Estado
de Minas Geraes, acadêmico, solteiro, com domicilio
eleitoral no dislricto municipal de Lagoa. (Qualificação
requerida n. 578, 5 Zona).
HELENA MARTINS D'ARAÚJO (690), filho de Manoel Martins
d'Araujo e de Maria Luiza Machado de Araújo, nascida
a 17 de dezembro de 1913, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Lagoa. (Qualificação requerida n. 615, 6 Zona).
YVONNE DE FREITAS (691), filha de Nephtaly de Freitas
ede Deocarmes de Mendonça Freitas, nascido a 30 de
janeiro de 1913, em São João Nepomuceno, no Estado de
Minas Geraes, domestica, solteira, com domicilio eleitoral »
no districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida n. 632, 6 Zona).
ALFREDO RIBEIRO TEIXEIRA (692), filho de Salvador
Ribeiro e de Antonia Teixeira, nascido a 21 de novembro
de 1901, em Ilabapoana, no Estado do Espirito Santo,
pintor, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação requerida n . 742, 6
Zona).
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MANOEL MATTOS DOS SANTOS (694), filho de Tito de MANOEL CUSTODIO (2.114), filho de Leopoldo A In i rio Bustos
Mattos e de Rosa Maria, nascido a 1 de novembro de
e de Maria de Lourdes .nascido a 3 de maio de 1888, no
1898, em Conservatório, no Estado do Rio de Janeiro,
. Districto Federal, funecionario publico, casado, com dolavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto
micilio eleitoral no districto municipal d e Copacabana.
municipal de Gávea. (Qualificação r e q u e r i d a ' n . 5.778,
~ (Qualificação ex-officio — B . E . 70, n.''10-8-34, 6" zona.)
3 Zona).
SATYRO MENDONÇA BUENO (2.115), fillio de Gilberto Bueno
CARLOS DA SILVA PINTO (696), filho de Carlos Alves da
e de"Alzira Mendonça Biieno, nascido a 28 de setembro de
Silva Pinto e de Adelina Pamplona, nascido a 20 de
1905, em Bananal, Estado de São Paulo, funecionario p u agosto de 1913, no Districto Federal, empregado muniblico, casado, com domicilio eleitoral no dislricto municicipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u pal de Copacabana. (Qualificação B . E . 70. n. 10-8-34,
nicipal de Gávea. (Qualificação requerida n. 654, 4
6 zona.)
Zona)
NOEMIA ALVARES SALLES (2.101), filha de Fausto de MoMARIA LUIZA FONTES FERREIRA (698), filha de Arthur raes Salles e de Felismina Aivare*, nascida a i d e aoFontes Ferreira e de Marina Leitão Fontes Ferreira,
vembro de 1896, em São Paulo, funccionaria municipal,'
nascida a 24 de junho de 1914, no Districto Federal,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipa!
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
da Gávea. (Qualificação "ex-officio B . E. 78, n. 180,
municipal de Copacabana. .(Qualificação requerida nu6 zona.)
mero 779, 6 Zona).
VE'RA DE SOUZA (2 . 402), filha de Jayme Baptista de SouCELINA GUINLE DE PAULA MACHADO (699), filha de
za e de Regina de Souza, nascida a 13 de fevereiro de
Eduardo F . -Guinle e de Guiihermina Coutinho Guinle,
1903, no Districto Federal, funccionaria municipal, solnascida a 21 de agosto de 1887, no Districto Federal,
teira, com dominio eleitoral no districto municipal, da
domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto
Gávea (Qualificação B , E . 78, n. 208, 6 zona.)
municipal de Lagoa.
(Qualificação requerida n. 720, JOSE' VIEIRA BRANDÃO (2.103), filho de Thomé Dias dos
'•• " 6 Zona).
Santos Brandão o Maria Luiza Ottoni Vieira Brandão,
nascido a 26 de setembro de 1911, em Cambuquira, EslaANTONIO RODRIGUES DE SOUZA , (2.116), filho de Alipifl
do de Minas Geraes, funecionario municipal, solteiro, cora
Rodrigues de Souza e de Antônio Marianoa de Souza, nasdomicilio eleitoral rio districto municipal de Lagoa,
cido a 14 de agosto de 1890, no Districto Federal, com
domicilio eteitoral o districto municipa! de Copacabana. (Qualificação "ex-officio B . E . 74, n. 367, 6" zona.)
MARIA DE LOURDES CARDOSO (2.104) filha de José Le(Qualificação ex-officio — B . E . 5. n . 19.651.)
andro Cardoso e de Rutli Figueira Cardoso, nascido a 18
JOSE' HYPPOLITO (2.117), fihO/de José Hyppolüo e de Viode julho de 1905, no Districto Federal, "professora, sol.. dante Maria da Conceição, nascido a i de janeiro de.1901,
teira, com'domicilio eleitoral no districto municipal de
na Parãhyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, funecioLagoa. (Qualificação "ex-officio B. E. 79, n . 84.)
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral r.o districto
municipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio — B . MARIA DE LOURDES CALDEIRA TELLES (2.105), filha de
Durval Telles e de Isolina Caldeira Telles, nascida a 1*
E. 5, n. 19.454.)
„ de fevereiro de 1905, em Soledade, Estado de Minas GeHERNANI NOGUEIRA DE FREITAS 2.118), _:iiho de Nazano
raes, funccionaria municipal, solteira, com
domicilio
Affonso de Freitas, e de Julieta Franceiina de Freitas, naseleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualicido a 13 de setembro de 1914, no Dislricto~,FederaÍ, funeficação "ex-officio" B . E. 74, n. 183.)
cionario publico, solteiro com o domicilio efeiforal no districto municipal de Copacabana. (Qualificaçoâo ex-officio GABRIELLA FURTADO,DE ARAÚJO BASTOS (2.106), filha
B E 7
de João Carlos de "Mendonça Furtado e de Maria Joanna
LUIZ DÒ NASCIMENTO (2.119), filho de José Joaquim do
Quintanilha de' Mendonça Furtado, nascida a 26 de j a Nascimento e de Francisca Maria do Nasfnbimento, nascido
neiro de 1899, no Districto Federal, funccionaria munia 2 de fevereiro de 1902, em Maranguape, Estado do Ceará,
cipal, com domicilio eleitoral no districto da Gávea.
empregado publico, solteiro, coni domicilio eleitoral no dis(Qualificação "ex-officio" B . E. 79, n . 83.)
tricto municipal de Copacabana. (Qualificação
ex-officio
ALFREDO PESSOA (2.107), filho de Nicolau Ferreira Ca- — B . E. 70, sem numero.)
valcante e de Luiza Amélia Pessoa Cavalcante, nascido a
ALFREDO CARLOS SOARES DUTRA (2.120), filho de João
26 de fevereiro de 1895, em Camocien, Estado do Ceará,
Antônio Soares Dutra e de Francisca Serra Carneiro.Dutra,
funecionario municipal, viuvo, com domicilio eleitoral
nascido a 4 de novembro de 1883, no Estado do Amazonas,
no districto municipal de-.Copacabana.
(Qualificação
official da Armada, casado, com domicilio eleitoral no
"ex-officio" B . E . 82, n . lV)-' • •-. •
districto munieapal de Gávea. (Qualificação por trans- SCYLLA BOTAFOGO (2.094), filha de James Garfield
de
ferencia — B . E . n. 7.939, Pará-Bslém )
Souza Botafogo e de Carmen Coelho Duarte Botafogo,
ODETTE REGAL DA ROCHA BRAGA (2.108), filha de F r a n nascida a 10 de julho de 1911, no Distriito Federal,
cisco Ferreira Regai é de Joaquimna Colombo Regai, nasfunccionaria. municipal, com domicilio eleitoral no discida a 11 d e a n e i r o de 1895, no Districjto ^ederal, funccio< tricto municipal de Lagoa. (Qualificação "ex-officio B..
naria municipal, casada, com domicilio eleitoral no disE . -77, n. 7.)
tricto de Copacabana. (Qualificação ex officio •— B . E . VIOLETA DE ALMEIDA MELLO (2.095), filha de José de
78, n . 188, 6 z o n a . ) '
Almeida Mello e de Adolphina de Almeida.Mello.nascida
a 2 de dezembro de 1913, em Laranjal, Estado de São
NADYR PERRAYON CRAVO (2.109), filha dc Francisco da
Paulo, funccionaria municipal, com domicilio
eleitoral
Silva Cravo, filha de Francisco da Silva Cravo e Leonie
no districto municipal de -Lagoa. (Qualificação "ex-ofPerrayon Cravo, uascida a 1 de outubro de 1918, no Disfieio B. E. 87, n. 5.1
,
tricto Federal, funccionaria municipal, solteira,- com -domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qua- ODETTE FORTUNATO DE yBRITTO NAZARETH (2.096),
filha de Joaquim -Fortunato de Britto e de Olina Olilificação ex-officio — B. E . 40, n. 32.659, 6 zona.1
veira Fortunato de Britto, nascida a 4 de junho de
JOSE' DE SABATTINI FILHO (2.111), íilho de José de Sa1894, no Districto Tederal," funccionaria municipal, com
battini e de Maria Sabattini, nascido a 2 do julho de 1.909,
domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa.
no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com
(Qualificação "ex-officio" B . E . 9, n. 26.797.)
domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação ex-officio — B . E . 70, n . I|8j34, 6 zona.) JULIA GOMES RIBEIRO (2.097), filha de Alexandre GoNESTOR FRANCISCO DOS SANTOS (2.112), filho de Dominmes Ribeiro e de Malvina Ferreira Ribeiro, nascida a 10
gos Francisco dos Santos e Luiza Pereira dos Santos, nasde setembro de 1908, em Gaxambu', Estado de Minas Gecido a 27 de julho de-1894, no Districto Federal, funecioraes, funccionaria municipal, com domicilio eleitoral no
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
districto municipal de Gávea. (Qualificação "ex-officio'
municipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio — B .
B . E . 87 n . 6.)
E . 79, n. 1|8|34. 6" zona.)
RITA PEREIRA DIAS (2.098), filha de Antônio Pereira Dias
VICENTE BERNARDINO DA ROCHA (2.113), íilho de Manoel
e de Marianna Dias, nascida a 7 de maio de 1916, no DisBernardino da Rocha e Antonia Rosa da Conceição, nascido
tricto Federal, funccionaria municipal, com domicilio
a 15 de junho de 1902, em Palmeira dos índios, Estado de
eleitoral no districto municipal de Copacabana. (QualiAlagoas, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleificação "ex-officio" B . E . 87, n . 8.)
toral no districto municipal da Copacabana. (Qualificação SEBASTIÃO FRANCISCO RIBEIRO. DOS SANTOS (2.099).
ex-officio — B . E . 70, n . 10-8-34, 6 zona.)
filho de José Francisco Ribeiro e de Grescericia dos Sana
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tos, nascido a 20 de janeiro de 1892, em Campos, Estado MARCILIO MARÇAL (719), filho de João Marcai e de Felici- dade Marcai, nascido a 17 de agosto de 1894, em P a r a i do Rio, empregado municipal com domicilio eleitoral nó
zopolis, Estado de Minas Geraes, photographo, casado,
districto municipal da Gávea. (Qualificação "ex-officio
com domicilio éleitral no distrieto municipal de Lagoa.
B . E . 57, n . 40.326. 17)3)1933.)
(Transferencia.)
MARIA APPAttECIDA GUIMARÃES ATTILIO (2.100), filha
de Francisco Antunes de Azevedo Guimarães e de Anna FRANCISCO FERREIRA GOUVÊA (721), filho de Antônio
Ferreira e de Maria lzabel, nascido a 3 de setembro de
Machado Guimarães, nascida a 14 de março de 19Ó9, no
1901, em Santos, Estado de São Paulo, do commercio, caDistricto Federal,' funccionaria municipal, com domicisado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
lio eleitoral no districto municipal de Copacabana.;
• Lagoa. (Transferencia.)
(Qualificação "ex-officio" B . E . 74, n . 179.)
HELOÍSA GUINLE DE PAULA MACHADO (700), filha de ALEIXO MAGALDI (722), filho de Raphael Magaldi e de
Edwiges de Magaldi, nascido a 23 de novembro de 1904,
L-inneu de Paula Machado e de Celina Guinle de Paula
em São Francisco de Paula, Estado de Minas Geraes, do
Machado, nascida a 5 de outubro de 1912, no Districto
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
municipal de Lagoa. (Transferencia.)
districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida
PEDRO ALVES VILLA REAL (723), filho de Silvestre Alves
B . E . 76, n . 713).
Villa Real e d e Anna Thereza da Costa, nascido ã 4 de agosJOSE' DE VASCONCELLOS ABRANTES (703), filho de Alto de 1886, em Santa Rita, Estado de S. Paulo, pharmaceufredo José Abrantes e de Olga de Vasconcellos Abrantes,
tico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i nascido a 31 de dezembro de 1913, no Districto Federal,
cipal de Lagoa. (Transferencia.)
íunccicnadio publico, solteiro, com domicilio
eleitoral
no districto muniscipal de Copacabana. (Qualificação HAROLDO BASTO DE ARMANDO (724), filho de Augusto de
Carvalho Armando e de Luiza Basto de Armando, nas"ex-officio" B . E . 7 5 ) .
cido a 20 de julho de 1913, em Rio Grande, Estado do Rio
MANOEL MARTINEZ CARNEIRO -PINTO (704), filho de
Grande do Sul, funecionario publico, solteiro, com d o José Carneiro Pinto e de Balbina Martinez, nascido a 17
micilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Quade junho de 1904, no Districto Federal, estudante, sollificação requerida — B . E . 20, n. 1.100.)
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de JOÃO BAPTISTA NOGUEIRA (726), filho de João Joaquim
Lagoa. (Qualificação requerida B . E . 74, n u m e Nogueira e de Rosa Baptista Nogueira, nascido a 27 de
ro 6 4 5 ) .
maio de 1904, no Districto Federal, do commercio, solFERNANDO EDUARDO GEZAR DIOGO (705), filho de J ú teiro, com domicilio eleitoral ho districto municipal de
lio Cssar Diogo e de Ernestina da Rocha Dias Diogo,
Lagoa., (Qualificação requerida — B . E . 74, n. 703.)
nascido a 1 de julho de 1912, no Districto "Federal, estu- EUCLYDES DE OLIVEIRA (728), filho de Manoel de Olidante, solteiro, eom domicilio eleitoral rio districto m u veira e de Maria de Oliveira, nascido a 1 de setembro de
nicipal de Copacabana. (Qualificação requerida B . E .
1895, no Districto Federai, do commercio, casado, com
80, n . 9 3 5 ) .
domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa.
(Qualificação requerida — B . E . 74. n. 696.)
ZEFERINO TAVARES PIMENTEL
(706), filho de Antônio
Tavares Pimentel e de Maria da'Conceição Tavares P i - MANOEL CAMILLO CAETANO (727), filho de Manoel Ca. mentel, nascido a 3 de novembro de 1898, no Districto
millo e de Rosaria Maria da Conceição, nascido a 3 de .
Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
junho de 1893, no Districto Federal, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagâa.
districto municipal de Gávea. (Qualificação requerida
(Qualificação requerida — B . E . 74, ri. 685.)
B. E . 74, n.- 599).
FRANCISCO JOORIS (729), filho de João Francisco
ELISABETH FRANÇA PEIXOTO (707), filha de Jayme de JOSE'Jooris
e de Helena Stael, nascido a 24 de janeiro de 1899,
Carvalho Peixoto e de Isaura de Almeida Peixoto, n a s no Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicida a 25 de abril tíe 1914, no Dist. Federal, domestica,
cilio eleitoral no distrieto municipal dé Lagoa. (Qualisolteira, com domicilio eleitoral no districto de Copacaficação requerida — B . E . 74, n . 658.)
bana. (Qualificação requerida B . E . 80, n . 1.182).
CARDOSO CONSTAKCIO (730), filbo de Manoel CarCARLOS FREDERICO HASSELMANN (711), filho de Djalma LUIZdoso
Constanoio e de Maria Tavares da Costa Lima, n a s Hasselmann e de Lydia Hassetmann, nascido a 20 de oucido a 16 de maio de 1903, no Districto Federal, operátubro de 1915, no Districto Federal, estudante, solteiro,
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto municicom domicilio eleitoral no districto municipal dc Lagoa.
pal de Lagoa. (Qualificação requerida — B. E. 74, n u (Qualificação requerida B . . E . 70, n . 7 3 2 ) .
mero 687.)
ALM1R GUSMÃO ANTUNES (712), filho de AImír Accíoty CARLOS SILVA MATHIAS (731), filho de Joaquim da Silva
Antunes e de Maria Gusmão Antunes, nascido a 29 de
Mathias e de Ludovina Rosa Mathias, nascido a 27 de
setembro de 19.13, no Districto Federal, estudante, solteioutubro de 1914, em Bebedouro, Estado de São Paulo, do
ro, com domicilio eleitoral rio districto municipal de
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dislricto
Lagoa. (Qualificação requerida B . E . 76, n . 7 6 1 ) .
municipal de Lagoa.
(Qualificação requerida — B.
JOSE' RODRIGUES '(714), filho de Antônio Rodrigues e de
E . 74, n . 700.)
Albina da Costa, nascido a 21 de outubro de 1895, no ROBERTO MARTINS CARNEIRO PINTO (733), filho de
Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleiJosé Carneiro Pinto e ds Balbina Martins Carneiro, nastoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação
cido a 17 de abril de 1915, no Districto Federal, esturequerida B . E . 74; n . 605).
dante, solteiro, com domicilio eleiloral no districto m u HEITOR DA SILVA (715), filho de Patrocinia da Silva, nasnicipal de Lagoa. (Qualificação requerida — B . E . 74,
cido a 26 de janeiro de 1916, em Petropolis, Estado do
n. 081.)
Rio de Janeiro, mecânico,, solteiro, com domicilio elei- fllLDA HTGGINS" YMENES CAMPOS (734). filho de F r a n toral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação r e cisco José Cardia Ymenes e de Marcolina Higgins Ymequerida B . E . 76, n . 763).
nes, nascida a 31 de março de 1902, no Districto Federal,
professora, casada, com domicilio eleitoral no districto
PEDRO FABUICIO DE SALLES (716), filho de Manoel F a municipal de Lagoa. (Qualificação requerida,, n. 1.160.)'
bricio e de Franeisca de Salles, nascido a 18 de outubro de 1912, no Ceará, operário, solteiro, com domicilio IGNACIO ESTANISLAU LEAL DA SILVA (735), filho de
Antônio Joaquim da Silva Dantas c de Maria Helena Leal
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação
da Silva, nascido a. 12 de abril de 1912, no Districto F e "ex-officio" B . E . 75) .
deral, commerciante, solteiro, com domicilio eleitoral no
CLODOMIRO JOSE' DE SOUZA (717), filho de José Olympio
districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida
de Souza e de Rita Ferreira de Souza, naseido a 16-de
— B . E . 76, n . 717.)
junho de 1900, em Iguaba Grande, Estado do Rio de J a neiro, empregado publico, solteiro, eom domieiiio elei- JUELCHISEDECK NUNES DA SILVA (739), filho de MarcolincV
Bispo da Silva e de Amélia Nunes da Silva, nascido a 15
toral no districto municipal de Gávea. (Qualificação r e de agosto de 1913. no Districto Federal, funecionario p u querida B . E . 61. n . 6.89Ó).
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i DANILO BRACET (718), filbo de Heitor Bracet c de F r a n cipal de Lagoa. (Qualificação ex-officio — B . E . 66.)
cisca Bretas Bracet, nascido a 22 de dezembro de 1912,
no Districto Federal, commercio, solteiro, Com domici- LAURA LOPES ALBUQUERQUE LINS (740), filha de Salustiano Lopes da Silva e de Florencia Lopes de Albuquerlio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
que Lins, nascida a 14 de maio de 1906. em Olinda, Esta(Qualificação requerida B . E . 73, n . 485).
do de Pernambuco, funccionaria publica, solteira, com
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domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação requerida — n. 269.)
ANTONIO LUIZ DUARTE (743), filho de Rozendo Euiz Duarte e-do Carolina Magdálena Duarte, nascido a 30 de agosto de 1903, no Districto Federal, ferrador," casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação ex-officio — E . B. 75. n . 10.) •
A IDA BAPTISTA DO VAL (748), filha de Gaslâo do Vai e de
Maria Soter Baptista do Vai, nascida a 25 de maio de
1914, em Tres Corações, Estado de. Minas Geraes, estudante, solteira, com domicilio eleitoral n o districto municipal de Lagoa.' (Qualificação requerida — n. 701.) - ,
ANGELINO GENTIL (749), filho de Lepoldo Gentil e de Carolina'Çava, nascido a 6 de abril de 1914,-.em Bariry, Estado
de São Paulo, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
. no districto municipal de Lagoa. (Qualificação-requerida
_ B . E. 76, n. 838.)
APOLONIO MARIA PEREIRA (750), filho de Joaquim Maria
Pereira e de Mathilde de Jesus Pereira, nascido a. 18 de
abril de 19-10, no Districto Federal, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral ho districto municipal de Lagoa.
(Qualificação requerida — B . E . 67, n . 206.)
VALDIR SCHMITZ (751), filho de Augusto Cláudio Schmit2\e
de Raphaela. Troth Schmitz, nascido a 21 de março de
1914,- em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gávea. (Qualificação requerida — n. 655.)
MANOEL DE CARVALHO (753), filho de Antônio de Carvalho
e Raymunda Josephina Bayma de Carvalho, nascido a 27
de janeiro de 1878, em São Luiz, Estado do Maranhão,
despachante, casado, com domicilio eleitoral no districto
de Lagoa. (Qualificação requerida — n . 961.) .
ADELTNA GERMANO DO LAGO (754), filha de João Rodrigues do Lago e de Carmosina Germano,do" Lago. nascida
a 2 de novembro de 1900, em São.. Paulo de Muriahé, E s tado do Rio de Janeiro, domestica,'solteira, com^tlomioiio
eleitoral no. districto municipal de Lagoa. (Qualificação
requerida — B. E . 76, n . 712.)
JOÃO DE ALENCAR (755), filho de Geraldina Maria de Lima,
nascido a 18 de junho de 1919, no Districto Federal, funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação ex-officio —
B . E . 74.) . .
ADELAIDE DE, CASTRO MASGARENHAS (756), filho dc Caetano A. dè Castro Nascimento e de Maria da Gloria de
S. Leão Nascimento, nascida a 12 de outubro de 1884. em
Victoria, Estado de Pernambbuco, empregada municipal,
viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Lagoa. (Qualificação cx-officio — B . E . 78.)
HELENA BENTES MONTEIRO (757), filha dè. José Bentes
Monteiro e de Olga Nascimento Monteiro, nascida a 20 de
janeiro "de 1911, no Districto Federal, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação ex-officio — B . E . 78.)
OLGA SOUZA COSTA (758), filha de Francisco'José Costa e
de Maria Souza Costa, nascida a 7 de dezembro de 1916,
em São Paulo, Estado de São Paulo, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto munici•pal de Lagoa. (Qualificação ex-officio — B. El 73.)
ALTAIR BITTENCOURT LOBO (759), filho de Manoel Joaquim Pereira Lobo g-de Judith Bittencourt Lobo, nascida
. a 2 de março de 1911, no Districto Federal, funccionaria
municipal, solteira, com domicilio eleitoral ho. distrir-fo
municipal de Lagoa. (Qualificação ex-officio—É. B. 70.)
RAUL FERREIRA (760), filho de José Rodrigues Ferreira e"
de Petronilha Cândida Ferreira, nascido a 22 de agosto
dc 1900, em Vassouras, Estado do R i o d e Janeiro, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação ex-officio, B . E. 75.)
JOSE' RODRIGUES RIBEIRO (761), filho de Antônio Gonçalves Ribeiro Filho e de" Anna Rodrigues Carneiro, nascido
a 13 de maio de 1892, em Feira de SanfAnna, Estado daBahia, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação ex-officio, B. E. 75.)
|)SWALD0 DE MELLO MOREIRA (762), filho de José Moreir a e de Luiza de Mello, nascido a 13 de novembro de 1906,
em Cataguazes, Estado de Minas Geraes, militar, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea.
(Qualificação ex-officio, B . E . 75.)
RENÉ NEVES (763), filho de José Pinto dos Santos Neves e
de Dalmacia do Nascimento Neves, nascido a 20 de, julho
de 1903, em Victoria, Estado do Espirito Santo, militar,
casado, com domicilio éleitoraP no districto municipal de
Gávea. (Qualificação ex-officio, B . E . 75.)
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CUSTODIO DE FREITAS MADEIRA (764), filho de Custodio
Pontes Madeira e^cle Maria de Freitas-Madeira, nascido a
9 de abril de' 1895," no Distrieto Federal, militar, casad.i,
•'-com domicilio eleitoral h o districto municipal de-Gávea.
. (Qualificação ex-officio, B. E . 75.)
|
VICTORINO DE SOUZA MAGALHÃES (765), filho de Victorino de Souza Magalhães e de Olinda dá Conceição Magalhães, nascido a 8 de outubro de 1897,'no Districto Federal, militar, casado, com domicilio eleitorar.no districto
municipal de Gávea. (Qualificação ex-officio, B-. E. 75.)
OSCAR CAMPOS DA CUNHA (766), íilho de Prudencio Zuzart
da Cunha e de Praxedes Barcellos dá-Cunha, nascido a 22
de novembro de 1899, em Rio Grande, f" Estado do Rio
Grande do Sul, militar, casado, com domicilio eleitoral i\o
districto municipal de Gávea. \ (Qualificação
ex-officio,
B . E. 75.)
•
í
JOSE' PRATA FILHO (767),.filho de José de Souza Prata e de
Thereza Lopes Prata, nascido a 17 de dezembro de 1907,
em Guaramiranga,_Estado do Ceará, militur, solteiro, com
domicílio eleitoral no districto'municipal de Gávea. (Qualificação ex-officio, B . E. 75.)
JOSE' MARIA REBOUÇAS (768), filho de Francisco-Fernandes Baptista e de' Francisca de Oliveira Rebouças, nascido a 2 de fevereiro de 1900, em Belém, Estado do Pará,
_ militar, casado, com domicilio eleitorais rio districto m u • " nicipal de'Gávea. (Qualificação éx-officiò, B . E . 75.)
MANOEL GONÇALVES .ELLERES (769), filho de Heraciio
Gonçalves .Elleres e de Felicia de Figueiredo Elleres, nascido a 29 de julho de 1900, em Belém, Estado do Pará,
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no .distrieto municipal de Gávea. (Qualificação ex-officio,' B. E . 75.)
CARLOS PINHEIRO DE FREITAS (770), filho de Pedro Antônio dc Freitas e de Maria do Carmo Pinheiro de Freitas, naseido a 23 de abril de 1901, em . B a r r a da. Corda,
Estado do Maranhão, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea.' (Qualificação exofficio, B. E. 75.)
. • ,
JOSE' LUIZ SARAIVA DE SIQUEIRA (771), íilho de Sylyestre Saraiva de Siqueira e de< Raymunda Saraiva de'"Si-'
queira, nascido a ll>xie maio de 1907, em Altos, Estado
do . Piauhy, militar, solteiro, com domicilio elejtoral no
• districto municipal de Gávea.
(Qualificação
ex-officio,
B . E. 75.)
JOSE' PASCHOAL CARRILHO (772), filho de Francisco Paschoal Soriano e de Miehaela Carrilho Garcia, nascido a 18
d e janeiro de 1900, no Districto Federal, militar, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea.
(Qualificação ex-offieio. B . E . 75.)
' ^
FELIPPE SILVA (773), filho de José Cyrillo da Silva e de
Joanna Cyrillo da Silva, nascido a 14 de julho de 1893, em
Bobral, Estado do Ceará, militar, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Gávea. [(Qualificação
N

:

ex-of ficio,- B . E .

75.)

'

HENRIQUE GONÇALVES SANTOS (774), filho de Antônio
José Gonçalves Santos e de Deocíecia de Oliveira Santos,
nascido a 12 de outubro de 1895, em Santos, Estado' de
São Paulo, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municioal da Gávea. (Qualificação ex-of ficio —
B . E . 75.)
LUIZ RIBEIRO- DO VALLE (775),.filho de João Ribeiro do
/ Valle Júnior e de Amélia
Cavalcante de ARmou-erque
Brito, nascido a 2 de abril "de 1908, em Afogados de Ingazeira, Pernambuco, militar, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal da Gávea. (Qualificação
ex-officio — B . E . 75.)
JOSE' ANTONIO-D-V SILVA-(776), filho de Antônio Pedro da
Silva e de Marcolina Cândida -de,Jesus, nascido a. 11 üe
outubro de 1890, em Lavras, Estado de Minas Geraes, militar, solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipal da-Gávea. (Qualificação ex-officio — B . E . 78.)
JOSE' JULIANO VANZOLINI (777), filho de Caniillo Vanzolini
e de Thereza F . G. Vanzolini, nascido a 18 de novembro
de 189?, em Castro, Estado do Paraná, official-da A r mada, casadp, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio — B. E. 6,
. n. 13.811.)
DR. ANTONTO MESIANO (778), filho de Carlos Mesiano e do
Carmella Mesiano, nascido a.25 de novembro de 1889, em
Fortaleza, Estado do Ceará, medico da Armada, casado,
$
com domicilio eleitoral, no districto municipal de Copacabana. (Transferencia.)
* .
GILBERTO TORRES (779), filho de Antônio'Lopes e d e Arthemizia Cesarina Torres, nascido a 14 de julho de 190-5,
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cm Barra do Hio Grande, Estado-da Bahia, militar, ca. micilio eleitoral no districto municipal da Gávea. ( Q u a l i sado, com domicilio eleitoral no districto municipal da
ficação ex-officio — B . E . 74.)
Gávea. (Qualificação ex-officio — B . E . 7 5 . )
MANOEL MACHADO CORRÊA (795), filho de Casemiro MaJÍGAS VIEIRA COSTA ( 7 8 0 ) . filho cie José Guilherme Vieira
T>hado e de Maria-Machado, nascido a 20 de janeiro de 1905,
Costa e de Fausta Vieira Costa, nascido a 17 de novembro
em'Nova Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, funecionario
de 1802, em cidade do Salvador. Estado da Bahia, militar,
municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto musolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da
nicipal de 'Copacabana. (Qualificação ex-officio — B .
Gávea. (Qualificação ex-officio — B . E . 7 3 . )
E . 71.)
JOAQUIM RAULINO DE MOURA ( 7 8 1 ) , filho de Francisco. ORLANDO BONTURI Í796), filho de Bonturi e de AmaRaulino do Moura e de Maria Emilia e Sá, nascido a 1 7
lia Bonturi, nascido a 30 de julho de 1912, em Campinas, ..
de maio de 1904. no Ceará, militar, casado, com domicilio •
Estado de São Paulo, funecionario municipal, solteiro, com
eleitoral no districto municipal da Gávea. (Qualificação
domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Quaex-officio-—• B . E . 7 3 . )
lificação ex-of ficio — B . E . 70.)
REYNALDO BUARQUE DE MACEDO ( 7 8 2 ) , filbo de Manoel EDITH LEON WERNECK (797), filho de Vicente Werneek Pereira da Silva e de Elvira Leoni Werneek da Silva, nascido
Buarque de Macedo e de Maria Emilia Buarque, nascido
a 17 dc junho de 1890, no Districto Federal, professoramu•a 2 1 de agosto de 1 8 9 8 , em Recife, Estado de Pernam•nicipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u buco, militar, casado, com domicilio'eleitoral no districto
nicipal de Lagoa. (Qualificação ex-,officio B . E . 74,
municipal da Gávea. (Qualificação ex-officio — B . E . 7 5
xi. 84.)
i\. 2 8 . )
DAVID LOPES ( 7 8 3 ) , filho de Carlos Antônio Lopss e de An- ELVIRA DANTAS BARRETO (798), filho de Francisco Muniz
gelina de Jesus Bravo, nascido a 25 de julho d. 1900, no
Barreto Sobrinho e de Elvira Dantas Barreto, nascido a 23
Districto Federal, militar, casado, com domicilio eleitode setembro de 1903, em Riachueio, Estado de Sergipe, doral no districto municipal da Gávea. (Qualificação exmestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u officio — B . E . 7 5 , n. 9 . )
nicipal de Lagoa. (Qualificação requerida n. 1.063.)
PEDRO PEREIRA DA SILVA ( 7 8 4 ) , filho de Joaquim Pereira MAURÍCIO VILLAMOR (799), filho de Francisco Villamor e
da Silva e de Maria Rufina da Silva, nascido a 12 de j a de Thereza Villamor, nascido ? 11 de maio de 1896, em
neiro de. 1890, em Moradonova. Estado'do Ceará, militar,
Santa Rosa, Estado do Rio de Janeiro, operário, casado,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipai de
com domicilio eleitoral no districto municipal dá Gávea.
Gavca. (Qualificação ex-officio — B . E . 75, n. 7 3 )
(Qualificação ex-officio B . E . 32. n. 1.253.)
ABEL SOUTO VILLELA ( 7 8 5 ) , filho de Luiz Carlos da Costa EUZEBIO GARCIA SANTANNA (880), filho de Benedicta
Villela e de Felicia Herminia Souto Villela, nascido a 2 8
Garcia de SanfAnna, nascido a 14 de agosto de 1896, .
de agosto de 1901, em Bom Conselho, Estado de Pernamem São .Sebastião, Estado de São Paulo, commercio, cabuco, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto
sado, com domicilio eleitoral no districto municipaU de
municipal' da Gávea. (Qualificação ex-officio — B. E. 7 5 ,
Lagoa, rua General Polydoro n. 78. (Transferencia).
n. 7 3 . )
JOÃO IGNACIO MENDONÇA (1.364), filho de Antônio IgnaFRANCOLINO PEREIRA DA SILVA ( 7 8 6 ) , filho de Francisco
cio Mendonça e de Margarida Ribeiro* Guimarães, nasciPereira de Andrade e de Maria da Conceição, naseido a
do a 14 de setembro de 1911, no Districto Federai, eom-"
8 de dezembro de 1890,. em Itabaiana, Estado de Sergipe,
mercio, solteiro, com domicílio eleitoral no • districto
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u municipal de Lagoa. (Qualificação requerida.)
nicipal da Gávea. (Qualificação ex-officio — B . E. 7 5 . VICTOR GONÇALVES MOREIRA (1.654), filho de Raul Gon-'
n.- 1 1 . )
çalves Moreira e de Maria Alves Moreira, nascido a 15
GERALDO DE ANDRADE REIS ( 7 8 7 ) , filho de Anesio de Ande julho de 1908, em Marianna, Estado de Minas Gedrade Reis e de Cynira Deschamps Reis, nascido a 1 5 de
raes, solteiro, commercio, com domicilio eleitoral no
janeiro de 1913, em Ubá, Estado de Minas Geraes, funeciodistricto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida.)
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no distri- LUIZ OLYMPIO BELLO (1.672), filho de José Maria Bello
cto municipal da Gávea.
(Qualificação ex-officio
—
e de Maria Olympia Bello, nascido a 9 âe fevereiro de
B. E. 75, n. 1 9 . )
1915, no Districto Federal, funecionario publico, solteiJUAREZ CORDEIRO ( 7 8 8 ) , filho de Francisco Cordeiro e de
ro, com domicilio eleitoral no district municipal de
Umbelina Cordeiro, nascido a 3 dr abril de 1899, Baturité,
Copacabana. (Quiilficação ex-officio.)
Estado do Ceará, militar, solteiro, com domicilio eleitoral
MANOEL
TAVARES DE SOUZA (1.662), filho de João Tano município de Gavêa. (Qualificação ex-officio — 3 .
vares
de Souza e de Thereza Emilia Gomes de Souza,
E . 75, n. 1 2 . )
nascido a 1 de maio de 1916, no Districto Federal, estudante,, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u OTHON MACHADO ( 7 8 9 ) , filho de Raul Machado e de Maria
nicipal de Copacabana. (Qualificação requerida.)
Augusta Xavier Britto Machado, nascido a 3 1 de maio de
1896^ no Distrieto Federal, militar, casado, com domicilio JÚLIO GREGORIO DO NASCIMENTO (1.579), filho de Maximiano Gregorio do Nascimento e de Florentina Moreira da
eleitoral no districto municipal da Gávea. (Qualificação
Conceição, nascido a 20 de julho de 1900, em Aracaju',
ex-officio — B . E . 75, n. 6 2 ) .
Estado de Sergipe, operário,, solteiro, çom domicilio eleiJORGE GUENNES WANDERLEY ( 7 9 0 ) , filho de Esmerailo
toral -no districto municipal" de Lagoa". (Quilifieação r e Gucnnes Wanderley e de Leopoldina Gomes Wanderley,
querida.)
'
íiascio a 3 0 de julho de 1900, em Graça, Estado de Pernambuco, militar, casado, com domicilio eleitoral no dis- RUBENS BASTOS (1.846), filho de Theodomiro Menezes
Bastos e de Agrícola Borges Fonseca Bastos, naseido a 1
tricto municipal de Gávea. (Qualificação ex-officio
—
de fevereiro de 1913, no Districto Federal, estudante,
B. E. 7 5 , h . 6 6 . )
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
JOÃO FERREIRA NETTO ( 7 9 1 ) , filho de André Avelino Netto e
de
(Qualificação requerida.)
de Casemira Antonia Ferreira Netto, nascido a 2 3 de outu- MANOELCopacabana.
SILVA
BARBOSA
(1.667), filho de Ottilia Aurora,
bro de 1906, em Alcântara, Estado do Maranhão, militar,
nascido a 4 de julho de 1904, no Districto Federal, opecasado, com domicilio eleitoral no-districto municipal da
rário, - casado, com domicilio eleitoral no districto muGávea'. (Qualificação ex-officio — B . E . 75, n. 3 3 . )
nicipal de Lagoa. (Qualificação requerida.)
flOSALINO SIQUEIRA MENDES ( 7 9 2 ) , filho de Theophilo i i - SAMUEL JOÃO SOARES (1.576), fiiho de Fortunato João
queira Mendes e de Mari", José Mendes, nascido a 1 5 de
Soares e de "Maria Carlota AÍve-s, nascido a .21 de noagosto de 1898, em Santo Amaro, Estado da Bahia, o p e n vembro de 1893, no Districto Federal, operário, casado,
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
c^m domicilio eleitoral no districto municipal, de Gave^i.
da Gávea. (Qualificação ex-officio — B . E . 7 0 . )
(Qualificação requerida.)
• '
ADYLLES GAÜDIE LEY ( 7 9 3 ) , filho de André Gaudie Ley e CARLOS SOARES (1.545), filho de Antenor Soares e de Carde Albertina Gaudie Ley, nascido a 9 dc abril de 1 9 1 3 ,
linda da Cunha Mattos, nascido a 25 de janeiro de 1908,
no Districto Federal, funccionaria municipal, solteira,
em Guaratinguetá. Estado de São Pualo, commercio, solteicom domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa.
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
(Qualificação ex-officio B. E. 7 0 . )
.
Lagoa. (Qualificação requerida.)
ALFREDO FRANCISCO MIRANDA ( 7 9 4 ) , filho de Josepfiina ANTONIO MENDES (1.688), filho de Antônio Francisco Men- *
des e de Alice Leal Mendes, nascido a 11 de fevereiro'do
Francisca Miranda, nascido-a 7 de janeiro de 1904, no DLi1912, em Viçosa, Estado de Minas Geraes, solteiro, comtricto Federal, funecionario municipal, casado, com doj
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m e r u i u , cuin aoiiiicm-o eleitoral rio districto. -muuiciipal.
ço ciè''1905,_jio .Districto. -Federal, domestica, ca,sada,.-oom
•
-domicilio e l i t o r a l no -dislricto municipal de Lagoa. 'íQua,j
d c Copacabana. (Qualificação ex-Olíicio.)
. .
lificação requerida.)
'
•>.'
DANIEL GOMES PEREIRA. (1.687), filho de Elysio. GomesPereira e de Augusta Gomes Pereira, nascido 'à 18 de . ROSALíA NEIVA- (1.883). filha "da .Adàucto Neiva-e de Pal- myra Monlim Neiva, nascida á 17 de'junho de 1916, no
abril de 1912, no.'Districto Federal, bancário, solteiro,
v
Districto F - ^ r a l , bancaria, solteira,' com 'domicilio- éleir
. ciim domicilio eleitorai no districto
municipai de
ção "ex-oíficio".) i
'-••> . de Copacabana.. (Qualificação ex-of ficio.:)- .
•
JOSEPHA SOARES BORBA DA SILVA ,(1.944),- filha-de AnALBERTO SÁ SOUZA DE BRITTO PEREIRA (1.552),; filho
tonio Soares da Silva e de Francisca ...Soares dá Silva,
de José de Britto. Pereira e de Sophia "Sá Souza'Britto'
"- nascida a 1 de dezembro de 1908, em Nazareth (Estado dé
Pereira, nascido â 2 de dezembro, de 1913, - em Manáos,
, Pernambuco), domestica, casada, com-"domicilio eleitoEstado do Amazonas, advogado, .solteiro, com domicilio
ral no. districto municipal de. Lagoa. (Qualificação r e eleitoral-no districto. municipal de Copacabana. (Quali-_
querida.) - ficação ex-officio.)
-» -, .GUIOMAR CAMPOS (1.921),-fiiha de Isidoro' José Ribeiro
FAUSTO DE FREITAS (1.023), filho de José. Antônio? Mar-• . Campos e dé Guiomar Ratti Ribeiro Campos, nascida a
tins de Freitas e. de Isaura Marianna de.'Freitas, nascido '•
' 2 9 de novembro de. 1906, em Santos (Estado de São
Paulo), domestica, solteira, com .domicilio eleitoral no
a"6 de novembro de 1907, Tio Districto Federal,-operário,
districto municipal de. Copacabana. (Qualificação resolteiro, com domicilio» eleitoral no districto "municipal
queridas)
. '
' • • • . * - •
"
.'"'i.',
'..
da Lagoa. (Qualificação requerida.)IRENE DIAS CARDOSO DE GUSMÃO (1'.880), filha de José
ARMANDO DO. REGO MACEDO. (1.556), filho de Mario Rego
Teixeira Dias e de Anna Teixeira Dias, nascida a 16 de
Macedo e de Clotilde. Rego Macedo, nascido a 3''de •selem-'"'
maio de 1908, no Districto Federal,- domestica, casada,
bro de 1890, no Districto Federal, guarda nocturno,- cacom domicilio eleitoral no districlo. municipal de Lagoa.
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
(Qualificação requerida.) ' '
Copacabana. (Qualificação requerida.)
GUIOMAR MALTLEZ (1.908), filha d e Florenlirio^Peçanha' e
JOSÉ MARTINS PORTELLA (1.665), filho de Casemiro Mar-'
- de Sebastiana Rangel, nascida 'a' 8 de maio de 190.4, em
tihs' Portella e cie Maria Ignacia Portella, - nascido a. 30
- C a m p o s . (Estado do Rio de Janeiro), domestica, casada,
. de maio de 1905,, no Districto. Federal, commercio,. cacom domicilio eleitoral no distrieto municipal de Copasado, com domicilio eleitoral no districto- municipai dé
cabana. (Qualificação-requerida,)
...
«. Copacabana. (Qualificação requerida.) ''
JUDITH AYRES DA SILVA (1.902), filha de José de Cnr" valho e.de Gertrudes de Carvalho, nascida a 19 de'".abril
BERNARDO RUIZ MARTINS (1.540), filho de Manoel Ruiz.
de 1886, u o Districto -Federal, funccionaria publica! viu-,
Martins e de Carlota" Costa Cabreira, nascido a 7 de ouva, com domicilio eleitoral no districto-municipal-de -La-'
tubro de 1901, no Districto Federal, operário, casado,
' goa.' (Qualificação'"ex-officio":*)
com domicilio eleitoral no districto municipal da Gávea.
ARGEMIRA. CASTRO DO NASCIMENTO (1 .903), filha de
"(Qualificação
cx-officio.)
Francéllino Manoel do Nascimento e de Cândida Maria
ARTHUR DE ALMEIDA MONTEIRO FILHO (1.547), filho de
da Parãhyba, funccionaria publica, viuva, com" domicilio
Arthur Almeida Monteiro e de Maria José Alves ManNascimento, nascida a 24 de agosto de ,1894, no Estado
teiro, nascido a 14 de novembro de 1913, no Districto * eleitoral, no : districto municipal de Lagoa. (QualificaFederal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
ção ""ex-officio".)
, .
'
' •'
"districto municipal da Gávea. (Qualificação requerida.)
ZULMIRA MARIA DE FIGUEIREDO (1.906), filha do Folie ie dos Reis e de Maria dos Reis, nascida a 24 de maio
NABÔR FOSTER (1.696), filho de Manoel Foster e de Anasde 1895, em. Marianna (Estado, de Min.rs Geraes),'funtácia Foster, nascido a 3 de rn^io de 1907, em Campinas,
ccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no
Estado de São Paulo, funecionario publico, solteiro, com
districto municipal.de Lagoa. (Qualificação "ex-officio".)
domicilio eleitoral no districto municipal de CopacaALFREDO FARIA MENDES FILHO (2.067), filho de Alfre_ bana.
. ^
do Mendes.v.e de Adelina Augusta Mendes, nascido a 20
de fevereiro de 1905, Tio, Districto- Federal, motorista,MANOEL DIAS CORRÊA (1.526), filho de José Dias Corrêa
solteiro,"com domicilio eleitoral no districto municipal
e de Luiza Amélia da Silva,. nascido a 18 de dezembro
de Copacabana. .(Qualificação requerida.)
de 1897, no Districto Federal, commercio, casado, com
ARMANDO- FERNANDO-CHIOGNA (2.068), filho de F r a n domicilio eleitorai no distriecto municipal da Gávea.
cisco de-Assis Chiogna e de Adelia Assis .Chiogna,: nas" '.Qualificação requerida.)
' . ' . • '
cido a 4 de agosto de 1894, no Districto Federal, do'comAMÉRICO JOAQUIM DA ROSA (1.736),-fiiho de paes inco- .
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto: mugilitos, nascido a 10 de-abril de 1899,'no Districto F e nicipai de Copacabana. (Qualificaç-^requeTMa.)
; deral, operário,, casado,' com domicilio eleitoral no, disOSWALDO DE ALMEIDA (2\ 066), filho de Albino Almeida, e
. tricto municipal. da Lagoa. .(Qualificação requerida.)
de Theotonia Oliveira, nascido a 13 de março de 1903, em
Villa' Machadinha, Estado de Minas Geraes, commercio,
ESTERLITO ANTÔNIO'DA-ROSA (1.723), filho de Sabino
'. casado, com- domicilio eleitoral no. districto municipal de
Antônio. Rosa e de Ernestina Cândida-Rosa, nascido a 4
-Copacabana'. (Qualificação requerida). "
• de dezembro de 1903, no Districto' Federal, commercio,
JOSE' FERREIRA DE AGUIAR (1.509), filho de Eloy Valencasado, com domicilio eleitoral no districto municipal da
tim Aguiar e de Guiihermina Ferreira Aguiar, nascido a
Gávea. (Qualificação requerida^)
.:
- ' '
24 de abril de 1909, no Districto Federal, operário, sòlteiLUCILIA DE PAIVA GARCIA (1.871), filha de Antônio Gar•ro, com domicílio.eleitoral no-districto municipal d'e"Lacia Rosa e de Felicidade de Paiva Garcia, nascida a. 30
pa. ('Qiialificação requerida) .
: - . • • " '
de maio de 1893, em Santa Thereza de Valença, Estado
MANOEL VIEIRA DE MIRANDA JÚNIOR- (1.515), fillio de
do Rio, domestica, solteira-, com domicilio eleitoral no
-Manoel Vieira de. Miranda e de Maria Augusta Vieira,
districto municipal de Copacabana. (Qualificação r e - ' ^nascido a 13-.de junho'de 1899, èm Bom Jardim,' Estado de
querida.)
' Pernambuco, còmnieroio, casado, com domicilia eleitoral
nò- districto municipal de Gávea, .(Qualificação requeriMARIA LÚCIA PALHARES PEREIRA (1.964), filha de Joa->da) ..
. . . , ' . , '
. .
quim Mello Palhares e de Rita. Mello Palhares, nascida
JOÃO MADEIRA DA-COSTA-"(1.523), filho dé Francisco. Ma-'
a 10 de novembro ide .1905, no Districto Federal, domes, deira. da Costa e de lzabel Madeira Costa, nascido a 10 de j u tica, casada, com domicilio eleitoral rio districto munilho de; em Fortaleza, Estado do Ceará,, operário, solteiro,
cipal de Copacabana. (Qualificação requerida.)
com domicilio eleitoral no districto municipal de.CopaJACY GARCIA ESTEVES (1.872), filha de. Antônio ..Garcia
cabana. (Qualificação requerida)^. ' "
Rosa e de Felicidade Paiva"Garcia, nascida a 31 de deJOSE' GONÇALVES MOREIRA (1.548)'. filho de Augusto Gonzembro de 1903, em Santa Thereza de Valença, Estado
çalves Moreira-e de Elvira Moreira Silva, nascido a 4 de
outubro de 19'l2, no Districto Federal, operário, solteiro,
do Rio, domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis•-"' com domicilio eleitoral-no districto municipal d è ' Lagoa-,'
tricto eleitoral de Copacabana. (Qualificação requerida.)
(Qualificação requerida)..
LUIZA DIAS LEAL (1.877), filha de. José Teixeira Dias e
de Anna Teixeira de Jesus, nascida a 30, de março de -MARTA LUIZA DE VASCONCELLOS.(1.773), filha d e Augusto
Vasconcellos e de Maria Freire Vasconcellos, nascida a 5
1904, no Districto Federal, domestica, casada, com domide.junho de. 1900, no Districto Federal, domestica,...solteicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa.. (Qualifir a / c o m . domicilio eleitoral no districto municipal de Lacação requerida.)
.,
.
. gòa. [ (Qualificação' requerida).
tAURIANA DIAS PORTELLA (1.878), filha de José Teixeira
Dias e de Anna Teixeira de Jesus, nascida a 14 de m a r :

:
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JOSfc' PERES (1.002), íilho de José Peres e de Josepha Peres, nascido a 20 de fevereiro de 1909, no Districto FedeTJ], .«p»r;i: io, solteiro, com. domicilio eleitoral no districto
iocmvip.ll de Ciavea. (Qualificação "ex-officio" B. E .
•
n . I . ü")7) .
JACY MÀlll.V GUIMARÃES DE BACELLAR (1.003), filha do
Almerindo Thomaz Malcher de Bacellar e de Adelaide Alves Guimarães de-Bacellar. nascido a 29 de maio de 1915,
no Dislricto Federal, professora, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação
requerida B . E . n. 884, 6 zona).
JOSE' ARAÜJO DA SILVA (1.004), filho de João Justino da
Silva e de Francisca Maria de Araújo, nascido a 8 de fevereiro de 1908, em Goyanna, Estado de.Pernambuco, G.
Policia do Caes do Porto, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Copacabana. (Qualificação "exoffieio" B . E . 00 n. 9.499) .
RENEIDE JANSEN DE SA' (1.005), filho do Álvaro Ribeiro
de Sá e de Maria. José Jansen Pereira de Sá, nascído.a 13
de janeiro de 1896,.em Belém, Estado do Pará, funccionaria federal, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio" B .
E . 23 n . 9.258).
JOÃO BELLO DE MELLO E CUNHA (1.007), filho do Dr. Leopoldo Augusto D. de Mello e Cunha e de Leonor Souto
Bello de Mello e Cunha, nascido a 26 de agosto de 1883.
em Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espirito Santo,
funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio" B . E . n . 79i .
ALDA GALLO APRIGIO MACHADO (1.007), filha de Augusto da Rocha Monteiro Gatlo e de Elisa Gallo, nascida a 22
de fevereiro de 1901, no Districto Federal, guarda-livros,
viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gávea. "(Qualificação requerida B . E . n. 626, 6" zona).
WANDERLEY LOPES DE MORAES (1.008), filho de Hermenegildo Lopes Moraes e de Flora Lopes de Moraes, nascido
a 15 de agosto de 1912, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gávea. (Qualificação requerida B . E . n. 1.366, 6 zona).
ANTONIO SANCHES MARTINS (1.0091, filho de Francisco
Sanches Martins e de Lucrecia Catharina Mattesco, nascido a 27 de novembro de 1911, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação "ex-officio" B . E . 32 numero 1.643).
MANOEL LU Cl AN O DA COSTA (1.010), filho de Antônio Luciano da Costa e de Marcclina Antônio da Gosta, naseido
a 9 de agosto de 1889, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Gavéa. (Qualificação requerida B . E . n. 965, 6 zona).
ORLANDO VELLOSO DOURADO (1.011), filho de Amadeu de
Mello e Castro-Dourado e de Emilia Velloso Dourado, nas>
cido a 4 de fevereiro de 1911, em. Belém, Estado do Pará,
engenheiro archiíecto, solteiro, com domicilio eleitoral to
districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida B . E . n. 826, 5 zona) .
IDALINA DE MORAES FIGUEIRA (1.012), filha de Francisco Basilio d<6 Moraes e de Cândida Guiihermina dos Reis,
nascida a 2 de fevereiro de 1894, no Districto Federal,
domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gávea. (Qualificação requerida. B . E . numero 1 .235, 6" zona) .
ZILDA. FIGUEIRA VILLELA CAMPOS (1.013), filha de Ernani Figueira e de Idalina de Moraes Figueira, nascida a 23
de janeiro de 1911, no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio. eleitoral no districto municipal do
Gávea. (Qualificação requerida B. E . u. 398, 6 zona).
MARIA.DA GLORIA CANTANHEDE ALMEIDA (1.014). filha
de Luiz Catanhede de Carvalho Almeida e de' Arminda
Reis de Catanhede Almeida, nascida a 24 de agosto de
1908. no Districlo Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida B.E n. 545, 5 zona) .
M ARI LIA HASSELMANN (1.015), filha de Djalma Hasselinaim
e de Sylvia Silva Hasselmann. nascida a 25 de outubro de
191 <i, no Districto Federal, professora, solteira, com domicilio eleiloral r.o districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida B . E . n. 1.158 6 zona'p .
ODETTE HEINZELMANN (1.016), filha de Manoel Luiz Heiseinetup. o de Esther Palhares Heisselmann, nascida a 1 1
<}"• janeiro de 1911. em Petropolis, Estado do Rio de J a neiro, funccionaria municipal, solteira, com domicilio
a

a

a

a

a

a

a

Agosío de 1934

eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação
requerida B . E . n. 1.357. 6 zona).
MARIA DE LOURDES MONTEIRO BREVES (1.017), filha de
José Martiniaco Monteiro Breves e de Amélia Lima Monteiro Breves, nascida a 5 de dezembro de 1908, no Districto Federal,-domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Gávea. (Qualificação requerida B.
E . n. 1.329, 6=' zona) .
LEONOR FERNANDES DA COSTA (1.018), filha d'e Antônio
Alexandre Fernandes da Costa e de Lúcia Maria Ribeiro
da Costa, nascida a 10 de agosto de 1882, na Parãhyba do
Sul, Eslado do Rio de Janeiro, domestica, solteira, com
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Copacabana.
(Qualificação requerida B . E . n. 775, 6 zona).
MANOEL CARO .MONTEIRO (1.019), filho de Antônio Caro
Mourão e de Maria Monteiçp Chaparro, nascido a 21 do
abril de 1891, na Hespanha (naturalizado), empregado publico, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação requerida B . E . n. 1.718, 6"'
zonal.
ANTENOR JOSE' DE SA' (1.020), filho de Domingos José de
Sá e de Florippes Jesus de Sá, nascido a 1.6 de novembro
- ,de 1897, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal d'e Gávea. (Qualificação "ex-officio" B . E . 32 n. 1.694).
CARLOS JOSE' DA COSTA (1.021), filho de Manoel José da
Costa e de Albertina José da Gosta, nascido a 10 de maio
de 1908. no Districto Federal, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Lagoa. (Qualificação "ex-officio" B . E . 76 n. 47).
MANOEL SIMAS SOARES (1.022), filho de Djalma Simas Soares e de Alcidia" Gomes de Nazareth, nascido a 25 de maio
dte 1909, em Saquarema, Estado do Rio de Janeiro; operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida B . E . n. 3.497, 3"
zona).
JOÃO DE SOUZA PEREIRA (1.025), filho de Manoel de Souza Pereira e de Leonor de Souza Pereira, nascido a 24 de >
• junho tíe 1900, no Districto Federal, empregado municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto "municipal de Lagoa. (Qualificação requerida B . E . n. 684, 6
.zona).
*
ANDRÉ' SIQUEIRA DA SILVA (1.026), filho Se Ângelo Gonçalves de Siqueira e de Euphrasia Francisca da Silva, nascido a 2 de março de 1908, em.Campos, Estado do Rio dc
Janeiro, sapateiro, casado , com domicilio eleitoral no
districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida
n. 1.284, 6 zona).
AMBROSINA MARIA FERREIRA DOS SANTOS (1.027), filha
d e Gezarla, nascida a 7 de dezembro de 1863, em Barbacena, Estado cie Minas Geraes, domestica, viuva, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida n. 777, 6" zona) .
OZORIO CORRÊA PINTO (1.028:, filhe de Bartholomcu Corrêa
Pinto e de Ubaldina Montes .Pinto, nascido a 2 de fevereiro
1911, em Providencia, Eslado de Minas Geraes, estudante,
solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipal de
Lagoa. (Qualificação requerida n. 220 6' zona).
CARMELO CAPO (1.029), filho de Antônio Capa e de Raphaela Sicarini,.nascido a 3 de outubro de 19ÒS, no Districto Federal, eiectricista, solteiro, com domicilio eleiloral no districto municipai de Gavea^ (Qualificação requerida n. 1.765, 6 zona) .
DANIEL SARMENTO (1.030), filho de Emigdio de Moraes Sarmento e de Umbelina Lima da Conceição, nascido a 15 de
dezembro de 1895, em Rio Novo, Estado de Minas Geraes,
engenheiro, casado, com domicilio eleitoral no di = lriclr>
municipal d'e Copacabana.
(Qualificação requerida n u mero 1.200. 6 zona).
MANOEL BARBOSA (1.031), filho de Manoel Barbosa e t b
Josephina Rosa da Conceição, nascido a 2 de a^o-ío dc
1884, em Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, ivdreiro,
viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Lagoa. (Qualificação requerida n. 1.029 6" zona) .
%
MANOEL LEITE DE NOVAES MELLO (1.032). filho de Henrique de Novaes e de Maria Eugenia Mattoso dc Novurs,
nascido a 9 o> março.de 1912. solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal de Lagoa. (Qualificação " e * officio" B . E . 66) .
NARCISO ALVES DA SILVEIRA (1.034). fiiho do Juvcn' no
Narciso da Silveira e de Maria dos Anios Alves da
veira. nascido a 14 de dezembro de 1914, cm HceiíV.. E s tado de Pernambuco, estudante, solteiro, com domicilio
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HERMAGÊNES DE OLIVEIRA (1.053, filho de Vicente Alves
eleitoral no" districto "municipal de Gávea. (Qualificacac'
requerida n . 142, 6 zona)'.
da Rosa è d e Lidia Carolina Souza Penna, nascido a 19
ANTONIO LOPES DIAS (1.036), filho de Manoel Lopes Dias
tíe abril de 1879, em Saquarema, Estado do Rio de Janeie d e Sebastiana Castelhana, nascido 5 23 de dezembro da
ro,-operário, casado, com^domicilio eleitoral no districto
1910, no Districto Federal, .empregado : no commercio,
municipal da Gávea. (Qualificação "ex-officio, B . E .
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal,
32, n. 1.547).
da Gávea. (Qualificação requerida — B . E . , n . 159, 6
ANTÔNIO PEREIRA CAMPOS, (1.05.4)." filho de Luiz Pereizona).
ra Campos e de Augusta Marina da Conceição, nascido a 23
•TOSE' HERRERO RAMOS (1.037), filho de Antônio. Herrero
• l.de novembro.de 189.5," no Districto Federal,
operário,
Moreno e de Franeica Ramos Herrera^nascido a 3 de nocc-sado, com domicilio eleitoral ,no districto municipal
vembro de 1915, no Districto Federal, empregado no comde Gávea. (Qualificação "ex-officio" B. E. 32, n. 1.644).
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto m u OSWALDO OLIVEIRA SOARES (1.055), filho de Manoel de
nicipal da Gavêa. (Qualificação requerida — B . É . nuOliveira Soares e' de- -Adelaide da Conceição Magalhães,
mero 1.423, 6 zona) .
, nascido a 19 de junho de 1908," no D. Federal, operaANTONIO GONÇALVES-MACHADO (1,039), filho de Joaquim
" rio, casado, com domicilio eleitoral no districto munici•Gonçalves Machado e de Vicencia de Figueiredo Machapal da Gávea. (Qualificação "ex-officio;' ' B . E.. 32, n u do, nascido a 19 de março de J.910, em Piracicaba, Estado
mbero 1,693).
de Minas Geraes, funecionario publico, solteiro, com do- .
KOBV DE ANDRADE MONTEIRO, (937), filho de Antônio
micilio eleitoral no distrieto municipai da'Gávea. (Qua-'
de Andrade Monteiro e de Augusta dos Santos Monlificação requerida — B- E . , n. 904, 6 zona).
teiro, r.ascido a 22 de setembro d e 1907, no Districto F e NICIA MARQUES DÓS SANTOS (1.040), Alberieo "Dias dos
deral, funecionario publico, solteiro, com domicilio .eleiSantos e de Christina Marques dos Santos, nascida a 27
torai no districto municipal de Copacabana. (Qualificatíe agosto de 1914, no Distrieto Federal, guarda-livros,
ção "sx-tdficio", n. 7 0 ) .
. .
,,«."'
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal da
PEDRO'CORRÊA
DE
SA'
(938),
filhe
de
Luiz
Corrêa
de "Sá,
Lagoa.. (Qualificação requerida — B . E . , n . 1.303, 6*
- e de El-eSvraa de Abreu Sá, nascido t. 29 de junho de 1912,
zona).
'
'
no 'Dislricto Federal, funecionario publico, solteiro, com
Í H AN CISC A MARIA VIEIRA DE CASTRO (1.041), filha, de
domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana,
Américo "Vieira de Castro-e de Carmen Silva Vieira de
(Qualificação-'ex-officio", n . 70).;
Castro, nascida a-29 de dezembro dè 1912, no Districlo
ANTO.MLTTA ÍGLESÍAS PEREZ (939), filho de João Iglezias
Federal, domestica, solteira, com" domicilio eleitoral no
- c- d è A n n a Coll Iglezias. nascido a 23 de novembro de
districto municipal da Lagoa. (Qualificação requerida —
1898, em Piracicaba, .Estado de 'S; Paulo, funccionaria
B . E . , n. 1.345, 6 zona).'
publica, casada, Çom domicilio eleitoral, (rio districto
ADELAIDE QUILLINAN MACHADO (1.012), filha de Á V o . m u n i c i p a l de Copacabana.
(Qualificação
"ex-officio",
nio Quillinan Machado e'de Regina Quiltinan Maehado,,
n. 70).
nascida a 6 de fevereiro de 1906, em Belém, Estado do
MIGUEL EUZEBIO (940), filho de Euzebio Germano> de
Pará, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no disLourenço^ Euzebio, nascido a 4 de novembro, de 1899,
tricto .municipal de Copacabana. (Qualificação requeri', em Vassouras, Estado do Rio. empregado, publico, casado,
da — B. E . , n . 586, 3 zona).
com doniiçilio eleitoraf no .districto municipal dé ÇonaMARIA DA CONCEIÇÃO NASCIMENTO (1.043), filha de T h o cabana. (Qualificação "ex-officio", n. 70).
'-maz Benedicto do Nascimento e de Iria Rosa do Nascimento, nascida a 28 de novembro de 1909, -em Juiz do
HERCILIO DE ABREU "MADEIRA, (94,1), filho dê Antônio"
Fora, Estado dè Minas Geraes, domestica, -solteira, cota
de Abreu Madeira e de Sophia Posa Cordeiro, nascido a
domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana..
t2S de janeiro de 1913, no Distrieto.Federal, funecionario '
(Qualificação requerida r— B . E . , n . 1.355, 6 zona) .
publico, casado, com domicilio eleitoral, no districto mu* íREGINA QU1LLIMAN MACHADO (L.044), filha de Brittes Manicipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio" n. 7 0 ' .
ria' de'Vilhena, nascida a 20 de janeiro de 1878, em Belém,
CLVDE SHALDERS, (942), filho de Eduardo Shalders e de
Estado do Pará, domestica, casada, com domicilio eleitoLaura Belford Duarte Shalders, nascido a 3 de setembroral no districto municipal de Copacabanaí (Qualificação
de 1912, em Ribeirão Preto,-Estado de S. Paulo, funrequerida — B . E . , n . 5.418, 3 zona).
cionário publico, solteiro/com-domicilio eleitoral no districto municipal de Capacabana. " (Qualificação "ex-ofJQVENTINO NARCISO DA SILVEIRA (1.045), filho de Narficio". n . 70).
ciso Alexandrino da Silveira e de Joaquina Maria da Conceição, nascido a 12 de setembro de 1886 em Gravata,
PEDRO ANTONIO DE "MENEZES (989), filho de Carlos OctaEstado de Pernambuco, trabalhador braçal, casado, com
vio de Menezes e de Luiza Joanna Grossel de Menezes,
domicilio eleitoral no districto municipal da Gávea.
nascido a 2-5" de novembro de 1915, .no Districto Federal,
(Qualificação requerida — B . E . n.- 6.631, 3 zona).
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
MANOELA LUCAS (1.046), filha de Eduardo Lucas e„ de F e municipal de Lagoa.* (Qualificação requerida B." E .
licidade Lucas, nascida a 23 de dezembro de 1902 em Juiz
10-8-34 n. 714, 6 Z o n a ) .
de Fora, Estado de Minas Geraes, "domestica, solteira,
MARIA AUGUSTA RODRIGUES (990), filha de Augusto Rocom domicilio eleitoral no.districto municipal de Copacadrigues e de Maria Barboza Rodrigues, nascida a 22,de
bana. (Qualificação requerida — B . E . , n . 1.341, 6°
março de 1911, em Baturité, no Estado do Ceará, domeszona)
. .
tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Lagoa. (Qualificação requerida B. E . 18-8-34
JVlARIO NOGUEIRA (1.048), filho de Joaquim Nogueira'e de
n. 1.573).
• - - '
.
Etelvina. Pinto Nogueira, naseido a 4 de fevereiro de 1914,
no Districto Federal, empregado no commerciq, solteiro, • ROMEU TONINI (991), filho de Leonardo Tonini e de Emilia
Tonini, nascido a 5 de abril de 1902, no. Districto F e com domicilio eleitoral no districto m u n i c i p a l d a Gávea. deral, empregado n o . commercio, casado, com domicilio
(Qualificação requerida
B . E . , n. 1.021, 6 zona).
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação
JOSE' ALVES BENEVIDES (1.049), filho de Oscar Alves Berequerida B . E . 9-8-34 n. 691, 6 Zona).
nevides e de Maria Paula Benevides, nascido a 19 de marOSWALDO CORREIA MENDES (992), filho de João Correia
ço de 1911, em Imbaú, Estado do Rio de Janeiro, operário,
Mendes e de Maria da Gloria. Mendes, nascido a 13 de
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municpal da
Lagoa. (Qualificação requerida — B . E . , n . 1.582, 6
agosto dé 1 9 0 7 , - n o Districto Federal, empregado no
zona). • ' . >'
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Gávea.
(Qualificação requerida B . E .
JÇIÇENTE CHICARINO (1.051), filho'de João Çhiearinò e d é
:
6-8-34 n. 598).
.
~
•
Josephina Russa, nascido a 13 de agosto de 1915, no DisRODOLPHO LOSADA (993), filho dè José Lousada fierbelhá
tricto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
"" • • e<-de Paschoa Peres Rodrigues, nascido a 1 de março de
no districto municipal de Gávea. (Qualificação "ex-offi1915, no Districto Federal, empregado no commercio,' cio" B . E . 81, n . 1.599). solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal,
'JOSEPHA CHAGAS (1.052), filho de Thomaz Chagas e dé
de Gávea. (Qualificação requerida B . E , 13-8-34, nuEmilia Venitilho Chagas, nascido a 18 ds novembro de
mero 9 7 4 ) . . .
1910, no Districto Federal, operaria, solteira, com domiLUIZ LOSADA (994), filho de José Lousada de Herbella é
cilio eleitoral no districto municipal de Gávea, (Quali---^ de Paschoa Peres Rodrigues, nascido a 28 de outubro
•Hcação "ex-officio", D . E , 32, -n. 1 . 5 4 2 ) . v - '
\ de 1910, no Districto Federal, empregado no commercio,'
a
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gilância nocturna, solteiro, com domicilio eleitoral no disti i
solto.ro, com domicilio eleitora! no districto mumeipal
cto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida—
de Gávea. (Qualificação requerida B. E. 13-8-34 n. 880, •
B. E., 15-8-34, n. 1.128).
' 6" Zona) .
MARIA LUC1A SOARES ARRUDA (995), filha de Jeremias MARIA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (980), filho de Antônio Carvalho de Oliveira e de Laura Teixeira de Oliveira, nasciArruda e de Margarida Soares Arruda, nascida a 16 de
da a 10 de setembro de 1894, em Porto das Caixas, Estado
maio de 1914, em Baturité, no Estado do Ceará, domesdo Rio. professora, solteira, com domicilio eleitoral nc
tica, solteira, com dimictlio eleitoral no districto munidistricto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida —
cipal de Lrgôa. (Qualifica ão requerida B. E. 18-8-34
B. E . , 13-8-34, n . 906) .
n. i .089, 6 Zona) .
JURA NI") Y PEREIRA DA SILVA (981), filho de José Pereira AMAURINDA SADOCK DE FREITAS (965), fiina de Amaury Sadock de Freitas e de Carlinda Sadock de Freitas,
da Silva e de Olga Pereira da Silva, nascido a 28 de
nascida a 19 de novembro do 1913, no Districto Federal,
junho de 1916, no Districto Federal, empregado no compharmacolanda, solteira, com domicilio eleitoral no distrimercio, solteiro, com domicilio' eleitoral no districto
cto municipal d e . . . (Qualificação requerida — B . E.,
municipal de Gávea.
(Qualificação requerida B . E.
17-8-34, n. 1.629. 6 zona) .
18-8-34 n. 1.591).
GERVASIO MATHIAS DOS SANTOS (982), filho de Isidoro ALCIDES MARINHO REGO (966), filho de Malabel Marinhe
Rego e de Gilda Loureiro Marinho Rego, nascido a 2 de
dos Santos e de Argemira de Oliveira Neves, nascido a
agosto de 1914, em Cuyabá, Estado de Matto Grosso, es2 de maio de 1910, no Districto Federal, empregado
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no distrietc
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Lagoa. (Qualificação requerida — B. E .
municipal de Lagoa.
(Qualificação ex-officio B . E.
16-8-34, n. 1.480. 6 zona).
1-8-34 n. 66).
MANOEL MARTINS DE ARAÚJO (983), filho de Custodio JORGE DE MIRANDA FERRAZ (967), filho de Pedro Pedreira do Couto.Ferraz e de Margarida de Miranda Ferraz
Martins de Araújo e de Maria da Conceição Araújo, nasnascido a 9 de maio de 1900, em São Salvador, Estadc
cido a 2 de maio de 1871, em Villa do Conde, natural
da Bahia, commercio, solteiro, com domicilio eleiloral
de Portugal, proprietário, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerino districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida
da -— B . E . , 15-8-34, n. 1.207. 6' zona).
B. E . 14-7-34 n. 1.068, 6 Zona).
MARIA FURTADO LOPES (984), filha de Rufino Furtado ALICE DA COSTA ESPINOLA (968), filha de Oesar Godinho
Espinola e de Alice da Costa Godinho Espinola, nascida
de Mendonça e de Maria Feliciana Furtado de Mendonça,
a 3 de março de 1908, em São Salvador, Estado da Banascida a 24 de fevereiro de 1873, em Parãhyba do Sul,
hia, dactylographa, solteira, com domicilio eleitoral
no
no Estado do Rio de Janeiro, secretaria, viuva, com
districto municipal de Copacabana. (Qualificação requedomicilio eleitoral no districto municipal d e . Lagoa.
rida — B . E . , 8-8-34, n . 617. 6" zona).
(Qualificai ão requerida B . E . 14-8-34 n. 1.062).
Augusto
ORMEZtNDA ELIZIARIA (985), filha de Jacob Eliziario e de OLGA AFFONSO PENNA (969), filha de Affonso
Moreira Penna e de Maria Guiihermina de Oliveira PenHonorata Francellina, naseida a 4 do abril de 1913, no
na, nascida a 9 de maio de 1889, em Barbac^na, Estado de
Dislricto Federal, domestica, solteira, com domicilio
Minas Geraes, domestica, solteira, com domicilio eleitoeleitoral no districto municipal de L a g o a . (Qualificação
' querida — B. E . , 6-8-34, n. 399. 5 zona).
requerida B. E. 4-8-34 n. 559). .ral no districto municipal de '"loria. -(Qualificação reMARIA CECÍLIA MILLEIl (986), filha de Armando Miller e DOMINGOS DE FREITAS BASTOS (970), filho de Domingos
de Cecília de Paula e Silva Miller, nascida a 13 de
de Freitas' Bastos e de Justina Emilia Baptista, nascido a
nuvembro de 1914, no Districto Federal,
professora,
15 de agosto de 1884, no Districto Federal, commercian.solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
te,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municide Lagoa. (Qualificação requerida B . E . 18-8-34 n u pal de Gávea. (Qualificação requerida — B. E . , 14-8-34,
mero 1.515).
n . 1.253. 14 zona) .
JOSÉ MARCELLINO DE MAGALHÃES (987), filho de José ANTÔNIO HORGES D A SILVA (971), filho de Manoel BorMagalhães Filho e de Dolores Teixeira de Magalhães,
ges da Silva e de Julia Borges da Silva, nascido a 2 de
nascido a 11 de março de 1915, em Faria Lemos, no
fevereiro de 1896, no Districto Federal, commerciante. caEstado de Minas Geraes, estudante, solteiro, com domisado, com domicilio eleitoral no districto municipal de...
cilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação... — B . E . , 14-8-34, n. 1.251. 14 zona).
(Qualificação requerida B . E . 9-8-34 n . 682, 6 Zona)
GASTÃO FERI.N ANDES DE ARAÚJO (957), filho de José. FerALICE GERIN ISNARD (972)', filha de Júlio João Baptista
nandes de Araújo e de Amélia IMaynetti de Araújo, nasIsnard e de Alice. Maria Gerin Isnard, nascida a 6 de
cido a 13 de agosto de 1897, no Districto Federal, e m p r e março de 1913, no Districto Federal, domestica, solteira,
' gado publico, casado, com domicilio eleitoral no districto
com domicilio eleitoral no districto municipal de Copamunicipal de Copacabana.
(Qualificação
"ex-officio",
cabana. (Qualificação requerida — B . E . 13-8-34. n. 891.
B.
E.
70.)
6 zona) .
tPAULO NOGUEIRA DE ANDRADE (973), filho de Philomeno NELSON MOREIiRA DA SILVA (958), filho de Francisco Moreira da Silva e de Delminda Victorina de Oliveira, nasNogueira de Andrade e de Maria Genoveva N. de Andrade, nascido a 24 de janeiro de 1908, no Districto Federal,
cido a 12 de outubro de 1913, no Districto Federal, funcfunecionario da Caixa Econômica, casado, com domicilio
cionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no diseleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualifitricto municipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officação ex-officio
— B . E . 8-8-34, K. 6 9 ) .
cio", B . E . 70.)
.
.
c-1 '
FREDERICO GILBERTO AMADO (974), filho de Gilberto JAYME LUIZ DA SILVA (959), filho de Manoel Luiz da Silva
e de Idalina Braga da Silva, nascido a 25 de setembro de
Amado e de Alice Gibson, nascido a 8 de novembro de
1910, em Santa Rita de Padua, no Estado do Rio de J a 1915, no Districto Federal, funcionário da Caixa Econeiro, empregado publico, solteiro, com domicilio eleinômica, solteiro, com domicilio eleitoral no districto de
toral no districto municipal de Copacabana. (QualificaCopacabana. (Qualificação ex-officio — B . E . 8-8-34,
ção-"ex-officio", B . E . 70.)
n . 69) .
ÁUREA LEMOS GUIMARÃES (975), filha de Leopoldo Leite SEBASTIÃO SILVA (960), filho de Bernardo Manoel de Andrade e de Adelaide Luiza de SanfAnna. nascido a 12 de
Guimarães e de Ataria Cândida Lemos Guimarães, nascida
outubro de 1908. em Nova Iguassú, empregado publico,
a 10 do julho de 4014. no Districto Federal, funccionaria
viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de
da Caixa Econômica, solteira, com domicilio eleitoral no
Copacabana. (Qualificação "ex-officio".-B.E. 70.)
Districto municipal de Copacabana. (Qualificação
exERNESTO AMARO PEREIRA (901), fiiho de Francisco da
officio — B . E . , 8-8-34, n . 6 9 ) . •
Silva Pereira e de Emilia Augusta Pereira, nascido a lo
LAIS LISBOA VAMPRÊ (978), filha de João Vamprê e de Pide janeiro d-e 1881, no Districto Federal, funecionario p u ratina Lisboa Vamprê, nascida a 28 de julho de 1904, em
blico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i São Paulo, Estado de São Paulo, funccionaria
publica,
cipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio", B . E .
•solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Copacabana. (Qualificação ex-officio — B . E . , 19-8-34,
HERMINPO^RIBEIRO (962), filho de João da Silva Ribeiro
n . 77).
Júnior e de Latira Victorina Maciel, nascida a 13 de seRAPHAEL LÚCIO LAURIA (979), filho de Vicente Lauria e
tembro de 1910. em Burnier, no Estado de 'Minas Geraes,
de Marciana Camardella Lauria, nascido a 13~de dezema

a
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a

a

a

a

a

a

bro de 1904, em Manaos, Estado do A m a z o n a s , aarp.nt.p. de v i -

FUNW.INNARIN ruihlieo. solteiro, com domicilio eleitoral no
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districlo municipal de Copacabana.
(Qualficação "exofficio", B . E . 70.)
ARMINDA SADDOCK DE FREITAS (964), filha de Maury
Saddock de Freitas e de Carolina Saddock de Freitas,
nascida a 31 de dezembro de 1908, no Districto Federal,
domestica, solteira, com domicilio eleitoral 'no districto
municipal de . . . (Qualificação requerida, B . E . de 178-34, n. 1.774, 6" zona.) .
EUNTCE DE OLIVEIRA (950), filha de José Alvares de Oliveira Júnior e de Ubaldina Pires de Oliveira, nascida a
3 de agosto.de 1912, em Guarará, Estado de Minas Geraes, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio", B . E . 70.)
RUTH DA SILVA BREVES (951), filha de José da Silva Breves e de Anna Gonçalves Breves, nascida a 11 de fevereiro de 1895, no Distrieto Federal, funccionaria publica,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Copacabana. (Qualificação "èx-officio, B . E . 70.)
CÉLIA DRUMMOND VIEIRA (952), filha de João Vieira da
Silva e de Maria Isabel Drummond Vieira, nascida a 29
de maio de 1916, no Districto Federal, funccionaria p u blica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio", B . E .
n. 70.)
FLORINDA ROSA DE LEMOS (953), filha de Francisco de .
• Araújo Lemosc e de Aurora Rosa da Silva Lemos, nascida
a 22 de novembro de 1911,. no Districto Federal, funccior
naria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio",
B . E . 70.)
AM\NTHAS DANTAS ROCHA (954), filho de Edmundo Dantas Rocha e de Maria Vieira da Rocha, nascido a 26 de
maio de 1910, no Districto Federal, empregado publico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
.
de Copacabana. (Qualificação "ex-officio" n. 70.)
JOSE' QUTRINO BENTO (955), filho de José Herculano Bento e de Olivia Antonia Bento, nascido a 25 de março de
1892, em Arrozal, no Estado do Rio de Janeiro, empregado publico, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio" n. 70.)
ATALIBA PEREIRA CAMPOS (956), filho de Pedro Pereira
.Campos e de Ambrozina Vianna, nascido-a 10 de setembro de 1908, na Parãhyba do Sul, Estado do Rio de J a neiro, empregado publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação
"ex-officio" n. 7 0 . )
MARIA DA CONCEIÇÃO MEIRELLES GRAIHA (943). filha
de Porphirio "Octaviano da Silva Gralha e de Oçtavia.
Meirelles Gralha, nascida em 7 de março d e ' 1907, no
Districto Federal, funccionaria publica, solteira, domicilio eleitoral em Copacabana, (qualificação "ex-officio"
B . E. n . 7 0 ) .
"
NAYDE GONÇALVES LEITE (944), filha, de Felippe Gonçalves Leite e Adelia Gonçalves Leite, nascida em 28
de dezembro de 1909, no Districto Federal, funccionaria
publica, solteira, domicilio eleitoral em
Copacabana,
(qualificação "ex-officio" B . E . n. 7 0 ) .
NOEMI PEREIRA DE CARVALHO' (945), filha de Matheus
Evangalista Pereira de Carvalho e de Emma Unguer
Pereira de Carvalho, nascida a 14 tíe agosto de 1911,
em Florianópolis, Estado de Santa Catharina, funccionaria publica, solteira, domicilio eleitoral em Copacabana, (qualificação "ex-officio" B . E . n. 70.
JSABEL SAYÃO CONTINENTINO DIAS RIBEIRO (946),
filha de Fernando Continentino e de Guiihermina Sayão
Continentino. nascida em 3 de setembro de 1895, ho
Districto Federai, funccionaria publica, viuva,. domicilio
eleitoral em Copacabana, (qualificação "ex-officio" B .
E. n. 70).
NOEMIA BASTOS (947), filha de Garibaldi Bastos e de
Maria Bastos, nascida em 18 de maio de 1912, no Districto Federal, funccionaria publica, solteira, domicilio,
eleitoral em Copacabana, (qualificação "ex-officio" B. E.
n. 7 0 ) .
'"JAMILI SALLES (948), filha de Salomão Sabino Salles e
de Maria Cândida Salles, nascida em 20 de novembro de
1915, em Santa Luzia de Carangola, Estado de Minas
Geraes, funccionaria publica, solteira, domicilio eleitoral em Copacabana, (qualificação "ex-officio" B.
E.
n. 70).
NTENOR BRAVO DOS SANTOS FILHO
(949), filho de
Antenor Bravo dos Santos e de Carlota Silveira dos

Santos, nascido em 8 de janeiro de 1910, no Districto
Federal, funecionario publico, casado, domicilio eleitoral em Copacabana,' (qualificação "exrofficio" B . E , ^
n. 7 0 ) .
MARIA JOSE' DE FREITAS (915), filha de Sylvio Figueira
de Freitas e de Angelina Pinto de Freitas, nascida em 25
de janeiro de janeiro de 1915, no Districto Federal,
funccionaria- publica, solteira, domicilio eleitoral em Copacabana, (qualificação "ex-officio" B . E . n . ^ 0 ) .
VICTORIA CALDEIRA BASTOS (915),.filho de João Antônio
de Freitas Bastos e de Maria Luiza Caldeira Bastos,
nascido em 29 de agosto de* 1893, no Districto Federal,
funecionario -publico, solteiro, clomu-cilio eleitoral em
Copacabana, (çualificação "ex-officio" B . E . n . 70).
ILDEFONSO BRAGA BASTOS (918), filho de Gaspar Andrade Silva Bastos e de Rosa Rita de Jesus Fraga,
nascido em 3 de fevereiro de 1900, no Districto Federal,
funecionario publico, solteiro, domicilio eleitoral em
Copacabana, (qualificação "ex-officio" B . E . n. 7 0 ) .
NELSON PALMEIRA (919), filho de Gustavo de Oliveira
Palmeira e de Maria de Oliveira Palmeira, nascido em
6 de abril de 1913, no Districto Federal, funecionario
pubMco, solteiro, domicilio eleitoral em Copacabana*
(qualificação "ex-officio" B . E . n . 7 0 ) . -.'
ROSALINO HONORATO (935), filho de Benedicto Honoiato
e de Clemência Maria do Conceição, nascido em 8 de
janeiro de 1901, em SSo José Bom Jardim, Estado do
Rio de Janeiro, empregado publico, casado, domicilie,
eleitoral em Copacabana, (qualificação "ex-officio" B .
E, n. 7 0 ) .
LU CINDA GUIMARÃES (936), filha de Domingos José Joaquim Pereira Guimarães e de Maria Guimarães, nascida
em 13 de dezembro de 1893, no Districto Federal, funccionaria publica, solteira, domicilio eleitoral em Copa- *
cabana, (qualificação "ex-officio" B . E, n. 7 0 ) .
OMAR LYRIO (908), filho de Alfredo Moreira Lyrio e de
Alêxina dos Reis Lyrio, nascido a 19 de .dezembro de 1909,
no Districto Federal, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação exofficio.)
FRANCISCO DE SOUZA VIEIRA (909),'filho de Esmerino de
_ Souza Vieira e Maria Vieira' de Oliveira, nascido a 22 de '
" fevereiro de 1892, em Quixeramobim, Estado do Ceará,
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no*districto m u nicipal de Gávea. (Qualificação
ex-officio.)
LUIZ PEREIRA BASTOS (910), filho de Bernardino Pereira
Bastos e de Maria de Freitas Bastos, nascido a 13 de maio
de 1901, na Capital Federal, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação
ex-officio.)
HILDEBRANDO RODRIGUES DE ARAÚJO (911),. f i l h o ' d e
José Rodrigues de Araújo e de. Luiza Francisca de Araújo, nascido a 10 de março de 1898, em União, Estado do
Ceará, militar, viuvo,-com" domicilio eleitoral no "districto municipal de Gávea. (Qualificação
ex-officio.)
JOÃO COELHO DE SOUZA (912), filho de João Marcos Coelho
de Souza e de Josepha Cupertina Lima de Souza, n a s cido a 24 de abril de 1883, official da Marinha, casado,
com domicilio eleitoral, no districto municipal de Lagoa.
(Qualificação
ex-officio.)
HERMANN GONÇALVES MARTINS (913), filho de Maurino
Gonçalves Martins e Auria Gonçalves Martins, nascido a
7 de dezembro de 1907, no Districto Federal, official da
Marinha, casado, com domicilio eleitoral no districlo m u nicipal de Copacabana. (Qualificação
ex-officio.)
HILDA AZEVEDO (914), filha de Arthur Maria Teixeira de
Azevedo e de Guineza dos Reis Azevedo, nascida a 6 de
outubro de 1902, no Distrieto Federal, funccionaria p u blica, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Copacabana. (Qualificação
ex-officio.)
ALBERTO PINTO DE AZEVEDO (900), filho de Affonso
Pinto de Azevedo e Celina Prado de Azevedo, nascido a
13 de julho de 1.906, em Uruguayana, Estado do Rio
Grande do. Sul, militar, casado, com domicilio eleitornl
no districto municipal de Gávea. (Qualificação ex-cfficio.)
AUGUSTO PINHEIRO ALVES (901), filha de Antônio Leite
Pinheiro Alves e Virgínia Dias Pinheiro Alves, nascido a
5 de novembro de 1900, no Districto Federal, mililar,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gávea. (Qualificação
ex-officio.)
JOAQUIM HANNEQUIN DANTAS (902), filho de Idalino Ro- •
drigues Dantas e de Maria Hannequin Dantas, nascido s
7 dc julho de 1906, em Maroim, Estado de Sergipe, sar-
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genlo escrevente do Exercito, com domicilio eleitora! no OSMAL VITAL BARBOSA (1.S43), filho de Erancis.io do Nascimento Barbosa e Georgina Augusta Vital Barbosa,
districto municipal de Gávea. (Qualificação
ex-officio.)
nascido a 21 de novembro de 1907, no Ditricto Federal,
JAYME DE AZEVEDO ANDRADE (903), filho de Januário de
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
. Azevedo Andrade e de Maria Lopes de Andrade, nascido
districto municipal de Gávea. (Qualifiação requerida).
a 20 de novembro de 1905, no Distrieto Federal, sargento do Exercito, solteiro, com domicilio eleitoral no GIL DO REGO RAMOS (1.753), filho de Sebastião do Rego
Ramos e de Adelaide do Rego Barros, nascido a 17 de
districto municipal de Gávea. (Qualificação
ex-officio.)
setembro de 1912, em Pernambuco, bancário, solteiro, .
ANTÔNIO GONÇALVES CARDOSO (904), filho de Domingos
- com domicilio eleitoral no districto municipal de CoConceição Cedro e Damasia Gonçalves Cardoso, naseido
pacabana. (Qualificação
ex-officio).
a 15 de fevereiro de 1891,' em Taperoâ, Estado da Bahia,
militar, solteiro, com domicilio eleitoral nu districto m u - MURILLO DE MAGALHÃES PEGADO (1.841), filho de Deo. cleciano de Souza de Avellar Pegado e de Emilia Maganicipal de Gávea. (Qualificação
ex-officio.)
lhães Pegado, nascido a 7 de janeiro de 1915, no j.üstfiFRANCISCO CÂNDIDO DE SOUZA RAMOS (906), filho de
cto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral
José Emygdio de Souza Ramos e Maria de Souza Ramos,
no districto municipal de Copacabana. (Qualificação r e nascido a 3 de outubro de 1893, em Escada, Estado de
querida) .
Pernambuco, militar, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Gávea. (Qualificação
ex-officio.) JOAQUIM CARNEIRO LACERDA (1.747), filho de João Manoel Carneiro de Lacerda e de Maria Luiza de Souza
JOSE' VELLOSO DA SILVEIRA (907), filho de Antônio VelLeão Lacerda, nascido a 16 de abril de 1901, em P e r loso da Silveira e de Anna Gesar Campos dá. Silveira,
nambuco, funecionario da Caixa Econômica, casado, com
nascido a 27.de abril de 1894, em Palmares, Estado de
domicilio eleitoral no districto municipal de CopacaPernambuco, 3° official da Secretaria da Guerra, casado,
bana. (Qualificação ex-officio).
'
com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea.
(Qualificação ex-ofjicio.)
RAUL DE SOUZA GARCIA (1.840), fiiho de Álvaro F e r JOSE RODRIGUES DA COSTA (996), filho de Esperidião
. reira Garcia e de Eponina de Souza Garcia, nascido a 27
Rodrigues da Costa e de Bemvinda da Conceição, nascido
de maio de 1913, no Estado de Minas Geraes, com doa 18 de agosto de 1911, em Arapiraca, Estado de Alagoas,
micilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
do commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
(Qualificação requerida).
municipal de Gávea. (Qualificação requerida — B. E. 17- ARTHUR BASILIO MARTINS (1.731), filho de Luiz Maniel
8-34, n. 1.685, 6» zona.)
Martins e- de.Maria dos Santos Martins, nascido a 21. de
setembro de 1914, no Districto Federal, commercio, solAIBA FERREIRA PINTO (997), filha d Luiz Coutinho Ferteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de.
reira Pinto e de Aldina Ferreira Pinto, nascida a 27 de
(Qualificação requerida).
novembro de 1901, no Districto Federal, domestica, solteira, eom domicilio eleitoral no districto municipal de CAROLINA MARIA SOARES (1.5S6), filho de Luiz Rodrigues
Soares e de Carolina Barbosa Soares, nascido a 15 de seCopacabana. (Qualificação requerida — B E . 16-8-34,
tembro de 1876, no Estado do Rio, com domiecilio eleitoral ,
n. 123.)
no districto municipal de Lagoa. (Qualificação reque- '
MARIA LUIZA SOARES ARRUDA (998), filha de Jeremias
rida).
Arruda e de Margarida Soares Arruda, nascida a 29 de
(1.584),
junho de 1916, em Fortaleza, Estado do Ceará, domestica, MARIA ANTONIA PEREIRA CARNEIRO BURLE
filho de Camillo Pereira Carneiro e de Maria de Araújo
solteira, gom domicilio eleitoral no districto municipal
Pereira Carneiro, nascido a 29 de outubro de 1903, no
de . Lagoa. (Qualificação requerida —" B. E. 18-8-34,
Estado de Pernambuco, com domicilio, eleitoral no dis*n. 1.624, 6* zona.)
tricto municipal de LagOa. (Qualificação requerida).
SYLVIO LEITÃO DA CUNHA FILHO (1.748), filho de Sylvio
Leitão da Cunha e de D. Alice Quartins Leitão da-Cunha, PAULO JOSE' QUEIROZ BURLE (1.583), filho de Carlos
Alberto Burle e de Herminia Queiroz Burle, nascido a
nascido a 13 de novembro de 1907, no Districto Federal,
22 de agosto de 1899. Estado de Pernambuco, com dofunecionario publico, casado, com domicilio eleitoral na
micilio eleitoral no dístricta municipal de Lagoa. (Qua'districto municipal de Copacabana. (Qualificação requelificação requerida).
rida .)
JOÃO GUIMARÃES (1.001), filho de Antônio Victor e de Au- JORGE MORAES (2.180), filho de Alfredo Moráles de Los .
Rios, nascido a 1 de outubro de 1912, no Districto F e relina dos Santos, nascido a 13 de janeiro de 1915, no
deral, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Districto Federal, empregado no ccmmercio, solteiro, com
Lagoa. (Qualificação requerida).
domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (QuaJAYME MARQUES DA SILVA (1.196), filho de Reynaldo
lificação requerida.)
. .
Marques da Silva e de Eugenia da Silva, nascido a 16
OSWALDO EIRAS (815), filho de Frederico Brandon Eiras
de fevereiro de 1907, no Districto Federal, eom domicie de Eugenia de Vidal, nascido a 20 de janeiro de 1911,
lio eleitoral no districto municipa! de Gava. (Qualificaem Paris (França), bancário, solteiro, com domicilio eleição requerida).
toral no districto municipai de Copacabana. (Qualificação
HAROLDO REISSINGER (1.516), filho de Augusto Reissinrequerida.) .
ger e de Belmira Maria do Carmo, nascido a 2 de junho de
EDMUNDO ALMEIDA BARRETO (1.'125), filho de Flavio
1906, no Districto Federal, "com domicilio eleitoral no '
Barreto e de Julieta Almeida Barreto, nascido a 8 de
districto municipal de Gavêa. (Qualifação requerida).
maio de 1913, em Cachoeira, Estado do Rio Grande do
Sul, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral JOAQUIM BERNARDO (1.503), filho de Francisco Bernardo
e de Guiihermina Euveliha, nascido a 15 de fevereiro de
no districto municipal de Lagoa. (Qualificação ex1915. no Districto Federal, com domicilio leitoral no
officio • )
'
•
districto municipal de Lagoa.
(Qualificapão
requeANTÔNIO MARQUES ALCOFRA. (1.134), fiho de Joaquim
rida) .
Marques Alcofra e de Maria Nazareth Alcofra, naseido a EDGAR LISBOA LEMOS (1.554), filho de Antônio Sá Bar13 de novembro de 1905, no Districto Federal, do comretto Lemos e de Adalgisa Lisboa Lemos, nascido a 11 de
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muagosto de 1901, era S. Salvador, Estado da Bahia, com
nicipal de Gávea. (Qualificação requerida.)
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Copacabana.
DAGMAR CAMPOS LUZ (1.710), fiiho de Olavo Luz e do
(Qualificação requerida.)
Alzira Elisabeth de Campos Luz, nascido a 29 de março SEVERINO
PAES LYRA (1.150), filho de João SantAnna e
de 1912, no Districto EYderal, do commercio, solteiro, com
de' Clotilde Paes Lyra, nascido a 2 de junho de 1907, no
domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (QuaEstado de Pernambuco, com domicilio elietoral no d i s
lificação requerida.)
tricto municipal da Gávea. (Qualificação ex-officio
—
JONES DE CASTRO SGHEINER (1.308), filho de Alcides
B . E . 78, n. 55.)
Scheiner e de lzabel de Castro Scheiner, nascido a 22 de
janeiro de 1913, em Cachoeira dé" Macacú, Estado do Rio, OLIYMPIO TEIXEIRA PINTO (1.182), filho de Joaquim ^
Francisco Pinto e de Adelina Maria Teixeira, nascido a
empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
19 de outubro de 1890, no Districto Federal, com domidistricto municipal de Lagoa. (Qualificação
ex-officio.)
cílio eleitoral no districto municipal da Gavêa. (QualiJOÃO DA SILVA FONTES (1.711), filho de João Caetano
ficação requerida.)
Fontes e de Robertina Caetano Fontes, nascido a 16 de
maio de 1913, no Districti Federal, .estudante, .solteiro, JOSE' NILO DA. SILVA (1.177), filho de Pedro Nilo da Silva
,e de Amélia Genoveva da Silva, nascido a 14 de agosto
com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa.
de 1909, em Duas Barcas, Estado do Rio de Janeiro, com
(Qualificação r e q u e r i d a ) .
1
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eioitorai no districto municipal de
Copacabana. (Quaiiíicação requerida.) ~~
ALEXANDRE TOZZI (1.173), filho de Francisco Tozzi e de
Josepha Lauzzi, nascido a 18 de agosto*dé 1906, em Ribeirão Preto, Fitado do Rio, com domicilio eleitoral no
districto municipal da Gavêa. (Qualificação requerida.)
AR LINDA DE ARAÚJO. BAPTISTA PAULA J.1 .585), filho de
Antônio José de Araújo Vianna e de Maria .Clemencu Barboza de Araújo, nascido a 23 de abril de 1885, uo Distrieto.
Federal, com domicilio eleitoral no districto municipal
da Lagoa. (Qualificação requerida.)
BEATRIZ DE ARAÚJO PEREIRA CARNEIRO (1.582), filha
de .Antônio Francisco Corrêa de Araújo e Antonia Luiz
-nascida a 3 de junho de 1885, no Estado da Pernahyba,
com domicilio eleitoral no dtstricto municipal da Lagoa.
(Qualificação requerida.)
HELOÍSA DE BEAUREPAIRE ARAGÃO (1.699), filha de
Henrique de Beaurepaire Aragão e 8e Amélia Doria de
Aragão, nascida a 18 de agosto de 1912, no Districto Federal, estudante, solteira, com domicilio, eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação , requerida — B. E.' n. 250.)
~~ •
LOÜRIVAL JOSE' MARTINS (1.805-, filho de José Antônio
Martins e de America Maria de Nazaretjj, Martins, nascido a 28 de novembro de 1888, em Saquarema, listado
do Rio de Janeiro, empregado no commercio, casado, com
(Qualificação requerida — B . E . n. 4.054.)
MARIO JOSE' DOS SANTOS (1.802), filho de José Adolpho
da Silva e de Francisca Leandro da Silva, nascido a 31
de maio de 1912, em Maceió, Estado de A.legôa, ;om domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação requerida.)
JOSE' FERREIRA. COELHO-FILHO (1.891), filho de José
Ferreira Coelho Filho e de Lelia Santos Ferreira- Coelho,
a 23 de,dezembro de 1912, em Recife, Estado de Pernambuco, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Copacabana. (Qualificação' requerida.)
\.
ARMANDO ÁLVARO ALBERTO (1.640), filho de Álvaro'Alberto da Silva e de Maria Teixeira da Motta e Silva nascido a 10 de julho de 1812>no Districto Federal, com domicilio eleitoral n o . districto municipa'l de Copacabana.
(Qualificação requerida.)
UUIZ COSENTINO (1.562), filho de Nicolau Cosentino e de
ngela Chirochio Cosentino, nascido a 8 de outubro de
1895, em Santos Dumont, Estado de Minas, com domicilio eleitoral no districto municipal da Lagoa. (Qualificação requerida.)
MARIA AMALIA LEAL COQUEIRO* (1.557), filha de Fabro
Nunes Leal e de Anna. Thereza de Bererdo Leal, nascida
a 20 de março de 1890, no Maranhão, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida.)
LAMARTINE GONTYO DE CARVALHO (1.303), filho de Vicente Gontyo e de Julia Rezende Gontyo de Carvalho,
nascido a 16 de outubro de 1885, em Estrella do Sul,
Estado de Minas; com o domicilio eleitoral do districto
'
municipal d-e Gávea. (Qualificação requerida).
MANOEL ALBINO DOS SANTOS (1.546), filho de Henrique
Albino dos Santos e de Raymunda Maria da Conceição,
nascido a 8 de maio de 1904, na Parãhyba do Sul, E s tado do Rio, com domicilio eleitoral no districto m u n i í
cipal da Gávea. (Qualificação requerida).
LUIZ DE MORGAN SNELL (1.204), filho de Henrique de
Morgan Snell e de Cândida de Morgan Snell, nascido a 4
de setembro de 1886, em Recife, Estado de Pernambuco,
com domicilio eleitoral no districto municipal dè Copacabana. (Qualificação requerida).
GERMINTANO DE LYRA CASTRO (1.932), filho de João
Felippe Pereira de Castro e de Quiteria Carolina de Lyra
Castro, nascido a 8 de maio de 1863, no Estado do Pará,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio").
F1RMINO ROBERTO DA COSTA (1.033), filho de Firminó
Roberto da Costa e de Etelvina Roberto de Carvalho,
nascido a 18 de agosto de 1912, em Aracaty, Estado do
Ceará, com domicilio eleitoral no districto municipal
Copacabana. (Qualificação requerida).
- MANOEL GABRIEL FERREIRA (1.712), filho de Sebastião
Gabriel Ferreira e de Maria Gertrudes Ferreira, nascido
a 16 de setembro de 1911, em Barra S. João, Estado do
Rio, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Copacabana. (Qualiificação requerida).
cuiiriieiiiO
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GERALDO DE ABREU PALLETA (1.538), filho de Piielippe
Luiz Palleta e de Maria José de Abreu Paletto, nascido
a 1 de junho de 1908. em Juiz de Fora, Estado de Minas,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa:
(Quâliificação requerida).
MARIETTA PINHEIRO WEHNECK (1.439), filha de João
Pinheiro de Almeida Werneek e de Rita-Vieira da-s Chagas Werneek, nascida a 31 de abril de 1883, em Valença,
Estado do Rio, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Lagoa. (Qualiifcação requerida) .
DARCY DE CARVALHO (1.440), filho de Francisco de Assis
Carvalho e de Carlota de Oliveira Carvalho, nascido
a 13 de setembro de 1903, no Districto Federal,'com
domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Quâliificação requerida).
THEODOLINDA FONSECA CAVALCANTI PASCHOA (1.441),
filha de Manoel do Nascimento Alves Fonseca e de Maria
Carolina Ribeira Fonseca, nascida a 28 de fevereiro dc
1889, em Camocim, Estado do Ceará, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida) .
ISABEL FAUSTINO DE FIGUEIREDO (1.442), filha de
Francisco de Paula Pereira Faustino e de Maria da Silva
Faustino, nascida a 18 de dezembro de 1892, em Niçtheroy, Estado dor Rio, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Lagoa. (Qualificação requerida) .
LI LIA FAUSTINO DE FIGUEIREDO (1.443), filha de F r a n cisco Constant de Figueiredo e de Isabel Faustino de F i geiredo, nascida a 23 de junho de 1915, em Niçtheroy,
Estado do' Rio, com domicilio eleitoral no districto mu. nicipal de Lagoa. (Qualificação requerida).
JÜSELIA CLAPP (1.444), filha de João Clapp Filho e d_e
Maria Henriqueta Clapp,, nascida a 30 de junho de 191o,
,no Districto Federal, com domicilio eleitoral no distric t o municipal de Copacabana.
(Qualificação
reque. rida).
JÍ.ONÉY FIGUEIREDO CORRÊA LIMA (1.445), filho de F r a n cisco Rego de Barros Figueiredo e de Lilia Alves de F i gueiredo, nascido a 10 de janeiro de 1888, em Santo Antônio de Padua. Estado do Rio, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida) .
,
'
.
.
GARMEN LANNES DE SA' (1.953), filha de Francisco Carvalho de Sá e de Isaura Lannes de Sá, nascido a 5 de abril
de 1900', em São Francisco de Paula, Estado do Rio de
Janeiro, domestica, solteira, com domicilio eleiloral n n
districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida.)
NICOLAU CIANCIO (2.099), filho de Vicente Ciancio e de
Maria Thereza Ciancio, nascido a 1 de novembro de 1876,
em San Severino Lugam, Itália, naturalizado, medico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal da"
Lagoa. (Qualificação requerida.)
M.ÍVRIA AMÉLIA LISBOA PEREIRA (1.981), filha de Alfredo
Pereira e de Idalina Lisboa Pereira,"nascida- á .20 de agosto
de 1912, em Anchieta, Estado .'do E s p i r i t e Santo, Caixa
Econômica, solteira, coni domicilio eleitoral no. districto
municipal de Copacabana. (Qualificação
ex-officio.)
LUIZA MARINS (1.905), filha de João Pedro Alves Souza, e de
Cândida de Souza, nascida a 22 de junho de 1886, em Villa
de Maricá, Estado do Rio de Janeiro, empregada publica,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal da
Lagoa. (Qualificação ex-officio.)
CAROLINA CORDEIRO (1.907), filha de Antônio da Silva
• Cordeiro e de Justina da Silva Cordeiro, nascido a 11 de
junho de 1875, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, e m pregado publico, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação
ex-officio.)
CONSTANÇA CAMPOS MACHADO (1.910), filha do Dr. Isidoro José Ribeiro Campos e de Guiomar Ratto Ribeiro
Campos, nascida a 7 de fevereiro de 1899, em São Vicente, Estado de São Paulo, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação requerida.)
HÍLARIO RIBEIRO (1.955), filho de Hilário Ribeiro e de Adelaide Braga Ribeiro, nascido a 8 de junho de 1886, no
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da Gávea. (Qualificação r e querida.)
HIRAM PEREIRA DE MELLO (1.129), filho de Manoel Pereira de Mello e de Alice Maria de Mello, nascido a 3 de
novembro de 1912, em Niçtheroy, Estado do Ria de J a -
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neiro, commercio, solteiro, com domicilio «leitora! uo
dislricto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida.)
LlQMAli MARTINS (1.1G0), fillio de Francisco Mactiiu e de
Lucrecia Catharina Martins, nascido a 12 de março de
1914, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação requerida.)
HELENA DE OLIVEIRA (860), filha de João .Ribeiro de Oliveira e Souza e tíe liaria Salomé-tíe Oliveira e Souza, nascida a 28 de'fevereiro de 1907, em Juiz de Fora, Estado
de Minas Geraes, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto. municipal da Lagoa. (Qualificação - r e * querida.)
JURACY PINTO FERREIRA (1.199), filho'de Augusto Pinto
Monteiro e de Deolinda Guimarães Monteiro, naseiclu^a 21
de janeiro de 1903, no Districto Federai, domestica, viuva,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida.)
ANTONIO MENNA MONTEIRO (2.005), filho de Antônio
Monteiro Menezes e de Dolores Mendes Martins, nascido
a 13 de dezembro de 1910, no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Copacabana. (Qualificação requerida).
PEDRO PEREIRA SANTOS (1.959), filho de Gabriel Pereira
Santos e de Leonarda Tenoria Cavalcante, nascido a
3 de julho de 1911, em Bom Conselho (Estado de Pernambuco), commereio, solteiro, com domicilio eleitoral
no distrieto eleitoral de Lagoa. (Qualificação requerida).
PAULO SILVA (2.063), filho de Cesemiro Borges de Almeida
e de Euníce Amaral de Almeida Silva, nascido a 12 da
julho de 1910 no Districto Federal, estudante, solteiro,
--com domicilio eleitoral no districto municipalde. Copacabana (Quaiificaçoã reouerida).
OSWALDO DA COSTA LUCAS (1.758), filho de José da
Costa Lucas e de Emilia Cândida Lucas, nascido a 13
de setembro de 1911. no Districto Federal, pintor, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea.
(Qualificação requerida).
WALDEMAR GONÇALVES DURÃO (1.751), filhq de Antônio
Gonçalves Durão e de Juliana Maria dos A rijos, nasedo
a 2 de maio de 1910. no Districto Federal, commercfo,
solteiro, com domicilio éleitral n districto municipal de
Lagoa. (Qualificação requerida).
ARTHUR DE OLIVEIRA (1.735), filho de Franc sco de Oliveiia e de Eduvige Saraiva cie Oliveira, nascido a 14 de
abril dc 1913, no Districto Federal, empregado publico,
"ex-oific:'o .
MARÍETA LEAL COSTA (1.853), filho de Francisco de Paula
Coelho da Rocha e de Maria de Mello Moraes Rocha, nascido a 29 de janeiro de 1804, em S. Francisco cie Paula
(Estado do Rio dé Janeiro), domestica, casada, com domicilio éleitral n districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida).
DULCE FONSECA DA CUNHA (1.850). flha de Antônio Florindo da Cunha e de Alda Fonseca da Cunha, nasenda a 2
de abri! de 1911,. no Dislricto Federal, dactylographa,
solteira, com domicilio eleitoral no districto mun cipal de
Copacabana. (Qualificação requerida).
ELZZY DE ARAÚJO E SILVA (1.807), filha de Benedicto
Alves, de Aiaujo é de Raymunda da Silva Araújo, nascida
a 2 de outubro do 1907, em Maranguape (Eslado do
Ceará), costureira, casada, com donreilio eleitoral no d i s - ?
t r i s t m u n i c p a l de Lagoa. (Qualificação requerida).
IGNEZ PACHECO (1.913). filha de José Felix Alves Pacheco
e de Rosa. Rodrigues Pacheco, nascida a 21 de maio. de
1910, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação requerida).
JACS PEGO DE AMORIM AZEVEDO (2.017). filha de Aurélio de Amorim e de Julia Pego de Amorim, nascida a 5 de
setembro de 1907, no Districto Federal, domestica, casada,
com. doniieiPo eleitoral no districlo municipal de Lagoa.
(Qualificação requerida).
MERCEDES FERNANDES GARRIDO (2.016), filha de Camillo Fernandes Garrido e de Ormcsinda Christ Garrido,
nascida a 11 de fevere ro de 1894, no Districto Federal,
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipai de Lagoa. (Qualifcação requerdia).
MARIA JOSE' RIBEIRO CAMPOS (1.917). filha de Isidoro
•José Ribeiro Campos e de Guiomar Ratto Campos, nascida a 17 de fevereiro de 1911. no Districto Federal,
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Copacabana. (Qualificação requerida.)
;
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IRACEMA CARNEIRO (1.874), filha de Arthur dos Reis Carneiro e de Euphrosina Coutinho Carneiro, nascida a
2 de dezembro de 1895, no Districto Federal, funccionaria
publica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação "ex-officio".)
RITA DE OLIVEIRA CAMPOS (1.706), filha de João-de Oliveira Campos e de Brigida de Oliveira Campos, nascida
a 30 de agosto de 1908, em Curvello (Estado de Minas
Geraes), domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida .)
ANNA DE CARVALHO (2.076), filha de José Riveiro de Carvalho e de Luiza Leite de Carvalho, nascida a 12 de abril
de 1894, em Conservatório (Estado do Rio de Janeiro),
dactylographa, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida.)
JOAQUIM LEITE FERNANDES JÚNIOR (1.315), filho de
Joaquim Leite Fernandes e de Maria Augusta Fernandes, nascido ia 9 de abril de 1884, no Districto Federal,
do commercio, viuvo, com domicilio eleitoral no distrito
municipal de Gávea. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO DOS SANTOS (1.174), filho de Felisberto dos
Santos e de Helena- da Silva dos Santos, nascido a 12 de
junho de 1900, em Laranjeira (Estado de Sergipe), operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal-de Copacabana. (Qualificação requerida.)
NELSON MARQUES (1.024). filho de Antônio Francisco
Marques e de Isaura dos Santos, nascido a 19 de dezembro
de 1914, no Districto Federal, operário, solteiro, com.domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida.)
OCTACILIO MIGUEL DE ALMEIDA (1.035), filho de Samuel.
Miguel de Almeida e de Maria Almeida dos Santos, nascido a 16 de agosto de 1913, no Districlo Federal, do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação requerida.)
JOÃO FERNANDES DE OLIVEIRA PENNA (1.047), filho de
Belisario Augusto de Oliveira Penna e de Maria Chaves
de Oliveira Penna. nascido a 5 de maio de 1904. em Juiz
de Fora (Estado de Minas Geraes), engenheiro, casado,;-,
com domicilio eleitoral no districto m u n i c i p a l d e Lagoa.
(Qualificação requerida.)
GERMANA CASTELLI DA ROCHA GOMES (1.666), filho de
José da Rocha Gomes e de Francesca Castelli Gomes, naseido a 26 de abri! de 1913. no Districto Federal, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Lagoa. (Qualificação-requerida.)
MARIA HEITOR FONTES (1.652.), filha de Dionvsio Heitor
e de Anna Maximrf, nascida a 3 de junho de 1905. no Districto Federal, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Lagoa. (Oualificáção requerida.)
AYRES DE ANDRADE JÚNIOR (2.004), filho de Ayres Martinho de Andrade e de Maria Lopes de Andrade, nascido
a 27 de junho de 1903 no Districto Federal, musico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Copacabana. (Qualificação requerida, n.
4.864], 3
zona.
BENJAMIM GUALBERTO PEREIRA (1.842), filho de Gualberto Pereira e de Rachel de Mattos Pereira, nasemo a
9 do setembro de 1901, em São Salvador (Estado da Bahia), encadernador, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Copacabana. (Qualificação requtv
<- rida, n. 3.478), 2" zona.
ALFREDO VALDETARO DA FONSECA (1.866), nascido a 22
de julho de 1916, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Lagoa. (Qualificação requerida, n. 1.072), 6" zona.
ANTONIO JÚLIO TEIXEIRA (1.851), filho de José Manoel
' Teixeira e de Maria da Rocha Teixeira, nascido a 18 de
junho de 1903, no Estado do Rio de Janeiro, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gávea (Qualificação requerida, n. 7.459), 2' zona.
CARLOS GEMINIANO DA FRANCA (1.892), filho de Geminiano da Franca e de Maria Emilia Thubau da Fonseca,
nascido a 11 de junho de 1916, no Districto Federal, bancário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Copacabana.
(Qualificação requerida, m*mero 1.197), 6* zona.
FRITZ AZEVEDO MANSO, (2.031), filho de Raul Manso e de
Regina Azevedo Manso, nascido a 24 de outubro de 1912,
no Districto Federal, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana (Qualificação "ex-officio" B . E . 8 4 ) .
ANTONIO BRUNO (1.304), filho de Pedro Bruno e de Maria
da Conceição, nascido a 30 de agosto de 1903, em Guaráa
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bira (Estado da- Parãhyba'-'do Norte), .guarda nocturno, MARIA AUGUSTA RUY BARBOSA AIROSA DE SOUZA MATsolteiro, com domicilio eleitoral, no. dis tire to municipal
,'TOS .(1.195), filho de Raul Antônio Airosa e de F r a n de Copacabana. (Qualificação requerida n . 1.626), .6*
cisca Ruy Barbosa Airosa, nascida a 5 de fevereiro de
zona.
1902, no Districto Federa], professora, casada, com d o - ROSA MOSES (2.174), filha de Ignacio Moses e de Ida Memicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
ses, nascida a 28 d* fevereiro de 18.94, no 'Districto Fe(Qualificação requerida n. 1.739, 6° zona.) •
deral, funccionaria da Caixa Econômica, solteira, com VERA ANDRADE DE MAGALHÃES GOMES (2.167), filha de
domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa.. • '• '--arlos Thomaz tíe Magalhães Gomes e de Guiomar An(Qualificação "ex-officio" B . E . 6 9 ) .
- ••
. •- dràdé, nascida' a 4 de novembro de 1912, em Ouro P r e JOSÉ FERNANDES BARBOSA (1,168), filho de João Eérnán- .' j
to," Estado de Minas Géráes, pharmaceutico,-solteiro, com
• - des Barbosa e de Phiiomena da r.Silva 'dos Anjos, nascido
' d o m i c i l i o eleitoral n c districto municipal d e Lagoa.
a 22 de julho de 1891, no Districto Federal, empregado
, (Qualificação "ex-officio" B . E.-69.')
no commercio, solteiro, com domicilio. eleitoral no dis- DAVID -BITTENCOURT (2.179), filho de Adolpho Pereira
tricto municipaP de Gávea, (Qualificação" requerida, n u Bittencourt e de Amélia de Souza Bittencourt, nascido a
mero Í.460), i}' zona.
"
>• •> '* • •
• - " 18 de outubro de i9ti\
no Districto Federal, professor,
' -solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
ODILON DA SILVA FREIRE (1.1.88), filho de Pedro Alves
de Lagoa. (Qualificação n. 5.836, 7 zona.)
da Siiva Freire e de Etelvina Augusta César,.nascido a
30 de outubro de 1912, no Districto Federal, mecânico, MARIA P . CUNHA (2.175), filha de Alberto Bauerfeldfe do
Luna Ribeiro Bauerfeldt, nascida a 18.de julho de 1905,
' solteiro, com domicilio eleitora! no districto municipal
em São Luiz, Estado do Maranhão, funecionario da- Caixa
de Lagoa. (Qualificação requerida, n . 1.471)-, 6' zona.
Econômica, casada, com domicilio eleitoral no districto
MYLTON AZEVEDO, (1.187), filho de Wáldemar Dinarte
• - m u n i c i p a l de Copacabana.. (Qualificação "ex-officio B .
de Azevedo e de Thereza Barbosa de Azevedo, nascido a
E . 69.)
- „
1 de outubro de 1915, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio -eleitoral no districto municipal SILVIA CRESTA MENDES DE MORAES (1.207), filha
de
de Lagoa. (Qualificação requerida, n . l."654), 6° zona.
• J u s t o Rangel Mendes'de Moraes e de Herminia Cresta
ARMANDO BENTO MARTINS (1.532), filho de José Bento
Mendes de Moraes, nascida a 19 de fevereiro de 19)3. no
Gomes e de Amélia Gomes, naseido a 7 de.julho de 1914,
Districto Federal, estudante, solteira, com domicilio eleino Districto Federal, empregado .no commercio, solteiro,
toral no -districto municipal de Copacabana, (Qualificacom domicilio~eleitorat no districto municipal de Gávea.
• ção requerida n. 1.508, 6" zona.)
(Qualificação requerida,- n. 966), 6 zona.
. ZOE' DE SOUZA FARIAS (1.206), filho de Raymundo de
ANTONIO MARQUES DOS SANTOS, (1.572), filho de AntôFarias e de Alice de Souza Farias, nascido a 6 de março
nio Marques dos Santos e de Amélia Marques dos Sande 1916, no Districto Federal, empregado do commercio,
- tos. nascido a 3 -de fevereiro de 1898, no Estado do Rio
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Janeiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral
dé Lagoa. (Qualificação requerida n. 1.115, 6 zona.)
no districto municipai de Lagoa.
(Qualificação reque- EDITH BRAVO BOGADO (1.286), filha de Tancredo .Guerrida, n. 1.093), 5* zona.
reiro Bogado e de Edalina Bravo Bogado, nascido a 22"de
de março de 1912, no Districto Federal, domestica, sotWALTER PEREIRA CARVALHO (1.324), filho de Faustino
' teira, com domicilio' eleitoral no districto municipal de
• de Carvalho e de Joaquina Pereira de 'Carvalho, nascido
Lagoa. (Qualificação requerida n. 1.601'. 6 zona.)
a 26 de outubro de 1915, em Nova Friburgo, Estado do
Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio elei- CARMEN BOSELLI (1.302), filha de Attilio Boselli e de Maria Luiza Boselli, nascida a 10 de fevereiro de 1906. no
toral no districto municipal_de Gávea. (Qualificação r e .Districto Federal, proprietária, solteira,, com domicilio
querida n . 1.594, 6* zona.)
eleitoral no districto municipal dè Lagoa. (Qualificação
JANDVRA SEREJO MACHADO (1.738), filho de Joaquim
requerida n . 1.074, 6*. zona,) ,
d'Albuquerque Serejo e de Almira Celeste de Carvalho
Serejo, nascida a 28 de novembro de 1896, em Manáos, E s - CHRISNAURO BUSTAMANTE BACELLAR (1..285), filho de
tado do Amazonas, domestica, casada, com domicilio
César Bacellar e de Dolorita Bustamante Bacellar, nascieleitora! no districto municipal de Copacabana. (Qualido a 9 de maio de 1910, em São Paulo, estudante, solteificação requerida n . 1.716, 6" zona.)
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal de CoJOSE' AVELLAR (1.947), filho dè João Gomes Ribeiro e de
pacabana. (Qualificação requerida n. 7.399, 6* zona.)
Emerenciana Calvet Ribeiro Avellar, nascido a 8 de julho JULIA RI VERA COLI (1.284), filha de Primo. Rivèra e de J u de 1876, no Estado do. Rio de Janeiro, commercio, casa. lia da Costa Rivera, nascida a 28 dé junho dé 190Í*. em.
do, com domicilio eleitoral no districto; municipal de CoRio Claro,' Estado" de São Paulo, contadora,, casada, com
pacabana.' (Qualificação requerida n. 2.198, 14 .zona )
domicilio eleitoral -no districto municipal de Lagoa.
(Qualificação requerida n. 2.651, 3 zona.)
GUSTAVO MORAES DE-VASCONCELLOS (1.946), filho de
Augusto César Vieira de Magalhães e de Dioguina Mo- "MARIA ANTONIETTA MOREIRA REIS (1.290), filha, cie Antônio Clemente Moreira e de Maria. Magdálena Moreira,
Taes de Vasconcellos Magalhães, nascido a, 7 de julho de
nascida a 12 de março de 1879, em Pindamonhangãba,
1898, no Districto Federal, commercio casado corn doEstado de São Paulo, domestica, viuva, com domicilio
. . micilio eleitoral no districto municipal de Copacabana,,
eleitorai no districto-municipal de Copacabana. (Qualifi(Qualificação requerida n. 5.481, 2 zona.)
cação requerida n. 863, 3 zona.)
SÉRGIO GOMES (1.882), filho de. Luiz Gomes Pereira, e de
Jenny de Oliveira G. Pereira, nascido a-7 de outubro de YOLANDA TAVARES DE QUEIROGA (2.165), filha de José
1894, em Descalvado, Estado de São Paulo, funecionario
Ferreira Queiroga e d e Maria Lydicia Tavares de Queiroda Caixa Econômica, casado, com domicilio eleitora! no
ga, nascida a 2 de maio de 1914, em Campina Grande,
dislricto municipal de Copacabana.. (Qualificação "exEstado da Parãhyba do Norte, pharmaceutica, solteira, com
officio" B . E . 69.)
domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação
ex-officio.)'
ABELARDO SANTOS -SILVA (1.294), filho de Carlos dos
Santos Silva e de Guiihermina Marques da Silva, nascido VICENTINA LEAL DE BARROS (1.342), filha de Joaquim Cavalcante Leal de Barros e de Damitila Leal de Barros,
a .30 de junho de 1912, no. Districto Federal, operário,
naseida a 19 de julho de 1895, em Recife, Estado de Persolteiro, com domicílio eleitoral no. districto municipal
nambuco, empregada'da'Caixa Econômica, solteira, com
da Gávea. (Qualificação requerida n. 1.563, 6 zona.)
domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
OSWALDO JOSE' LOPES (1.185), .filho de Raul José Lopes
(Qualificação ex-officio, B. E . 09.)
e de Lavinia Rosa Lopes, nascido a 23 de maio de 1914, CLARINDO HENRIQUES SOARES CARNEIRO (1.746), filho
no Districto Federal,, operário, solteiro, com domicilio
de Miguel de Oliveira Carneiro e de Clarinda Nièmeyer
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação
Soares Carneiro, nascido a 12 de junho de 1906, em São
requerida n . 1.762, 6 zona.)
João d'EI-Rey, Estado de Minas Geraes, funecionario da
LYDIA TORRES DE FREITAS (l .282), filha de Manoel GonCaixa Econômica, casado, com domicilio eleitoral no disçalves de Freitas e de Bernardina Torres de Freitas,
tricto municipal de Copacabana. (Qualificação
ex-officio,
nascida a 18 de fevereiro de 1896, no Districto Federal,
B . . E . 69, n . 1,671.)
commercio, casada, com domicilio eleitoral no districto JOAQUIM BAPTISTA (1.768), filho de João Baptista e de
municipal de Gávea. (Qualificação requerida n . 938,
Corina Ambrosina, nascido a 15 de agosto de - 1909, em
10 zona.)
• '
'
•
Bias Fortes, Estado de Minas Geraes, operário, solteiro,
N
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com domicilio eleitora! no districto municipal de L a g o a .
lricto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida, n j ~
(Qualificação requerida rt. 1.667, C" zona.)
mero S3<3, 6 zona).
ANCHISES MOREIRA (1.708), filhe de Oclon Moreira e dc LUIZ CORREIA DG'3 SANTOS (1.165), filho de Ignacio dos
Maria cie Lóurdes Moreira, nascido a 9 de outubro de
Santns e de Olympia das Dores, nascido em 1 2 de j a 1912, em Quissamã, Estado do Rio de Janeiro, commercio,
neiro de 1914, no Districto Federal, commereio, solteiro,
solteiro, "ma domicilio eleitoral no districto municipal de
com domicilio eleitoral no districto municipal de L a Lagoa, ^Qualificação requerida n . 597, 6* zona.)
goa, (Qualificação requerida, n . 6G8, 6 z o n a ) .
ATTTLA PARANHOS DA SILVA VELLOSO ( i . 3 4 9 ) , filho d9 NOEMIA CARVALHO PINHEIRO (1.318), filha de SebasLuiz Paranhos da Silva Velloso e de Alexandra Hcckstei*
tião Villas Boas Pinheiro- e de Amélia Carvalho PinheiP a r 3 ' > ' L n s Velloso, nascido'a 22 de março de 1894, no Disro nascida em S de maio dc 1889, no Districto Federal,
tricto Federal, funecionario do Banco do Brasil, casado,
comn.orcio, solteira, com domicilio eleitoral no dislrictocom domicilio eleitoral no distrist» municipal de Copacamunicipal-de Gávea. (Qualificação,requerida, n . 1.C26,
bana. (Qualificação requerida n . 1.511, 6 zona.)
3 zona).
WALDEMAR. BARBOSA 11.U5Ü), filho de João Moreira Bar- JOÃO MARTINS CORRÊA (1-705), fillio de Justo Martins
bosa e de Adelaide Fernandes Barbosa, nascido a 17 de
Corrêa e de Graciana de Souza Correia, nascido em fO
setembro de 1914, no Districto Federal, operário, solteide abril de 1909, em Cantagallo, Estad od Rio de J a n e i ro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gáro, empregado publico, casado, com domicilio eleitoral
vea. íQualificação requerida n . 1.417, 6 zona.)
no districto municipal de Gávea, (Qualificação ex-offi-"
AGENOR DE LEMOS (1.698), fiiho do. Manoel de Lemos e ds
ficio,}.
Rosa Barbosa do Valle. nascido a 14 do dezsrafc-ro de 1912,
GALVANT
MA1CRE TRINDADE {2.05Í), filho de Manael Rona Dislricto Fadorai, c-perário. soltei r s .
(Qualifisa-ç^o
drigues Trindade o de Julia Maigre Trindade, munido a
ex-tif'\eir> xi. 6.2*59, 3" sona.
S cie I L d e 19-00, era Gataguazes, -Estada de Minas'
NADIR LEITE (1.288), filha de João Dias Fernandes Leite e
Geraes. commercio, casado, com domicilio eleitoral no
de Castorina Rosário Fernandes Leite, nascida a 15 ds--.
districto municipal de Gávea. (Qualificação requerida,
setembro de 1808, no Districto Federal, professora, solnumero 216,)
teira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
CARLOS GOMES MOSQUE IRA (2.038), fitho de Joaquim
Lagoa, (Qualificação requerida n. 1.080, 6" zona.)
Maria Mosqueira e de Anna Catharina, nascido a 2 ^ d e
JOEL PINHEIRO DÉ OLIVEIRA LIMA (1.994), filho de Auoutubro de 1893, no Districto Federal, operário, com dogusto Moreira de Barros Oliveira Lima e de Quenoianna
micilio eleitoral no districto municipal de G-avèa. (QuaPinheiro de Oliveira Lima, nascido, em 14 de novembro
lificação requerida, n . - 1 . 4 2 6 . )
dc 1902, tio .Districto Federal, engenheiro civil, casado,
ei r .iomieiiio eleitoral no districio r n ric.r d de Copa- LUIZ VICTORIANO DA COSTA (2.032), filho de José P e r e i ra da Costa e dc Anna Maria da Costa, nascido a l i d í
cabana. (Qualificação requerida, n . 1.332, 3 a o n a ) .
agosto tia 1885, cm 'Maceió, -Estado de Alagoas, operário,
MARIA SILVA ('1.770), filha de José da Síiva e de Fraivcasado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
celma Maria tia Conceição, nascida em 20 de abrli de
Gávea. (Qualificação requerida, numero 213.)
1907 no Districto Federal, operaria, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa, (Quali- DJALMA JOSE* LOPES (2.036), fiiho de Eloy José Lopes c
de Victoria. Emilia Lopes, nascido a 30 de maio de 1907,
liíieacão requerida, n . 430, 6° zona).
ncK Districto, lypographo, solteiro, com domicilio eleito- '
JOÃO VIEIRA DA SILVA (1.'863), filho de José Alves da
ral no districto municipal de Gávea. (Qualificação r e Silva Júnior e de Este-phania. Vieira da Silva, nascida
querida, numero t.448.)
em 8 de fevereiro de 1900, no Distrieto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto HUMBERTO MOREIRA LEAL (2.OCO), filho de Albino Pinto
Leal e do Venancía Moreira da Rocha, nascido a 30 de
municipal de Gávea. (Qualificação requerida, n . 2.191,
julho de 1912, no Districlo Federal, commercio, solteiro,
3^ ?ona).
com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea.
ÍQualificação requerida, mimem 1.024.)
SAMUEL DE BARROS (1.S8P), filho n e Lentaldo do Bar- JOSÉ' FERREIRA COUTO (2.0íC), fiiho de José Ferreira dó
roí e ca Virgir.ia de Barros. nascido em IE de abriL de
Couto a de Adelia Ferraira, nascido a 15 de jv.nho de1316, no Districto Fdecrnl, funecionario da. Caixa Eco1909, no Districto Federal, commercio, solteiro, com do'
iiornica, solteiro, com domicilio eleitora! no districto
micilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Quamunicipa": de Copacabana, (Qualificação ex-officio,
B.
lificação requerida, numero 1.422.)
E . 09 i .
VASCO, CORRÊA (2.035), filho de Justino Corrêa Júnior e
de Elvira Corrêa de Magalhães, n&scidc a 215 dé setemLÉO DARINOS PIMENTEL, (I
filbo de Armas P i bro de 1-398, no Districto Federal ecnnr.ercío, solteiro,
inerii.el e de Florcnc.a Deys Pimentel, nascido em 14 da
com domicilie eleitoral tio districto municipal de Gavca.
noveir.bro de 1901, uo Districto Fsderal, fimecienari->
(Qualificação requerida, numero 1.538.)
da Caixa Econômica, casado, com domicilio eleitoral no
distrito municipal de Copacabana, (Qualificação ex-of- JÚLIO MILAN (2.061), filho de Mizzá Phiiomena, nascido a
21 de março de 1886, no Districto Federal, commercio,
ficio. B . E . 6 9 ) .
solteiro, cem domicilio elsitorsl no cistricto
municipal
JOStf DE ARAÚJO BARRETO CAMPELLO' (1.701), íilho de
de Gávea. (Qualif ídbçS o requerida, nu mero 1 , 4 1 1 . )
Francisco Berre to Rodrigues Campei , o e de Lydia dc
Araújo Barreto Campeilo, nascido em 9 de janeiro de ARISTIDES VIANNA DE OLIVEIRA (2.057)- filho cie Veríssimo Manoel de Oliveira a de Francisca Vianna de Oli1914, cm Recife, Estado de Pernambuco, estudante, solveira, nascido a 2 de dezembro de 1906, em Palmyra, E s teiro, com domicilio eleitoral no distrito municipal de
tado de Minas Geraes, commercio, casado, com domicilio
Lagoa. (Qualificação requerida, n. 781, 5 zona).
eleitoral no districto municipal de Gávea.
(QualificaANTÔNIO SEVERIANO ( 1 ^ 4 8 ) , íilho de Julia Gracinda Mação requerida, numero 1,110.)
cieira, nascida em 8 de novembro do 1897, no Districto OROZIMBO
RIBEIRO DE MATTOS (2.050), filho de BelFederal, operário, solteiro, com domicilio elitoral no
monte Ribeiro Mattos e de Lydia de Oliveira Mattos, n a s disrticto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida,
cido a 28 do setembro de 1910, em Passa Tres, Estado
n . 566, 6* zona) .
do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleiLagoa. (Qualificação requerida, n . 566, 6 zona).
toral no districto municipal de Gávea. (Qualificação r e • BR1VALDO VIEIRA DE CASTRO (1.149), filho de Constanquerida, numero 1.413.)
tmo Vieira de Castro c rie Eulalia Vieira dc Castro, SALVADOR S1NTES BARCELLOS (2.055), filho de Salvanascido em 24 de agosto de 1911, no Districto Federal,
dor Siutes Benítes e de Francisca Telles Benites, nascioperaVio, csaado, com domicitio eleioral no districto
do a 20 de setembro de 1907, no Districto Federal, opemimic.jpal de Lagoa, (Qualificação requerida, n . 1.732,
rário, casado, core domicilio eleitoral no districto mu»
C zona).
nicipal dc Gávea,
(Qualificação requerida, numero
ANTÔNIO DIAS (_J ,iSS), fijhr, tío Jtreí Diat Gomes ^ tu Ma1.4Í1.)
ria Sfirviera Dtos, r.ascico etr S da j u l l o ele 1S0B c n CohouiriE. K-sJ-Hílo lo Rio cie Jane ire. operário, sc-Eteirc cosi NELSON DA SILVA FERRAZ (2.060). f i P o ds Anloaie J^síca ídiva Ferraz c do Joaquina Allão da S Uva Feri az, n a s domicilio eleitoral no dislricto imjr.iciipal dc Copacaba• cido a 24 de dezembro do 1910, no Districto Federal,
n a . '.Qualificação THCjuerida. n . 933, 0' z o n a ) .
commercio, casado, com domicilio eleitorat uo districto
AURLí.JANO DUFFLES (d.144)'. filbo dc AureHono d c Ca' municipal dc Gávea. (Qualificação requerida,
numero
margo Duffles e de Maria Luiza do Souza Duffles, n a s 1.412'. 1
cido cm 7 de janeiro dc 1.885, no Districto Federal,
'-comriierciaiile, casado, com domicilio eleitora! no dis- MANOEL RIBEIRO (2-.05B), filho da Francisco Ribeiro e de
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Ludovina Botelho, nascido a 29 de fevereiro de 1881, em
Vizeu, Portugal, funecionario municipal, • casado, com domicilio eleitoral no districto .municipal de- Gávea. (Qualificação requerida, numero 1.027.)
*
LACORDAIRE MOSQUEIRA GOMES JÚNIOR (2.051), filho
r
de Lacordaire' Mosqueira Gomes e de Anna Rodrigues
Gomes, nascido a 4 de setembro de 1900; em. Serraria,
Estado de Minas Geraes, photògraphò, casado, com domi- ..
cilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação requerida n . 1.286.)
—
'
DURVALINA DE OLIVEIRA REGAL (834), filha de Manoel
da Silva Oliveira Júnior e de Orminda de ,Sá Oliveira,
nascida a 25 de setembro de 1903, no Distrieto Federal,*
domestica, casada, com domicilio -eleitoral no districto
municipal de Copacabana, • (Qualificação requerida numero 1.172.) ,
JULIA DONEAUX RIBEIRO (1.296), filha de Júlio Doneaux
e de Flora Maria Antonietta Simão, nascida a 18 de setembro de 1875, em Santos,. Estado d e . S . Paulo.; domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto. muni-Cipal de Lagoa. (Qualificação requerida n . 1.430.)
1A7CILIA UCHôA CAVALCANTI "ALVES •' (1.330), filha- de
José Barbalho Uchôa Cavalcanti e de Zulmira Trindade
Uchôa Cavalcanti, nascida a 3 de outubro de 1883, em
Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, funccionaria p u blica, viuva, com domicilio-eleitoral no districto. muni- •
cipal de Lagoa. (Qualificação requerida n . 1.473.) .
MARIA EMILIA DE GÓES CALMON DE BRITTO (1.292). filha de .Francisco Calmon de Britto e de Maria de Góes
Calmon.de Britto. nascida, a 2 3 . de. agosto de. 1908, no
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação
requerida n . 2.769.) .. •• .
>
.
MARIA SEABRA (1.293), filha de Gregoriò Garcia Seabra e
de Marianna. Seabra, nascida a 28 de novembro de 1884,
na. Capital Federal, domestica, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida n. 636.)
'
ZARINA M.ORET DE BRITO (1.283), filha de Noel da Gama
Morei e de Emilia dã Gama Moret. nascida a' 29 de março de 1875, em Petropolis,-Estado do Rio de Janeiro, domestica, viuva, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Copacabana. (Qualificação requerida numero 625.)
ELZA.MOREIRA GATO ,(2.163)_, filha de Alberto Sá Moreira
e-de Maria, da Encarnação Sá Moreira, nascida a 28 de
dezembro de 1913, no Districto Federal, domestica, casada, .com domicilio eleitoral no^districto municipal de
Lagôà. (Qualificação requerida n. 1.502.)
1VÍLZA HASSELMANN (2.164), filha de José Hasselmann è
de Eleonor Oliva da Fonsaca Hasselmann, nascida a 2 de
> julho de 1912, no Districto Federal, chimica industrial,
solteira, com domicilio eleitoral no districto muncipal de
Lagiôa. (Qualificação "ex-officio",,
B.
E.
69, de
8-8-34.)
ALICE DE FIGUEIREDO PIMENTA (6.375), filha de Miguel Paes do Amaral Pimenta e de Maria Virgínia de F i gueiredo Pimenta, nascida a 1 de abril'de 1885, na Ca. pitai Federal, professora municipal, solteira, com, domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificaçãcr "ex-officio", "B. E . 9, n . 23.67-9.)
ANTONIA GOMES DA SILVA (1.351), filha de José Gomes
da Silva e de Joanna Gomes da Silva, nascida a 14 de
maio de 1898, em Floresta dos Leões, Estado de Pernambuco, costureira, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. - (Qualificação requerida n u mero 960.)
ROBERTO DE ARAÚJO CARNEIRO CAMPELLO (1.305), filho de Manoel Netto Carneiro" Campcllo e de Antonia de'
Araújo Carneiro Cámpello, nascido a 21 de janeiro de
1914, em Recife, Estado de Pernambuco, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Lagoa. (Qualificação requerida n . 1.938.)
^
ANTONIO RIBEIRO SALGADO (1.295), filho de Octavio P e reira Salgado e de Marietta Ribeiro Salgado, nascido a
1 de novembro de 1914, no Districto Federal, empregado
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Lagoa. (Qualificação "ex-officio, B . E . 66,
de 1-8-34.) ISAURO CAMARGO (1.299), filho de Paulo Camargo e dé
Laurentina Camargo, naseido a 9 de novembro de 1911,
no Estado do Rio Grande do Sul, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Lagoa. (Qualificação "ex-officio", B . E . 66, de 1-8-34.).
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ÜERMOGENES MARQUES DA CRUZ (1.301), filho de Apparicio Marques da-Cruz e d e Maria Uortencia,Ayres, nascido a 19 de' abril dé 1907,-no Districto Federal, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal, de Lagoa. (Qualificação cx-officio, B. E.
66, 1-8-34.)
JOÃO MARINHO LEAL (1.300), filho de Albino Marinho Tei- xeira Leal e de Maria Jacintha Leia, nascido a 18 de
abril de 1905, no Districto Federal,, empregado publico,
solteiro, com domicilio eleitorai.no districto municipal de
Lagoa. (Qualificação ex-officio, B . E. 66, 1-8-34.)
PASCHOAL1NA ARALONl (1.297),' filha de Carmino Araloni
e de Ravina Araloni, nascida a 12 de novembro de 1901,
em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, empregada p u blica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de- Lagoa. (Qualificação ex-officio,
B. E . 36,
1-8-34.)
" •'
CARMEN BUENO (1.309), filha de Eugênio Pereira Bueno e
de Leonor de Carvalho Bueno, nascida a 17 de outubro
de 1899, em S. Paulo, Estado de S. Paulo, domestica,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Copacabana. (Qualificação requerida n . 627.)
DULCE DE ANDRADE PINTO PAES DE FIGUEIREDO
(1.319), filha de Manoel Paes de'Figueiredo e Adelina do
Andrade Pinto Paes de Figueiredo, nascida a 27 de julho"
; de 1910 no-Dístricto Federal, bancaria (Caixa Econômica), solteira, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio, b. E.-69,
8-8-34.)
ABELARDO FIGUEIREDO CARVALHO RAMOS (823); filho
de Constante Gardonne Ramos e de Julieta Figueiredo
Carvalho Ramos, nascido a 12 d e j u l h o - d e 1893, no Districto Federal, advogado, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Lagoa-. (Qualificação requerida
n . 1.198.)
• •
.
EDITH DE OLIVEIRA (1.320/, filha de Carlos José de Oliveira e de Maria Thereza de Oliveira, nascida a 22 de
maio de 1907, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro,
bancaria, solteira, com domicilio eleitoral no districlo
municipal-de Copacabana. (Qualificação ex-officio,
B.
E . 69, 8-8-34.)
YEDA WELLISCH (827), filha de Carlos Wellisch e de Guimar Carneiro Wellisch, nascida a. 19 de maio de 1913,
no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida n . 1.245.;
HEBE NATHANSON FERREIRA DA SILVA (862), f.lho de
Ernesto Nathanson Ferreira da Silva e Margarida P i • nheiro Guedes Nathanson, nascido a 27 de novembro' de
1912, no Districto Federal, funecionario publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida n . 957.).
CARLOS RODRIGUES DE FARIA (1.553), filho-de Carlos
Rodrigues de Faria e de Maria Antonia de Faria, r a s cido a 26 de fevereiro de 1890, no Districto Federal,
empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Lagoa.
(Qualificação requerida
n . 1.977.)
"
'
EUCLYDES JERÒNYMO DE VASCONCELLOS (1.558), filho
de Maria Medeiros Carneiro, nascido a 17 de novembro
de 1909, no Districto Federal, pescador, solteiro, com
domicilio rio'districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida u. 35, t
:

f

CARMO DO NASCIMENTO (1.143), filho de José do Nascimento e de Lydia do Nascimento, nascido a 15 de s e tembro de 1914, em Petropolis, Estado do Rio de J a neiro, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação exofficio. B . E . 68, 6-8-34.)
CLOVIS DO NASCIMENTO (1.560), filho de Deospoles do
Nascimento e de Evangelina do Nascimento, nascido a 2.
de fevereiro de 1916, no Distrieto .Federal, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.;
(Qualificação requerida n . 660.)
OTTON DOMINGUES DE ANDRADE (1.312), filho de Oldemar Cecilio de Andrade e de Alzira Domingues Je A n - '
• drade, nascido a 29 de março de 1914, no Districto Fe-.
deral, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral nó districto municipal'de Lagoa., (Qualificação 'ex-.'
officio, B . E . 66, 1-8-34.)
SERAPHIM BARBOSA DA FONSECA (1.209), filho de Sera-{
. jphim Barbosa da Fonseca e de Antonietta Teixeira d a
Fonseca, nascido a 2 de fevereiro de 1907, na Capital í
Federal, operário,, solteiro, com. domicilio .eleitoral no dis-;
1

;
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,i:CUt municipal üe Lagoa. (Qualificação requerida numero 098.)
AUGUSTO "LUIZ FUCLES (2.177), filho de Reynaldo Fucles
e de Maria Carolina Fucles, nascido a 26 de outubro de
1915, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, do commercio, solteiro, com domicilio eieitorai no districto municipal de Gávea. (Qualificação requerida n. 1.443.)
BEATO DE FIGUEIREDO TORRES (1.155), filho de Adindo
Olyotho de Figueiredo Torres e de Analia Brandi de
Figueiredo, nascido a 26 de abril de 1904, em Baependy,
Estado de Minas Geraes, telegraphista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Transferencia.)
»
*
FERNANDO ANTONIO SA' FREIRE DE FARIA (2.176), filho
de Raul de Faria e de Diva Sá Freire de Faria, nascido
a 11 de abril de 1914, no Districto Federal, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Lagoa. (Qualificação requerida n. 1.936.)
JOSIO TAVARES FERREIRA DE SALLES (2.170), filho de
Ephigenio Ferreira de Salles e de Alice Tavares Ferreira
de Salles, nascido a 23 de agosto de 1912, em Manáos,
Estado do Amazonas, advogado, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação
requerida n. 6.721.)
- GAUDENCIO LAURENTINO DE VASCONCELLOS (2.166),
filho de Laurentino dos Santos e de Josepha Eulina de
Vasconcellos, nascido a 22 de janeiro-de 1901, em Buhte,
Estado de Pernambuco, agricultor, casado, com domicilio
eleitoral do districto municipal de Copacabana. (Transferencia.)
DORIVAL LINHARES RAMOS (1.000), filho de Constante
Gardonne Ramos e de Dolores Linhares Ramos, nascido
a 16 de junho de 1909, no Districto Federal, pharmaceutico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida n. 1.101.)
SYLVIO RODRIGUES MAGDALENO (1.760), filho de Antônio Rodrigues Magdaleno e de Olga Angélica da Silva,
nascido a 8 de julho de 1916, no Districto Federal, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Gavfca,
Qualificação requerida.)
JOSE' ALVES TEIXEIRA NETTO (1.757), filho de José Alves
Teixeira Netto e de Arminda Rosa Teixeira, nascido a 22
de setembro de 1907, na Capital Federal, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Gavêa. (Qualificação
requerida.)
DARIO DE MENEZES VASCONCELLOS DRUMOND (1.749),
filho de Francisco Marques de Vasconcellos Drumond e
de Claudina Honoria dos Santos, nascido a 19 de janeiro
de 1891, em Magé, Estado do Rio de Janeiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação
• requerida.)
JOSE' GOMES DE SOUZA (1.734), filho de José Gomes de
Souza e de Maria José Gomes de Souza, nascido a 21 de
abril de 1916, em Campanha, Estado de Minas Geraes, do
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio — B.
E. 78, n. 13.)
MANOEL FRANCISCO PINTO (1.709), filho de Benedicto da
Silva Pinto e de Maria Joanna dos Santos, nascido a 20
de janeiro de 1906, em Campos, Estado do Rio de Janero,
pintor, solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida n. 768.)'ROBERTO CARVALHO DE MENDONÇA (1.659), filho de José
Xavier Carvalho de Mendonça e de Alice Souza Carvalho
de Mendonça, nascido a 25 de março de 1913, no Districto
Federal, advogado, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Copacabana. (Qualificação exofficio — B. E. 77.)
LUIZ PEREIRA (1.716), filho de Abilio Pereira e de Maria
Adelina Pereira, nascido a 26 de agosto de 1912, no Districto Federal, funecionario da Caixa Econômica, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualficação ex-officio — B E. 69.)
PAULO FILGUEIRAS (1.192), filho de Paulo Augusto Fiigueiras e de Maria da Rocha Fiigueiras, nascido a 26
de fevereiro de 1910, no Districto Federal, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação
reouerida).
JOÃO CLAPP NETTO- (2.161), filho de João Clapp Filho e
de Henriqueta Clapp, nascido a 18 de abril de 1900, no
Districto Federal, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Copacabana. (Qualificarão requerida).
ANTONIO FELIX PICALUGA (2.160), filho de Antônio Felix
Picaluga e de Maria Luiza de Souza Picaluga, nascido
a 8 de outubro de 1894, no Districto Federal, com domi-
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cilio eleitoral no districto municipal de L u g ò u . ;^-aa..ficação requerida).
FERNANDO F1LGUEIRA DE MELLO (1.189), filho de Alberto de Mello e de Maria Filgueira de Mello, nascido
a 15 de abril de 1905, em Mossoró, no Estado do Rio
Grande do Norte, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Lagoa. (Qualificação requerida).
EDMUNDO MARQUES (1.200), filho de Ignez Marques, nascido a 23 de setembro de 1909, no Districto Federal, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa.
(Qualificação requerida).
SEBASTIÃO NESTOR (1.769), filho de Nestor Januário e
de Rita Vecencia da Conceição, nascido a 16 de abril de
1906, em Santa Isabel do Rio Preto, no Estado do Rio
de Janeiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Copacabana. (Qualificação requerida).
RUBEM FRANCISCO DE CAMPOS (1.765), filho de Antônio
Francisco de Campos e de Maria do Carmo Campos,
nascido a 2 de maio de 1915, no Districto Federal, com
domicilio eleiloral no districto municipal de Lagoa.
(Qualificação requerida).
HERMANO FERREIRA DE MOURA FILHO (1.762), filho de
Hermano Ferreira de Moura e de Margarida Couto, nascido a. 2 de outubro de 1913, no Districto Federal, barbeiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto .municipal de Lagoa. (Qualificai,ão requerida n. 439).
NICOLAU CEZAR (1.754), filho de Júlio Augusto Cezar e
de Albertina Cezar, nascido a 27 de agosto de 190S, no
Districto Federal, motorista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação r e querida n. 1.447).
JOÃO DO CARMO DE GOUVEA REGO (1.739), filho de Rodolpho Cancio do Rego e de Maria do Carmo de Gouvea
Rego, nascido a 16 de julho de 1904, em Recife, no Estado
de Pernambuco, advogado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Lagoa.
(Qualificação ex-of ficio
jg
"77 J
PEDRO CAMILLO DOS SANTOS (1.803), filho de João Camillo dos Santos e de Sebastiana Mello dos Santos, nascido a 29 de julho de 1910, em São Luiz do Quintunde,
no Estado de Alagoas, typograho, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida n. 1.749).
ALTAIR MIRANDA (1.744), filho de Augusto Vidal de Miranda e de Maria Vidal de Andrade, nascido a 28 de
junho de 1910, em Itatiaia, no Estado do Rio de Janeiro,
empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Gávea. (Qualificação
cx-officio
B . E. 8 4 ) .
JOÃO ANTONIO LOPES (1.730), filho de Antônio Lopes
Coelho e de Maria da. Conceição, nascido a 15 de janeiro
de 1905, no Districto Federal, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea.
(Qualificação dequerida n . 982).
ANDRÉ CAVALCANTE DE ALBUQUERQUE NETTO (1.713),
filho de Adolpho Cavalcanti de Albuquerque e de Francisca Pontual Cavalcanti de Albuquerque, nascido a 30
de novembro de 1905, em Recife, no Estado de Pernambuco, industrial, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificarão requerida
n . 1.405).
ARTHUR MARTINS DE LIMA (1.729), filho de José Martins
de Lima e de Alice Luiza Vergueiro de Lima, nascido
a 19 de abril de 1900, no Districto Federal, motorista,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gávea. (Qualificação requerida n. 3.076).
RUBEM CORREIA DE SOUZA (1.715), filho de Mariano de
Souza e de Belmira Correia de Souza, nascido a 27 de
dezembro de 1905, no Districto Federal, funecionario aa
Caixa Econômica, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio
B . E . 69).
MARIO RODRIGUES (1.690), fiiho de João Baptista Rodrigues e de Ophelia Rodrigues, nascido a 1 de novembro
de 1903, no Districto Federal, empregado no commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Gávea. (Qualificação requerida B. E. 42 n. 1.696).
ROMEU DE LIMA LEAL ) 1.637), filho de Francisco Pires
Ferreira e de Alzira de Lima Leal, nascido a 6 dc agosto
. de 1898, em Barbacena, no Estado de Minas Geraes,
commerciante, casado, com- domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida
B . E. 42 n. 6.259) .
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MANOEL PEREIRA PINTO ( l ' 6 8 6 ) , filho de Francisco Pe»--íiUiz, Li LAR INI (1.767), fiiho de João Cicarini' e de Jose•pliina Russo, nascido a 14 u e maio de 1904, nc Districto
reira Pinto e de Rosalina Maria da Conceição, nascido
Federai, mecânico, ,casado, com domicilio eleitoral no
a 25 de julho de 1900, em Paty de Alferes, no Estado
district.o_münicipal da Gávea. (Qualificação requerida,
do Rio de Janeiro, empregado da Caixa Econômica, casado, com. domicilio eleitoral no districlo .municipal de . . n. l-.746>)"~-* "
AGENOR JOSE'. PEREIRA (1.693), filho de- Camillo .José PeCopacabana^ (Qualifica: ão ex-officio B. E . 69).
reira e de Maria Justina Pereira; nascido a 14 desmarco
FRANCISCO NORBERT (1.564), filho de Justin Norbert e .
de 1911, em Páo Grande, Estado do Rio. de Janeiro, do
de Marie Jeanne Norbert, nascido a 29 de novembro de
commercio, Solteiro, com doríiicilió' eleitoral no districto
1889. em Guaratinguetá, no Estado de São Paulo,' medico, municipal da Gávea. (Qualificação requerida,' n. 2.069.)
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
CARLOS JOSE' JOORI3 . (1.719), filho de João Francisco
Lagoa. . (Qualificarão requerida n. 2.005).
Jooris e de Helena Stael, nascido a 3 de julho de 1908,
MELCHIADES GOMES JARDIM'(1.347), filbo de José Gomes
no Districto Federal, operário, casado, com domicilio
Jardim e de Thereza Rosa.da Conceição, nascido a 2 de
eleitoral no districto municipal da Lagoa. (Qualificação
novembro de 1902, em São Pedro da Aldeia, Estado do
requerida, n. 1.332.)
Rio de Janeiro, empregado no commercio, solteiro, com '
domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. JOSE' DA COSTA SOL (1.714), filho de Luiz da Costa Sol
e de Ermelinda Rosa da Costa, nascido a 17 dè agosto de
(Qualificação requerida B . E . 76 n . 708).
1891, em Portugal, proprietário, casado, com domicilio
LEON HENRY DONY (1.154), filho de Leon Prudent Dohy .
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação
requerida, n. 1.520.)
e de Henriqueta Sanderson, nascido a 3 de julho de 1892,
no Districlo Federal, operário, solteiro, com domicilio ALFREDO DELGADO' DE MORAES (1.756),' filho de Manoel
eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Quali- , • Cordeiro de Moraes e de Laudiccna Delgado de Moraes,
nascido'a 15 de junho de 1900, em Cachoeira, Estado de
ficação requerida-B.v E . .80 n. 1.154).
São Paulo, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
ARTHUR MARQUES FILHO (1.722), filho.de Arthur José '
districto municipal da Gávea. (Qualificação requerida,
Marques e de Amélia' Eurydicé dã. Fonseca, nascido' a
n. 1.141.)
11 de outubro de 1903, no Districto Federal, operário,
solteiro,, com domicilio eleitoral no districto mumcipal .- PAULO MA RI AN NO TAVARES (1.750), filho de Mariano
de Lagoa. (Qualificação requerida n. 1/993).
. José Tavares; e de Maria Custodia da Conceição, nascido
ARGEMTRO PENEDO COELHO (1.720), filho de Melchior
a 24 de julho de 1908, em Conservatório, Estado do Rio
Coelho e de Maria Penedo Coelho, nascido a 15 dè se-de Janeiro, operário, casado, com domicilio, eleitoral no
tembro de 1897, no Districto Federal, operário, solteiro, - - distrieto municipal de Copacabana. (Qualificação requecom domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa.
r i d a — B . E. 61, n. 6.845.)
(Qualificação requerida íí. 1.721).
ADOLPHO MAYER (í.733), filho de Leo Mayer e de Paulina
JOÃO TEIXEIRA DIAS (1.879), filho de José Teixeira Dias
Helmlinger Mayer, nascido a 8 de agosto de 1897, em
e de Annà Teixeira de Jesus, nascido a 23 de setembro
Flinchingen, Allemanha, commerciante, casado, • com dode 1911. no Districto Federal, empregado no comnr-reio,
micilio eleitoral no districto municipal, da Gávea. (Quasolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
lificação. requerida, n . 2.454.)
de-Lagoa. (Qualificação requerida n. 1.622).
HAROLDO ALBERTO DA SILVA (1.726), filho de Carlos AICARLOS CAMILLO DOS SANTOS (1.801)-, filho de João
• berto da Silva e de Izaltina Rosa da Silva, nascido a 22
Carneiro dos Santos e.de Sebastiana Mello dos Santos, de agosto de 1914, no Districto Federal, operário, solnascido_ a 11 de mar o de 1913, em São Luiz Quitungo, •
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
no Estado de Alagoas, operário, casado, com domicilio
Copacabana. (Qualificação requerida — B . E ' . 70. n u eleitoral no dislricto municipal-de Copacabana. (Qualimero 470.)
<
ficação requerida n . - 8 3 1 ) .
LORIVAL MUNIZ DO AMARAL (1.707).. filho de Francisco
GERALDO C. SOARES "(1.886-, filho de Euelydes da Costa
Muniz do Amaral e de Mafalda da Cunha, nascido a 18
Soares e de Nidia Carrilho Soares, nascido a 9/dé maio
de outubro de 1906, em São Gonçalo, Estado do Rio de
de 1916, no. Districto Federal, bancário, solteiro,- com.
Janeiro, do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
domicilio eleitoralno districto municipal do Copacabana.
no districto de Lagoa. (Qualificação requerida, n. 2.033.)
(Qualificação ex-officio B. E. 69).
JOÃO
FERNANDES SILVA (1.785),- filho de Fernandes BerF.URICO DOS SANTOS ANDRADE (1.728). filho de José S e - '
toldo da Silva e de Gertrudes Maria do Rosário, nascido
bastião dos Santos Andrade e.de Cândida da Costa Vianna,'
a 24 de junho.de 1886, em Victoria (Estado dr. Espiirto
nascido a 9 de setembro de 1909, em Niçtheroy, no Estado
Santo), pedreiro, casado, com domicilio eleitoral no disdo Rio de Janeiro, empregado no commercio, casado,
municipal de Lagoa (Qualificação requerida u u com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. • , tricto
me 1.712.)
(Qualificação requerida B. E . 74 n. 657).
GERSON VIEIRA MACHADO (1.772), filho de Edgard Soares
OTTO VOLL (1.724), filho de "Carlos Voll e de Bertha VolI,'
Machado e de Honorina Vieira Machado, nascido a 22 de
nascido a 1 de abril de 1883, em Pommerania, Allemajaneiro de 1912, no Districto federal, guarda nocturno,
nha, jardineiro, viuvo, com domicilio eleitoral no distrisolteiro, com domicilio eleitoral no distrito municipal
cto municipal da Gavêa. • (Qualificação ex-officio
—' ' • de Lagoa. (Qualificação requerida n. 1.134.)
B. E. 84.)
LEON1DAS DE SOUZA MENDES (1.771), filho de Renato de
Souza Mendes e dè Leontina de Leonta Michel, nascido
ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS JÚNIOR - (1.732 ), filhoo "
a 1 de setembro de 1909, no Districto Federal, do com-de Antônio de Oliveira Santos e cle/Graeihda da Silva
niereio, casado, com domicilio eleitoral na districto m u Santas, nascido a 18 de. novembro de 1902, o Districto
de Gávea. (Qualificação requerida n. 4.013.)
Federal, do commercio,. solteiro, com domicilio eleitoral- JOÃOnicipal
ROBERTO MACIEL (1.755), filho de Roberto José da
no districlo municipal de Lagoa. (Qualificação reque- •
Silva e de Martha Maria da Conceição, nascido a 24 de
rida, n. 1.485.)
setembro de 1901, em Leopoldina (Estado de Minas GeMARIA JOSE' PARANHOS (1.647), filha de Arthur Alves da
raes;, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no disRocha Paranhos e de Maria do Rosário de Oliveira Patricto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida, B. E.
ranhos, nascida a 7 de janeiro de W03, no Districto F e 73, n. 532.)
.
deral, funccionaria da Caixa Econômica, desquitada, com ÁLVARO DE MEDEIROS PEREIRA (1.876), filho de José
domicilio eloitoiul no districto municipal de Copacabana.^
.Joaquim Pereira Júnior e de Anna de Mcoleiros Pereira,
(Qualificação ex-officio — B. È. 77.)
naseido a 29 de outubro de 1890, no Districto Federal,
ATTILA GUILHERME TBN1US (1.718)/filho de João Carlos
do commercio,. casado, com domicilio eleitoral no dis- ,
Gustakvo Tenius e de Bertha Joanna Margarida Teníus, / .
tricto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida
nascido a 8 de fevereiro de 1908, em União-da Victoria,
n. 1.468.)
Estado do Paraná, do commercio, casado, com domicilio, PLÁCIDO MARIA FERNANDES (1.656), filho de Joaquim
eleitoral no' districto municipal de Copacabana. (QuaFernandes e de Albina Corrêa Fernandes, nascido a 20
lificação requerida, n. 1.998.)
de maio de 1912, no, Districto Federal, despachante, solteiro, com domicilio'eleitoral no districto. municipal de»
AMADEU PASSERI (1.697), filho de Carlos Passeri e do
Lagoa. (Qualificação requerida, B. E. 67, n. 204.)
. Amélia Constando Passeri, nascido a 20 de março dc
1897.. no Districto Federal, operário, casado, com domi- MIGUEL MORAES FILHO (1.555), filho dc Migue' Antunes
de Moraes Filho e de Maria Soares da Costa,.nascido a
cilio eleitoral uo districto municipai de Copacabana.
16 de novembro de 1923, .em Itaborahy (Estado do Rio
(Qualificação requerida,- n. 1.914.)
_
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de Janeiro), fimciconario publico/solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação
requerida; B. E. 76, n. 810.)
ARTHUR NAPOLEÃO BORGES FILHO (1.761), filho de Art h u r Napoleão Borges e de Julia de -NovaQS> Borges, nascido a 1 de abril de 1878, no Districto Federal, funecionario aposentado, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de aGvea. (Qualificação requerida numero 877.)
JOSE' DE MELLO SATTAMINI (1.473), filho de João Baptista Sattamini e de Anna de Mello Sattamini, nascido
a 4 de março de 1914, em Victoria (Estado do Espirito
Santo), estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida, B. E. 74, n. 666.)
ÁLVARO CUSTODIO MARTINS (1.764), filho de Custodio
Francisco Martins e de Maria Honoria Tavares Martins,
nascido a 31 de março de 1886, em Recife (Estado de Pernambuco), professor, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida
n. 1.120.)
LYDJO PEREIRA SAMPAIO (2.120), filho de Victoriano P e reira Sampaio e de Felicia Pereira Sampaio, nascido a
3 de novembro de 1903, em Conceição do Almeida (Estado da Bahia), funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação B. E. 70.)
ANTONIO MARTINS IGNACIO (2.12Í), filho de Martins José
Ignacio e de Balba Sabina de Jesus, nascido a 10 de fevereiro de 1907, em Juiz dc Fora (Estado de Minas Geraes). funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.' (Qualificação "ex-officio", B. E. 70.)
ARLINDO JOSE' DE FREITAS (2.122), filho de Prudeacio
José de Freitas e dc Germana José de Freitas, nascido a
' 12 de janeiro de 1895, uo Districto Federal, sargento da
Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Lagoa. (Qualificação "ex-officio". B. E. 78.)
ARGEMIRO FERREIRA DOS SANTOS (2.123), filho de J u nino Ferreira dos Santos e de Izidoria Ferreira dos Santos, nascido a 12 de dezembro de 1894. em São Salvador
Estado da Bahia), sargento da armada, casado, com-domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação "ex-officio", B. E. 75, n. 289.)
MANOEL CASEMIRO DE OLIVEIRA (1.437), filho de Casemiro de Almeida e de Brasilina Maria Joanna, nascido
a 15 de novembro de 1905. em S. José do Rio Preto, E s tado do Rio, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Copacabana. (Qualificação r e querida n . 16).
MAR1ETTA WERNECK, (1.438), filha de Arnaldo Pinheiro
Werneek e de Marietta Pinheiro Werneek, nascida em
17 de março de 1913, no Districto Federal, domestica,
solteira, com domicilio eleitoral no distrieto municipal
d« Lagoa. (Qualificação requerida, n . 903).
MARIA DA CONCEIÇÃO NARCIZO, (1.455), filho de Elas de
Souza Brasil e de Engracia Linhares Brasil, nascido a 15
de janeiro de 1895. em Mar de Hespanha, Estado de Minas Geraes, domestica, casada, com domicilio eleitora!
no districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida, n, 1.205).
ELCAH CARVALHO DE V1LLAS BOAS (1.450), filho de José
Cândido de Souza Carvalho e de Arminda de Paula Carvalho, nascido a 14 de maio de 1903, em Ipú, Estado do
Ceará, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida, nUv
ir. ero 1.671)
LLIIZ DE VíLLAS BOAS, (1.457), filho de Luiz de Castro
Villas Boas e de Evangelina Peres Villas Boas, .nascido
a 15 de novembro de 1899, em Angra dos Reis, Estado
do Rio, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida,
,
r. 1.890).
DAMANDO VAZ, (1.458), filho de João Manoel e de Etelvina
•Rosa, nascido a 3 de maio de 1895, no Districto Federal,
operário, casado,, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Lagoa, (Qualificação requerida n . 1.576).
ÁLVARO BORGES VILLA LOBOS, (1.424), filho de Eugênio
Villa Lobos e de Amanda Borman de Borges, nascido a 2
de fevereiro de 1903 no Districto Federal, funecionario
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio" n u mero 70)
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HARRV RAKE ESTILE, (1.428), filho de Harry George E s till e de Edith Estill, nascido a 10 de agosto de 1898, no
Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral rio distrieto municipal de Copacabana. (Qualificação reauerida, n . 460).
ANTONIO MONTEIRO DE MAGALHÃES (1.430), filho
de
Antônio Monteiro Magalhães e de Maria Pinto da Silva
Mígalhães, nascido a 20 de agosto de 1915, no Districto
Federal, commercio, • solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal <Je .Copacabana. (Qualificação r e ouerida, n . 1.603).
MANOEL FERREIRA MARTINS (1.433), filho de José F e r reira Martins e de Ermelinda Amélia.Rosa Martins, nascido a 5 de outubro de 1906, em S. Paulo, Estado de São
Paulo, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
distrieto municipal de Copacabana. (.Qualificação r e querida n. 1.638) .
NELSON SPINOLA TEIXEIRA, (1.434), filho de Deocleciano
Pires Teixeira e de Anna Spinola Teixeira, nascido a 3
do setembro de 1903, em Caitote, Estado da Bahia, engenheiro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
iiivmcipal de Copacabana. (Qualificação requerida, n u mero 970).
MARIO NOVIS, (1.436), filho de Alfredo Novis e de. Mariada Silva Pereira Novis, nascido a 22 de junho de 18'95,
br. Ipú, Estado do Ceará, commercio, solteiro, com dom••cilio eleitoral no districto de Copacabana. (Qualificação requerida n . 1.174).
DOMINGOS JOSE' ALVES (1.418),, filho de José da Costa e
de Athanazia Thereza da Costa, naseido a 4 de agosto de
1876,, em Vallença, Estado do Rio, funecionario publico,
• casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Copacabana. (Qualificação "ex-officio", n . 70.)
JOSE' RAUL (1.419), filho de Raul José Ignacio e de Anna
Maria da Conceição, nascido a 10 de abril de 1903, em
Belém, Estado do Rio, funecionario publico, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Copabacana.Qualificação "ex-officio", n . 70.)
WALTER MORAES DO ESPIRITO SANTO (1.420), filho de
Henrique José Esteves o de Hermogenes Neyva de Moraes,
nascido "a 23 de junho de 1912, no Districto F e deral, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação
"ex-officio", n . 70.)
.
MANOEL DA SILVA (1.421), filho.de Marcellino da Silva ei,
de Rachel Maria da Conceição Silva, nascido a 16 de maio
de 1908, no Districto Federal, funecionario publico, sol-.
teiro, com -domicilio eleitoral no districto municipa! de
Copacabana. (Qualificação "ex-officio", n . 70.)
JOÃO ALVES DANTAS (1.422), filho de Manoel Alves Dantas
e de Maria Magdálena de Jesus, nascido a 11 de junho de
. . 1900, em Nossa Senhora das Dores, Estado de Sergipe, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copabacana. (Qualificação "ex-officio", n. 70.)
WALDEMIRO MARQUES DA SILVA FERREIRA (1.423), filho
de Francisco Marques da Silva Ferreira e de Jorge Marques da Silva Ferreira, nascido a 26 de dezembro de 1909,
no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação "ex-officio", n . 70.)
RUBEM MACHADO (1.412), filho de Eduardo Alberto Machado
e de Leonor Vianna Machado, nascido a 16 de outubro de
1912 no Districto Federal, funecionario publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio", n . 70,.)
OLYMPIO DE SOUZA, (1.413), filho de Belarmino de Souza 6
de Victoria Maria de Souza, nascido a 16 de novembro
de 1904, em Valença, Estado cio Rio, funecionario publico,
casndo, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Copacabana. (Qualificação "exr-officio", n . 70.)
NEWTON SIMAS (1.414), filho de Sylvio Simas e de Magdálena Bittencourt Simas, nascido a 2 de novembro de 1914^,
no Districto Federal, funecionario publico, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal do Copacabana..
/Qualificação "ex-officio", n . 70.)
JOÃO GALILEU MAGALHÃES (1.415), filho de Balbino Magalhães e de Florentina Magalhães, nascida a 28 de março
de 1893, funecionario publico, casadV), com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação
"ex-officio, n . 5.)

Sexta-feira

BOLETIM ELEITORAL

31

Agcato de 1934 3229

tado de _São Paulo, empregada de^cartorio, solteira, com
SXELLA ViLLAB01M( 1.-416), filha de Augusto .Gçsar Villadomicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Quaboim' e de Maria Antonieta Villaboim, nascida a 12. de j a lificação requerida, n . 1.903.)
neiro de 1914, no Districto Federal, funecionario publico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de JAYME TUPY DE OLIVEIRA (1.461), filho de Onofre da Silva
Oliveira e de Nair de Oliveira, nascido a 11 de dezembro
Copacabana. (Qualificação "ex-officio", n . 70.)
de 1913, no Districto Federal, bancário, solteiro, com domiFELIPPE DA SILVA EVANGELISTA (1.417), filho de João
cilio eíeitoral no districto municipal de Copacabana.
Evangelista da Silva e de Vicencia FSwripes de Campos da
(Qualificação ex-officio, n . 6 9 ) .
• '
Silva, nascido a 19 de setembro de 1919, nó Districto F e deral, funecionario publico, casado, com domicilio elei- ARISTÓTELES ALVARES SOUZA COUTINHO (1,781), filho
de Theophilo Alvares Souza Coutinho e de Maria Augusta
tora! no districto municipal de Copacabana. (Qualificação
G , Coutinho, nascido a 14 de setembro de 1873, em Viex-officio, n . 70.)
ctoria, Estado do Espirito Santo, dentista, casado, com doGILDA-FONTENELLE
(1.405), filho de Vital do Espirito
micilio eleitoral no districto municipal tíe Copacabana.
. Santo Fontenelle e de Castorina de. Oliveira Fontenelle,
(Qualificação requerida.)
:
nascido a 4 de junho de 1907 no Districto Federal, funcionário publico, casado,. com domicilio eleitoral no dis- GRÀZ1ELLA DE "CARVALHO TUPP.ER \l 70'.), filha de Raul
Tupper e de Alexandrina de Carvalho Tupper, nascido a
tricto municipal de Lagoa. (Qualificação "ex-officio" —
5-de novembro de 1900, no Districto Federal, domestica,
B . E . n . 78.)
•
.
• solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal do
WALTER LIMA DA ROSA (1.407), filho de Francisco Garcia
Lagoa. (Qualificação requerida.)
da Rosa-Júnior è de Cândida Lima da Rosa, nascido a 9
de fevereiro de 1914 rio Districto' Federal, funecionario "MARIA DA CONCEIÇÃO MAC-DOWELL TORRES MIRANDA
(1.595), filha de Antônio Torres Miranda Filho e de.Ma-publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u ria Venahçia Mac-Dowell Torres Miranda .nascida a 20
nicipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio" — B .
de agosto de 1910, no Districto Federal, fun?cionaria p u E . n. 10.) ••' .
blica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u n i MANOEL DOS SANTOS (1.408),; filho de Antônio Augusto e
cipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio — B . E . '
de Constância dos. Santos, nascido a 13 de julho de 1912
73 n . 2 ) .
•
"
-.
no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, cons
domicilio eleitoral no districto m u n i c i p a l d e Copacabana. CASTORINO FRANCISCO PINHEIRO (1.596), filho de F r a n (Qualificação "ex-officio" — B . E-.. n. 70.)
cisco Pinheiro e de Germina -Rosa Azevedo .Dias, .nasciASCENDINO GOMES DA. SILVA DANTAS (1.409), filho de
do a 4 de maio de. 1891, em Porto Alegre, Estado do Rio
Manoel Gomes da Silva e de Olecidina da Silva Dantas",
nascido a 15 de agosto de 1903 em-Maceió, Estado de Ala- .... .Grande do Sul, operário publico, casado, com domicilio,
eleitoral nó districto municipal de Gavèa. (Qualificação
goas, funecionario .publico,:- solteiro, com -domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualifia- >' ex-officio — B . E . , 4-4-33, n. 72).
ção "ex-officio" — B . E. n. 70.)
• ' \ ' : CEZAR BIOLCHINI (1.59,7), filho de, Alberto Boichini e do- Lily Biolchini, nascido a-6, de abril de 19.13, no Districto
PEDRO.JOSE' DOS SANTOS (1.410), filho de Joaquim XaFederal, official da- armada, solteiro, com comicibo elei• - vier dos Santos e de Ztilirdra Bezerra dos Santos, nascido
toral no districto municipal de' Copacabana,. '(Qtialiíica-à 31 de dezembrode 1901; em Olinda, Estado de Pernamição ex-officio — B. E . 17-8-34, n. 75).
buco. (Quatificação'-"cx-officio" — B . E . n. 70.) ' OSWALDO ,DE OLIVEIRA BASTOS (1:411), filho de Joa- BENEDICTO SIMÕES BENTES (lv598), fitho d<j Antônio Simões Bentes e de Emilia Simões Rentes, nascido a 3 de
quim de Oliveira' e de Joanna de Oliveira, nascido a 5
janeiro de 1900, em' Belém, Estado do Para, sargento da
de junho de 1899 no Distrieto Federal, funecionario p u arrriada, casado, cóm domicilio eleitoral no' districto de
blico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u i 'Lagoa. (Qualificação ex-officio — B . E . , 17-8-34, H. 75).
cipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio" — B . E .
FRANCISCO ARTHUR.LEITE DE BARROS (1.539), filho de
n . 70.)
-c
. . . .
••• •
ISABEL. LUCH DA FROTA PESSOA (1.400), filho de E m i - * Arthur Napoleão de Barros é de Paulina Leite de Barros,
nascido a "14 de outubro de 1892, em São Paulo, official •
liano F . de Andrade'Pessoa e de Maria A. da Frota Pes-da marinha, -casado, com domicilio eleitorai no districto
soa, nascido a 4 de ..abril de 1881,'no Ceará, funccionaria
municipal de Lagoa. (Transferencia).
publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio"— B . MATHILDE BANDEIRA DE MENDONÇA AMARAL (1.571),
E. n.79.)
• filha de Manoel Ignacio Carvalho Mendonça e de Laura
HOLANDA XAVIER DE OLIVEIRA. (1.401); filho de Adolpho
Carvalho de Mendonça, nascida ã 24 de março
Xavier de" Oliveira o de Josephina*Sesia de Oliveira, nas- . : Bandeira
de 1889, ^ m Cantaga.llo, Estado do Rio de Janeiio, dõGido a 23 de agosto de 1912' no,Districto Federal, funccio• mestiça, casada, com domicilio eleitoral no districto m u naria publica, solteira, com domicilio eleitoral no distrinicipal de Lagoa. (Qualificação requerida — B . E . ' n u cto municipal de Lagoa. (Qualificação "ex-officio" — B .
mero 1.175). •'
. "
.11 n . 7 8 : ) '
'
•
IGNACIO FERREIRA GUIMARÃES (1.402), filho de Emilio MOACYR TEIXEIRA CAMPOS (1.508), filho de Júlio Jacintbo Teixeira.Campos ede Julia iVeira Teixeira Campos,
Fernandes da Costa Guimarães e de Maria Amélia F e r nascido a 12 de maio de 1901, no Districto Federal, comreira Guimarães, nascido a 7 de março de 1890 em Baemercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u peridy, Estado de- Minas Geraes, "..funecionario-publico,
nicipal de Copacabana. (Qualificação requerida).
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Copacabana.. (Qualificação "ex-officio" — B . E . nu- GENOVEVA LOPES (1.509), filha de Amado-Lopes e de Clementina Lobes Lopes, nascida-a 7 de setembro de 1911,
, mero 78.)
no. Districto Federal, funecionario publico, solteira, com
MARGARIDA SILVA BITTENCOURT (1.403), filho de Madoinicilio eleitoral- no districto municipal de Gávea.
• ., noel Corrêa, da Silva e de' Maria Amélia Avilanale Silva,
(Qualificação
ex-officio).
nascido a 19 de junho de 1896 em Portugal, funccionaria
publica, casada, com domicilio eleitoral no districto mu- EDMUNDO MARTINS LIMA (1.510), filho de José Martins
de Lima e de Alice Luiza'Vergueiro Lima, nascido.a 13
nicipal de Lagoa.
(Qualificação "ex-officio" "— B . ^ E .
de fevereiro d e . 1903, no Districto Federa'., commercio,
n . 74.)
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
MARIA DA CONCEIÇÃO DOS SANTOS (1.404), filho de João
. Gávea. (Qualificação, requerida') .. .
•
Adolpho dos Santos e de. Maria Mendes dos Santos, rias' cido a 8 de dezembro de 1913 no Districto Federal, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no-dis- OSWALDO -FONSECA (1.511), filho de Matheus Fonseca é cio"
Julia Fonseca, nascido a 29.de outubro de 1913, no Dis-.,
tricto municipal de Lagoa. (Qualificação "ex-officio" —
- tricto. Federal, operário, solteiro, com domicilio eíeitoral
B. E. n. 74.)
KO districto municipal de Gávea (Qualificação requerida). '
'JOSE' CARLOS JATAHY (1.405), filho de Arthur Carlos J a tahy e dc Graziela Ribeiro Jatahy, nascido a 6 de dezem- CASEMIRO TEIXEIRA DA FONSECA (1.512), íilho de José
Teixeira" da Fonseca e de Angelina Teixeira, nascido a
bro de 1913 no Districto Federal, funecionario publico,
11 de outubro de 1911, na Capital Federal, operário, ca-.,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
sãdo, com domicilio eleitoral no'districto municipal de..
de Copacabana. (Qualificação "ex-officio" — B . E . n u Lagoa. (Qualificação requerida). .
mero 70.)
HELENA DE ALMEIDA (1,459), filha do Dr. Thomaz de Vol- MARIA DOS ANJOS ALVES SILVEIRA (1.513), filho de Alexandrino Alves de banfnna e de Cândida Maria da Conney de Almeida e de Julieta Laurinda de Almeida, nasceição, nascida, a 2 de janeiro de 1896, em Pau d'Allis,
cida a 28 dc julho de 1913, em São José do Rio Pardo. E s 1
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turai < uo aisiricto municipai ue ü a v e a . iQua.'ii:t-in;viv r e j*,. ue. Periirtiiii-juco, domestica, ousaua, com rionueilio eíei' q u e r i d a — B . E . 6, n. 4.750.)
toral uo districto municipal »de Gávea. (Qualificação r e ANTONIO JUVENAL CRUZ (1.539), filho de Francisco J u querida) ,
venal Cruz e de Ernestina Victorino dos Passos, nascido
ALM1R GODOFREDO DE ALMEIDA e CASTRO (í.514}.. fia 5 de maio de 1915, em Santa Barbara, Estado de Minas,
lho de Miguel Joaquim Almeida e Castra e de Maria Silempregado' publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
va de Almeida e Castro, nascido a 4 de dezembro.
de
districto municipal da Lagoa. (Qualificação
ex-officio
1910, em São Salvador, Estado da Bahia, medico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
— B . E . l°-8-34, n . 934.)
Lagoa. (Qualificação cx-officio — B . E . u. 7 8 ) .
PAULINO DE ASSIS RODRIGUES (1.542), filho de Antônio
JOSE* MATHEUS FILHO (1.519), fiiho de José Matheus dos
_ José Rodrigues e de Nazaria Pereira de Assis, nascido a
Santos e de Rufina Maria da Conceição, nascido a. 15 de
18 de maio de 1896, em Rio Bonito, Estado do Rio de
janeiro de 1909, em. Boquim, Estado de Sergipe, empreJaneiro, commercio, solteiro^ com domicilio eleitoral no
gado publico, solteiro, com domieiiio eleitoral no districto
districto municipal da Lagoa.. (Qualificação requerida —
municipal de Copacabana. (Qualificação requerida.);,
n . 1.551.)
JOAQUIM DA SILVA DIAS (1.520), filho de Antônio Joaquim ANNIBAL DE MELLO PINTO (1.543), filho de Antônio José
Dias e de Anna da Silva Dias, nascido a 4 de dezembro
Pinto e de Lupercina Mello Pinto, nascido a 8 de dezemde 1899, no Distrieto Federal, operário, solteiro, com dobro de 1911, no Districto Federal, engenheiro architecto,
micilio eleitoral no districto municipal da 3" zona. (Quasolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
lificação requerida.)
.
de
Copacabana. (Qualificação requerida — B. E. l'-S-34,
JANDYRA* MOREIRA PADRÃO, filha de Joaquim Moreira Pa. n . 6ô.)
drão e de Leopoldina Almeida Padrão, nascida a l í de dezembro de 1912, no Districto Federal, empregada p u - MOYSiiS ALVES CARNEIRO (1.550), filho de Joaquim Alves
" Carneiro e de Galdina Alves, nascido a 13 de dezembro
blica, solteira, com domicilio eleitoral no districto munide 1890, em Inhanbupe, Estado- da Bahia, operário, cacipal de Lagoa. (Qualificação ex-officio — B . EL de 1-8,
sado, com domicilio eleitoral rro districto municipal de
n . 1.934.)
Copacabana. (Qualificação r e q u e r i d a — B . E . l°-8-34.)
ÜEUSA LIMA E CASTRO (1.522), filha de Manoel da Cosia
Lima e Castro e de Phiiomena Guedes de Castro (fal- FiDIR DIAS DE CARVALHO ROCHA (1.566), filho de Haroldo Dias Carvalho Costa e de Julia Dias de Carvalho
lecida). nascida a 26 de, março de 1915, nc Districto FeCosta, nascido a 28 de julho de 1911, no Estado do Rio,
deral, empregada publica, solteira, com d-vimcilro eleitoofficial de marinha, solteiro, com domicilio eleitoral no
ral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação ex-ofdistricto municipal de Copacabana. (Qualificação exficio — B . ' E . , ' d e 1-8, n. 1.934.)
officio — n. 1.566.)
1SAIAS FLORENTINO RAMOS (1.524), filho de Floreiitmo
Antônio Ramos e de Marianna Soares da, Conceição, nas- RUY VIEIRA DE SOUZA (1.567), filho de João Vieira Souza
cido a 16 de fevereiro de 1915, no município de VassouFilho e de Luzia Vieira de Souza, nascido a 10 de julho
ras, Estado do Rio,, operário, solteiro, com domicilio eleide 1911„ em São Luiz, Estado do Maranhão, offieiai da
toral no districto municipal da Gávea. (Çualificação r e Armada, solteiro com domicilio eleitorai no districto m u querida.)
nicipal de Copacabana. (Qualificação ex-of ficio.)
SALIM GAMINERI (1.525), filho de Said Gamraen o de Edma TÁCITO REIS DE MORAES REGO (1.568), filho de Fábio
Gamineri, nascido a 15 de maio de 1910 em Niçtheroy,
Hostilio Moraes Rego e de Alzira Reis de Moraes Rego,
Estado do Rio, commercio, solteiro, com domicilio eleinascida a 8 de março de 1882, no Districto Federal, offitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificacial da Armada casado, com domicilio eleitoral no disção requerida.)
triclo municipal de Copacabana. (Qualificação
exSEBASTIÃO MONTEIRO (1.527), filho de Antônio Monteiro
officio.)
e de Maria José Tavares Leite, nascido a 25. de dezembro ANTONIO NOGUEIRA DE SÁ (1.589), filho de Manoel Nod e 191Ü, no Districto Federal, operário, solteiro, com dogueira de Sá e de Florinda Nogueira de Sá, nascido a
micilio eleitora! ao districto municipal da Gávea. (Quali20 de junho de 1911, no Districto Federal, official de
ficação requerida.)
Marinha, solteiro-, com- domicilio eleitoral no districo m u JOÃO MENDES (1.529), filho de Sebastião Mendes e de Custonicipal de Copacabana. (Qualificação
ex-officio.)
dia. Gomes, nascido a 11 de julho de 1913,. no Distrieto
RAYMUNDO
TITO
DA
SILVA
(1.565),
filho
de
Antônio FerFederal, operário, solteiro, com domicilio sleitorai no disreira da Silva e de Maria Edíth da Silva, naseido a 24
tricto municipal de Gávea. (Qualificação requerida.)
de outubro de 1904, em Belém, Estado do Pará, sargento
MARIO ANTONIO PEREIRA (1.530), filho de Aceaeio Anda Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto
tunes Pereira e de Alice Braga Pereira, "ascido a 18 de
municipal da Lagoa. (Qualificação
ex-officiot,)
abril de 1906, no Districto Federal, medico, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal da 6 zona. CARLINDA DE ALMEIDA PAIVA (1.549), filha de Manoel
Henrique dé Almeida e de Almerinda Aldina de Almeida,'
(Qualificação requerida n . 1.498.)
nascida a 20 de março de 1904, no Districto Federal, caGERALDO DE LACERDA RODRIGUES (1.531), filho de Resada, com domicilio eleitora! no districto municipal da
nato Lacerda Rodrigues e de Josina Villela de Lacerda RoGávea. (Qualificação requerida.)
drigues, nascido a 11 de fevereiro de 1915, em Ubá, E s tado de Minas Geraes, estudante, solteiro, eom domicilio ANTONIO DE MAGALHÃES JORGE (1.501), filho, de Joaeleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação
quim Sebastião Jorge e de Amélia de Magalhães Jorge,
requerida n. 1.256.).
nascido a 29 de abril de 1899, em Santa Thefeza, Estado
BEATRIZ DE SIQUEIRA FRANCO (1.533), filha de João
do Rio de Janeiro, imprensa solteiro, com domicilio
Jorge de Siqueira Franco e de Maria H. Boavista de Sieleitora! no districto municipal da Lagoa. (Qualificação
queira Franco, naseido a 17 de agosto de 1907, no Dis• requerida.)
tricto Federal, familiar, solteira, com domicilio eleito- GIRANDINA DE CARVALHO (1.500), filha de Adherbal J a ral no districto municipal de Gávea. (Qualificação r e guary Carvalho e de Eulina Clara de Carvalho, nascida a
querida n. 447.)
23 de agosto de 1907, no Districto Federal, domestica,
.JJOURDES MARIA PONCE LEAL, filha de Joaquim Castro Nusolteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
nes Leal e de Julieta Ponce Leal, nascido a 4 de março d e
de Copacabana. (Qualificação requerida.)
1913, no Districto Federal, domestica, solteira, com do- ORESTES PAULINO (1.505), filho de Umberto Paulino e dé
micilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (QuaSantina Fernaknio, nascido a 6 de dezembro de 1909,
lificação requerida.)
em Campinas, Estado de São Paulo, commercio, solteiro,
FLORIPES DE SOUZA AMARAL (1.535), filho de Victor de
com domicilio eleitoral no districto municipal da Lagoa.
Souza Amaral e de Blisa da Silva Amaral, naseido a 25 de
(Qualificação requerido.)
de dezembro de 1910, em Nova Iguassú, Estado do Rio,
ARMANDO
DE' OLIVEIRA (1 .,506),. filho de Francisco de Olioperaria, solteira, eom domicilio eleitoral no districto
veira e de Edwige T. de Oliveira, nascido a 14 de abril
municipal de Copacabana.. (Qualificação: requerida n u de 1913, no Districto Federal, empregado publico,, solmero 3.955.)
teiro, com domicilio eleitora! ho distrieto municipal da
HUMBERTO LUCIOTI (1.536), filho de João Lucioti e de
Lagoa. (Qualificação
ex-officio.)
• Thereza Mattesco, nascido a 20 de agosto de 1915, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio elei- JOSÉ RIBAMAR MOREIRA GOMES (1.569), filho de B e r nardino Luomigraldo Gomes e dé Luiza da Gosta Mo4
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Beciíe, Estado de Pernambuco, militar, .solteiro, com
roirá Gomes, naseido a 29 de junho de 1912, em São
domicilio eleitoral no distrieto municipal da
Gávea.
Luiz, n Eslado do Maranhão, official da armada, c a .(Qualificação ex-nf ficio, B . E.. 75, n . i, 7° .zona).
sado, eom domicilio eleitoral no distrito municipal de
Copacabana. (Quálliicação requerida, 33, < E 8 - 8 - 3 4 , nu- sEURIOD ASTNMLQ BD.SSOOS (1.384), filho de Euclydes
Asíudilo Bussous e de Francisca "de Almeida Bussous,
mero 63.)
nascido a 16 de fevereiro de 1900, no-Amazonas, militar,
JOÃO SOARES DE LIMA (1.570), filho de José Maria de
casado, com domiciilio eleitoral BO districto municipal
Lima e de Maria do Carmo Soares, nascida 'a 8 de j u 4a Gávea. •Qualificação ex-officio, B . E .
7.5, n . 8, 7*
lho de 1883, brasileiro naturalizado, guarda livros, casa-zona.V,
do, com domicilio eleitoral no districto municipai d e
Lagoa. (-Qualificação "ex-oíficio", B . -E. n . 27.)
JOSE' GABRIEL DA COSTA (1.385), filho dc José Gabriel
BENEDICTO ANTONIO DE SOUZA :t 1.57-4), filho d e L u i í
da Costa e de Olympia de Freitas Costa, nascido a 1S de
Antônio de Souza e de 'Gelinia Maria da'•Conceição, nasmarço de 1902, em Campe Maior, Justado do Piauhy, m i cido a 16 de dezembro de '1893, em M-acahé, no Estado,
litar, casado, com domicilio eleitoral no distrieto munido Rio, operário, casado, com domicilio eleitoral no
cipal da Gávea.
(Qualificação
ex-officio, B . E .
7,9.
districto municipal da Lagoa'. '(Qualificação requerida,
n,. 70, 6° zona.
n. 2.025.)
JOSE' RAMOS DA SILVA (1.386), filho de Francisco F e r - <
ALBERTO DE ALMEIDA (1.575), filho d e Manoel Henrique
rcira do "Bomfim e de Antonia "Maria da Victoria, n a s de Almeida e de Almerinda Aldina de Almeida, nascido
cido a 22 de março de 1891,"em O.' São Christovão, Es,
•a 28 de dezembro de 1912, no Districto Federal, comtado de Sergipe, -militar, -casado, com domicilio eleitoral
' mercio, solteiro, com domicilio eleitoral- no
districto
• no dislricto municipal da Gávea. (Qualificação ex-offmunicipal da Gávea. '(Qualificação requerida, n. 1.437.)
cio, B . E . - 3 1 , n. 23, 7" zona).
PEDRO DA COSTA MATTOS (1.577:), filho d e Alfredo "da ZELTA COUTO (1.387), filha ds Adolpho Gonçalves Couto
Costa Mattos e de Maria Fernandes Costa Mattos, nase de Luiza Oliveira fiouto, nascida a .27 de .novembro d e
cido a 28 de abril de 1903,' no Distrieto Federal, medi1898, no Districto- Federal, F . municipal, solteira, cem
ca, solteiro, com domicilio eleitoral no -districto munidomicilio .eleitoral no districto municipal dc Copacabacipal da Lagoa, 6° zona. .(Qualificação "ex-officio", B .
n a . (Qualificação ex-officio, B . E . '79. n . 3-9 7* zona).
E . 1.357.)
(1.388), filho de João
ANTÔNIO FERREIRA DA SILVA ,(1.578), filho de Ray- ÂNGELO PEIXOTO DE CASTRO
Fernandes Pires e de Maria Magdálena Alves, nascido a.
mundo Ferreira da Silva e de Jovita Ferreira da Silva,
24 de junho de 1902, no Districto Federal, F . municipal,
nascido a 9 de julho de. 1911, em Cachoeira do Ttapecasado, com -domicilio eleitoral -no districto -municipal
meri-m, uo Estado do Espirito Santo, telegraphista, solda Gávea. (Qualificação 'ex-of ficio, B . IE. 78, n . 3/017,
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de .
•i^izona).
•
»
Copacabana. -(Qualificação requerida, n . ,'386.,)
AUGUSTO
XAVIER
DE
LIMA
(1/9:07),
filho de Oüv-io XaANTONIO .GUILHERME (1,581), filho de José Guilherme e
vier dc Lima e de Stella Maria de Lima. nascido a '27
de Maria Bernardina da Conceição, nascido ,a 21 de -ou,de janeiro d-e 1903. no Districto Federal, .canimercio.,
tubro d e .1895, .na Serra D . Ignez. no Estado do JUo
•casado, •cnm domicilio eleitoral no districto de 'CopacaGrande do .Norte, inferior da Armada, casado, tcom «dobana.. .(Qualificação requerida).
micilio eíeitoral no districto m u n ü p a l da Lagoa. .(QuaCARMELLNO' ANDRADE (1.311), filho .de João
Andrade
lificação "ex-officio", B . E . 75 de 17-8-34.p
.Silveira, e <fle Alice Schemer da 8i.iy.eira, nascido a 20
MANOEL. DE OLIVEIRA (1.588), filho de Manoel rGaboclo
de agosto de 11)12, -no ©istricto Federal, empregado p a d e Oliveira e de Maria Jacintha d a Conceição, naseido
Miro, solteiro, com tJonrieiSio Peitoral irc> fel-ricte m u :a 20 de junho de 191-0, em Maoahé, no Estado do Rio de
nicipal da Lagoa. (Qualificação ex-officio") .
Janeiro, -operário, casado, com domicilio eleitoral no
distrieto municipal -da Lagoa. (Qualificação requerida ACCACIO DA SILVA (1.313),, f i l h .de Arnaldo da Silva ,e de
r.. 1.227.1
Maria da Conceição, nascido -a 6 -de outubro d e 1963, «DÍ
VANOR JUDÉE RODRIGUES (1.590), filho de Albino ,Ju.Maanáos, Estado do Amazonas, commercio, solteiro con-.
,dée Rodrigues e de Augusta dos Santos Hodrigucs, .nas. domicilio " eleitoral ,a.o districto • municipai da Lagoa.
cido ,a 25 d e .abril de 1913. no Distriict.o. Federal., ..operá'Qualificação r r i n i e r i â a ) .
rio, solteiro, com domicilio eleiloral no districto muni- JOSE' VILHENA FILHO (1.314), filho de José Viihena e de
cipai de Copacabana. ('Qualificação "ex-officio", B . E . ,
. Philsdelphia Pereira Viihena, nascido .a 25 de janeiro
.10-8-34, n . 70.)
de 11913, Campanha, Estado de Minas 'Geraes, -estudante,
SEBASTIÃO AMANCIO DOS SANTOS '(1.5'91), filho de
.solteiro, com domicilio eleitoral no districto municàijal
Amando Antônio Conceição e de .Simp-licta Benvinda da
de -"Copacabana..- -TQuaTiTicacao requerida) .
Conceição, nascido a '8 de março de 1905, ,em Valença, NICANOR DOS SANTOS FONTES '(1.31-6), filho cie Sesior
mo Estado do..Rio de Janeiro, O. Arsenal de Marinha,
dos Santos Fontes e "de Plácida de Souza Fontes, nascisolteiro, com domieiiio «leitora! <no.;districto municipal
do a 5 'de junho de 1913, no BfetriSto Federal, funecioda Lagoa. .(Qualificação "es^officio", B . E.. a .'933., .nunario da Jus-fíca. casado, -com .-domicilio -eleitoral bo -flismero 6 7 . '
'tricto municipal da Ta-gca. .{Quàlilteação r e q u e r i d a ) a
HENRIQUE AMARAL PENNA (1.592), filho de Misael Ama- AMÉRICO MARTINS (1...317.)., filho de Belmiro Martins e de
ral Penna e de M-arietíia Amaral Penná, nascido a 31 de
' Joatquina Martins de Oliveira, nascido a 3 de a b r i l ' da
janeiro de 1912, no .Districto Federal, official da Mari1916, no Districto Federal, estudante, solteiro, com. d o rdia, solteira, com domicilio -eleitoral no districto mumicilio - eleitoraJ no districto
municipal da
Gávea.
nicipal de Copacabana. (Transferencia.)
'(Qualificação requerida) . ,
EUCLYDES GODOFREDO MENDES VTANNA (1-..5.93;), filho
de Francisco Furtado Mendes Vianna e de Helena Men- PEDRO ROSA '(1.321!),. filho de Ottilio «osa o de Maria de
Jesus Rosa, nascido a 17 de abril de 1909, no Districto
des Vianna, nascido a 7 d e janeiro d e '1900„ ..-em São
Federal, commercio. solteiro, com domicilio
eleitoral
Paulo, no Estado de São Paulo, official da Armada, camo díStrlctó Tmimicípal da 'Gávea. '('Qn.aâifúcação requesado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
rida"! ..
fio.pacábana. (Transferencia.. V
OCTAVIO MATHIAS COSTA .(1.594.)., filho de Mathias «Case- VIRGÍLIO • RI.Z20N (1.323)., filho -de Aurélio Bàzzan .B de
• Palma Caim, nascido ra .22 de ;a:g.osto de 1.943, no Distei- .
miro Costa e de Anna Soúré Bloen, nascido a 16 de
••cio Federal, empregado -no ,co:nnaerci.o. solteiro, com -domarço de 1882, em Santos., no Estado de 'São -Paulo., ofmicilio eleitoral no.districto municipal da Gávea. i(®uaficial da Marinha, casado, com domicilio eleitoral no
lificação requerida.')
districto municipal da Lagoa. .(Qualificação '"ex-officio",
L01-Z IORIO (1 . | 2 5 ) , filho de. 'Carlos Iorio * de Luiza. A-urian•B. E . , á(5-7-33, n . 16,)
na, -nascido^-a :2'4 d e fevereiro de 1<912, no Districto F e MARINNA FERRAZ KU-LER .'(1.7,76), filho de Honorio De"dcral, pedreiro, .solteiro, com domicilio 'eleitoral no disJamare Kuler e de Maria. Ferraz Kurlei-, nascido ra 30
tricto mumrátpáll da Gávea. '('Qualificação
requerida,.,)
de -dezembro de 1-9JQ, no Districto Federal, professora,
solteira; com domicilio eleitoral no districto municipal
JOÃO CARDOSO DE CASTRO (1-327.)* l i l b o de João
do Pio -Comprido.
(Qualificação
"ex-officio", B . E .
Thomé Cardoso de Castro e de Idalina Mendonça Cardoso
25-3-33.. 1
'
'
„
•fle Castro, nascido a 15 de outubro de 1914,, em Iwcth.eroy,
FRANCISCO'XAVIER PESSOA MONTEIRO (1..38S), filho da
Estado do Rio de Janeiro, estudante, -solteiro, -cotn .domjAntônio de Souza Monteiro -e de Francisca Diamantina
leilio eleitoral mo di-strictio SQu-nioi-pãl d:e CoipaBafoaoa.
Pessoa Monteiro, nascido -a 3 d e fevereiro d e 1910., em
.ííiualiricação 'ireqtteridB.)
0
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bro de 1911, no Districto Federal, commercio, casado,
RAUL D E "BORJA REIS FILHO (1.328), íilho de Raul de
com domicilio leitoral no districto municipai de Gavêa.
•Borja Reis e de Leonidia Pessoa de Horja Reis e de Leo(Qualificação requerida).
uidia Pessoa de Borja Reis, nascido a 9 de março de
1914, no Districto Federai, acadêmico, solteiro, eom do- MARIANNO DÈ ALMEIDA (1.354), filho de paes ignorados,
nascido a 10 de novembro de 1893, cm S. João Taborahy,
micilio eleitoral no districto municipal da Lagoa. (QuaEstado do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilificação requerida.)
. lio eleitoral no districto municipal de Gavêa. (QualifiFREDERICO TAVARES (1.329), filho de Jacintho Tavares o
cação requerida).
de Anna'Tavares, nascido a 24 de dezembro de 1889, no ALT1NO RODRIGUES MARQUES (1.355), filho de Manoel
Districlo Federal, motorista, casado, com domicilio eleiRodrigues Marques e de Donaria Maria Marques, nasloral no districto municipal da Lagoa. (Qualificação r e cido a 6 de setembro de 1910. em Campos, Estado do Rio
querida.)
de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
JOSE' MOYSÉS (1.331), filho de Felippe Moysés e de Angeno districto municipal de Copacabana. (Qualificação r e lina Moysés, nascido a 3 de abril'"de 1916, em M. de querida) .
Iconha, Estado do Espirito Santo, estudante, solteiro, com OSWALDO BASTOS (1.356); filho de Sylvino Bastos e de
„ domicilio eleitoral no districto municipal da Lagoa.
Magdálena Maria da Conceição, nascido a 1" de janeiro
de 1905, no Districto Federal, operário, casado, com do(Qualificação requerida.)
micilio eleitoral no. districto municipal de Lagoa. (QuaJOÃO BARRETO PINTO (1.332), filho de Irineu
Barreto
' lificação requerida).
Pinto, e de Ludovina Escobar Pinto, nascido a 24 de
junho de 1894, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, ERNESTO NASCIMENTO (1.357), filho de Tarmalão do A l buquerque Nascimento e de Francisca Vieira do Nasciempregado no commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
•mento, nascido a 8 de junho de 1870, em Iguarrassu',
no districto municipal da Lagoa. (Qualificação requeEstado de Pernambuco, commerciante. casado, com dorida.)
micilio eleitoral no. districto municipal de Gavêa. (QuaJOVELINO DE SOUZA (1.333), filho de Augusto de Souza s
lificação requerida, n. 7 4 ) .
de Almerinda de Souza, nascido a 1 de fevereiro de 1909, CAROLINA
LEMOS GIROTTO
(1.358), filho do Eduardo
em Valença, Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro,
Pinto de Lemos e de'Maria da Penha Siqueira Lemos,
com domicilio eleitoral no districto municipal da Gavêa.
nascido a 25 de dezembro de 1900, em Recife, Estado de
(Qualificação requerida.)
Pernambuco, domestica, casada, com domicilio eleitoral
LUIZ WERNECK de CASTRO (1.334), filho de Luiz Werno districto municipal de Copacabana. (Qualificação r<*neek Teixeira de Castro e de Maria Anjos. Albuquerque
querida, n. 74).
de Castro, nascido a 12 de junho de 1893, em Vassouras. DJALMA. COSTA TETTAMANTI (1.361), filho de João TefEstado do Rio de Janeiro, advogado, casado, com domicilio '
tamanti e de Hortencia Costa Tettamanti, nascido a 11
eleitoral no districto municipal de Copacabana. iQualide setembro .de 1911, no Estado do Pará, empregado p u blico,'com domicilio eleitoral no districto municipal de
ficação
ex-officio.)
Lagoa. - (Qualificação ex-officio) .
JOSE' SKIBIN (1.335), filho de Antônio Skibin e cie Maria PEDRO CRUZ (1.365). filho de João Cruz e de Maria Cruz,
Skibin, nascido a 16 de agosto de 1893, no Districto F e nascido a 24 de abril de 1901, em Guaxupé, Estado de
deral, operário casado, com domicilio eleitoral no disMinas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleitricto eleitoral da Gavêa. (Qualificação requerida.)
toral nô districto municipal de Lagoa. (Qualificação r e LUIZ MANOEL RODRIGUES FILHO (1.337), filho de Luiz
querida) .
Manoel Rodrigues e de Rita Maria da Conceição, nascido a AGAP1TO FERREIRA PORTO (1.366). filho de João Porto e
11 de janeiro de 1901, no Distrito Federal, graphico, solde Olympia Porto, nascido a 13 de maio de 1900, em Cateiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da
choeiro de Macahé, Estado do Rio de Janeiro, operário,
Lagoa. (Qualificação requerida.)
casado, com domicilio eleitoral no districto municipa! de
Gavêa. (Qualificação requerida).
LUIZ RODRIGUES DE MIRANDA ( 1 . . 8 ) , filho de Luiz Rodrigues de Miranda e de Angela Maria de Miranda, -:as- LAURO COSTA RABELLO (l .367). filho de Arnaldo Faro
da Costa Rabello e de Maria Corrêa da Costa Rabello.
cido a 15 de'maio de 1908, no'Districto Federal, operánascido 'a 29 de dezembro de 1912, em Fortaleza de Santa
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto a a n i n p il,
Cruz, Estado do Rio de Janeiro, funecionario da Caixa
da Gávea. (Qualificação requerida.)
Econômica, casado, com domicilio eleitoral no districto
LINDOLPHO GUIMARÃES (1.339), filho de Amaro Guimamunicipal de Copacabana. (Qualificação requerida),
rães e de Margarida Gumarães, nascido a 25 de julho de
1914, no Districto Federal, operário, solteiro, ;om do- ESTANISLAU ANTONIO VERA (1.368), filho de Jacintho
Vera e de America da Rocha Pombo Vera, nascida a 16.de
miclio eleitoral no districto municipal da Lagoa. (Quafevereiro de 1915, no Districto Federal, Caixa Econômica,
lificação requerida.)
Solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
FRANCISCO ALVES DA SILVA (1.340), filho de Aleixo Alves
Copacabana. (Qualificação requerida — B . E . , n. 77) .
da Silva e de Elvira Maria- das Dores, nascido a 23 de MESUM1R LOUREIRO DA COSTA (1.370), filho de Benjamin
dezembro de 1877, em Niçtheroy, Estado do Rio de JaLoureiro da Costa e de Francisca de Souza Costa, nascido
neiro, empregado nq commercio, desouitado, com domia 15 de dezembro de 1911, em Monte Alegre, Estado do
cilio eleitoral no districto municipal de
Copacabana.
Pará, militar, solteiro, com domicilio eleitoral do districto
Qualificação requerida.)
municipal da Gávea. (Qualificação
ex-officio).
MANOEL QUINTINO DA SILVA (1.343), filho de André WALTER BELLO FARIA (1.371), filho de Francisco Faria e
Quintino da Silva e de Clara Godinho, nascido a 31 de oude Maria Nicolina Bello Faria, nascido a 5 de abril de
1905, em Cambucy, Estado do Rio dc Janeiro, escrevente,
tubro de 1907, em S. Luiz, Estado do Maranhão, chaufcasado, com domicilio eleitoral no districto municipal do
feur, casado, com domicilio leitoral no districto muniEngenho Velho. (Qualificação
ex-officio).
cipal de Lagoa. (Qualificação requerida).
CHRISTOVÃO BARRETO DA SILVA (1.344), filho de An- LAURO FONTES (1.372), filho de Basilio Pio Fontes e de
Isabel Primat Fontes, nascido a 3 do dezembro de 1908.
tônio da Silva e de Anna Barreto do Espirito Santo,
em Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, militar,
nascido a 10 de agosto de 1903, em Triumpho, Estado do
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Rio de Janeiro, commercio, solteiro, 'com domicilio eleiGávea. (Qualificação ex-officio — B. E., n. 8 1 ) .
toral na districto muicipal de Lagoa. (Qualificação r e JOÃO DE DEUS NORONHA MENNA BARRETO (1.373), filho
querida) .
de João de Deus Menna Barreto e de Ernestina Noronha
NUNO DE AZEVEDO CARNEIRO (1.345), filho de Joaquim
Menna Barreto, nascido a 29 de outubro de 1902, em Conde Azevedo Carneiro e de Maria da Paixão Carneiro, nasluia, Estado do Paraná, militar, casado, com domicilio
cido a 11 de janeiro de 1915, no Districto Federal, comeleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualifimercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u cação ex-officio — B. E . 7.433, n . 7 5 ) .
nicipal de Lagoa. (Qualificação requerida).
JOSE' ADALBERTO BEZERRA NUNES (1.352), filho de DR. JAYME CABRAL (1.374), filho de Antônio Cabral e d o
Maria Luiz de Lima, nascido a 28 de agosto de 1895, em
João Nunes Ribeiro de Lemos e de Maria Emilia Bezerra
São Paulo, militar, solteiro, com domicilio no districto
Nunes, nascido a 31 de agosto de 1900, em Pernambuco,
municipal da Gávea. (Qualificação ex-officio — B . E . .
chauffeur, casado, com domicilio eleitoral no districto
77, 8» zona).
municipal de Gavêa. (Qualificação requerida).
EDUARDO FERREIRA MARTINS (1.353), filho de João F e r - PROTASIO DE OLIVEIRA (1.375), filho de João de Oliveira
c de Isabel de Oliveira, nascido a 8 dc dezembro de 1905,
reira Martins e de Emilia Sophia, nascido a 22 de setem-
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em Saldanha Marinho, 'Eládô do Rio Grande do .Sul, 'mili- MARIA DA CONCEIÇÃO PEIXOTO GUIMARÃES (1.396)., filho
de Joaquim José Peixoto Juniór e de Maria da Gloria Lara
• lar, casado, com domicilio eleitoral no dislricto da Gávea*.
• l-Peixoto, nascida a 7 de maio de 1899, ntfEstado do Rio de
(Qualificação ex-officio — B . B,., 78, 6" zona)..-'*
ASDRUBAL '.PEREIRA ALVES .,(1 ..'3.76)7 filho de Estevam , ? e Janeiro, funccionaria .municipai, casada, com domicilio
• reira Alves e de Victorina*Maria,Alves, nascido a 26 de,oueleitoral no districto municipal de-Copacabana. .(Qualifitubro de 1895. em.G. do Bomfim, Estado da Bahia, militar,
cação ex-officio — B . E . 74, 7* zona.)
solteiro,-Com domicilio eleitoral no districto municipal de^ MARIA NAZARETH CLARK DO AMARAL (1.397), filho de RoGávea. (Qualificação ex-officio — B . E . 79, n. 9, 6 --z0na.)
dolpho Clark Amaral e de Anna Borges do-Amaral, nascida
PEDRO NAVARRO MENDES (1.377), filho de Manoel. Mendes
- a 8 de outubro de 1912, em São João (Barra), Estado do
-Carneiro è de Maria. Amélia Mendes, nascido a 12 de DeRio de Janeiro, funccionaria municipal, solteira, com domizembro de 1889, em SanfAnna do .Aracahú, Estado do
cilio^ eleitoral no districto municipal de Copacabana. (QuaCeará, militar, casado, Convdomicilio eleitoral no distrilificação ex-officio — B . E . 78, 4' z o n a . ) .
cto municipal ' de Gávea. (Qualificção ex-officio —z B . DAMIÃO DE BARROS LINHARES 11.398), filho.de Ancerio
E . 77, 6' zona.) ' .
'
.'. Coelho Linhares e de Marianna Coelho de Barros, nascido
-JOSE' CORRÊA DANTAS (1.378), filho de João Corrêa Dan- '
a 24 de outubro de 1907, no_Estado.do Rio de Janeiro, fun-'tas e de Carlota Corrêa 'Daritas,Cnascido a-18 de março de
ecionario municipal, solteiro," com domicilio-eleitoral-no
1889, em .Souto Amar, Estado de Sergipe, militar, solteiro, :..' districto .municpal de Copacabana. (Qualificação
ex-officom domicilio .eleitoral no'districto municipal:de Gávea;
cio — B . E . 78, 6* zorià.)
•'
(Qualificação ex-officio — B . " E . .79, n . 7. 3*'zona.-)'..
MARIA DA GLORIA HORTA BARBOSA (1.399), filha de Cae.JOÃO DIAS DÉ'OLIVEIRA (1.379), filho de Zeferino Dias tíe
tano Horta Barbosa e de Barbara Bueno Horta Barosa, nasOliveira e d e Marcellina da Conceição Oliveira, nascido a
cida-a 30 de setembro de 1883, em Pinheiros, Estado do Rio
" 18 de niaio_-.de 1897; em Ilhêos, Estado dá Bahia, militar,
de Janeiro, funccionaria municipal, solteira, com domicilio
casado, com domicilio eleitorai_no distrieto municipal de
'eleitoral no districtp municpal de Copacabana. (QualfiGávea-.- (Qualificação ex-officio —; B.--E. 81, h. 35, sécação ex-officiò—
B. E . 78, 4 zona.)
'.
tima zona.)
'
. : •
OLIVAL"' DE: ARAÚJO SA' (1.380.) i "filho de Joaquim, Corrêa Sá SYLVIA HASSELMANN-' (1.1.0-1., filho de Djalma Hassell. e Barbará de Araújo Sá, nascido'a 16 de outubro'de 1901,
mann e .de Lydia Silva Hassellmann, nascido a 25 de
em Viçosa, "Estado de Alagoas; militar,-casado, com ^domijanero de 1913 no' DistrictO'Federal, estudante, solteiro,
cilio, eleitorai nO districto municipal de-Gavéa. (Quaü. c o m domicilio- eleitoral .no districto municipal de La-*
í\aa,cm:ex-of ficio—B.
E . 75, n. 65.)
.(
- "
gôa". (Qualificação requerida n. 1.470 — 6* zona.
ORLANDO'. ARGEMIRO. PESCH FURTADO , (1.381), filho -de OLGA JUNQUEIRA LEITE (1.102), filho de Alberto. Diniz
- Francisco'Raymündd Furtado e de Laurentina Pescii F u r Junqueira e de Ignacia-Junqueira,, naseitía-;a> 21 de maio
tado, nascido a 29 de maio de 1903, ém Belém, Estado do
de 1893 em Dores do Pirahy, Estado'do Rio de Janeiro,
Pará, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto
domestica, casada, com domicílio eleitoral nq districto
municipal de Lagoa. (Qualificação, requerida* n. 544)
municipal -de Gávea. (Qualificação ex-òfficio — B . E .
. 75, n. 12, 7 .zona.) . .
f
— 5" zona..,
- • "ia •
SALERMO GOMES Pereira (1,382), filho de João Gomes Pe- ANTONIO CORP EA PINTO (U.HOS). filho 'de Bartholòrríeu
reira' e de.Francisca Maria Pereira Barbosa, .nascido a 30
Corrêa Pinto e de Maria Moreira Pinto, nascido a 13"de
de julho de 1,900, ém Carangola", Estado de'Minas"'Gemes,
junho de .1900 em São Martinho, Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilioeleitoral no
militar, casado, com domicilio eleitoral pd districto m u n i districto municipal de L a g o a . " (Qualificação requerida
" cipal de Gávea. (Qualificação ex-officiò — B . E . 81, n u n : 733) — 6 zona.
' .
' -. ?
mero 27. 7 zóna.O • .' .
;~
JOSEPHINA DE CASTRO FARIA (1.389),'filha de João Faria LYLA CAVALCANTE DE CARACAS . (1.104), filho-de Raul
e de Maria Antonia de Castro Faria, nascida a 9 de fevede. Caracasi e de Verá Cavalcante de Caracas, .nascida a
reiro de 1909, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, fun' l i de "dezembro'de'1914 no Districto Federal, estudan- ccionario'municipal,-casado, com domicilio eleitoral no dis. . te, solteira, com domicilio eleitoral no districto munitricto municipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio
cipal de Lagoa. (Qualificação
requerida ' n i ' 1.046) '.
— B . E . 78, n. 121, da 4 zona.)
•
— 6" zona.
FLORA RODRIGUES CAMPOS (1.390)., filha de Álvaro de Cas- SYLVIA GOULART DE ANDRADE (1.105), filiha do Dr.
tro Rodrigues Campos e de Noemia • Campos, nascida a 24
José Faria Goulart de Andrade e dé LUiza Lima Gou- de março de 1908, no Districto Federal, funccionaria mulart. de Andrade, nascida a 9 de maio de 1910 no Dis-. nicipal, .solteira, com domicilio eleitoral no districto muniiriclo Federal, domestica, solteira, com domicilio eleicipal de Copacabana.- (Qualificação - ex-officio — B . E .
toral no districto municipal de Copacabana. (Qualifi78, n. 33.)
• cação requerda n . 258) — 3" zona (antiga).
C0RDEL1A REGAL CABRAL VELHO (1.391), filha de F r a n - DINAH MARTINS VIANNA (1.106), filha de Antônio Martins Vianna e de Esther Martins Vianna, nascida a 13 ,
cisco Ferreira. Regai e de Clara Braga Regai, nascida a 10
de dezembro de 1910 em Portugal, chimiea-iridustrial,
de dezembro, de 1904, no Districto Federal, funccionaria'
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto mude Lagoa. KQualificação
"ex-officio" B . E.- 75) —
nicipal de Copacabana.- (Qualificação ex-officio — B : E-.
6* zona. .
•.
78, u. 25 4" zona.)
' <-'
-•
ANNA RIBEIRO DUTRA (1.392). filha de Benedicto Ribeiro CARMEN PINTO HERMANNY (1.107), filha
de Adolpho.
. Dutra e de Catharina Augusta .Dutra, nascida a 26 dé junho
Augusto Pinto e de Generosa Liberal Pinto, nascida a
de 1904, em Maito Grosso, funccionaria municipal,'casada,
29 de março de 1886 em São Paulo, domestica, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa.
com domicilio eíeitoral ho districto municipal de Copa(Qualificação ex-officio — B . E . 78, n . 16, 4 zona.)
cabana. (Qualificação requerida) - r - 6' zona.
ARISTOTELINA PIRES FERRÃO (1393), filho de Manoel Hila-.JVERA MARIA PINTO" HERMANNY (1.108), filha' de Luiz•••
Hermanny Filho é" de Carmen Pinto Hermanny, nascida
rio Pires Ferrão-« de Margarida Ferrão, nascido a 23 de
a 7 de fevereiro de 1912 no Districto .Federal, domesmaio de 1906. no Districto Federal, funecionario municipal,
tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u solteiro, com domicilio eleitoral no districto de Copacabana.
nicipal de Copacabana. (Qualificação requerida nume(Qualificação ex-officio — B . E . 8, n. 23.192, 4 zona,)
ro 4.224) — 3" zona. • ** •
' ''•
KADYR DE MELLO AZEVEDO AMARAL (1.394), filho.de E r nesto de Mello e de Julia Branco de Mello, nascida a 1 tíe NILO DE SOUZA CARVALHO (1.109), fitho de Joã0~Can~.
dido de Souza Carvalho, e. de Arminda dè Paula Carva- '
feveteirp de 1891, no .Districto Federal, professora munilho, nascido a 18 de .novembro de 1888 em Ipú,- Estado •
cipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municido Ceará, commerciante, casado, com domicilio eleitopal de Lagoa." (Qualificação ex-of ficio'— B. E . 78,* 7*
ral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificazona.)
ção "ex-officio B . E . 71) — 6" zona. .
MARINA MOTTA VEIGA (1.395). filha de Agenor Teixeira la DR. ANTONIO CAETANO DE* FREITAS MOURÃO (1.110),
Motta e de Guiomar Galindo da Motta, nascida, a 11 de
filho de Polybio Freitas Mourão e de Antonia Augusta
março de 1900, no Districto Federal, funccionaria muni'de:Campos Mourão. nascido a. 6 de janeiro de* 1903 em
cipal, casada, com domicilio eleitoral rio districto municipal
Bomsuccesso, Estado de Minas Geraes, medico, casado,
de Copacabana. (Qualificação ex-officio'—B.
E . 74, nu-,
com domicilio eleitoral no-districto municipal de Copamero 198. 7° zona.)
'
cabana. (Qualificação "ex-officio" n . 260 —, 6 .zona,.
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cilie Cuútiuíoi ÜI> diíU-ic-!-'- «idiiicipiu ae Laguii. .QualiIDA MARIA HERMANNY GRAÇA- COUTO (1.111), filha cie
ficação requerida n. 1.0/0,. ü" zona.)
Luiz. Hermanny Filho e de Carmen Pinto Hermanny,
MARIA AMALIA DE LIMA (1.131., filha de Jacintho Pinto
nascida a 18 de março dc 1909 no Districto Federal, dode Lima- Júnior c de Maria Amalia de Lima, nascida a
mestica, casada, com. domicilio eleitoral no districto
y 27 de' novembro de 1«S9, no Districto Federal, domesmunicipal de Copacabana. (Qualificação requerida nutica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u n i mero 1.998) — 3" zona.
cipal de Lagua. (Qualificação requerida n. 1.076, 6 zona.)
ALOYSIO FERREIRA DE SALLES (1.112), filho de Joaquim Ferreira de Salles e de- Rutli Gonçalves Ferreira • MARIA ROSA PASSOS BARKETTO (1.132), filha de Romulo da Câmara Barretto e de Maria Rosa de Araújo Passos
de Salles, nascido .a 19 de agosto de 19-12 no Dislricto
Barrstto, nascida a 2 de maio de 1895, em Cantagallo,
Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
Estado do Rio de Janeiro, dactylographa, solteira, com- dodistriclo municipal de Lagoa. .(Qualificação requerida
micilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Quan . 1.46"D) — 6 zona.
lificação requerida n . 138, 6 zona). '
tSIZINIO THIAGO AVELINO (1.113), filho de João Thiago
d'A,juda e cie Adelia Britto d Ajuda, nascido a. 25 de LUIZA FLORA DE BANDEIRA D E BULHÃO
VIANNA
março de 1891 ern Porto Seguro, Estado da Bahia,
(1.133), filha de-Francisco Vicente Bulhões Vianna e.de
ferroviário, casado, com domicilio. eleitoral no districto
Maria Sophia Schmidt de Vianna, nascida a 18 de maio
municipal de Copacabana. \(Qualificação requerida n u de 1ÜÓ3, no Districto Federal, funccionaria publica,' solmero 568) — 1* zona.
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
ODETTE BARRETO CAMINHA (1.114), filb dc Adil BarGávea, (Qualificação requerida "ex-officio",. n . 71, 6*
reto Pinto e de. Maria Eugenia Barreto Pinto, nascida a
zona).
13 de fevereiro de 1906, no Districto Federal, domestica, . OSMAR FUCHS (1.135), filho de Reynaldo Fuchs e de Macasada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
ria Carolina Fuchs, nascido a 24 de fevereiro de 1913,
Lagoa. (Qualificação requerida n. 321, 6» zona.)
em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto de Gávea.
CECÍLIA FERNANDES VIEIRA DE MELLO (1.115), filha
(Qualificação n . 163-A, 6 zona).
de José Patrício Fernaides e de Isabel Leal Fernandes,
nascida a 2 de maio de 1893, em São Paulo, domestica, GABRIELA .MACHADO RIBEIRO (1.136), filha de Affonso
Duarte Ribeiro e de Judith Machado Ribeiro, nascida a
casada, com domicilio eleitoral uo districto municipal
* 22 de junho de 1914, no Districto Federal, domestica,
de Copacabana. (Qualificação requerida n. 568, 6 zona.)
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
JOÃO CHRISPIM (1.116), filho de» Paschoal Chrispim e de
de Gávea. (Qualificação requerida n . 832), 6 zona).
Maria de Freitas Chrispim, nascido *a 9 de junho de 1915,
no Districto Federal, do commercio, solteiro, com domici- MARIA JOSE' GUIMARÃES DA NATIVIDADE (1.138), filha
' de Poncilio José Natividade e de Maria Raymunda Guilio eíeitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificamarães, nascida a 15 de março de 1903, em Saúde, E s ção requerida n. 1.289. 6" zona.)
tado de Minas Geraes, domestica, solteira, com domiciLACYR FERREIRA DE ARAÚJO (1.117), filho de Octavio
lio eleitoral no distrito municipal de Copacabana. (QuaFerreira de Ofiveira e Laura Rosa de Oliveira, nascida
lificação requerida n . 1.236, 6 zona).
a 16 de abril de 1905, no Districto Federal, operaria,
viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de FRANCISCO DUTRA MENDES (1.140), filho de Bernardino
Francisco Mendes e de Anna Dutra Mendes, nascido a
Lagoa. (Qualificação requerida n. 802. 7° zona.)
19 de julho de 1934, no Districto Federal, operário, v i u MARIA CÂNDIDA GUIMARÃES (1.119), filha de José Cunha
vo, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de GáSantos Guimarães e de Regina Sá Guimarães, nasc.da
vea. (Qualificação requerida n . 1.013, 6" zona).
a 22 de setembro de 1908, em São Luiz (Estado do Maranhão), funccionaria publica, solteira, com domicilio TULLIA LEVEL CHOMPRE (1.141), filha de Mario Levei
Choinpré e de Helena de Mattos Cho.-opré,, nascida a 27
eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Quade outubro de 1907, em Manáos, Estado do Amazonas,
lificação requerida n. 77.)
funccionaria publica, solteira,.com domicilio eleiloral no
OTBENE MENEZES (1.120). filha de José Francisco de Medistricto de Lagoa. (Qualificação "cx-officio", n . 1.
nezes e de Angelina de Menezes, nascida a 11 de agosto GALDINO JÚLIO ALVES (1.146) .filho de Júlio Alves e
de 1913, no Districto Federal, domestica, solteira, com
de Victoria Maria Lúcia, nascido a 1 de outubro de 1890,
domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
em Bôa Esperança, Estado do Rio de Janeiro, empre(QuQalificação requerida n. 11, 7 zona.)
gado publico, casado, com domicilio eleitoral no distriBERTHA ALVES PARENTE NAPOLEÃO (1.122), filha d?
cto municipal de Lagoa. (Qualificação "ex-officio" B.
José Sérgio Alves Parente e de Francisca Alves ParenE . 78, n . 40, 6 zona).
te, nascida a 13 de julho de 1899, em Sobral (Estado do ANTONIO CARVALHO BAPTISTA (1.147), filho de'BasiliO
Ceará), domestica, casada, com domicilio eleitoral no
Gomes Carvalho e de Maria Dolores Baptista, nascido a
districto municipal de Gávea. (Qualificação requerida
7 de abril de 1894, no Districto Federal, commercio, can. 830, 6 zona.)
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
LÚCIO. AMATO (1.123). filho de Antônio Amato e de AuGávea. (Qualificação requerida n . 897. 6" zona).
gusta Ferreira Amato, nascido a 15 de abril de 1901, no ALCEBIADES CAMILLO DE ALMEIDA (1.148). filho de AnDistricto Federal, operário, casado, com domicilio eleitônio Camillo de Almeida e de Ernestina E'isa de Altorai no districto municipal de Gávea. (Qualificação i e meida, nascido a 20 de janeiro de 1908, em Magé, Estaquerida n. 1.033. 6" zona.)
do do Rio de Janeiro, dentista, solteiro, com domicilio
LEOPOLDO GOMES DE LTMA (1.124), filho de Francisco
eleitoral no districto mimicipal de Lagoa; (QualificaGomes de Lima e de Rosalina Maria da Estrella, nascição requerida n . 1.394, 6" zona).
do a 19 de fevereiro de 1890, rio Dislricto Federal, ope- WALDEÚHE
SAMPAIO (1.170), filho cie Aydano Vaz Samrário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u paio e de Marietta V. Moreira Sampaio, nascido a 7 de
nicipal de Lagoa. (Qualificação requerida n. 1.240, 6'
maio de 1904, em São Salvador, estado da Bahia, Caixa
zona.)
Econômica, solteiro com domicilio eleitorai no districto
ERNESTO FERREIRA DA SILVA (1.126), filho de Manoel
municipal de Copacabana. (Qualificação requerida" exFerreira da Silva e de Ermelinda Rosa da Silva, nascida
officio n . 69, 6" zona).
a 4 de julho de 1904, no Districto Federal, operário, caOCTACILIO MUNGIIINI (1.151), filho de Antônio Mnnghini
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
e de Maria Minervina cios. Santos, nascido a 27 de agosto
Lagoa. (Qualificação requerida n. 1.263. 6 zona.)
de 1907; no Districto Federal, operário, casado, com doESTHER INGLEZ DE SOUZA (1.127), filha de Herculano'
micilio eleitorai no districto municipal de Lagoa. (QuaMareos Inglez de Souza e de Cario Inglez de Souza, naslificação reouerida n. 1.482.)
cida a 17 de agosto de 1899, em São Paulo, domestica,
OSWALDO WALTER DE MEDEIROS (1.154), filho de Mi-solteira, com domicilio, eleitoral no districlo municipal
guel Archanjo Medeiros e de Maria Nazareth Medeiros,
. de Copacabana. (Quaíificaçoã requerida n. 633, 6 zona.';
nascido a 12 de julho ed 1915, em Camocim, Estado' do
NAPOLEÃO RIBE1IRO (1.128). filho de José Ribeiro Jur.lo»
Ceará, pratico de pharmacia, solteira, com domicilio
e de Arminda da Costa.Ribeiro, nascido a 15 de abril de
eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Quali1914, na Capital Federal, operário, solteiro, com dornificação requerida n . 827.)
cilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (QualifiCLÉA MIRANDA DE ARAÚJO (1.156). ' filha de Alberto
cação requerida, n. 1.272, 6 zona).
Cezar de Araújo e d e Hajaia Miranda de Araújo, nascida
AIDA FERNANDES PINHEIRO (1.130), filha do Antônio Aua 14 de julho de 1903, no Districto Federal, domestica
gusto Fernandes Pinheiro e de Maria Agostinha Fernandes Pinheiro, nascida a 21 de abril de 1880, em São Salvador (Estado d£ Bahia), domestica, solteira, com domia
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solteira, com domicilio eleitoral no dislricto municipal
tricto Federa!, domestica, casada, com domicilio eleitoral
ce Lagoa . (Qualificação requerida n . 1.574.)
no districto.'municioal dc Gavêa. (Qualificação requeL O l illVAL FONSECA (1.157), íilho de Alberto Simões.Fonrida — B. E. 13-8-34. n. 984, 6 zona.)
seca e de ftámira Fonseca, nascido a 23 de julho de 1905, ADALGIZA DOS SANTOS (1.178), filha de pai ignorado e
no Districto Federal, commercio, com domicilio eleitoral"
do Carmelia Maria dos Santos, nascida a 13 de agosto
uo districto municipal-de Lagca, (Qualificação requede 1916,' nc Districto Federal, domestica, casada; com
rida x . 1.170.)
domicilio eleitoral uo districto murícipal ce Copacabana.
'ANTONIO SIMÕES MARTINS (1-159), filhe t e Antônio Tei_
(Qualificação requerida — B. E. 30-7-34..n. 2-55. 6 zona.)
. ?:e:ra. Marrios e de anna Simões Martins, na sei 3o a 1 ole ALEXANDRINO GENEZIO DE OLIVEIRA (1.179); filho, do
dezembro de 1912. no Districto Federal, chi mico indus- <-~ Manoel l r m e u . e e Oliveira e do Opheüna Gene/ia ds Olitrial, solteiro, com domicilio eleitoral ao districo n ' a veira, nascido a 3 de abril de 1912 em Afogados, Estado
picipal de.-Copacabana. (Qualificação requerida r. 1.310.1
de 'Perr.auibuoo, ria coiumercio, casado, com domicilio
JOSE' ANTONIO DE LOUREIRO CID (1.161),'filho de . A D eleiloral no districto municipal de Copacabana. (Quatonio Loureiro Cid e de Anna Clementina Soares Cid,
lificação requerida — B E . 30-7-34, n. 256.)
nascido a 8 de fevereiro de 1905,- em Itaborahy. Estado iVELSON FELIX DA SILVA (1.180), filho de João da Silva e
do Rio de Janeiro, pratico de pnarmacia, solteiro, com
• de Leonor Maria da Conceição, nascido •*. 16 de janeiro
domicilio eleitoral no dislricto municipai de Copacabana.
• de 1903, em Petropolis, Estado do Rio, operário, casado,
(Qualificação requerida n . 1.542.) •
coni domicilio eleitoral no districto municipal*de Gavêa.
FRANCISCO MENDES (1.162), filho-de Belmiro Costa Men(Qualificação requerida — B. E. S-8-34, n. 583, 6" zona )
des e d e Anna Dias" Mendes, nascido a 16 de dezembro NIVIO"PEREIRA DE ALMEIDA (1.181), fiiho de Manoel P e de 1905. no Districto Federal, eommerciOj casado,, com
reira de Almeida e de Leonor de Oliveira, nascido a i l
domicilio eleitoral no districto municipal de ' Gávea.
• de .maio de- 1916, em Santos, Estado de São Paulo, do
(Qualfiieação requerida n. 1.717.)
commercio. solteiro, com'domicilio eleitora! no. districto
RUY SOUZA RIBEIRO (1.164), filho de Tolentina de Souza
municipal de'Copacabana. (Qualificação r e q u e r i d a ' — B.
Ribeiro, nascido a í l cie maio de 1912, no Districto F e E. 11-8-34, n. 813,.õ" zona.) '
deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis- JOSE' GONÇALVES- DE SOUZA (1.183), filho-de Joaquim
tricto municipa! de Copacabana. (Qualificação requerida
, Ferreira de Souza e dc Ida Gouçalves de Souza, nascido
n . 1.318.)
'
. a 16 de..fevereiro de-1916,.no Districto Federal, estu• ÁLVARO SILVA (1,166-), filho de Osório Joaquim Silveira e
dante, .solteiro, com domicilio- eleitoral no districto mude Genuína Joaquina Silveira, nascido a 19 de fevenicipal de. Copacabana. . (Qualificação requerida — B,
reiro de 1903, em Rocha Leão, Estado do Rio de Janeiro,
- E, 9-8-34, n. 673.)'
.
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto THEOPHILO
NASCIMENTO DOS SANTOS (1.184), filho de
municipal 'de Copacabana. (Qualificação requerida nuJoão Jerònymo dos Santos e de Maria do Nascimento dos
mero 80.)
•
Santos,, naseido a 13 de outubro áe- 1902, em Campo
JOAQUIM DOMTNGOS INNOCENCIO (1.167), filho.de José
Grande,
Estado de. Minas Geraes. operário, solteiro, coir^
Domingos Innocencio e de "Fortunata de Jesus, nascido a
domicilio eleitoral no.districto municipal de Lagoa. (Qua-^
4 de julho de 1898, no Districto Federal, funecionario
lificação requerida — B.- E. 17-8-34, h.' 1.730, 6' zona.)
municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Copacabana. (Qualificação requerida n u - ' JOCELINO MARTINEZ LIMA (1.186), filho de Peoro -Lino
de Paula, e de Jovelina. dé Paula, iiasoido.a 9 de agosto
mero 1.166. "i
*
de 1904, no Estado do Rio Grande do "Sul, operário, caMANOEL VILLEGA3 MARTINS ( 1 . !S9), filho de Gabriel
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
• Villegas e de Stclla Martins, nascido a 23 de abril de
Lagoa. (Qualificação requerida — ,B. E. 16-S-34, nu1915, no Districto Federal, commercio. solteiro, com do- mero 1. 766,' 6 zona.)
micilio .eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qua- ANTONIO COELHO (1.190). filho de Américo Coelho Filho
lificação requerida n . 1.633.)'
'
e de-René Dias Feroandas Coelho, nascido a 26' de junho
..ARNALDO SOARES (1.171), filho de. Púlcheria Soares, nasde 1915, no Districto Federal, estudante, solt-tro, com
cido \ 20 áb u,vemi.-rc> oe 1913, no Districto Federai, soldomicilio eleitoral no-districto municipal de Lagoa. (Quateiro, com domicilio no. districto municipal de Lagoa.
lificação requerida n 1.507. 6 zona.)
(Qualificação requerida n. 1.278.)
JOAQUIM RIBEIRO GOMES (1.191), filho tíe Francisco José
FERNANDINO DEL NEGRO (1.175), filho de Carlos Domin- •
Gomes e de Elisa Ribeiro, nascido a 11 de setembro
gos Del Negro e de Hermeünda Mancini. nascido a 4 de
de 1915, no Districto Federal, do commercio, solteiro,
.março de 1914. no Districto Federai, traduetor, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. ^
com domicilio eleiloral no dsitricto municipal de Copa(Qualificação requerida n. 1.475, 6 zona.)
cabana. (Qualificação ex-officio, B . E. 77, 12-8-34 ) FRANCISCO DA-LUZ E SILVA (1.600), .íilho de Joaquim da
CARLOS FRANCISCO ALVES (1.145), filho de Euclydes .ViLuz e Silva e de Rita da-Luz e Silva, nas.--.ido a 3 de noves e de Alzira Bastos; nascido a 28 de outubro de 1912,
vembro de 1905, em João Pessoa, Estado da Parãhyba,
no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
com domicílio eleitoral no districto municipal de Lagoa.
eleitoral no districto municipal do Copacabana. (Quali(Qualificação' ex-officio — B . E . 78, n . 646.)
ficação requerida n. 257.'
CLEODON TAVARES CALAFANGE-(1.501), filho de BellarEI.IAS ALVES BARBOSA (1.193., filho de Canuto Alves Barmino Tavares Calafange e de Benvind.i Ta.va.res Calafange,
bosa e de Maria Robertinã de Oliveira Barbosa, nascido
nascido a 5 de fevereiro de 1903, em litutuzoiro. Estado da
a 20 de dezembro, de 1913, Piumhy, Estado de Minas
Parãhyba, com domicilio eleitoral no districto municipa]
Geraes, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleide Lagoa . (Qualificação ex-officio — B . E , 78, n . 248.)
toral no districto municipal de Copacabana. .(QualifeaANSELMO • LINHARES (1.602), filho de Domingos de Souza
ição ex-officio n. 76, 6° zona.)
'
Linhares e de Ernesta Bernardes, nascido a 22 de abril de
JOÃO LOURENÇO DOS SANTOS, (1.194), filho' de Manoel
- 1907. em Ltajahy, Estado'de Santa Catharina, com domiLourenço-dos Santos e de Maria Lourenço, nascido a 7
de agosto de 1896, em João Pessoa, Estado da Parãhyba • cilio'eleitoral no. districto municipal oe Lagoa. (Qualificação ex-officio — B . E . 75, n . 340.)
do Norte, operário, solteiro, com domicilio elcdoral no
distrieto municipal de Gavêa. (Qualificação requerida — ORLANDO D A MOTTA CORTEZ (1.603). filho de Castor da
Motta. Cortez e- de -Augusta da Motta Cortez, nascido a 10
BI E. 13-8-34. n. 014. 3 zona.i '
de outubro de- 1911, no Districto F e i e m l . com dóinieilioAJiARO 'MARQUES* GUIMARÃES (1.Í97), filho ' de Antônio
• eleitora] no dislricto municipal de Lagos. (Qualificação
Marques Guimarães e de Celestina de Souza, naseido a 2
ex-officio —'• B . E . 72, n . 29,153.)
de outubro de 1905, no Districto Federal, operário, casado, co mdomicílio eíeitoral no districto municipal 'de ARMANDO CÉSAR MARTINS BURLAMAQUI fi.604), filho do
Affonso César Burlamaui e de "Josepha Martins BurlaLagos. (Qualificação requerida — B. E. 17-8-34. numaqui, nascido a-30.de outubro de 1905, no Districto F e mero 1.719. 6" zona,)
derai, com domicilio eleitoral ao di3*~io£o municipal de
SEBASTIÃO ALEIXO (1.198), filho de Sérgio Aleixo e de
Lagoa. (Qualificação ^ex-officio — B . E . 6, n . 14.243)
Flora Camilla, nascido a 12 de outubro de 1914, em- Valença, Estado do Rio, lavrador,. solteiro, com domicilio CÉSAR LANGARD BARBOSA. DE OLIVEIRA (1.605), filho
de Eugênio Barbosa de Oliveira e de Luiza Langard de
eleitoral no districto municipal de Copacabana. (QuaOliveira, nascido a 8 de setembro de 1908, em Mpngy.... lificação requerida — B. E. 18-8-34. n. 1,247.)
Mirim, Estado de São Paulo, com domicilio eeitoral no
flERMINTA PETRA CAMPELLO (1.17-6), filha de João Madistricto- municipal de Copacabana. (Quilifieação requechado Campello e-de Maria da Assumpção Petra da Fonrida.)
toura CainpelSo. nascida a 19 de abril de 1903, no Disa
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ALICE BARROS DE AZEVEDO
(1.605), de Frederico
Augusto de Azevedo e de Amélia Barros de Azevedo, nascida a 9 de junho de 1910, no Districto Federal com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação ex-officio — B . E. 73)
MARlANNITA GASPAR Y DE MACEDO SOARES E SILVA
(1.007), filha de Henrique Meirelles Caspary e deJoscpho
Lima Caspary, nascida'a 11 de ouutbro Io'1911, no Districto. Federal, com domicilio eleitoral no districto municipal do Lagoa. (Qualificação ex-officio — B . E . 74, n u - ,
mero 237.)
.
LUCY PAULA' RAM OS (1.608), filha de Orczimbo Navarro da
Paula Ramos e de Maria Blois Paua Remm JS, nascida a 26
de dezembro cie 1913,- no Districto Federal, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualifi.cação ex-officio — B ; E . 79.)
RAQUEL OROSCO (1.609), filha de Manoel Oroseo c de Eduar. da Orosso, nascida a 14 de março de 1686, no Districto
Federal com domicilio eleitoral no districto de Copacabana. (Qualificação ex-officio — B . E , 74). •
NANETTE WORMS (1.010), filha de Gastão Worms e de
Luni Worms, nascida a 18 de novembro de 1890, iio Districto Federal, com domicilio eleitoral no districto líiunicipal de Lagoa. (Qualificação
ex-officio — B. E . 40,
n . 32.300.)
ALICE COSTA DE ALMEIDA GOMES (1.SH1 filha de Arthur L. de Araújo Costa e de Amazite T . da silva Costa,
nascida a 6 de maio de 1903, no Districto Federal, com
domicilio eíeitoral no districto municipai de Copacabana.
(Qualificação ex-officio •—B. E . 78 — n. 14 )
AL ADIA SANTOS GUIMARÃES (1.612), filha de Manoel Francisco Guimarães e de Honorinu Santos Guimarães nascida,
a 22 de outubro de 1901, no Districto Federal, com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação ex-officio —- ti. E . 78, 235.)
JOSE' DE SOUZA MORAES (1.613), filho de-Ermelinda de
Souza, nascido a 29 de março de 1914 .no Districto F e deral, com domicilio eleitoral no districto municipal deCopacabana. (Qualificação "ex-officio" B . E . 70)'.
LTCIA VIEIRA DE-CARVALHO (1.614), filha de José Castro
Portella Vieira de Carvalho e de Mathilde de Parohcye de
Carvalho, nascido a 31 de maio de 18S1, no Districto F e deral, com domicilio eleitoral n districto municipal de
Lagoa. (Qualificação "ex-officio" B . E. 78 n. 126).
CLELIA GUIMARÃES Í>B CERQUEIRA LIMA (1.615), filho de
Carlos Ayres-de Cerqueira Lima e de Clelia A. Alves Guimarães de Cerqueira Lima, nascida a 13 de novembro de
1915, no Districto Federal, com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação "ex-officio" B .
E . 78 n. 105).
ELISA FAUSTINO DA SILVA (1.616), filho de José Faustino
da Silva e de Sophia Faustino da Silva, nascida a 12 de
setembro de 1906, no Districto Federal, com' domicilio
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação
'-ex-officio" B . E . 78 n . 26).
CARLOS OCTAVIO DE MENEZES (1.617), filho de Antônio
Manoel de Menezes e de Clara Esteves de Menezes, nascido a 18 do março de 1885, em Vassouras, Estado do Rio
de Janeiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Gávea. (Qualificação "ex-officio" B . E . 6 8 ) .
MARIANNA MOUTINHO DA COSTA (1.618), filho de Alfredo
Ribeiro da Costa e de Antonia Moutinho da Costa, nascida
a 15 de novembro de 1896. no Districto Federal, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana..
(Qualificação "ex-officio" B . E . 78 n . 1141 .
MARGARIDA DUTRA MENEGHEZZI (1.619), filho de Arnaldo Men-eghézzi c de Maria da Gloria Dutra Menoghezzi,
nascido a 11 de abril de 1913, no Districto Federal, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação "ex-officio" B . E . 78 n. 149).
"MARIA CLARA TEIXEIRA DE MEIRELLES (1.620), filha de
Procopio Honorio Teixeira e de Anna Eugenia das Neves
Teixeira, nascida a 12 de agosto de 1884, em São João DelRey, Estado de Minas Geraes, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Copacabana, (Qualificação "ex-officio" 13'.. E . 78 íi. 98) .
CÉLIA NUNES DE FREITAS (1.621), filha de Rodolpho Gorge de Freitas e de Julia Nunes, de Freitas, nascida a 25 de
janeiro de 1912, no Districto Federal, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio" B. E . 78 n. 30)
JOVIANO CALDAS DE MAGALHÃES (1.622). filho de José
Magalhães e dc Herminia Caldas dc Magalhães, naseido a
r

0
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5 de maio de 1903, em. Manaus, Estado de Amazonas, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação "cx-officio" B . E . 8 1 n. 64) .
RAVMUNUO PEREIRA DE MEDEIROS (1.023), filho de. Antônio Fernandes de Medeiros Júnior e Joarm-a Pereira de
Medeiros, nascido a 16 d-esetembro de 1900,'em Bragança,
Estado do Pará, com domicilio eleitoral no districto municioal de Gávea. (Qualificação "ex-officio" B . E . 79.
' n. G-S).
THEMISTOCLES AZAMBUJA (1.624). filho de Eugênio Azam-,
buja e de Sophia Mendes Azambuja, nascido a 28 de j u nho de 1906; no Districto Federal, com domicilio eleitorai
nó districto municipal de Gávea. (Qualificação "ex-officio B. E . 81 n. 613).
JOÃO BAPTISTA VIEIRA (1.625), filho de Antônio Baptista
Vieira e de Palmyrâ Soares Vieira, nascido a 6 de janeiro
de 1900, na Parãhyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro,
• com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea.
(Qualificação "ex-officio", B . E. 81 n. 10).
ANTONIO GOMES DA SILVA 11.620), fillio de Marinho Gomes da Silva e de Feliciana Alves da Silva, nascido a 9 de
novembro de 1899,-no Ceará, Estado do Maranhão, com
domicilio eleitoral no districto municipal de"Gávea. (Qualificação "ex-officio" B. E. 7-5 n . . 3 ) . •
• • ,
CELSO BARCELLOS (1.627), filho de Sérgio Victor Barcellos e de Celina Lima Barcellos, nascido a 13 de janeiro cie
1912, em São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, com
domicilio eleitoral no districto. municipal de Gávea. (Qualificação "ex-officio" B . E , 75 n, 30).
.
CARLOS CARNEIRO DA CUNHA (1.628), filho de Antônio
Carneiro da Cunha e de Marcionilla.C. da Cunha, nascido
a 10 de setembro de 1909, em Manaus, Estado do Amazonas, com domicilio eleitoral no districto municipal da Gávea. (Oualificáção "ex-officio" B . E . 75 n. 12).
MANOEL RAPHAEL DOS SANTOS (1.630), filho de Fortunato dos Santos e de Florentina Maria dos Santos, nascido a
12-H-1893, em São Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul,
• com domicilio eleitoral, no districto municipal de Gávea.
.
(Qualificação "ex-officio" B . E . 75 n. 2 3 ) .
MANOEL DE SOUZA BARROS (.1.631), filho de Antônio de
Souza Barros e de Maria Francisca de Souza Barros, nascido a 30 de setembro de 1902,-em Campina Grande, E s tado da Parãhyba do Norte, com domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de Gávea. (Qualificação " ex-of ficio" B .
E . 81 n . 8 ) .
,
. '
M4RIA JOSE' AGUIAR (1.632), filha de Pio Manoel de Aguiar
e de-Marianna Flora da Silva, nascida a 14 de janeiro de
1909, no Districto Federal, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação "ex-oíficio" B .
E , 84 n. 2 1 .
SETINIO ANACLETO ÂNGELO CALENGO (1.633), filho ce
Gena.ro Calengo e de Mara Carmina Macori, nascido a 18
de julho de 1904, no Districto Federal, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação "exofficio" B . E . 79 n. 74) .
.
.
CLODOALDO DE AZEVEDO (1.634), filho de Antônio Luiz de
Azevedo e de Felicia Costa de Azevedo, nascido a 1 de
maio de 1897, em S. Salvador, Estado da Bahia, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação "ex-officio" B . E. 79 n . 59) .
JOÃO PIRES SEABRA (1.635), filho de Raymundo Pires Seabra e de Emilia Olinda Souza Seabra, nascido a 7 de l e nhão com domicilio eleitoral no districto municipal de.
Gávea. (Qualificação "ex-officio" B . E . 75 n. 11).
•
OSCAR RIBEIRO SALDANHA (1.636), filho de Alfreao Saldanha e de Amanda Sampaio Ribeiro Saldanha, nascido a
4 de junho de 1894, cm Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Gávea. (Qualificação "ex-officio" B . E . 81 n. 5 6 7 ; .
ADMAR DE OLIVEIRA E CRUZ (1.637), filho de Mario de
Oliveira e Cruz e de Luiza de Oliveira e Cruz, nascido a
19 de março de 1902, na Parãhyba do Norte, Estado cia
Parãhyba, com domicilio eleitoral no districto municipal
, de Copacabana. (Qualificação "ex-oíficio" B . E . 7y n u mero 2'r.
ANTONIO PEDRO GONÇALVES DA ROCHA .(1.641), filho de'
Francisco de Carvalho Gonçalves da Rocha e de Maria de
Nazareth Gonçalves da Rocha, nascido a 26 de junho de
1888, em Iguarassú, Estado de Pernambuco, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualifi-;
cação requerida).
;
PALLADIO TUPINAMBÁ' (1.645), filho de Andronico R u s í W
de Souza Tupinambá e de Aliee Esposei Tupin-ambá, nas-)
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tricto "municipal da Gávea.. (Qualificação requerida n u ciclo a 5 cie julho de 1890, no Districto Federal, com domero 4.895..) .
- ' - . ' ;
micilio eleiloral no districto municipal'*dè Copacabana.
ARTHUR SOARES WISNESKY (2.047), filho dc Eduardo
(Qualificação requerida) ,
W.isnés&y e de Alzira Soares Wisnesky, nascido a 1 de
GABRIEL.COSME -(2.006), filho de José Francisco Cosme e de
julho dé 1915, no Districto Federal, operário, solteiro,
Mana Eustachia de Britto Cosme, nascido a 14 de outucom domicilio eleitoral' no districto municipal da Gávea.
bro de lgy-4, no-Estado'da Bahia, com domicilio eíeitoral
(Qualificação requerida n . 1.-446.) . :.
no districto municipal de Gávea. (Qualificação requeriED1TH GOME» DE MENDONÇA (2,045), filha de Perminio '
(la .
.
, • João de Mendonça-e de Marcellina Gomes de Mendonça,
JOAQUIM FERREIRA DO COUTO (2-.Ô11), filho de José F e r nascida a 19 de maio de 1913, no. Districto Federal, cosreira do Couto e de Adelia Ferreira, nascido a 15 de j u tureira, solteira, -cõm domicilio eleitoral no districto m u nho de 1.94, no Distrieto Federal, com domicilio eleitoral
nicipal da Gávea.'^Qualificação .'requerida n . 1,450.)
no distrieto municipal de Gávea. (Qualificação requeriMANOEL DO NASICENTO CATHARINO (2.053), filho de Auda)
gusto Catharino e-de Maria da L\'atividade,,nascido a 9 do
JOSE' DOS SANTOS (2.014), filho de José Santos Seabra e
agosto de 1913, no'Districto Federal, commercio, solteiro,
de Maria. Alves,-nascido "a 3-dc outubro de-1913, no Districto Federal, operário solteiro, com domicilio eleitoral
com domicilio eleitoral no districto municipal da Gávea.
no districto municipal de Gávea. (Qualificação reque(Qualificação requerida n, 678.)
rida, numero 1.509;)
"
EDGARD-BRANDÃO (2.048), filho de Balbino Brandão e de
Maria.do Rosário Brandão, nascido a 9 de julho de 1900,
JOSE' PEREIRA. PAULO (2.015). filho de - Joaquim ' Paulo
em S\ .Salvador,;Estado cia Bahia, alfaiate, casado, com
nascido a 18 de setembro de 18.75, cm Portugal, commerciante, casado, com -domicilio'-eleitoral no districto m u - ' ' domicilio eleitoral no districto • municipal da Gávea.
(Qualiifcação requerida-n. 137.) "
nicipal de .Gávea.,. (Qualificação requerida, n . 1.526.1 .
ESMAR GUILHERME ENGELKE (2.044), filho de João F e r - WALDEMAR BERNARDO DA SILVEIRA (2.052), filho de
nandes Engelke e do Hercilia Hamilton Engelke, nasci. José Bernardo da Silva,.*-de- Judith. Campos da Silveira,
do a 10 de dezembro de 1900, no Districto Federal, comnascido a 23 dê maio dè 1899, em Aracaju, no Estado de
mereio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u Sergipe, cominerciante,- casado, com domicilio eleitoral
nicipal de Gávea. (Qualificação requerida, numero 661.)
no districto municipal da Ga-vea., (Qualificação requeANTÔNIO JOAQUIM DOS SANTOS (2.043), filho de Felix
rida n. -4,390.)^
'
' • ; , • - • ' • ' . ' _
dos Santos e de Mearia da Conceição, naseido a 15 de fe- ÁLVARO MARTINHO SECCO (2.050),1 filho de' Antônio Marvereiro, de 1902, nò Districto. Federal, operário, -viúvo,'
tinho Secco, e de'Evangelina Natabá Seoc-o, nascido'a 13
com domicilio eleitoral-no districto municipal,-de Gávea. ~
de novembro.âe '1914, no. Districto".Federal, funecionario
Qualiíicação requerida, numero 1.445.)
'..
.-iPUblico: solteiro,- com domicilio-eleitoral, no districto mti-,
• BERNARDINOv JOAQUIM. ROCHA (2.037).,, filho /'de'*" Alfredo " nicipal, da -"Gávea. (Qualificação requerida n."»l.014.) •
Joaquim Rocha e de Elisa Mendes Rocha. ..nascido a .14 AMÉRICO BENTO DA'-SILVA-£2.049}filho, de Joaquim.BCB- _
de abril do 1911, no Districto Federal/ commercio. cala-*
' 'to* da Silva- e,dè Belmiia" dá Cunha-. Soccorro, nascido a .1
do, com domicilio eleitoral no distrieto municipal- do
'"• de março de 1915,'no Districto Federal,.commercio, caGávea. (Qualificação requerida, numero 8.435.)
sado, com domicilio eleitoral. n o districto. muriici-pat da
BRAZ ALBERTO DO NASCIMENTO (2.040). "filho de Braz '
Alberto, do Nascimentol-e -de Jordelina Guimarães do Nas- • ' G á v e a . ÍQualificação requerida n . 878-.-)
cimento, ..nascido. a S de agosto do 1909, em São Salvador, ALÃYDE ALMEIDA "COSIA PELLEGRINO (2.051), filha d c ,
José Antônio da "Costa e de Maria-José d e , Almeida" Costa,
Estado da Bahia, estivador, solteiro, com domicilio eleinascida a 24 de novembro "de 1904, em-?Volta Grande,-no .
toral no districto municipal de Gávea. (Qualificação e x Estado de Minas Geraes, commercio,'viuva, com. domicilio '
:
officio, numero '71.)
' ...
eleitoral no districto -municipal da Gávea. (Qualificação •
JÚLIO DOS SANTOS BARBOSA ,(2 .-029), filho de Joaquim'"
requerida n . 1.447.)
dos Santos Barbosa e de Aurora dos Santos Barbosa,
nascido a 1 de novembro do 1911,'rto Districto Federal, ARMANDO DE SOUZA MONTEIRO (2.034), filho de João de ^
Souza Monteiro 'e" de-Julieta Rosa dos Santos, nascido a 1'
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto '
d-e setembro de 1902, no Districto Federal, cpmmerciO,.
municipal de Gavèa. (Qualificação requerida,* numero-casado, com domicilio eleitoral no districto municipal da
1.038.;
'
' G á v e a . (Qualificação requerida n . 1.430.,)
„
FRANCISCO - JULIANELLI (2.030), filho' de "RaphaéT Julia-.
nel.li e de Phiiomena Maia, nascido a 20. de agosto de HEITOR IffilTO'FONSECA (2.033), filho de^ José-Valentim
da Fonseca -e dc Alice Brito da •Fonseca, nascido a_ 28 d e .
1902; no .Districto. Federal,'operário,-casado, com domi-julho de 1902 no Districto Federal, empregado publico,
cilio eleitoral no districto municipal de' Gávea. (Quali, .solteiro,, conr domicilio eleitoral no districto'municipal da
ficação requerida, número 8 8 9 . ) " .
GaVea. (Qualificação requerida n.- 1 4.M.)
_*
SEBASTIÃO CARVALHO DOS SANTOS
(2,.007), filho de
Sebastião Carvalho dos Santos e de Irene Dias de Car- ' JESU'S'NUNES DUARTE (2.-073), filho de J o s é ' Pinheir-o
valho, nascido a 6 de janeiro -de 190Q, no Distrieto F e Duarte e de Maria'Nunes Duarte, nascido a 22 de setem- ••
deral, operário, solteiro, com domicilio -eleitoral, com do<• bro-de 1909, em SanfAnna do Cariry, Estado-do. Ceara,
. micilio eleitoral no districlo municipal de Gávea.. (Quali- ' militar: solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u - ,
ficação requerida, n . 1.435.)
nicipal de Lagoa, (Qualificação . "ex-of fio o ,-n. 486.)
• GUSTAVO DA SILVA MAIA (2.008), filho dc Hernandes da HONORIO DA COSTA MONTEIRO FILHO (2.093), filbo de
Silva Maia. e do. Maria José de Araújo, • nascido a. 26 do
Honorio da'Costa Monteiro e dé Joanna da Fonseca Monsetembro de 1914, no Districto Federal, commercio,. ca" • teiro.' nascido à 16 de abril de 1899. em G o y a n a , E s t a - sado, com domicilio eteitoral ho dislricto de- Gávea.do de Pernambuco, funecionario publico, casado/ com
(Qualificação requerida, numero 5.14.)
.
domicilio eleitoral no- districto municipal - da Gavca.
HENRIQUE PEREIRA (2.012), filho d e ' Armando Pereira e
(Oualificáção "ex-officio*' n . 77.)
- •
de Zelinda de Jesus Pereira, -nascioo a. .10 de fevereiro
de 1915, no Districto Federai, remador, solteiro, com do- ALFREDO ABREU (2.026)., filho de José Rodrigues de Abreu
e de Joanna Carolina de Abreu, nascido -a 29 de novemmicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qua- '
bro de 1900, no Districlo-'Federal, commercio, casado,
lificação reouerida, numero 891.)
com domicilio eleitoral no districto municipal da • GaIOAQUIM PEREIRA PAULO (2.013), filho de José Pereira
via. (Qualificação requerida n . 595^.)
;
Paulo e de Henriqueta Teixeira, nascido a - 6 de agosto
de 1914, no Districto -Federal, commercio, casado, com do- JAYME PINHO PARAÍSO (2.025), filho de Eponina Pinho
Paraizo. nascido a 9 de maio de 191.6, no Districto F e micilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Quaderal, barbeiro", solteiro com domicilio eleitoral'nò dislificação requerida, numero 1.031.) '<
tricto da Gávea. (Qualificação requerida n . 1.062.)
JOÃO-AUGUSTO DE' SOUZA E SA' (2.057), filho de Arthur
Augusto de Souza e Sá e do -Cecília.Monteiro de Sá, nas- OSWALDO GOMES DA COSTA (2.027), filho de Jose Pomes
da Costa e de Isabel Manrity. nascido a 20 dc dezembro
cido a 3 de abril de 1912, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municide 1899, no-Districto "Fctí&ral. empregado publico, capal da Gávea. (Qualificação'"ex-officio" n . 1.427.)
sado com domicilio eleitoral no districto municipal
da
Gávea. (Qâlif icação requerida T U 1.419:)
• JOÃO PEREIRA GUIMARÃES .(2.046). filho de Alfredo José
Pereira Guimarães e dê Rosa da Conceição Marques Gui- ' JOÃO'SOARES WISNESKY (2.028), filbo de Ednarco \ i c c n cio Wisneskv e -de Alzira Soares Bittencourt, nascido a
marães, nascido a" 23 de janeiro de 1897. n.q Districto F e 28 dé outubro dè -'191)4, no Districto Federal,-motorista.
deral, commercio,-casado, com domicilio eleitoral no dis:
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ousado, com domicilio eleitoral no districlo municipal da
Gávea. (Qualificação requerida n . 6.541.)
A N I U N I Ü AUGUSTO DE SOUZA E BA' (2.042),
filho de.
João Antônio ce Souza e Sá e de liaria EmiLia cie Araújo, nascida a 25 de outubro de 1878, em Portuga., capitalista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal da Gávea. (Qualificação requerida n . 1.04S.)
u .ZIMARIO TAVARES (2.041), filho de Bazileu Tavares e
de Maria Luiza Tavares, nascido a 1 de agosto de 1916,
no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio
eleitoral no districlo municipal da Gávea. (Qualificação
requerida n . 1.5)9.)
, iJEZER DE PINHO (1.717), filho de Armando de Pinho e
de Abigail Velho da Silva Pinho, nascido a 31 oe maio
de 1914, no.Districto Federal, bancário, solteiro, eom domicilio eleitoral, uo -districto municipal de Copa:abana.
(Qualificação ex-officio — B , E . 69, 8-8-34. 6° zona).
, . o ' M E COSTA (1.725), filho de Affonso Rodrigues Costa e
de Julia Bentim Costa, nascido a 25 de dezembro de 1897,
no Districto Feaeral, actor, solteiro, com comici'"o eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Q aliíicacão ex-off-.cio — B . E . 6.7 n.. 10.967 . 6* zona),
o o Ã O BALTHAZAR LOPES FERREIRA (1.737), filho ;e Henrique Lopes Ferreira e de Maria da Conceição Sih a, nascida a 24 de março de 1898, no Estado do Ceará, ?mpregado Lloyd Brasileiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida — numero 2.070. 5 zona) .
VIVEIROS (1*70.6), filbo de Francisco Viveirrs e de
Herminia Van Cuibem Viveiros, nascido, a 9 cie agosto de
1903, em S. João da Bôa Vista, Estado.de São Pa:lo, capitão cabotagem, com- domicílios eleitoral no districlo m u nicipal de Copacahana. (Qualificação requerida z . 571.
6* zona).
,'AIJLO SU.VA DE AZEVEDO (1.744), filho de'Zan'!li
dè
Azevedo e de Argentina Silva de Azevedo, oascid••• a 21
rie. agosto de 1915, em Caehoeiro de •Itapemirim, Estado
do Espirito Santo, funecionario municipal, eom domicilio
...eleitoral no districto municipal de Gávea. íQualficação
ex-officio — B . . E . 83. 6* zona) .
a

NEWTON PEREIRA DE MENEZES (1.775), filho d< Aristóteles Pedro Bueno Menezes e de Amélia Alcântara Bezerra
Menezes, nascido a 2 de setembro de 1912, em Re.ife, Es. lado de Pernambuco, funecionario publico, cum domicilio
eleiloral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação cx-officio — B . E . 77 n . 497. 6 zona).
OLGA VASCONCELLOS DE ARAÚJO COSTA ( 1 . 7 7 : ) , filha
de Pedro Leite de Vasconcellos e. de Grisíüina Peixeira
de Vasconcellos, nascida a 26 de setembro de i900,. no
Districto Federal,, professora publica, com domiemo eleitoral no districto. municipal de Lagoa. (Qualificação exofficio — B . E . 78 n . 192. 6 zona).
iOÃO LEAL.VIANNA (1.793), filbo ie Antônio Rodrigues Pereira Vianna e de Conceição Leal' Fialho, nasci-:o a 29
de junho de 1903, no Districto Federal, e:npreg:do publico, solteiro, com. domicilio eleitoral no distrPto municipal de Copacabana
(Qualificação ex-officic
— B.
E.. 70. 6 zona) .
MANOEL DA SILVA (1.794), filho de Cândido Teircira da
Silva e de Adelia Victoria da Silva, nascido a 15 te abril
de 1894, no Districto Federal, empregado publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de
Copacabana. (Qualificação ex-officio
— b. E . 70. 6°
zona).
ARTHUR SHIMER. (1.795), filho de Frederico Shimor e de
Joanna Shimer, nascido a 31 de julho de 1900, no Districto Federal, funecionario publico, casado, com qomicilio eleitoral, no districto municipal de Copacabana (Qualificação ex-officio — B . E . 70. 6° zona),
WALDEMIftO CABRAL (1.796), filho de Jayme Cabral e de
Carmelina Pereira Cabral, naseido a 16 de janeiro
de
1908, no Districto Federal, funecionario publico, íolteiro,
com domicilio eleitoral r o districto municipal de Copa^
caba na. (Qualificação ex-officio — B . E : 70. 6 zona).
JOSE' PEDRO BAPTTSTA (1.797), filho de João Pedro Baptista e de Maria da Conceição, nascido a 15 de outubro
de 1889, em Cid. Spotinga, Eslado de Pernambuco funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral na districto municipal do Copacabana. (Qualificarão
ex-offieio
B . E . 70. o" zona) .
JUCLES RODRIGUES LIMA (1.798), filho de Alberto Rodrigues Lima e de Ondiiva d"os Santos Rodrigues Lima, nasa
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cido a 26 d enovembro- de 1913, no Districto Federai,
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Copacabana (Qualificação
cx-officio — B . E . 70. 0" zona).
MELCHIADES VILLAS BOAS (1.799), filho' da A r t t u r da
Costa Pereira Villas Boas e de Amélia Maria da Conceição Villas Boas, nascido a 13 de dezembro de' 1889,
no Districto Federal, funecionario publico, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio — B . E, 70. 6" zona).
ALFREDO iViAIGRE DA GAMA, (2.154), filho de Joaquim
Alves ferreira da Gama e de Anna Leonor de Castro Maigre da Gama, nascido a 10 de junho de 1918, nascido no Distrito
Federai, advogado, casado,
com
domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana,
Qualificação ""ex-officio" B . E, 77, 6° zona).
ELZA JUSTO DE MORAES, (2.158), filbo de Justo Range)
Mendes Moraes e de Herminia Cresta Mendes de Moraes,
nascida a 4. de abril de 1914, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação n . 1.464, 6" zona).
M9RIA MAGDÁLENA GUIMARÃES, 2.159), filha de Adriano
Guimarães e de Maria Anna Guimarães, nascida a 19 de
julho de 1913, no Districto Federal, domestica, solteira,
com domicilio eleitora! no districto municipal de Copacahana. (Qualificação requerida n . 909, 6" zona).
CARLOS V1LHENA DE ARAÚJO ANDRADE, filho de Waldemar de Avellar Andrade e de Dolores Wiihcna de Araújo Andrade, nascido a 9 de março'de 1914, no Districto Federal, Estado do Rio de Janeiro, estudante, solteiro, com domicilio no districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida n. 1.463, 6* zona).
LEONARDO LETTEL, DE OLIVEIRA, (2.168), filho de José
Dias de Oliveira e de Valeria Zettel d'01iveira, nascida
a 0 de fevereiro de 1916, no Districto Federal, commercio,
solteiro com domicilio eleitoral no districto municipal
de Copacabana. (Qualificação requerida n . 400, 6 zona).
CARLOS JOSE' LEIFFASTH, (2.169), filho de Carlos José
Leiffarthe ede Maria do Carmo Leiffarth, .nascido a 2 de
seten bri. de 1882. em Rio Grande, Estado do Rio Grande
do Sul
commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Gávea. (Qualificação requerida,
n , 108,
zona).
WANDA LEVY CARDOSO,DE FARIAS, (2Í71), filho ds Antônio de Almeida Cardoso e de Stella
Levy • Cardoso,
nascida a 21 de junho de 1904, no Districto Federal,
inspectora de Ensino, casada, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Lagoa. (Qualificação "ex-officio",
n . 1.937, 6* zona).
AGÁR ESPINHEIRA (1.903), fillio dc Álvaro Espinheira. e
de Bermengarda Ribeiro Esponheira, nascido a 14 de seten bro de 1907, Districlo Federal, dactylographa, solteira, com domicilio. eleitoral no districto municipal de
Copacabana. (Qualificação requerida n . 5.864, 6" zona).
STELLA DE LIMA, (1.904), filha de Henrique de Lima e de
. Ema Francisca Guimarães de Lima, nascida a 7 de setembro de. 1903, no Districto Federal, domestica, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação requerida n. 4.298, 6" zona).
ROSA MU ND CARLOTA SAMPAIO-BABIANA. (1.956, filho de
Carlos Cezar d'01iveira Sampaio e de Rosa May Joodurim
Sampaio, nascido a 16 de outubro de 1901, era Paris,
França (registrado no commando), domestica, viuva, eom
domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação n. 5.208, 6 zona).
MARIA JOSE ABREU FIALHO, BARBOSA DE MAGALHÃES, •
(1 980), filha de José Antônio de Abreu Fialho e de Anna
de Abreu Fialho, nascida a 2 de agosto de 1908, no Districto Federal, Estado do Rio de Janeiro, dactylographa,
casada, com domicilio eleitoral no districlo municipal de
Gávea. íQualificação "-ex-officio" B . E . 75. 6 zona).
PAULINO CHRISTOVÃO, (2.155), filho de João Christovão
Filho.- e de Antonia Christovão Gonçalves do Nascimen'o,
nascido a 11 de julho de 1891, em União, Estado
de
* Alagoas, militar, sargento, casado, com domicilio eleitora] no districto municipal de Gávea. (Qualificação "exofficio", B . E . 7S. n . 31, 6* zona).
ZELIA - ALVARES RIBEIRO (2.082). filha de José Ribeiro
Neves e de» Humberto Noronha Bertha, nascida a 27 do
junho de 1904, no D . Federal, domestica, casada, com
1
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dcmicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação*""ex-officio" B. E. 76, n . 551, 6" z o n a ) .
THEOPMIiüO Í U E L H Ü (2.156), filho natural de .Paulina Esteves dc Almeida, nascido a 27 de outubro de 1906, em"
.Magé. Estado, do Pio, commereio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificara e reon^rid?! n . 1.688. 6" zona).
.CLAUDIONOR JOSÉ RODRIGUES .(1.786), filho de Bermano
José Rodrigues e.de Zulmira Maria Rodrigues, 'nascido a
2 de janeiro de 1908, no Dietriclo Federal, empregado
publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio" B. E .
70, '6 zona) .•
'JOSÉ PAULINO DA SILVA (1.787), filbo de David Paulino
da Silva c de Francisca Maria da Conceição, nascido a
17 de fevereiro de 1891. na Parãhyba do Sul, Estado do
Rio, empregado publico, casado, cõm domicilio eleitoral
no districto municipal de Copacabana. (Qualificação "ex-"
officio B . E . , 6" zona).
EUCLYDES CARVALHO COELHO (1.788), filbo de Antônio
Carvalho Coelho e.de Maria Carvalho .Coelho, nascido .a
•5 d e outubro de '1892, em Niçtheroy, Estado do Rio, empregado publica, casado com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio"
B. E . -5 n . 19.367, 6 zOna).
AUGUSTO FELIX (1 .78.9), filho de Antônio Felix e de Theotiora Rosa, nascido a 7 de setembro de 1901, no" Morro
Agudo, Estado do Rio, empregado publico, casado, com
domicilio eleitoral .no disiricto anunicipál de -Copacabana.'
iQuaiüVar-ào "ex-officio" .B. ~E.' 70, 6" zona),'SEBASTIÃO SOBRAL DE MATTOS (1.790.), filho de Antônio
Alves Mattos e â e Virgínia. Maria Sobral, nascido a .27
de março de 18S8, no Districto Federal, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio" B.. E .
5. n. .20.023, 6 -zona).
ARISTIDES XAVIER DE BARROS P..791'), filho de Custodio
•Xavier de Barros e dé Amélia Augusta dos 'Santos Barros,' nascido a 3 de agosto de 1882. na cidade de Cabo
Fr.-o, Estado do Pio, empregado publico, casado, com
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Copacabana..
ÍQualificação "ex-officio"' B...E.. 70, n . 71, 6 zona).
PAULINO JUVENCIO .DA SILVA .(1.792), filho de Antônio
- J.uvencio da Silva e de Bernardina Maria da Silva, nascido a 22 de julho de 1895, no Distrieto Federal, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no.districto municipal de Copacabana.. íQualificação "ex-officio"
B. E , 5 n . 19.449, -6' zona)..
A . . E S T HANSATURGS DE AZEVEDO DRENT (1.777), filho
de Greg-orio Hansaturgs de Azevedo e Maria da Gloria
Rodrigues 'Teixeira Azevedo, nascido -a 1 de agosto de
l'S98, em Portugal (brasileiro naturalizado), funecionario
municipal, com domicilio eleitoral no districto municipal d e Copacabana. {(Qualificação '"ex-officio" B . E . ,
6 zona).
AUÍI1A DE FREITAS CARNEIRO (1,778,), filha de Pedro
Alberto de Freitas e de Anna Silva Freitas, nascida a 18
d e agosto de 1«977, em Macahé, Estado do Rio de Janeiro,
professora municipal, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana, (Qualificação "ex-officio'
B . E . n . 2.458, 6* zona) .
OLGA PIRES VEIGA 1.779), filha de Antônio J.oaqnim Margarido Pires -e- de Anna d e Carvalho Margarido Pires,
nascida a 2,3 de fevereiro de 1891, em Leopoldina, Estado
de Minas Geraes, funccionaria municipal, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio" B . E . 78, n . 191, 6 zona.)
IDA W1RZ (1.788), filha de Emilio Wirz e de Clara Wrra,
nascida a 26 de maio. no Districto Federal, funccionaria
municipal, com domieiiio eleitoral no districto municipal de Copacabana. {Qualificação "ex-officio" B . E . 78
n . 102, 6 zona)..
JSEM-0 BARBOSA D'OLIVEIRA E SILVA (1.782)', filho de
Joaquim Carvalho d'01iveira e Silva e de Eundice Barbosa cPOliveiro e Silva, nascido a 1-0 de novembro de
1894, no Dis.trj.cto Federal, official de Marinha, com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação "ex-officio" ,B. E . 6 n . 13.466,-6 zona).
JOSÉ LOPES DE VASCONCELLOS (1.783), filho de Joaquim
Lopes de Vasconcellos e -de Josepha Maria da Conceição,
nascido a 24 de julho d e 1898, em Gloria do Goyta, E s tado de Pernambuco, sub-official da Armada, com do1
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micilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação B . E . 7,5 n: 143, '6" z o i a ) .
JOSÉ DA CRUZ (1.784), filho de Nicoláo da Cruz e de Maria
do Espirito Santo,- nascido a 1 de junho de 1882, n a t u r a lizado brasileiro, sargento da Armada, com domicilio
eleitora! no districto municipal de Lagoa. '(Quâliificação
B. E . 78 n. 507. 6 zona).
DERNEVIL NASCIMENTO (2.173). filho de. Taciano do Nascimento e de Alexandrina Oliveira do Nascimento, nascido a 26 de^lezembro de 1911, em Belli o Horizonte, E s tado de Minas Geraes, -commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Gávea.. (Qualificarão
requerida n , 608, 6" zona.)
FRANCISCO MOREIRA COPPIETERS" {1.663). filho de Pedro
Francisco Coppieters e de Maria da Gloria Moreira Coppieters, nascido a 6 de fevereiro de 1.905, em ;S. Salvador,
Estado da Bahia, commercio. casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação r e querida n. 1.645.)
JORGE CALDEIRA BRANT (1.887) filho de 'Cícero Araújo
Caldeira Brant e de Maria Esther Caldeira Brant, nascido
a 2 de dezembro de 1913, no Distrieto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Oualificáção "ex-officio",
n . 69.)
ARMANDO BOTELHO DE FREITAS (1.6.71), filho de
José Soares de Freitas e de Joaquina Botelho de Freitas,
nascido a 21 de junho de 1910, em Belém, Estado do
Pará, com domicilio eleitoral no districto municipal de
*
Copacabana. ÍQualificação "ex-ofUcio"" n. 69 )
AGOSTINHO PETRA DA FGNTOURO (1.859), filho de Victorino Petra da Fontoura Santos e de Maria Gomes Ribeiro Santos, nascido a 22 de novembro de 189.8, no D i s tricto Federal, commercio, casado, .com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação r e querida, n. 1.686.')
WALDEMAR COSTA (1.465), filho de Francisco Ferreira da
Costa e de Rosa Cândida d a -Costa, naseido a 20 de j a neiro de 1904, no Districto Federal, commerciante, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gávea. (Qualificação requerida n . 1.590.)
PAULO CÉSAR DA SILVA COSTA (1.649), filho de Heitor
da Silva Costa e de Maria Georgina da Silva Costa, nascido -a 15 de março d e 1904, em Petropolis, Estado do
Rio de. Janeiro, engenheiro-architecto, solteiro, com domicilio -eletorál no districto municipal de Lagoa. (Qualificação "ex-officio" n. 67 0
FERNANDO DE MACEDO (1 ..674)1 filho-de Erasmo de Macedo e de Euzeb.ia.de Macedo, nascido a '30 de abril de'
1913, em Recife (Estado de Pernambuco), .bancário, solteiro, com domicilio' eleitoral no districto -municipal de
Copacabana. (Qualificação "ex-oíficio"m. t69.)
FAUSTO BAPTISTA PEREIRA (1.670) filhe de Eduardo Baptista Pereira e de Doriía de Carvalho Baptista Pereira,
nascido a 5 de setembro de 1923, em Niçtheroy (Estado do
Rio de Janeiro), funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação "ex-olficio" n. 69.,)
MANOEL FERRAZ.DE OLIVEIRA (1.517), filho de José do
Oliveira e de Pálmyra Ferraz, nascido a 16 de fevereiro
de 1913, no Districto Federal, jardineiro, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida n. 1.350.)
MIGUEL DOS SANTOS MOURA (1.-573), filho de Miguel dos
Santos Moura ,e de Antonia de Andrade, nascido a 19»de
setembro de 1,904, no Districto Federal, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa,
(Qualificação requerida n. 1.984.)
•LE'0 RAMOS MURTINHO (1 .,870).-, filho de Adolpho Murtinho e de Maria Isabel Ramos M-urtiriho, nascido a 28
de Outubro de "1913, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Copacabana. (Qualificação requerida -D; 1.212..,)
MANOEL SOARES DA SILVA (1..653), filho de José Soares
da Silva e de Severina Soares dá Silva, nascido a 29 de
' junho de 1913, em Nazareth (Estado de Pernambuco),
do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto -municipal de •Copacabana. .(Qualificação requerida
•n. 374.)
I
RAYMUNDO CARVALHO LIMA (1.201), filho de Vicente
•Carvalho Lima e de Josephina Carvalho Lima, nascido
a 29 de novembro de .1911, em Estância (Estado de Sergipe, empregado publico, casado, (com domicilio eleitoral no districto municipal de Gav.»a. (Qualificação r e querida n. 1.698.)
a
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tricto municipal de Gávea. (Qualificação ex-officio, II.
MARIO MARQUES ALCOFRA (1.202), filflo de Joaquim MarE. 75, n. 1.)
ques Alcofra e de Maria de Nazareth, nascido a 11 de .janeiro de 1903, no Districto Federal, do commercio, ca- JOÃO SARAIVA (1.247), filho de João Gonçalves Saraiva e
sado, com domicilio eleitoral no dislricto municipai -de
de Erycina Rocha Azevedo Saraiva, nascido a 2 de deUavca. (Qualificação requerida n. 1.537.)
zembro de 1899, no Estado de S. Paulo, official do Exercito, casado, com domicilio eleitorai no districto muniAMADEU TEIXEIRA DE SOUZA CAMPOS (1.210), filho de
cipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio, B . E . 75,
Manoel Teixeira e de Emilia de Souza Campos, nascido
a 23 de março de 1902, no Districto Federal, operário,
n. 6.)
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal ANTONIO AUGUSTO DE SIQUEIRA (1.248), filho de Libeae-Lagoa. (Ouaiiíicaçao requerida n. 1.294.)
ra to Augusto de Siqueira e de Rosaria Cordeiro de SiCELSA SUCKOW DA FONSECA (1.211), filho de Luiz Carqueira, nascido a 14 de outubro de 1900, em S. Bento,
los da Fonseca e de Glicka Suckow da Fonseca, nascido
Estado de Pernambuco, militar, solteiro', cõm domicilio
a 20 de julho de 1905, no Districto Federal, funecionario
eleitorai no districto municipal de Gávea. (Qualificação
publico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u ex-officio, B . E . 81, n. 38.)
nicipal do Copacabana. (Qualificação "ex-officio" nume- VIRGÍLIO DALTRO (1.249), filho de Amancio da Fonseca
ro 22.079.)
. .
Daltro e de Maria Engracia Daltro, nascido a 11 de deFRANCISCO ANTONIO BRUNO (2.212), filho de Antônio
zembro de 1896, em Annapolis, Eslado de Sergipe, sarFrancisco Bfuno e de Carmen Phelippa, nascido a 21 de
gento escrevente do Exercito, solteiro, com domicilio
outubro de 1912, em Caxias (Estado do Rio de Janeiro),
eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação
empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
ex-officio, B . E . 75, n . 15.)
districto municipal de Copacabana. (Qualificação "ex- OLDEMAR CAMPELLO NOGUEIROL (1.250), filho de E r of fiei o" n. 70.)
nesto Nogueirol e de Balbina Campello Nogueirol, nascido
lOAü DE OLIVEIRA E SILVA (1.212), filho de João José da
a 7 de agosto de 1892, no Districto Federal, militar, caSilva e de Amélia, de Oliveira e Silva, nascido a 11 de
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal Üe
setembro de 1911, no Districto Federal, empregado p u Gávea. (Quaíiticação ex-of ficio — B . E . 75, n . 41.»
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u - ILDEFONSO SOARES CARDOSO (1,251), filho de João dos
nicipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio n. 70.)
Santos Cardoso e de Isabel Soares Cardoso, nascido a 23
CECÍLIA COELHO DE SOUZA (1.214), filha de Francisco So.
de
janeiro de 1906, em Belém, Estado do Pará, militar,
tero Coelho de Souza e de Leontina Coelho de Souza, nascasado, com domicilio eleitoral no districto municipal de*
cida a 22 de novembro de 1905, no Distrcito Federal,,
Gávea. (Qualificação ex-officio — B . E . 75, n. 1 7 . ;
funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Copacabana. (Qualificação ex-of- CARLOS DE LEMOS-BASTOS (1.25-2), filho de Antônio Marquês de Lemos Bastos e de Elvira Ferreira dc Soares Basficio n. 8.003.)
tos, nascido a 14 dc abril de 1894, no-Districto Federal,
ERNESTO VIEIRA DOS SANTOS (1.215), filho de Ernesto
official do Exercito, casado, 'com domicilio eleitoral no
Vieira dos Santos e de Ermelinda de Souza, nascido a 9
districto municipal de Copacabana. (Qualificação cx-ofde novembro de 1909, em Entre Rios, Estado do Rio de
ficio — B . E." 75, n . 2.)
- . Janeiro, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualifi- CLÁUDIO EVANGELISTA DA TRINDADE (1.253), filho de
cação ex-officio, B . E . 70.)
Mamode Evangelista da Trindade e de Benedicta Rosa
Saraiva da Trindade, nascido a 18 de agosto de 1891, ern
JOÃO RODRIGUES (1.216), filho de Álvaro Rodrigues e de
'Reinanso, Estado da Bahia, militar, casado, com domiciJanuaria Maria da Conceição, nascida, a 9 de fevereiro
lio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualifide 1910, cm Valença. no Estado do Rio de Janeiro, empregado publico, solteiro com domicilio no districto m u cação ex-officio — B. E . 75, n . 71.)
nicipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio, B . E . DELC1 CIO DA COSTA PALMEIRA (1.254), filho de Antônio
70.)
Netto da Silva Costa e de Amélia Tenorio da Silva Custa,
MANOEL DA STLVA RODRIGUES (1.217), filho de José Manascido ã 21 de junho de 1901, em Santa Luzia do Norte,
ria Rodrigues e de Erias Dias.Rodrigues, nascido a 22 de
Estado de Alagoas, militar, casado, com domicilio eleiagosto de 1915, no Districto Federal, empregado publico,
toral no districto municipal de Gávea. (Qualificarão exsolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
officio — B . E . 75, n. 18.)
de Copacabana. (Qualificação cx-officio, B . J L , 70.)
EDGARD CORRÊA (1.278), filho de Rodolpho Honovino CorFRANCISCO MIRANDA (1.218), filho de Antônio Trindade
rêa o de Malvina Moreira Corroa, nascido a 3 de outubro
Miranda e de Thereza dos Santos Miranda, nascido a 10
de 1893, em Bagé, Estado do Rio Grande do Sul, commerd e março de 1907, no Dislricto Federal, empregado p u cio, casado, com domicilio eleitoral no districto municiblico, caçado, com domicilio eleitoral no districto mupal de Copacabana. (Qualificação requerida n. '16'?.)
'
nicipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio, B. E. 70.)
ANTONIO FERREIRA DE OLIVEIRA JÚNIOR (1.241), filho PAQUITA GRAUPERA ZIMPEGK (1.281), filha de Domingos Graupera e de Elvira Baptista Graupera, nascida a 1
de Antônio Ferreira de Oliveira e de Maria da Gloria
de setembro de 1902, no Rio Grande do Sul, conimercio,
Ferreira de Oliveira, nascido a 14 de fevereiro de 1870,
viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de
no Districto Federal, militar, casado, eom domicilio eleiGávea. (Qualificação requerida n. 1.715, tí" zona.)
toral no districto municipal de Copacabana. (QualificaALONSO ANTUNES (1.287), filho de Antônio Bento Antução ex-officio. B. E . 19, n . 661.1
nes e de Maria Gomes Antunes, nascido a 3 de março de
FRANCISCO DE PAULA GOMES (1.242), filho de Constan1907, em. Espera Feliz, Estado de Minas Geraes, guarda
tino Vicente Gomes e de Maria. Gabricíla da Rocha Gomes,
do Hospital de Alienados, casado, com dcmicilio eleitoral
nascido a 1 de fevereiro de 1895, no Districto Federal,
no districto municipal de Lagoa. (Qualificação ex-officio
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mun. 66.)
'
'
nicipal de Gávea. (Qualificação ex-officio, B. E . 75.)
HÉLIO BARBOSA PR AT (1.243), íilho de Ricardo Prat e de MARIA APPARECIDA MOREIRA REIS (1.291), filha cie MaZaida Barbosa Prat, nascido a 5 de setembro de 1906,
noel Antônio da Silva Reis Filho e D. Maria Aiitonietta
em Passo de S. Borja, Estado do Rio Grande do Sul,
Moreira Reis, nascida a 29 de outubro de 1909, no Distrisargento escrevente do Exercito, solteiro, com domicilio
cto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral
eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação
no districto municipal de Copacabana. (Qualificação r e ex-officio, B . E . 75, n . 9.)
querida n. 1.012.)
LAURO DE QUEIROZ POMPEU (1.244), filho de José Cae- ANTÔNIO FERREIRA GUEDES (1.298). filho de João F e r tano Pompeu e de Bernardina de Queiroz Pompeu, nasreira Guedes e de Rosa Guedes, nascido a 17 de fevereiro
cido a 8 de julho de 1911, em Belém, Estado do Para, m i de 1907, no Districto Federal, pedreiro, solteiro, rom d o litar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto munimicilio eleitoral no distrieto municipal de Copacabana.;
cipal de Gávea. (Qualificação ex-officio, B . E . 75, n. 55.)
(Qualificação requerida n. 1.004, 6 zona.)
JOSE' HENRIQUE SOARES (1.245), filho de João Henrique JOSE' MOREIRA DE OLIVEIRA (800). filho de Manoel de
Pereira e de Maria Soares Pereira, nascido a 18 de feMoura Monteiro'e dc Malvina Cândida dc Oliveira, n a s vereiro de 1904. no Estado de Minas Geraes, militar, solcido em 22 de outubro de 1906, em Baependy, Estado de
teiro, com domicilio no districto municipal de Gávea.
Minas Geraes, commercio, solteiro, domicilio eleitoral
(Qualificação ex-officio, B . E . 75, n . 36.)
na Lagoa, ' (qualificação requerida B . E . n . 839). —
MANOEL GOMES DE OLIVEIRA (1.246), filho de Francisco
6 zona.
Gomes de Oliveira e de Ignacia Maria da Conceição, nascido a 19 de fevereiro de 1889, em Viçosa, Estado de IDAH MELLO CAVALCANTE (802)., filho de Eduardo Jnn?erf
Vieira dc Mello e de Ida Jansen Pereira de Mello,
Alagoas, militar, casado, com domicilio eleitoral no disv
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... mecânico, casado, com domicilio eleitoral.no
districto
nascida env 23 de janeiro de 1896, em Belém, Estado do
. municipal de Copacabana. (Qualificação requerida, B .
Pará, domestica, •- casada, domicilio eleitoral em CopaE . n . ^493, 6 zona).
cabana, "(qualificação requerida B . E . n . . ' 8 1 7 ) . -— 6*
MARIA LUIZA, DE ANDRADE "(825-), filha de Pedro Carlos
zona.
,
"•
•.
• de Andrade e de Umbelina Almeida de Andrade, nasci-BJARlA AMALIA CAVALCANTI MAIA (803), filha de
do a 23 de julho, de 1899, no Districto Federal, domesHovvemborn Justo Cavalcanti' e de Satyra de Aguiar.
tica,, solteira, com domicilio . eleitoral no districto da
Cavalcanti, nascida em 29 de maio de 1902, no DisLagoa. (Qualificação requerida B . E . n . 341, 6 zona).
triclo' Federal, domestica, casada,-.domicilio
eleitoral
em Copacabana,'' (qualificação requerida B . E . nume- LOLA MARIA ROSENKRANTZ (828), filha de Carlos Rüesnkantz e de Maria Roséhkantz, nascida a 10 de setemro 853) .
. bro de 1904, em São Paulo, Estado, de São Paulo, domes- .
.VICTOR NICOLA FACCIOLLI (805), filho de Ronza Facçiolli
tica. casada, com domicilio eleitoral no districto "muiude Maria Notornicola, nascido eim 8 de outubro de 1903,cipal de Copacabana. (Qualificação requerida, B . ' E . ,
em Petropolis, Estada do Rio dê Janeiro, commercio; '•
- n . 1.237, 6" zona). "'
domicilio eleitorai na Lagoa, - (qualificação requerida
B . E . n. 852). — 6 zona.
MANOEL ROZENDO DE ANDRADE LIMA .(829),' .filho de
EDMUNDO BARBOSA BRANDÃO (806), filho de ,Bello Ri. - Antônio Rufino de Andrade Lima Júnior e de Maria
beiro Brandão e de Antonietta Barbosa Brandão, nascido
Cândida Cordeiro de Lima nascido a 7 de junho de 1888,'',
em 9 de junho de 1914, no Districto' Federal, estudante,
. em Recife, Estado de. Pernambuco, F-. publico, casado,
com domicilio'eleitoral no districto municipai de Copaâsolteiro, domicilio'eleitoral de'Lagoa, (qualificação recabaría. (Qualificação ex-officio, B . E . 22, n.- 6.184,
querida B E . n. 743).
6 zona.
„' - -•'.6 . zona). • ,
MAR1ZA DE LIMA PORTO (807), filho de Agostinho de'.
Castro Porto e de Beatriz de Oliveira Linla' Porto, nas- MARIA DULCE PARREIRAS HORTA (830), filhaa de Paulo
Figueiredo Parreiras Horta e de Ruth de Magalhães P a r ciciàem 2 de, agosto d e l 9 1 2 , e m Bello. Horizonte,, Estado
reiras Horta, nascida, a 6 de março de 1916, em' Petroü<v, Minas" Geraes, funecionario publico, solteiro,'- domipolis, Estado do Rio, domestica, solteira, com domicilio
cilio" eleitoral de Copacabana, (qualificação B . - E . 18-10eleitoral no districto. municipal da Lagoa. (Qualificação
-. 32;--u. 928).
*
' ' •
requerida, B . E . n . 622, 6" zona).
- .
ARTHUR'RODRIGUES DE ANDRADE (808), filho.de João
Rodrigues. Maria de .Andrade e ce,Maria J o a q u i n a ' P i - MARIA JOSE' DAS CHAGAS DORIA (831), filha de Francisco Manoel Chagas Doria e de Mariahna Paes Leme Donheiro) • nascido,em 7-de agosto de 1914, no Disticto F e ria, naseila a 22 de. fevereiro :le.-1934,; no.Districto F e deral, operário-, solteiro, domicilio eleitoral de L a g o a ,
deral, domestica, . solteira,, com domicilio.'eleitoral no
(qualificação requerida B." E . n. 669). — 6" zona.
v districto municipal de Copacabana. (Qualificacãp r e - '
MOACYR TAVARES, BASTOS (809), filho de Orlando Tavaquerida B . E . , n . 539, 6 zona).
res Bastos e de Emilia Tavares Bastos, "-nascido em 5 de
abril • de 19.14, no "Districto Federal, commercio, domici- NILO DANTAS PALHARES (832),'; filho le Adherbal José'
Palhares e. le Julieta Dantas Palhares, nascido a 24 de
lio eleitoral de Legôa, (qualificação requerida- B E .
agosto de 1913 no Districto Felerál, F . publico,, soltein. 746). , — 6" zona.
ro,- com domicilio eleitoral no districto municipal da
NILZA HENRIQUE CORRÊA (811), filho d e José Nogueira
Lagoa. (Qualificação ex-officio, B . E". EÒ, n . 17|8|34,
Henrique e de; Maria . de Oliveira, nascido"Cm 30 de
6' zona). .
'
.
,
.
março 'de'l9io| no Districto Federal, domestica, Casada,
Pedomicilio eleitoral -na Lagoa, (qualificação requerida B . ELISA PEREIRA TEIXEIRA (833), filha de Joaquim
' r e i r a Teixeira e de Esther- Dias Teixeira, nascida, a 16
E . n. 654) . — 6 zona. '
de-março de 1902,, em Manáos, Estado do Amazonas, com
ADELINO FIGUEIREDO (813), filho de João de Figueiredo
dbmiciio eleitoral no districto municipal da Lagoa.
e ' de Piedade Ribeiro, nascido ém 20 dè fevereiro de
(Qualificação ex-offieio', BV E . 6 9 ) . "
1900, no Districto Federal, operário, solteiro, domicilio'
eleitoral na Lagoa, (qualificação requerida B . E . n u - ALICE MEDEIOS DE REZENDE (835), filho de Américo Seve.ro.de Medeiros e de Alice 'Ribeiro de Medeiros, n a a mero-.223). — 6" zona.
•
scida a 5 de maio de 1899, no Districto Federal, domesMANOEL DE OLIVEIRA (816), filho, de Manoel de Oliveira
tica, casada, com-domicilio eleitoral no districto m u n i e de Maria-"cla Conceição, nascido em 2 de maio de
cipal da JLagôaa." (Qualificação r e q u e r i d a , . - B , E . . , , n u 1893, no Districto iederâl, operário, solteiro, domicilio
mero -716).
"
- . „
.eleitoral na'Xagôa, (qualificação requerida B . E . n u - '
LUCÍLLA FREIRE (838), filha de João da SilvVFreire e de
mero 688) . — 6 zona.
Honorina Bagádo Freire, nascida a 26 de julho de 1895,
EVANDRO MARÇAL (818), filho de Françi.sco 'de Paula Keno Districto Federal, professora 'municipal,
solteira,
nevita Marcai e de Maria Dalloz Marcai, nascido em 12
com- domilicio eleitoral -ÍIO districto municipal da L a de julho de 1904, no Districto Federal, commercio. cagoa. (Qualificação requerida, B . E . n . 1.069)".
sado, domicilio eleitoral municipal de Lagoa, (qualiMARIA ODETTE RODRIGUES MODERNO (836), filha de
ficação requerida B , E . n . 699).
6 zona.'
Alexandre Rodrigues Moderno e de Risoletta da Silva
NESTGR CARDOSO (819), .filhe de José Cardoso e de E r Moderno, nascida a. 17 de novembro de, 1906,..em,Niçthe.minda Quintella, nascido a 19 de abril de 1896, no Disroy, no Estado do Rio de Janeiro,."domestica,, solteira,,
tricto Federal,. operário, solteiro, çom domicilio no discom domicilio eleitoral no districto municipal, de Lagoa.
tricto 'municipal da Lagoa, (Qualificação requerida, B .
(Qualificação requerida n . 1.007).
n.. 1.287, 6 .zona) .
JOSE' DE ASSIS fMARQUES (820), filho de- Francisco do NADE IA DE REZENDE ARAÚJO (837), filha cie Joaquim
Leonel de Rezende Filho e de Anda'Mathilde de Rezende, .
Assis Marques e de Emilia Paes Leme de Assis, nascido
nascida a 18 de abril de 1901, em. Campanha, no Estado
•a 28 de agosto de 1899, em Santo Antônio de Chiador,
de Minas'Geraes, domestica, casada, com domicilio eleiEstado de Minas Geraes,. auxiliar de escriptorio, solteitoral do districto municipal de Lagoa.
-(Qualificação
ro, com domicilio eleitora! no districto municipal da
requerida B. F.. 76 n. 753).
Lagoa. .(Qualificação, requerida) B . E . n . 1.327, 6*
RAVMUNDO MONIZ CANTANHEDE (839) filho de Antônio
. zoiia).
.' Frazão. Cahtanhede e de Rita .Moniz Cantanhede, nascido
ANSELMO DE OLIVEIRA E SILVA (821), filho de Antônio
à 8. de dezembro de 1889, em São Luiz, no Estado do
Lopes de Oliveira e Silva "e de Maria Innocencia de OliMaranhão, funecionario municipal, casado,,com domicilio
veira, nascido a 21 de abril de 1898, em Paraizopolís,
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação
Estado de Minas Geraes, tintureiro, solteiro, com domi-.
exofficio B . E . 67 n . 10.881).
cilio eleitoral no -districto municipal de Copacabana. CAROLINA MANHÃES (840), filha de Domingos Manhães e
- (Transferencia) .
.-'..'
de Albertina Bastos Manhães, nascida a 29 de julho de
1906, em, Campos, n o Estado do Rio de Janeiro, funANTONIO CARLOS DA ROCHA FRAGOSO (822), filho d e ,
ccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no
Carlos Herculado Freitas Fragoso'e de Perpetua da Rodistricto municipal de Lagoa.
(Qualificarão' ex-officio
cha Fragoso, nascido a 4 de julho de 1868, em Mar d©
B. E. 75)., Hespanha, Estado de Minas Geraes, advogado,, casado*
com domicilio eleitoral n o ' d i s t r i c t o m u n i c i p a l ' d a Lagoa. (Qualificação requerida. B . E . n . 1.232, 6 zona).- MAXIMIANO DE FREITAS (841), filho de Manoel de Freitas
e de Augusta Amélia de Freitas, nascido a 21 de feve• ARMANDO DOS SANOS LOUREIRO (823), filho de Armando
reiro de 1890, em São Paulo, no Estado de São Paulo,
dos Santos Loureiro -e de Elisa dos Santos Loureiro,
empregado no commercio, casado, com domicilio eleitoral
nascido a 3 de novembro de 1908, no Districto Federal,
a
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no districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida
no districto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida
n. 1.066.)
B . E. 76 n. 841).
LEOPOLDINA D'ÁVILA' CORREIA BRAGA (842), filha de JOSE' RODRIGUES MIRANDA (858), filho de Francisco de
Assis Miranda e de Luiza Rodrigues Miranda, nascido a 24
Manoel d'Avila Luiz e de Maria Lauriana Ávila, nascida
•de uutubro de 1910, em Capella, Estado de Alagoas, coma 15 de setembro de 1864, no Districto Federal, domesmercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-tica, viuva, eom domicilio eleitoralno districto municipal
nicipal de Gávea. (Qualificação requerida n. 180.)
de Copacabana. (Qualificação requerida n. 1.316).
CECÍLIA CORREIA BRAGA DE BITTENCOURT (843), filha PEDRO FERRER CARO (859), filho de André Ferrer Cebrian e de Macario Caro Monteiro, nascido c.n Santa
de Caüxtò Correia Braga e de Leopoldina d'Avüa Correia
Maria Magdálena, Estado do Rio de Janeiro, operário,
Braga, nascida a 17 de fevereiro de 1888, no Districto
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Federal, empregada no commercio, casada, com domicilio
Gavéa. (Qualificação requerida, B . E . n. 70, n. 441).
eleitoral no districto municipal de Copacabana. (QualiDJALMA VASCONCELLOS (861), fiiho de Manoel Benigno
ficação requerida n. 1.168).
de Vasconcellos e de Fausta Alves de Oliveira, nascido a
"ZENAIDE DE ALMEIDA (844), filha de Olympio Baptista
26
de novembro de 1907, em Santo Aleixo, Estado do Rio
Pinto de Almeida-e de Eugenia Amalia de Almeida, .nasde
Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
c i d a ' a 31 de março de 1896, em Caxambú, no Estado
districto municipal de Gavéa. (Qualificação requerida,
de Minas Geraes, domestica, solteira, com domicilio eleiB . E. n. 66. n. 51).
toral no districto municipal de Copacabana. (Qualifi- CECÍLIA PRADO DE ALMEIDA (863), filha de Antônio Macação requerida n. 1.102).
rinho Prado e de Julia de Guimarães Prado, nascida a
2JAIR MONTEIRO (845), filha de Manoel José Monteiro e de
12 de abril de 1881, no Districto Federal, domestica, ca-_
Maria da Cunha Monteiro, nascida a 9 de agosto de 1908,
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal do*
no Districto Federal, enfermeira, solteira, com domicilio
Copacabana. (Qualificação requerida, n. 1.292).
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação ETH GONÇALVES CASTELLO BRANCO (864), filha de E s requerida n. 1.305).
tevão Gonçalves Castello Branco e de Luiza Gonçalves
Castello Branco, nascida a 28 de abril de 1913. no DisOCTAVIO CÂNDIDO GONÇALVES (846), filho de José Gontricto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleiçalves e de Maria Paula Caetano Gonçalves, nascido a l i
toral no districto municipal de Copacabana. (Qualificade março de 1900, no Districto Federal, dentista, casado,
ção requerida, n. 1.309).
com domicilio eleitoral no districto municipal de CopaFLORA GREENHALGH BARRETO PINHEIRO (865), filha de
cabana.
Francisco de Paula Barreto e de Carlota Greenhaigh. nasRITA GUIMARÃES DE SÁ BRITO (848), filha dc'Henriquecida a 7 de abril de 1886, no Districto Federal, domesTeixeira de Sá Brito e de Ernestina Guimarães, nascida
tica,, viuva, com domicilio leitoral no districto municia 30 de agosto de 1907, no Districto Federal, domestica,"
pal de Copacabana. (Qualificação requerida, n. 1.246).
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
MALAQUIAS GONÇALVES CASTELLO BRANCO (866), filho
de Gávea." (Qualificação requerida n. 1.032).
-de Estevão Castello Branco e de Luiza Gonçalves Castello
RUTH ELÍSIARIO DA SILVA (849), filha de Hernani EliBranco, nascido a 22 de setembro de 1910, no Districto
siarió da Silva e de Leopoldina Martins da Silva, nascida
Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitorai no
a 4 de agosto de 1906, no Districto Federal, domestica,
districto municipal de Copacabana. (Qualificação reque•solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal,
rida, n. 1.323).
de Lagoa. (Qualificação requerida B . E . 76 n. 718).
JOAQUIM DE MELLO PALHARES FILHO (868), filho de
ANTONIO DE OLIVEIRA LIMA (850), filho de Sebastião
Joaquim de Mello Palhares e de Rita de Mello Palhares,
Lima e de Eugenia Oliveira Lima, nascido a 11 de abril
nascido a 7 de junho de 1913. no Districto Federal, funde 1910, em Parãhyba do Sul, no Estado do Rio de J a ecionario publico, solteiro, com domicilio '.leitoral no
neiro, empregado no commercio, solteiro, com domicilio
districto municipal de Copacabana.
(Qualificação exeleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação
officio, B. E . n. 75, n. 3 ) .
requerida B. E. 73 n. 556).
SYLVIO PÈLLICO BELCHIOR AMARANTE (867), filho dè
AMBROZINA JUNQUEIRA ALVES (851),. filha de Antônio
Juiio Belchior Amarante e de Noemia Bastos Amarantè,
Ouvidio Diniz Junqueira 0 de Rita Deolinda da Silva
nascido em 27 de dezembro de 1909, em Petropoiis,
Junqueira, nascida a 6 de março de 1867, em Pouso Alto,
Estado do Rio de Janeiro, engenheiro, solteiro, com dono Estado de Minas Geraes, domestica, casada, com do-'
micilio eleitoral no districto municipal de Gávea. B . E .
micilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qua69, n. 332.
lificação n. 1.081).
ALICE SODRÉ DE CASTRO LYRA PORTO (869), filha de
JOSE' ROSA (852), filho de Attilio Rosa e de Maria de Jesus
Le.unirias R a n i r o da Silva Castro e de Josephina Paiva
Rosa, nascido a 30 de agosto de 1905, no Districto F e Sodré de Castro nascida em 10 de março de 1892. em
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no disBelém, Estado do Pará, domestica, casada, com domicitricto municipal de Gávea. (Qualificação requerida n u lio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
mero 672.)
(Qualificação requerida. B . E . 74 n. 634).
WALDEMAR DOS SANTOS LUCAS (853), filho de Francisco
Lucas e de Eva dos Santos Lucas, nascido a 5 de fevereiro FRANCISCO TANGREDI (870), filho d Frederico Tancredi e de .Catarina Armentano, nascido em 24 de dezemde 1905, no Districto Federal, commercio, casado, com
bro de 1912, em São João da Bocaina, Estado de São
domicilio eleitoral no districto municipal dé Gávea; (QuaPaulo, estudante, solteiro, com .domicilio eleitoral no ,
lificação requerida n. 269.)
districto-municipal. de Lagoa. (Quarificação
ex-officio,
ADRIANO MpREIRA DO AMARAL (854), filho de Antônio
B. E. 66).
Moreira do Amara) e de Maria Felicidade do Amaral, nas- MARCOLINO DOS SANTOS VIANNA (871, filho de Antônio
cido a 24 de junho de 1879, em São Pedro e São" Paulo,
dos Santos Vianna e de Julia da Silva Vianna, nascido
Estado de São Paulo, operário, casado, com domicilio eleiem H de setembro de 1893, no Districto Federal, comtoral no districto municipal de Gávea. (Qualificação ex, merciante, casado, com domicilio eleitoral no districto
officio, B. E . 32, n . 1.365.)
municipa! de Copacabana. (Qualificação requerida, n u CLELIA AUGUSTA GUIMARÃES DE BACELLAR (855), filha
mero i . 144).
'
de Almerindo Thomaz Malcher de Bacellar e de Adelaide MARIA DE LOURDES RABELLO CRUZ. (872), filha de HerAlves Guimarães de Bacellar, nascida a 27 de junho de ,
meto Rabello Cruz e de Anna Rabello Cruz, nascida em
1913, no Districto Federal, funccionaria publica, solteira,
5 - de agosto de 1888, no Districto Federal, domestica,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Gaveá.
solteira., com domicilio eleitoral no distrieto municipal
(Qualificação requerida n. 898.)
de Lagoa. (Qualificarão requerida, n . 905).
JOSE' MALVINO DOS SANTOS (S56), filho de Malvino dos JORGE
PEREIRA DE LA ROQUE (873), filho de Augusto
Santos e de Bertta Maria da Conceição, nascido a 11 de
de La Roque e de Maria José Pereira de La Roque, nas*
junho dè 1868, no Districto Federal, operário, casado, com
cido em 2 de março de 1884, em Belém, Estado do Pará,
domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Quafunecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no
lificação ex-officio, B . E . 32, n . 1.287.)
distrírto
municipal cie Lagoa. (Qualificação B . E . 75,1
ZILAH.DE AZAMBUJA ALBUQUERQUE (857), filha de Joan . .1.722). .
quim Prado de Azambuja e de Joanna Carolina de Azambuja, nascida a 22 de abril de 1895, em São Paulo,: Estado MARIO BACELLAR RODRIGUES (874). filho de José Alexandre Rodrigues e de Phiiomena Bacellar Veras, nasde São Paulo, domestica, casada, com domicilio eleitoral
1
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- cido em 11 de abril de 1916, em Parnahyba, Estado dó
Piauhy. empregado publico.. solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gávea.
(Qualificação
ex-officio B . E". 78, n . 5 ) .
JOSÉ SALGADO. (875), filho de Alfredo de Pa~ula Salgado e
de Eulina Machado Salgado, nascido em l**de*dezembro
de 1902, em Pidamonhangaba, Estado de São Paulo, commercio, solteiro com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Lagoa. (Transferencia).
ENALDO MACHADO BRANDÃO (876), filho de Sebastião Teixeira Brandão e de Amélia de Mattos Machado Brandão,
nascido em 13 de setembro de 1913, em Campos, Estado do Rie de Janeiro, func. p u b . , solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio B. E ; 76, n. 4 ) .
»
FRANKL1N STANZIONI MADRUGA (877), filho de Jayme
Pereira Madruga e de Emilia Stanzione Madruga, nascido
em 13 de março de 1910, no Districto Federal, estudante,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Lagoa. (Qualificação requerida, B . . E . 76, n . 759.
ANTÔNIO' JOSÉ FERREIRA (879),.filho de José de Moura e
de Bernardina Cândida Ferreira, nascido em 16 de janeiro de-1900, em Vassouras. Estado do Rio de Janeiro,,
comirreio, solteira, com .domicilio eleitoral no districto
municipal de"Lagoa-. (Qualificação requerida, n . 8 0 ) .
JOAQUIM DE MELLO PALHARES (881), filho de Francisco
. Frederico de Mello Palhares e de Maria Luiza da Fonseca
Palhares, nascido em 24 de maio de 1872, no'Districtp
Federal, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto' municipal de Copacabana. B. E . 76,
n . 7Í.0." "
111-RMA.NO WELLISCH NETTO (882), filho de.Luiz Wellisch
e de Orny Coutinho Wellisch, nascido em 19 de setembro
de 1912, no Districto'Federal, estudante.'solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de'Gávea, (Qualifi' caçã; iequerida. n. 1.065).
. •
JOSÉ ARAÚJO COUTINHO. SOBRINHO (884), filho'de-Manue!
Araújo Coutinho e de Maria Isabel da Silva^hascido em 7
de morço de 1873. no Districto Federal, empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipjl de Lagoa. (Qualificação*requerida, n . 980).
HELENA, DE ALMEIDA (855), filho de Luiz Gomes de Almeida e de Maria da Gloria Pinto de Almeida, nascido a
1 de julho de 1916, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal da
Lagoa. (Qualificação requerida — B . E . , 8 0 , -n. 1.210).
JOAQUIM FLAVIANO DE SOUZA (886), filho de Roberto
Flaviano de Souza e de Alexandrina Cândida de Souza,
nascido a 23 de maio de 1906, e mLeopoldina, Estado de
Minas Geraes,, pedreiro, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal da Lágôa. (Qualificação requerida — B . E. 61, n. 6.869).
JOSE' JOAQUIM MOREIRA RABELLO (887), filho de João
Baptista de Oliveira Rabello e de Astréa Ferraz Moreira
Rabello, nascido ã 7 de novembro de 1899, em Cachoeira,
Estado da Bahia, advogado, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação
requerida — B . E. 76, n. 773).
AMÉLIA CÂNDIDA "FERREIRA (888), filha de Vicente Malanguizo Tiburcio Ferreira e de Feliciana Rosa do Rego
Barros Ferreira, nascida a 2 de julho de 1915, no Districto Federal, domestica solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal da Lagoa. (Qualificação requerida — B. E . n. 1.068).
MARIA LUIZA FERREIRA BAHIA (889), filha de Eduardo
Victor de Figueiredo Bahia e de Evangelina Maya F e r reira Bahia, nascida a 15 dc janeiro de 1909, no Districto
E'ederal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral, no
districto municipal da Lagoa. (Qualificação requerida
. — B . E., 907). '
•
~^
LUCY DIAS DE CARVALHO ROCHA (890), filho de Haroldo
Cardoso de Carvalho Rocha e de Julia Dias de Carvalho
Rocha, nascido a 6 de abril de 1913, no Districto Federal,
professora municipal, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Copacabana. • (Qualificação exofficio — B . E., 7 4 ) .
MARINA MARTINS DA SILVA (891),.filha de Álvaro Martins
da Silva e de Judith Martins da Silva nascida a 22 de
março de 1915, em Icarahy, Estado do Rio de Janeiro,
funecionario publico solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Copacabana. (Qualificação exofficio — B. E . . 7 3 ) .
.
MARIA AMÉLIA XAVIER (892), filha de José Theodoro Xavier e de Maria da Conceição Xavier nascido a 30, de ou-
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tubro dé 1870, no Districto Federal, funecionania municipal; solteiro, com domicilio eleitoral no d stricto muni. cipal de Copacabana.' (Qualificação "ex-off.cio B.
E.
n. 79. n. 99.) .
•
.
REGINA DE SA' FREIRE ALVIM (893). filha de Alfredo
Cezario de Faria Alvim e de Alice de Sá Freire Alvim,
nascida à 7 de outubro de 1907, no D istricto Federal,
funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral
no .districto municipal de Lagoa. (Qualificação B . ^ E .
' n . 71.) .
ESTHER CAVALCANTE DE VASCONCELLOS (894). filha de
Pedro Cavalcante de Albuquerque Vasconcellos e de
Olinda Pereira-de Vasconcellos, nascida a I de março
de 1901, no Districto Federal, funccionaria
municipal,
casada, com domicilio eleitoral nò districto municipal de
Lagoa. (Qualificação "ex-officio B . E . 79.)
(

o

HELENA CAVALCANTE DA COSTA MOURA (895), -filha. da.
Pedro Cavalcante de Albuquerque Vasconcellos e de
, Olinda Pereira de Vasconcellos, nascida a 22 de junho de
1889, no Districto Federal, funccionaria municipal; casada com domicilio eleitoral no^districto municipal de L a goa. (Qualificação "ex-officio B . E . 79.)
ALDA CELESTE CANIZARES NASCIMENTO (896), filha de
Nicanor Queiroz Nascimento e de Emilia- Canizares- Nascimento, nascida a- 31 de maio dc 1897,.no Districto F e . deral, funccionaria publica, com domicilio eleitoral no
districto municipal dè Copacabana. (Qualificação "ex, officio" n. 382.) RAPHAEL PADILHA DA CUNHA (897), fillio de Avelino daCunha e d e Enedina Padilha -da Cunha,-nascido a 14 de
agosto de 1902, no Estado de Pernambuco, militar, casado, com * domicilio eleitoraPno districto mumeipal da
Gávea. (Qualificação "ex-officio" n . 7 0 . ;
AOSENIO DE SOUZA SANTOS (898), filho de Manoel de'
. Souza Santos e de Anna da Conceição, nascido' a 3 de
março de 1902, no Districto Federal, militar, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal da Gávea.
(Qualificação "ex-officiò".)
JOSE' FEITOSA GURGEL (899), filho de Joaquim Gurgel
e de Altina Maria de Oliveira, nascido a 6 ^e fevereiro
de 1891, em Fortaleza, Estado do Ceará mili ar, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal da Gávea.
(Qualificação "ex-officio" n . 88.)
,
LÉO MONTEIRO (1.810), filho de Affonso- Arthur Pereira
Monteiro e de Laura Drumond Alves Monteiro, nascido a~
13 de novembro de 1903, no Districto ederal, medeo, com
domicilio elietoral no districto municipal de Copaca. bana. (Transferencia.)
EMILIO CÂNDIDO (1.837), filho de Cândido Barros da Costa
e de Guiomar Maria Augusta, nascido a 25 de janeiro de
1900, em Santa Maria Magdálena, Estado do Rio, empregado publico, com domicilio eleitoral no districto
.
B . E . 5, n. 19.466.)
OSCAR SATURNINO DE PAIVA (1.811), filho de Joaquim Saturnido das Santos Paiva e de Delphina Carvalho dos
Santas Paiva, nascido a 14 de dezembro de .1875, em
Porto Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, miilitar, eom
domicilio eleitoral no districto muniMpal de Copacabana. (Qualificação ex-officio — B. E . 75 n. 46.840.)
JOÃO HYGINO NEVES DE SOUZA (1.812), filho de João,'osé
Neves de Souza e de Amalia Carolina Neves de Souza, nascido a 15 de maio de 1889, em Recife, Estado de Peru ini'cuco, militar, com domicilio elietoral no districto municipal da Gavêa. (Qutlificação" ex-officio — B . E 79,
n.-58.)
PEDRO ROSA DE OLIVEIRA (1.813), filho de Antônio Rosa'
Naziazino e de Amélia Maria de Jesus, nascido a 29 de
junho de 1898, no Estado da Bahia,-militar, com domicilio eleitoral no districto municipal da Gávea. (Qualificaçã ex-officio — - B . E . 78, n. 16.)
BENEDICTO LOPES GUIMARÃES, filho d e Eliseu Bernardo
Lopes e de Rita Lopes Guimarães, nascido a 27 le outubro' de 1888, em Muriahé, Estado de Minas Geraes, empregado no commercio, com domicilio elietoral no districto municipal d a ' Gávea, (Qualificação ex-officio
—
B . E . 31. n. 7.165.)
•
JOSE' TORRES BRAGA ( 1.815), filho de Marcos Torres
Braga Júnior e de Paulina Bezerra Torres Braga; nascido a 19 de março de 1901, cm Conceição de Maeabú, E s . tado do Rio, militar, com domicilio eleitoral no districto
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municipal de Gávea. (Qualificação ex-officio — B . E . MARIA AMÉLIA SOARES DE SOUZA MARTIN (1.833), filha
79, n. 83.) •
de Paulino José Soares de Souza.e de Anna Maria T e i SALATIEL DIAS FERRAZ (1.816), filho de Sartonho Dias
xeira Soares de Souza, nascida a 23 de janeiro de 1904,
Ferraz e de Maria Govilina de Oliveira, nascido a 6 de
no Districlo Federai, funccionadia publica, ocm domicimaio de 1900, em Cataguazes,. Estado -de Minas Geraes,
- lio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (.Quamilitar, com domicilio eleitoral no districto municipal
lificação "ex-oofficio" B . E . 70) .
da Gávea. (Qualificação ex-officio — B . E'. 79, n. 79.) MANOEL PINTO MONTEIRO (1.834), filho de Antônio Pinto
NACIJE CARONE (1.818), íilho de Gabriel Kcsk Carone e de
Monteiro Júnior e de Anna Francisca Pereira Monteiro,
Margarida Milan Carone, nascido-a' 19 de fevereiro de
nascido em 25 de janeiro de 1885, no Districto Federal,
.1910, no Districto Federal, militar, com domicilio" eleitofunecionario publica, com domicilio eleitoral no districto
ral no districto municipal da Gávea, (Qualificação exmunicipal de Copacabana, (Qualificação "ex-officio" B .
officio -— B . E . 79. n. 91.1
E. 70, n. 5 4 ) .
PEDRO CELESTINO DE ABREU (1.819), filho de Theodoro ALBERINA FORTUNA TORRES DA SILVA (1.835), filha de
Gonçalves- de Abreu e de Maria Thereza de Abreu, nasAlberto Álvaro Fortuna e de Mathilde Joras Fortuna,
cido a 19 de maio de 1895, no Estado do Maranhão, minascida a 19 de dezembro de 1898, no Districto Federai,
litar, com domicilio eleitoral no districto municipal da
funccionaria publica, com'domicilio eleitoral no districto
Gávea. (Qualificação ex-õfficio — B . E . 84', n. 146.)
municipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio" B .
SEVERO LEONARDO GUIMARÃES (1.820), filho de DominE . 70)-.v
gos Novaes Guimarães e de Francisca-Leontina da Silva
Guimarães, nascido a 6 de novembro de 1893, em São JOSÉ PINTO DE CASTRO (1.836), filho de Thomaz Pinto
de Castro e de Maria da Conceição Pedroza, nascida a
Luiz, Estado do Maranhão,. militar, com domicilio elei22 de dezembro de 1880, em Porto Novo do Cunha (Estoral no districto municipal da Gávea. (Qualificação extado de Minas Geraes), empregado publico, com domicilio
officio — B . E . 79, n . 55.)
eelitoral no districto municipal de Copacabana. (QualiANTÔNIO JOSE' PINHEIRO (1.821), filho de Olympio José
' ficação "ex-officio" B . E . 5, 19.655).
Pinheiro e de Maria Flauzina de Jesus, nascido a -11 de
setembro de 1907, em Juiz de Fora, Estado de Minas Ge- ANTONIO PINTO (1.838), filho de João Pinto Xavier e de
Rosa Maria, nascido a 15 de agosto de 1893, n«# Districto
raes, militar, com domicilio, eleitoral no districto m u n i Federal, empregado público, com domicilio eleitora^ no
cipal da Gávea. (Qualificação ex-officio — - B . E . 79,
districto municipal de Copacabana.. (Qualificação "exn . 77.)
officio" B . E., 5, n. 19.238). *'
GODOFREDO DA SILVEIRA MESQUITA (1.822), filho de
Columbani Mesquita e de Guiomar da Silveira Mesquita, LÚCIA BARBALHO UCHOA CAVALCANTE (1.8*96), filho de
Adolpho Barbalho Uchéa Cavalcante e de Branca Barnascido em 31 de maio de 1899, no Districto E'ederal, m i - .
balho Cavalcante, nascido a 22 de junho de 1900, em
litar, com domicilio eleitoral no districto municipal da
São Paulo (Estado de São Paulo), professora, com doGávea. (Qualificação ex-officio — B . E . 79, n. 24.)
micilo eleitoral no districlo municipal de Copacabana.
DURVAL PIMENTEL (1.823), filho de Antônio Pimentel e
(Qualificação requerida B. E. n. 1.259;.
de Anna Pimentel, nascido a 11 de novembro de 1903, em
Itaborahy, Estado do Rio de Janeiro, militar, com domi- JURANDY CARNEIRO TOSCANO DE" BRITTO (1.806), filho
cilio eleitoral no districto municipai da Gávea. (Quade Theotdnio Toscano de Britto e de Adelia Carneiro Toslificação ex-officio — B . E . 81, n. 20.)
cano de Britto, nascido a 21 de maio de 1900, em GuaraPEDRO CARNEIRO DE MESQUITA (1.824), filho de José
bira Estado da Parãhyba do Norte, militar, com domicilio
. Carneiro de Mesquita e de Bellarmina Alves de Mesquita,
-eleitoral
no districto municipal de Lagoa. (Transferennascido a 29 de agosto de 1897. em Goyana, no Estado d-e
cia.)
Pernambuco, militar, com domicilio -eleitoral no districto
municipal da Gávea. (Qualificação "ex-officio", B . E . 7 8 , OSCAR DE OLIVEIRA SALLES (1.306), filho de Gaspar Loun . 40.)
renço! Salles e de Paula de Oliveira Salles, nascido a 12 de
junho de 1889, em Sapucaia, Estado do Rio de. Janeiro,
ARY NOGUEIRA MACHADO (1.826), filho de Felix Nogueira,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
Machado e de Arminda Rosa Machado, nascido a 12 de
municipal de Lagoa. (Qualificação requerida.)
maio de 1909; no Districto Federal, empregado publico,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Copa- VALENTIM MONTEIRO BASTOS (1.152), filho de Antônio
Monteiro Bastos e de Maria Paula Rodrigues, nascido a '4
cabana. (Qualificação "ex-officio", B . E . 70. 10-8-934.)
de fevereiro de 1912, em Saquarema, Estado do Rio de
ELEUTERIO PEREIRA DE MATTOS (1.827), filho de Clau-"
Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
dino Pereira de Mattos e de Antonia" Pereira de Mattos,
districto municipal de Copacabana. (Qualificação r e q u e nascido a 14 de fevereiro de 1896, em Santa Thereza, no
rida.)
Estado do Rio de Janeiro, empregado publico, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação "ex-ofifcio" 60-33, n . 44.559.)
SEXTA ZONA ELEITORAL
MARIO TEIXEIRA, (1.828), filho de Antônio Teixeira e de
Arminda Cândida Gonzaga Teixeira, nascido a 23 de
(Districtos municipaes de Lagoa, Copacabana e Gávea)
maio de 1898, no Districto Federal, empregado publico,
com domicilio eleitoral no districto municipal da Gávea.
Juiz — Dr. Nelson Hungria
( B . E . 5, n . 20.347, de 1-4-1-33.)
MANOEL GOUVÊA DE SOUZA (1.829), filho de Joaquim
Faço publico, para os fins dos a r t s . 43 do Código e 25
Gouvêa de Souza e -de Joanna Gouvêa dc Souza,- nascida do Regimento dos Juizos e Cartórios Eleitoraes, que por este
a 14 de março de 1907, em Carnano dc Bezerros, Estado Cartório e Juizo da 6 Zona Eleitoral estão sendo processade Pernambuco, empregado publico, com domicilio elei- dos os pedidos.de inscripção dos seguintes cidadãos:
toral no districto municipal de Copacabana. (QualificaMAURÍCIO VAISMAN (429), filho de Raphael Vaisman e de
'
ção "ex-oficio", n. 70. 10-8-34.)
Sophia Vaisman, nascido a 7 de julho de 1915, em CamJOSE' CALDAS (1.830), filho de Horacio Caldas e de Maria
pos, Estado do Rio de Janeiro, estudante, solteiro, com
do Rosário Caldas, nascido a 4 de maio de 1902, no Disdomicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa.
tricto Federal, empregado publico, com domicilio elei(Qualificação requerida — B . E . n.- 472, 6 Zona.)
toral no districto municipal de Copacabana. (QualificaBERNARDO
BENEDICTO DOS SANTOS (514), filho de Beção "ex-officio", B . E . 70. 10-8-34.)
nedicto Miguel da Costa e de Ambrosina Anna da ConJUREMA CAMPOS MATTOSO (1.831), filha de João Maria
ceição, nascido a 21 de agosto de 1895, em Alcobaça, E s dos Santos Mattoso e de Eugenia Campos * Mattoso, nastado da Bahia, operário, solteiro, com domicilio eleitoraP
cida a 4 de novembro de 1912, no Districto Federal, funcno districto municipal de Gávea. (Qualificação requecionaria publica, com domicilio eleitoral no districtorida — B . E. n . 5.796, 9 Zona.)
municipal de Copacabana,
(Qualificação "ex-officio",
FRANCISCO XAVIER (551), filho de Joaquim José Ferreira,
B . E. 70. 10-8-34.)
e de Benvinda Francisca da Conceição, nascido a 3 d'e
JTJLIO DA COSTA SIMAS (1.832), filho de José da Costa
dezembro de 1896, em Villa Rio Casca, Estado de Minas ,
Simas e de Olivia da Costa Simas, nascido a 6 de julho
Geraes, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no disde 1902. no Districto Federal, empregado publico, com
tricto municipal de Lagoa, (Qualificação requerida —
domicilio eleiloral no districto municipal de CopacaB . E . n. 6.389, 3 Zona.)
bana. (Qualificação "ex-officio" B . E . 5, n . 19.773.
a

a

a
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HUGO DE BRITO FIRMEZA (60.3), filho de Hermenegildo de
lio eleitoral no districto municipal de Gávea. (Qualifica. Brito Firmeza e de Barbara de Brito Firmeza, nascido a
ção requerida B . E . n. 888, 6 zona) .
25 de março de 1910, em Fortaleza, Estado do Ceará, j o r - ALZIRA MESQUITA DA CUNHA LOBO (1.544), filha de José.
nalista, solteiro, com domicilio eleiloral .no districto muMesquita Bastos, e de' Maria Joaquina de Jesus Mesquita,
nicipal de Lagoa. (Qualificação requerida — B . E . n u nascioa a 7 de julho de 1874, no Districto Federal, domesmero 614, 6 Zona.)
.• .
tica, viuva, com domicilio eleitoral no districto municiNAPOLEÃO SIMÃO (615)', filho de Waldio Simão e de Vabelá pal de Copacabana, (Qualificação requerida B . E . n . Ií797,
Simão, nascido a 14 de julho de 1909, em Cachoeiro d°
6 zona).
Itapemirim, Estado dp Espirito Santo, empregado publiRio, '31 de agosto de 1934, — F. Farias, escrivão da seco, solteiro, com' domicilio eleitoral no districto munici.
pal de Lagoa, (Qualificação "ex-officio" — B . E . 6 6 . ) gunda' çircumscripção.
OSCAR JORDÃO (653), filho de Bellarmino de Oliveira Jordão e de Cândido Rodrigues de Freitas, nascido a 4 de
SEXTA ZONA ELEITORAL
maio de 1910, no Districto Federal, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no'districto eleitoral de Gávea.
(Districtos municipaes de Lagoa, Copacabana e. Gávea)
(Qualificação requerida — B . E . n . 6.445, 3 Zona.) •
FERNANDES STAEL (671), filho de José Bruno Stael e de
Juiz — Dr. Nelson Hungria
^ ' Lurides Ferreira, nascido a 18 de'julho de 1913, no Dis- •
tricto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral
'Faço publico/para os fins dos arts. 43 do Código e'25 do
no dislricto municipal de-Lagoa. (Qualificação requeri- Regimento dos Juizos e Cartórios Eleitoraes, que por este Carda — B . E . n . 935, 12 Zona.)
tório e Juizo da Sexta Zona Eleitoral,: estão sendo processados
ANTONIO LUIZ BITTENCOURT (685), filho de Antônio .Bit- os pedidos de inscripção dos seguintes, cidadãos:
tencourt e de Anna Alves Corrêa, nascido a 23 de novembro de 1902 no Districto Federal, mecânico, casado, MURILLO BASTOS BELCHIOR (479), filho de Carlos de B r i t - '
to Bayma Belchior c' de Laura Bastos Belchior, nascido a
com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa.
26 de abril de 1913, no Districto Federal, estudante,* sol(Qualifiação requerida — B . E . n . 6.839, 3 Zona.)
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal, de
ARTHUR RIBEIRO JÚNIOR (693), filho de Arthur Ribeiro
Copacabana.
(Qualificação requerida B . E . n . 252, 6"
de Oliveira e de Maria Eugenia D . Ribeiro de Oliveira,
z o n a ) . . . . .
nascido a 19 de maio de 1911, em Bello Horizonte; E s tado de Minas Geraes,-advogado, solteiro, • com domicilio MARIO DO AMARAL GAMA (495), filho de Luiz Cezar doAmaral Gama e de Marianna Alniada do Amaral Gama,
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação
nascido a 5 de novembro de 1875, em Angra dos Reis, Es-,
requerida — B . E.' n. 496, 6 Zona.)
. '
tado do Rio de Janeiro, official de Marinha, casado, com
STELLA LATTARI DOS SANTOS (697), filha de Basilio
domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.,
Lattari e de Laura Lattari, nascido a 15 de março de
(Qualificação "ex-officio" B . E . n . 71).
1904, no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral n o ' districto'. municipal de Copacabana. ADOZINDA FREIRATO (554), filha de Francisco Antônio
(Qualificação requerida'— B. E . n. 571, 6 Zona.)
Freirato e de Maria da Graça Freirato, nascido- a 5 de
JOSE' MARIA SABINO (701), filho de Francisco Sabino-da
agosto de 1914, no Districto Federal, funecionario municiCosta e de Maria Gerviz da Costa, nascido a 3 0 de nopal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municivembro de 1909, no, Districto Federal, commercio,, sol- »
pal de Lagoa. (Qualificação "ex-officio" B . E . 70).
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de FAUSTO VIANNA DE MEIRELLES (555), filho.de Domingos ,
Lagoa. (Qualificação requerida — B . E . n. 850, 6
José Meirelles e de Joannita Vianna Meirelles, nascido a
Zona.)
•
' 11 de janeiro de 1916, no Districto Federal, funecionario
GUILHERME SAINT MARTIN (709), filho de Guilherme
" municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
. Saint Martin e de Euridice Costa Saint Martin, nascido
munieipTu de Gávea.- (Qualificação "ex-officio'-' B . E . 70.
a 4 de maio de 1910 no Districto Federal, operário, sol- ANTONIO PEREIRA DOS ANJOS JÚNIOR (581), filho de Anteiro, com: domicilio eleitoral no districto municipal de
tônio Pereira dos Anjos e de Francisca Chaves Aragão,
Gávea. (Qualificação "ex-officio" — B . E . 3 2 « n . 1.805 )
nascido a 30 de maio de 1910, em Curityba, Estado do P a ABEL BORGES TEIXEIRA (710), filho de João Borges Tei'raná, funecionario publico, contractado,,solteiro, com do-?
xeira e de Margarida Rosa, nascido a 22 de julho de 1908
micilio eleitoral no districto municipal'de Lagoa. (Quano Districto Federal, operário, casado, com domicilio
. lificação requerida B . E . n. 576, 9 zona).
-eleitoral no districto municipal de Gávea. Qualificação MARIA WANDA PEDROSA HARDMAN (601), filha de Joaquim.
ex-officio" — B . E . 32, n . 1.397.)
Gomes Hardman e de Maria Stella Pedrosa Hardman, nas-,
DAMAZIO PERES LOPES FILHO (720), filho de Damazio
cida a 18 de junho de 1915, em João Pessoa, Estado da
Peres Lopes e de Encarnação Rodrigues Lopes, nascido a
Parãhyba, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
28 de julho ed 1895, no Districto Federal, commercio, cadistricto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida B . .
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
E . n. 318, 6" zona).
^
Lagoa. (Qualificação, transferencia)
MANOEL FERREIRA DA SILVA (732), filho de Ernesto F e r - FLAVIO NUNES DE ALMEIDA (606), filho de' João Baptista
Nunes de Almeida e de Virgínia de Britto Almeida, n a s reira da Silva e de Adriana Maria da Conceição, nascido
'" cido a 27 de agosto de 1905, em Caxias, no Estado do
a 25 de dezembro de 1890, no Estado de Minas Geraes,
Maranhão, empregado no commercio, solteiro, com domifunecionario da- S.C. Misericórdia, viuvo, com domicilio
cilio eleitoral no districto municipal de "Copacabana.
eleitoral np districto municipal de Lagoa. (Qualificação
(Qualificação requerida n.. 363, 6 Zona).
. requerida. B . E . n. 656).
AMÉRICO SARAIVA DE ALBUQUERQUE (741), filho de José~ LUIZ ÂNGELO ARANHA DOURADO (607), filho de Ângelo
Autran Dourado e de Laura Aranha Dourado, nascido
Saraiva de Albuquerque e de America Cavalcante de Ala 18 de fevereiro de 1912,'em São Salvador, no Estado
buquerque, nascido a 16 de janeiro de 1898, em Papacaça.
da Bahia, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no
E.stado de Pernambuco, motorista, solteiro, com domicilio
districto municipal de Lagoa.
(Qualificação requerida
eleitoral no districlo municipal de Lagoa. (Qualificação
n . 505, 6 Zona) .
requerida B . E . ri. 6.552, 3 zona).
ALFREDO PEDRO SIXEL (611), filho de Paulo Sixel e de
Maria Margarida Sixel, nascido a 4 de fevereiro de 1910,EC1LA CUNHA DE FARIA, filha de Manoel Ribeiro de Faria
em Petropolis, no Estado do Rio de Janeiro, empregado
e de Adelina Cunha de Faria,- nascida a 19 de junho de
no commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis1913, no Districto Federal,. funccionaria publica, solteira,
tricto municipal de Lagoa. (Qualificação requerida n. 677,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa.
. 6 Zona).
'(Qualificação "ex-officio" B . E . n . 75).
JOSE' MARIA FERREIRA (745), filho de Thereza Alvarina, MOACYR DE MOURA COSTA (616), filho de Irineu de Moura
• nascido a .4 de agosto de 1893, em Juiz de Fora, Estado
Costa e de Maria Carmelita Chagas Moura Costa, nascido
de Minas Geraes, commercio, casado, com domicilio eleia 4 dé janeiro de 1897, em Oliveira,' no Estado de Minas
toral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação r e Geraes, industrial, solteiro, com domicilio eleitoral nO
querida B . E . n.' 210, 6 zona) . dislricto municipal de Copacabana. (Qualificação requeJUVENAL FERNANDES AZEVEDO (1.348), filho de F r a n rida n . 24, 6" Zona).
cisco Fernandes Azevedo e de Ursula Maria da Rosa, nas- MARIO FRANCO (618), filho de .Valentim Franco e de Maria
cido a 1 de junho de 1909, em Campos, Estado do Rio de
Benedicta Franco, nascido a 9 de janeiro de 1915, no
Janeiro, empregado no commercio, solteiro, com domiciDistricto Federal, aprediz dos correios, solteiro, com
a
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domicilio-eleitoral no districto municipal dc Lagoa. (Qua- A N T Ü A J U FRANCISCO CARDOSO (9,41), filho de GregoriiT
Cardoso e de Phiiomena Maria da Conceição, nascido a
lificação' ex-officio B. E . 75) .
13 de junho de 1892, no Districto Federal, empregado
ANTÔNIO DOMINGOS RIBEIRO (6241. fillio de Pedro Dopublico, solteiro, com domicilio eleiloral no districto mumingos Ribeiro e de Leopoldina Maria da Silva, nascido
nicipal de Copacabana. (Qualificação ex-officiò
— B.
a 8 ' d e março de 1889, no Districto Federal, operário,
E. 70.)
casado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal da
ALBA POVOAS DE SIQUEIRA (922), filbo de Hermelinno
" ' Gávea. (Qualificaião requerida n. 353, 7" Zona).
Bernardino de Siqueira e de Maria Justina Povoas de
EDITH DA CRUZ RIBEIRO (033), filha de Elias da Cru?.
Siqueira, nascido a 11 de março de 1904, em Florianópolis,
Ribeiro e de Maria Braulia da Cruz Ribeiro, nascido a
Estado de Santa Catharina, funccionaria publica, solteira,
14 de fevereiro de 1902, em Recife, no Estado de Percom domicilio eleitoral no districlo municipal de Copanambuco, funccionaria municipal, solieira, com domicilio
cabana. (Qualificação ex-officio — B. E. 70.)
eleitora! no districto municipal de Copacabana. (QualiANTONIO DE SOUZA CARVALHO (923), filho de João Curcino
ficação cx-officio B. E. 73.
de Carvalho e de Raymunda de Souza Carvalho, nascido
&LTHEMAR DUTRA DE CASTILHO (035). filho de Affonso
'a 3 de'março rie 1903,'em Ipú,«Estado do Ceará, emprePinho de Castilho e de Maria Thereza Dutra de Castilho,
gado publico, casado, com domicilio eleitoral no districto
nascido a 31 de março de 1913, no Districto Federal,
municipal de Copacabana,
(Qualificação ex-officio
—
funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral
B. E. 70.)
no districto municipal de Copacabana. (Qualificação exJOÃO BENTO GALVÃO (924), filho de José Bento Galvão
officio B . E. 70).
e de Maria Augusta Galvão. naseido a 18 de julho de
ANTÔNIO ÁLVARO DE BITTENCOURT (649), filbo de Ma1898, em Paty do Alfaces, Estado do Rio de Janeiro,
theus Ribeiro de Bittencourt e de Maria da Gloria Bitempregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
tencourt, naseido a 11 de abril de 1880, no Districto F e districlo municipal de Copacabana. (Qualificação exderal, negociante, casado, . com domicilio eleitoral no
officio — B. E. 70.)
. districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida n. 819, 6 Zona).
GERALDINO ALVES TEIXEIRA (925), filho de Antônio Alves
ATTILIO FERREIRA VIANNA BOSELLI
(654), filho de
Teixeira e de Maria Alves Teixeira, nascido a l l de feveAttiHo Boselli e de Maria Luiza Ferreira Vianna Boselii,
reiro de 1915. no Districto Federal, funecionario publico,
nascido a 25 de dezembro de 1890, no Districto Federai,
zsolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral
Copacabana. (Qualificação ex-officio — B. E 70.)
no districto municipal de Lagoa. (Qualificação reque- JOÃO ÁUREO DA FONSECA (926). filho de Genazio F r a n rida n . 4.448, 3 Zona).
cisco da Fonseca e de Dhalia dos Santos Fonseca, nascido
a 24 de agosto de 1909, no Districto Federal, funecionario
èJJGUSTO DE OLIVEIRA SOARES (673). filho de Adelaide
publico, casado, com domicilio eleitoral no districto muda Conceição Magalhães, nascido a 13 de agosto de 1901,
nicipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio
— B.
no Districto Federal, operário, casado, com domicilio
E. 70.)
eleitoral no districto municipal de Gavêa. (Qualificarão
requerida n . 6..329, 3° .Zona).
ALCEBIADES JOSE' DO COUTO (927), filho de Alcebiades
Sá Couto e de Francisca da Silva Couto, nascido a 9 ds
JOAQUIM BERNARDES COUTINHO (674), filho de José Berdezembro de 1914, em Araruama. Estado do Rio de Janeiro,
nardes Coutinho e de Anna do Nascimento Coutinho,
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral nb
nascido a 6 de março de 1890, em Nictehroy, no Estado
districto municipal de Copacabana. (Qualificação exdo Rio de Janeiro, pedreiro, casado, com domicilio eleioffeio' — B. E. 70.)
toral no dislricto municipal de Copacabana. (Qualificação
HOLLAND1NO GIFFONI (928), filho de Alfredo Giffoni e
requerida n. 140, 6' Zona).
de J a c i n t h a . dos Santos Giffoni, nascido a 15 de março
CARLOS NORBERTO BICA (682), filbo de Ricardo Bica
de 1913, na Parãhyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro,
Filho e de Alice Norberto Bica, nascido ã 8 de março
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
de 1908, em São Gabriel, no Estado do Rio Grande do
districto municipal de Copacabana. (Qualificação exSul, estudante, solteiro, eom domicilio eleitoral no disofficio — B. E. 70.)
tricto municipal de Lagoa. (Qualificação-requerido nuHERCULANO COUTINHO (929). íilho de Manoel Coutinho e
mero 590. 6 Zona).
de Modesta Maria da Conceição, nascido a 16 de feveJOAQUIM DA ROCHA QUINTANILHA (687), filho de Pedro
reiro de 1877, em Iguassú, Estado do Rio de Janeiro,
da Rocha Quintanilha e de Benedicta Maria da Conceição,
funecionario publico, casado, com domicilio eleitora! no
nascido a 11 de julho de 1891, no Districto Federal,
districto municipal de Copacabana. (Qualificação exoperário, viuvo, com domicilio eleitoral no districto
officio — B. E. 70.)
municipal de Lagoa.
(Qualificação requerida n. 480,
ISAIAS LINO DA SILVA (930), filho de Lino Belisario di
6 Zona).
.
Silva e de Francisca Maria da Silva, n a - c i ' o a 23 d?
GUILHERME NICOLAEVSH1 (689), filho de Schullim ISico' setembro de 1906, em Posso de Camaragibe Estado de
laevshi e de Batze Nicolaevshi, nascido a 24 de 'Outubro,
Alagoas, fone. publico, solteiro, com domicilu eleitode 1903, em Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro,
ral no districto municipal de Copacabana. (Qualficação
cirurgião dentista, casado, com domicilio eleitoral no
"ex-officio B. E. 70.)
districto municipal de Copacabana. (Qualificação requerida n. 847, 6 zona.)
AR SENTO CARDOSO PUGA (931), fillio de Antônio Augusto
WALDEMAR RIBEIRO (695), fiiho de Miguel Mendes Ribeiro
Puga e de Idalia Cardoso Puga. nascido a 27 de julho rfi»
e de Carlota Ribeiro, nascido a 13 de outubro de 1897,
1904, no D. Federal, funecionario publico,, cagado, com
no Districto Federal, operário, casado, com domicilio
domicilio eleitoral no districto municipal ds Copacabana.
eleitoral no districto municipal'da Gávea. (Qualificação
(Qualificação "ex-officio B . E. 70.)
ex-officio — B. E. 32, n 1.363.)
IDONEU DA SILVA MOREIRA (932), filho de Irineu
da
JOAQUIM OSÓRIO DE ARAÚJO (725)! filho de Joaquim PauSilva Moreira e dè Lindoneria Ferreira Moreira, nascido
lino de Araújo e de Amélia Osório de Araújo, nascido
a 11 de fevereiro de 1914. em Sabará, Estaco de Minas
a 20 de outubro de 1911, em Maria da Fé, Estado de
Geraes, funecionario publico, solteiro, com domicilio
Minas Geraes, do ffcmrmercio, solteiro, com domicilio eleieleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação
ficação "ex-officio B . E . 70.)
requerida n. 954, 6 zona.)
EUCLYDES MATTOS DE BARROS (738), filho de Antônio FRANCISCO FERREIRA DON "(933), filho de P e d o Ferreira
da Silva e de. Maria Luiz da Silva, nascido a 10 de março
Pedro Alves de Barros e de Constanç Amélia de -Mattos
de 1894, em Pirahy, Estado do Rio de .lanei o funecioBarros, nascido a 31 de outubro de 1889, em Corumbá.
nario publico, casado, com domicilio eleitoral no distei-,,
Estado de Matto Grosso, advogado, solteiro, com domicto municipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio"
cilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação requerida n. 771, 6 zona.)
B . E. 70.)
ANTONIO CAMILLO (920), filho de Cam-illo Nogueira
d e MARIA DE LOURDES PIMENTA (934), filha de Pedro de
Eugenia Esmera dos Santos, nascido a 11 de outubro
Souza Pimenta e de Georgina Morteiros Pimenta, nascide 1893, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, empreda a 11 de -setembro de 1915. no Districto Federai, fungado publico, casado, com domicilio eleitoral no districto
ccionaria publica, solteira, com domicilio eleiloral no
municipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio
—
districto municipal de Copacalana, {Qualifica TO "exB. E. 70.)
officio" B . E. 70.)
a
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OLYMPIO FERNANDES JJA CUNHA (1.056), íiiJio üe João
Fernandes da Cunha e de Georgina Augusta. Baptista,
nascido.a 7 de março de 1910, no Districto Federal, operário publico, solteiro, com domicilo eleitoral no districto municipal de Tagôa. (Qualificação "ex-offioio" B.
E . 70. j . •
.
GILBERTO MAGNO SACRAMENTO (1.057), filho de Joa»
quim Theodoro do Sacramento e de Argentina America Bandeira de Mello Sacramento, nascido a 6 de outubro
dé 1911, no Dj&tricio Federal, .official da Armada, solteiro, com domicilio eleitoral no.districto municipal de
Lagoa. (Qualificação "ex-officio B . E . 71.)
JAIR MONERO' (1.058), filho de Leopoldo Moneró e de Sylvana Moneró, nascido a 10 de março de 1909, no Districto Federal, empregado federal, casado, com dominlio
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação
"ex-officio" B . E . 72.)
MSZAEL FERNANDES DE ARAÚJO (1.059), filho de João
Ananias de Araújo e de Maria Anna da Conceição, n a , r i do a 22 de setembro de 1890, em Quixaba, Estado do Rio
Grande do Norte, sargento da Armada, casado, com domicilio eleitorai no districto municipal de Lagoa. (Qualificação "ex-officio" B . E . 75, n. 11.9.
CARMELIA RIBEIRO LESSA BASTOS (1.061), filho de José
Ribeiro do Nascimento e de Anna Carmozinha Lapc-s, nas• cida a 17 de novembro de 1898, no Estado de Minas Geraes, funccionaria publica, casada, com domicilio eleitoral rio districto municipal de Lagoa.
(Qualificação
"ex-officio" B . E . 79. n. 108.)
DULCE DINIZ DO NASCIMENTO E SILVA (1.062), filha de
Carlos do Nascimento e Silva e Fanny' Diniz do Nascimento e Silva, nascida a 20 de abril de 1906,. no Dislricto Federal, professora primaria,, solteira, com domicilio
eleitoral no districto' municipal de Gávea. (Qualificação
"ex-officio" B . E . 74, n. 56.)
MARIA HELOÍSA PEREIRA (1.063),. filha de Francisco An- tonjo Pereira ,e de Arminda Leitão Pereira, nascida a 5
tíe abril de 1903 no Districto Federai, funcciona ia municipal, solteira, com domieiiio eleitora! no d stricto municipal da Gávea. (Qualificação "ex-officio B. E . 74.)
DULCE MUNIZ DA COSTA MOURA (1.064), filha de Cnn 'ido
da Costa Moura e de Leonor Muniz da Costa Mc ura, nascida a 22 de novembro de 1900, no Estado do Rio de Janeiro, funccionaria municipal, so'teira, coni d o m r i ü o
eleitoral no districto municipal dé Lag}a. (Qualificação
"ex-officio" B, E . 79, n. 7 2 . )
HELENA ORLANDO DA COSTA RAMOS SHARP
(1.065),
filha do Dr.. José Nobre de Faro Orlando e d"» Ma ia Virgínia de Faro Orlando,, nascida a 7 de janeiro de 1885, na
Bélgica, naturalizada brasileira, funccionar a municipal,
casada, com domicilio eleitoral no d.ls'ricío municipal de
Copacabana. (Qualificação "ex-officio" B . E . 79.)
MARIA JOSÉ BENJAMIN DE FERNANDES MAS (1.066), filha
de Manoel Antunes Corrêa Benjamim e de Josephina Monteiro Benjamim, nascida à 13 de abril de 1899-, no Estado
do Rio e Janeiro, professora primaria, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação ex-officio — B . E . 79, n . 17.)
CARLOTA.SOUTINHO DE FIGUEIREDO (7.067, filha d Henrique Alberto de Figueiredo e de Carlota Soútinho dé F i gueiredo; nascida a 26 de setembro de 1905, no Estado do
Rio de Janeiro; funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação ex-officio — B.. E 79. n . 1.6.)
ANNA DO AMARAL BASTOS (1.069), filha de Julião Freitas
do Amaral e de Lourença Pinto do Amaral, nascida a 18
de dezembro de 1902, em Belém, Estado do Pará, funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação
ex-officio
— B . E . 79.)
JOSE' RODRIGUES DE LACERDA TJMA (1.070), filho de
Joaquim Pacheco de Lima e de Maria Pastora das Neves,
nascido a -18 de julho de 1886, em SanfAnna do Ipanema,
' E.stado de Alagoas, funecionario pulico, casado, com domicílio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio
— B . E . 70.)
VICENTE JOSE' HENRIQUE (1.071), filho de José Henriquo
e de Mathilde Palmyra, naseido a 14 de março de 1913.
em Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, empregado
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto. m u nicipal de Copacabana, (Qualificação ex-officio
— B.
E . 70.j
:

;

e
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JOÃO rüRuEUiA DA üiLV-a u . u l z ) , ulho Je Horacio Ferreira da Silva e de Helena Ferreira da -Silva, .nascido a
6 de novembro de 1909, em Vassouras, Estado do Rio do
Janeiro, empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dc Copacabana.-(.Qualificação
ex-officio

— G. E .

70.)

DE0CLEC1O PINTO DOS SANTOS FERREIRA JÚNIOR (1,073),
fülio de Deoclécio. Pinto dos Santos Ferreira e de Dona
Evangelina Pereira Ramos, nascido a 24 de dezembro
- de 1908, no Districto Federal, empregado publico, casado
, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gopaci- bana. (Qualificação ex-officio —. B . E . 70.)
PEDRO CAJUEIRO (1.075), filho de Joaquim Cajueiro e de
Joanna Maria da Silva, nascido a 15 de abril de 1887, en;
Natal, Estado do Rio Grande do Norte, empregado p u blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Copacabana.
(Qualificação . ex-officio
— Riu
E . 70.)
PEDRO GONÇALVES (1.076), filho de Humberto Francisco
Gonçalves e de Noemia Riheiro. Gonçalves, nascido a 4 de
julho de 1912, no. Districto Federal, empregado publico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Copacabana. (Qualificação ex-officio
— B . ,E. 70.)
THEOTONÍO AMANCTO DA CRUZ- (1.077), filho de Cândido
' Amancio e de- Virgínia Maria a Conceição, nascido a 18
de fevereiro de 1893, em Remanso, Estado da "Bahia, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação
ex-officio
— B . E.- 70.)
MANOEL PEDRO BARBOSA (1.078), filho de Pedro Antunes
Barbosa e de Sabina Isabel Barbosa, nascido a 9 de dezembro de 1901, em Entre Rios, Estado do Rio de Janeiro,,
empregado publico, com domicilio eleitoral no * districto
municipal de Copacabana,. (Qualificação ex-of ficio —
B . E . 70.)
'
• ••.
"'
ORLANDO CHAVES. (1.079j, filho de.Salvador Affonso Chaves e de Hercilia Alves Chaves, nascido a 28 de. setembro
da 1911, no Districto Federal, empregado pabücò, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio — B . E'. 70.)
AYLTON ALVES TEIXEIRA (l.OSO), filho de Antônio Alves
Teixeira e de Maria Alves, Teixeira, nascido a 2 d e s g o s t o
de 1 9 1 3 , no Districto Federal, empregado publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. (Qualificação ex-officio — B . E . 70.)
FRANCISCO GOMES DE ABREU (1.081), filho de André Gomes de Abreu e de Constância Rosa de Abreu, nascido a
28 de junho de 1894, no Districto Feeral, empregado p u . blico, ca.sado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Copacabana. (Qualificação ex-oof ficio — B .
E . 70.)
DOMINGOS MARQUES DE SOUZA ( 1 . 0 8 2 ) , filho de Severiano Marques de Souza e de Maria".Antonia de Souza, nascido a 6 de dezembro de 1898 na Villa Divina Pastora
(Estado de Sergipe), empregado publico, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Copacaban a . (Qualificação "ex-officio", B . E . 7 0 ) .
DERMEVAL DA SILVA LAGE (1.083), filho de José da Silva
Lage e de Ceeilia Nunes Lage, nascido a 3 de outubro de
. 1913, no Districto Federal, funecionario publico,, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Gopa.cabana. (Qualificação "ex-offioio", B . E . 7 0 ) .
ÒERARDO-. LEMOS DO AMARAL" (1.092), filho de Hercilio
Amaral e de Maria Amélia Lemos do Amaral, nascido a
11 de maio de 1910, em São Thomaz de Aquino (Estado
de Minas Geraes), official do Exercito, casado, cott- domicilio eleitoral no districto municipal de Lagoa, (Transs
ferencial .
,
DR. JOÃO CARLOS CAGGIANQ- (1.093), filbo de Pedro
•Caggiano e de Isolina Osório Cággiano, nascido a 16 .de
novembro do 1908. em Bagé (Estado do.R'o Grande do
Sul),, militar, 2° tenente medico, solteiro,, com domicilio
eleitorai no districto municipal de Copacabana, (Quali. ficação "ex-officio". B . E . 78).
JOSÉ DUARTE PINTO í 1.094), filho de Luiz Pinto de Andrade e de Maria Hortencia DuarteJPinto. nascido a 10
de abril de 1879. em Palmeira dós índios (Estado do
Alsgoasl, official do Exercito, cagado, com domicilio
.eleitora! no districto municipal de Copacabana. (Qualificarão "ex-officio", B . E... 70, n, 1) . •
RAUL TUPPER (1.095), filho de Guilhe-rrr.u de Lara T u p pei e d e Maria HeTiriqucta Pacheco Tupper, nascido a
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31 cie julho -de 18/2. nq Districto Federal, militar, casano districto municipal da Lagoa. (Qualificação "ex-ofdo, com- domicilio eleitoral no districto municipal de Coficio", B . E . 83, n. 91.)
pacabana. (Qualificarão * ex-officio'' B . E . 19, numero FELICIDADE DA GRAÇA SANTOS (1.233), filha de Carlos
1.036).
Miguel dos Santos e de Maria dos Santos, nascida a 8 de
CLEMENTE COSTA (1.219), filho de Nioomedes Costa e de
de julho de 1908, no Districto Federal, funccionaria m u Deolinda Costa, nascido a 15 de setembro de 1907, em
nicipal; solteira, com domicilio eleitoral no districto m u Vassouras (Estado do Rio de Janeiro), empregado p u
nicipal da Lagoa. (Qualificação "ex-officio", B . E . 76.)
blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni- ANTONIETTA BELLO DOS SANTOS, (1|234), filha de José
cipal dc Copacabana.
(Qualificação
"ex-offioio", B .
da Silveira Bello e de Etelvina Vieira Bello, nascida a 30
E. 70).
de novembro de 1897, na Itália, brasileira naturalizada,
FRANCISCO MARQUES LISBOA (1.220), filho de João Gilprofessora primaria, viuva, com domicilio eleitoral- no
berto Lisboa e de Laurinda Marques Lisboa, nascido a
districto municipal de Copacabana.
(Qualificação" ex1 de junho de 189o, em Tury-Assú (Estado do Maraofficio", B . E . 7-8, n . 39.)
'
nhão), sargento da Armada, casado, com domicilio e l e i - YOLANDA NASCIMENTO SILVA LEMOS (1.235), filha de
toral 110 distrieto municipal de Copacabana. (QualificaPaulo do Nascimento Silva e de Edina do Nascimento
ção "ex-officio", B, E . 78, n. 571).
•Silva, nascida a 19 de novembro de 1911, no Districto
RUBENS SABA (1.221), filho de Felippe Nicolau Saba e de
Federal, professora primaria, solteira, com domicilio
Alice de Barros Freire, nascido a 11 de março de 1907,
eleiloral no districto municipal da Lagoa. (Qualificação
no Districto Federal, official de Marinha, casado, eom •
"ex-officio", B . E . 78.)
domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana. ALAYDE TORRES DA SILVA (1.236), filha de José Máximo
(Qualificação "ex-offic:o". B. E . 6, n . 14.241).
da Silva e de Maria Josephina Torres da Silva, nascida a
CARLOS ALBERTO RAMOS (1.222), filho do Pedro Ramos e
6 da fevereiro de 1908, em -Mar de Hespanha, no Estado
de Palmyra Ramos, nascido a 21 de março de 1907, uo
d-e Minas Geraes, professora municipal, solteira, com doDistricto Federai, sargonto da Armada, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Copacabana,
micilio eleitoral no districto municipal de Copacabana.
(Qualificação "ex-officio", B . E . 78.)
(Qualificação "ex-officio", B . E . 75, n. 302).
VERA CRUZ (1.237), filha do Dr. João Antônio de Azevedo
EURI PEDES REIS BRITTO (1.223), filho de Raymundo NoCruz e de Adelaide Lobo de Azevedo Cruz, nascida' a 29
nato Farias Britto e de" Arthem-izia Reis Britto, nascido
de junho de 1906, em S. José do Calçado, Estado do Espia 2 de outubro de 1899, em São Bento (Estado do Marito Santo, professora municipal, solteira, eom domicilio
ranhão), sargento da Armada, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal da Gávea. (Qualificação
eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Qualificação
. "ex-officio". B . E . 71.)
"ex-officio". B . E . 78, n . 8 9 ) .
ALICE MUNIZ NEVARES (1.238), filha de Sebastião Muniz
JOVINO ANTONIO DE OLIVEIRA (1.224), filho de SamNevares e de Alice Muniz Nevares. nascida a 7 de março
paio Antônio de Oliveira e de Alexandrina Maria de Olide 1913, no Districto Federal, funccionaria municipal,
veira, nascido a 21 -de fevereiro de 1894, em Joazeiro,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
(Eslado da Bahia),:sargento da Armada, casado, com dode Copacabana. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78,- n u micilio eleitoral no districto municipal de Lagoa. (Quamero 1 4 , ) ' /
.
lificação "ex-officio", B . E . . 75. n. 263).
IRINEU FERREIRA NUNES (1.239), filho de João' F e r r e i r a
BRITES ALVARES BARATA (1.225), filha de Antônio José
Nunes e de Francisca dos Reis Nunes, nascida a 28 de
Hilário Barata e de Annà Thereiza Alvares Barata, nasdezembro de 1891, no ' Districto Federal, sargento do
cida a 30 dc dezembro 'de 1890, no Districto Federal,
Exercito, casado, com domicilio eleitoral no districto m u professora primaria, solteira, com domicilio eleitoral no
nicipal da Gávea. (Qualificação "ex-officio", B . E . 77.)
districto municipal de Gávea, (Qualificação "ex-officio", MANOEL BAPTISTA FILHO (1.240). filho de Manoel BaB. E . 78).
—ptista de Jesus e de Leopoldina Baptista de Jesus, nasDULCE LOPES PONTES (1.226), filha de Dr. José Lopes
cido a 27 de fevereiro de 1902, em S. Miguel dos Campos,
Pontes e de- Calpurin de Paula Pontes, nascida a 28 de
no Estado de Alagoas, militar, casado, com domicilio eleisetembro'de 1914, em. Guaranesia- (Estado de Minas Getoral no districto municipal da Gávea. (Qualificação "exraes), funccionaria municipal, solteira, com domicilio
-officio", B . E . 78.)
eleitoral no districto municipal de Copacabana, (QualiELSA
COSTA (1.369), filho de José Francisco Souza Costa
ficação "ex-of ficio '.. B. E . 78, n. 22).
e cie Maria Dourado Costa, nascido em 13 de agosto de
ftOEMIA TAVARES DE RODRIGUES (1.227), filha de Edu1910, em Brotas, Estado de São Paulo, funecionario da
ardo da Silva Tavares e de Maria de Barros Tavares, nasCaixa Econômica, solteiro, domicilio eleitoral em .lo-,
cida a 2 de abril de 1895, no Districto Federal, funcciopacabana, (qualificação "ex-ofíiciò" B. E . n. 69).
naria municipal, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Copacabana. (Qualificação "ex-officio", B. DURVAL PEREIRA DE SOUZA (1.425), filho de Armando
Pereira de Souza e tíe Fortunata Lydia de Souza, nasE . 78.)
cido em 20 de dezembro de 191.4, no Districto Federal,
MARIA THEREZA ROSAURO DE ALMEIDA (1.228), filha
funecionario publico, solteiro, domicilio eleitoral em
de Alipio Rosauro do Almeida e de Abigail Rosauro de
Copacabana, (qualificação "ex-officio" B . E . 70).
Almeida, nascida a 22 de fevereiro de 1909, na cidade de BRAZ LUIZ DE PINHO ) 1.426), filho de Antônio Luiz de
Castro, E.stado do Paraná, funccionaria municipal, solPinho e de Anaüa Máxima de Pinho, nascido em 10 de
teira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
março de 1906, no Districto Federal, empregado publico,
-Copacabana. (Qualificação "ex-oficio". B . E . 79, u . 95.)
casado, domicilio eleitoral, em Copacabana, (qualificaISABEL DE MORAES RODRIGUES (1.229), filha "de Viria-to
ção "ex-officio" B . E . 70) .
Felippe dc Carvalho Rodrigues e Maria Adelaide de Mo- SEVERIANO DE SOUZA BARBOSA FILHO (1.427), filho de
raes Rodriguesjnascida a 24 de junho de 1902, no Districto
Severiano de Souza Barbosa e de Alice Ferreira Bar. Federal, funccionaria municipal, casada, com domicilio
bosa, nascido em 27 cie julho de 1906, no Districlo F e eleitoral nõ districto municipal de Copacabana. (Qualideral, funecionario publico, solteiro, domicilio eleitoral
ficará o "ex-oíficio", B . E . 74.)
em Copacabana, (qualificação "ex-officio" B . E. 7 0 ) .
ZULMIRA PEREIRA" (1.230), filha de Francisco Antônio P e - LINEU DE PAULA MACHADO (1.429), filho de Francisco
reira e de Arminda Soares Pereira, nascida a 17 de ouVillela de Paula Machado e de Sebastiana de Paula .
tubro de' 1900,- no Districto Federal, funccionaria muniMachado, nascido orn.27 cie outubro de 1880, em- Rio
cipal,-casada, com domicilio eleitoral no dislricto muniClaro, Estado de São "Paulo, industrial, casado, domicilie»
cipal ca Gavca. (Qualificação "ex-officio", B . E . 74.j
eleitoral na Lagoa, (qualificação requerida B E. n u m e MARIA LUIZA MARINHO RAVASOO (1-231), filha do Dr,
ro 3 9 í ! .
,
Luiz rte Gouveia R a vasco e de Maria de arrobo ÍRavasco, DR. RENATO DE BASCONCELLOS LESSA (577),. filho de
nascida, a 5 de dezembro de 1899, no D. Federal, profesFrancisco Xavier da Silva Lessa e cie Olympia Carvalho
sora primaria, solteira, com domicilio eleitoral no disde Vasconcellos Lessa, nascido em 14 de março de 1906,
tricto municipal da Logoa.
(Qualificação "ex-officio"',
em Macahé, Estado do Rio de Janeiro, medico, solteiro,
B . E . 78, n. 162.)
domicilio eleitoral na Gávea, (qualificação requerida B'. E .
LUIZ RAPHAEL COUTINHO FERREIRA (1.232), filho de
n. 3.970).
Sylvio Maya Ferreira e do Maria Ignez Coutinho Ferreira,
nascido a 13 de agosto de 1913, no Districto Federal,
Rio, 31 de agosto dc 1934. — F. Faria, escrivão da 2"
funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral Circumscripção.
T
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cido a 4 de março d e 1905, em SanfAnna do Ipanema-,
(Estado, de Alagoas), residente no Corpo dos Fusileiros
Navaes, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no dis(Districtos municipaes de Lagoa,.Copacabana e Gávea)
tricto municipal de Sacramento. (Qualificação
ex-offiJuiz — Br. Nelson 'Hungria
cio,
- X 75.)
KÀRCISO COSTA E SILVA (2.575), filho de José Maria da
Faço publico, para os fins.dos a r t s . 43 do Código e 25
Silva o.de Maria Agda da Silva, nascido a 1,de março de
do Regimento dos Juizos e Cartórios Eleitoraes, que por este 1911, cr.x Belém, (Estado do P a r á ) , residente no Corpo
cartório e Juizo da 6 Zona Eleitoral, antiga, estão, sendo
de Fusileiros Navaes, militar, solteiro,, com domicilio
processados os pedidos 'de inscripção dos seguintes cidaeleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação es-ófficio, B . E . 75, n . 126.)
dãos:
JÚLIO DA SILVA SANTOS (2.576),' filho de Agostinho CorSALVADOR BENTEVENGO, filbo de Bentevengo Giuseppe-^
reia dos Santos e de Fé da Silva Santos, nascido a 10 de
de Theresa Ceciliana, nascido erm 8 de maio de iQJJ.^no
julho de 1906, em Belém (Estado do Pará), residente no.
Districto Federal, residente á rua Cirne Maia n. 33,
Corpo úe Fusileifos Navaes, militar, solteiro, com domicommerciante, casado, domicilio eleitoral no Meyer,
cilio eleitoral no districto municipal de Sacramento..
(qualificação requerida B . E . 8, n . 6.579).
(Qualificação ex-officio, B . E . 75, n . 48.)
OSWALDO JOSE' VILLAR, filho de Adamastor José Villar e PEDRO SOARES DE MELLO (2.577), "filho de Antônio Bede Maria Amélia Villar, nascido em 11 de maio dé 1908,
zerra* de Mello e de Maria Soares de 'Mello, nascido a 12
na Capital Federal, residente á rua Ruth de 'Amorimdé janetiro de 1903, em Palmeira da Indayá (Estado de
n. 17, empregado publico, casado, domicilio eleitoral n o
A l a g ô e i s ) , residente no Corpo de Fusileiros Navaes, mili-i
"Meyer, (qualificação requerida B . E . 45,' n. 9.692).
^ tar, casado, com,domicilio eleitoral no districto. municiARNALDO JAGOB CARQUILHA, filho -de ' João Rodrigues
pal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E. 75,
* Carquilhaetíe Josephina Carquilha, nascido em 8 de fe. n . 28.)
vereiro de '1890, no Estado do Rio de Janeiro, residente , JOÃO MESSIAS DA CRUZ (2,578), filho de Manoel Messias
á rua Joaquim Meyer n. 14, negociante, casado, domida Cruz e de Maria Thereza da Costa, nascido,a 13 de
cilio eleitoral no' Meyer, (qualificação requerida B. E .
•junho do 1891, em Barra de S. Miguel de Campos . ( E s n . 8.789). . .
tado de Alagoas), residente no Corpo de Fusileiros Navaes, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto.
O escrivão, F. Faria..
municipal de Santa Rita. (Qualificação ex-òfficio,
B.
E . 75, n." 84.)
.
'
.
•'
TERCEIRA ZONA ELEITORAL
CEZARIO JOSE'.DE. OLIVEIRA (2/5.79), filho de Sebastião
(Districtos municipaes de Santa Rita, Sacramento e São Do*
José de Oliveira e deCezarina Maria de Oliveira, nascido
mingos)
a 17 de outubro.de 1885, em Lavras Diamantinas (Estado
'
' \
>'
de Minas Geraes), residente á Avenida Men de Sá n . 102,
Juiz —- Dr. Francisco dê Paula Rocbá Lagoa Filho
militar,, viuvo, com d o m i c i l i o eleitoral no districto m u n i cipal de Sacramento. (Qualificação\ex-officio, B . - E . 78,
Faço publico, para os fins dos a r t s . 43 do Código e 25
n . 503.)
'
do Regimento dos Juizos e Cartórios Eleitoraesr que por este HAROLDO DA SILVA (2.580),-Pilho de João Aguiar e Silva
Cartório da 3" Zona Eleitoral, estão sendo processados os
e de Graoliana Ferreira da Silva, nascido a 4 de maio
pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
de 1899, no Districto Federal, residente á rua Gomes
Serpa, operário público, solteiro, com domicilio eleitoDURVALINA PINHEIRO (2.568), filha de D'emetrio Augusto
ral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação;
Gusmão Simões e de Adelina Valle Simões, nascida a-28
ex-officiò, B . E . 72, n . 8.972.)
de maio de 1915, no Districto Federal, residente á rua JOSE' LEANDRO SANTANNA (2.581), filho de João Leandro
Torres Homem n . 191, funccionaria municipal, casada,
Santanna e de Francelina Gomes Santanna, nascido a 8
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacra- de outubro de 1899, em Barra Grande (Estado de P e r mento. (Qualificação ex-officio, B . E . 84.) . '"
nambuco), residente no Corpo de Fusileiros Navaes, m i litar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-;
IRACEMA MENDES CARDOSO (2.569), filha de João Mendes
nicipal d e Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E ,
e de Ernestina Bezerra Mendes, nascida a 3 de abril de
75, n. 82.)
.
1897, no Districto Federal,^ residente á Avenida Frontin
n . , 4 2 , funccionaria municipal, casada, com domicilio JOAQUIM LUIZ CARNEIRO (2.582), filho de Francisco Carneiro da Rocha e de Maria Carneiro da Rocha, nascido a
eleitoral no districto municipal de S. Domingos. (Qua25 de setembro de 1906, residente no Corpo de Fusileilificação ex-officio, B . E . 79.) .
ros Navaes, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no
HILÁRIO FERREIRA.NEVES (2.570), filho de Manoel F e r districto municipal de Sacramento. (Qualificação exreira Neves e de> Margarida Joaquina Neves, nascido a
officio,-B. E. 75, n . 158.)
. 2 de janeiro de 1909, no Districto Federal, residente, á ARTHUR RODRIGUES DE LIMA (2.583), filho de Manoel
rua Regente,Feijó n."67, operário publico, casado, com
Rodrigues de Lima e de Anna Rodrigues Paes de Lima,
domicilio eleitoral no districto municipal de*Sacramento.
nascido a 9 de maio de 1907, em Curuarú (Estado de
(Qualificação ex-officio, B . E . 72.)
Pernambuco), residente no Corpo de Fusileiros Navaes,
ALBERTO DS OLIVEIRA MELLO (2.571), filho de José
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u Julião de Mello e de Rosa Amélia de Oliveira, nascido a
nicipal de Santa Rita. (Qualificação ex-òfficio, B . E .
" 29 de naarço de 1902, em Palmeira dos índios (Estado de
75, n . 85.
• . . ' ' •
Alagoas), residente no Corpo .dos Fuzileiros Navaes, m i - JOSE' ANTONIO DA CONCEIQÃO (2.584), filho--de Dominlitar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u gos Antônio e de Lauriana Maria da Conceição, nascido
n i c i p a l de-Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . JS.
a 8 de agosto de 1892, em* Itajahy (Estado de Santa Ca75.)
'
'
tharina), residente á rua General Câmara n . 154, miliJOÃO DO ESPIRIT" SANTO (2.572), filho de Adolpho F e r tar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i nandes do Espirito Santo e de Lúcia Fernandes do Espicipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . 78,
rito Santo, nascido a 21 de agosto de 1900, em Porto
n . 166.)
•
Alegre, (Estado do Rio Grande do Sul), residente á Ave- ELEUTERIO JOSE' CAVALCANTI (2.585), filho de Marcos
nida Salvador da Sá ri. 106, operário publico, solteiro,
José Cavalcanti e dé Maria Pia da Paixão, nascido a
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
20 de fevereiro de,1895, em Palmares (Estado de-,Per-!
Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . 72.)
nambuco), residente no Corpo de Fusileiros Navaes, m i AUGUSTO MOREIRA SANTIAGO (2.573), filho de José Nery
litar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu?
Santiago e de Maria Moreira da Silva, nascido a 30 de
nicipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E .
julho de 1900, em Penedo, (Estado de Alagoas), residente
75, n . 125.)
á estrada Santa lzabel n . 16, operário publico, solteiro, HENRIQUE PAULO FERNANDES JÚNIOR (2.586), filho dd
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Henrique Paulo Fernandes e de Maria Fernandes, nas-!
Rita. (Qualificação.ex-officio, B . E . 2 n . 28.875.)
cido a 20 de fevereiro de 1906, no Districto Federal, r e BENEVIDES SOARES DA MOTTA (2.574), filho de Manoel
sidente á Avenida Mem de Sá n . 257, empregado federal,
Rodrigues da Motta e de Maria Ludoyina da Motta, n a s solteiro, com domicilio ^eleitoral no districto municipal
SEXTA ZONA ELEITORAL '
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de fcacianienlo. (Qualificação ex-officio, B. E . 72, nu-•ANTÔNIO FERNANDES LOPES (2.599), filho de José F e r nandez Gonzalez e de Rosaria Lopes Suja, nascido a 17
mero 28.9-47 .)
de abri", de 1912, no' Districto 'Federal, residente á r u a
ARISTi.DE'.; CERQUEIRA GAMA (2.587), filho de Aristides
Costa Mendes n. 170, militar, solteiro, cqm domicilio
Carvalho Gama e de Maria Augusta Cerqueira Gama,
eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualinascida a 29 de agosto de 1900, no Estado da B a h i a ^ r e ficação ex-officio, B . E . 75, n . 151.)
sidente no Corpo de Fusileiros Navaes, militar, casado,
com domicilie eleitoral no districto municipal de Sacra-- . EPAMINONDAS RIBEIRO LEITE (2.600), filho de Antônio
Ribeiro Leite e de Antonia Fernandes. Leite, nascido a
mento. (Qualificação ex-officio, B . E . 75, n / 109.)
22 de dezembro de 1897, em Lagoa do Monteiro (EstaROBERTO AGUIAR DA SILVA (2.588), filho de Joaquim
do da Parãhyba), residente no Corpo de Fusileiros NaDomingos da Silva Filho e de Cândida Aguiar da Silva,
vaes, militar, casado, com domicilio eleitoral no disnascido a 25 de junho de 1910, na Capital Federal, resitricto municipal de Sacramento. (Qualificação
ex-offidente á rua Felippe Camarão n. 62,. funecionario-municio, B . E . 75, n. 8.)
cipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . CARLOS VAZ LOBO LASSANCE (2.610), filho de Guilherme Braulio Lassance e de Amélia Vaz Lobo Lassance,
41, n. 33.302.)
nascido a 22 de setembro de 1887, no Districto Federal,
ZORAYDA BASTOS (2.589), filha de Américo Bastos e de
residente á rua Irineu Marinho n. 17, funecionario p u Castorina Bastos, nascida a 23 de janeiro de 1912, na
blico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u Capital Federal, residente á rua.Francisco Fragoso n u nicipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio,
B.
mero 17 e. 1, funecionario municipal,-solteira, com doE . 67, n . 10.848.)
micilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
(Qualificação ex-officio, B . E . 77, n . 4.)
RUBENS WHATELY ASSUMPÇÃO (2.611), filho de Álvaro
Nascimento Assumpção e de Maria da Gloria Whately
JOÃO BAPTISTA LEITÃO (2.590), fillio de Antônio de Alde Assumpção, nascido a 22 de novembro de 1914, no
meida Leitão e de Mariana de Jesus Silva, nascido a
Districto Federal, residente á r u a Silveira Martins n u 15 de dezembro de 1895, em Portugal, (naturalizado),'
mero 76 A, c. 4, funecionario publico, solteiro, com doresidenti á rua Anna Falete n . 58, funecionario m u n i micilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
cipal, casado, com domicilio eleitoral no districto m u (Qualificação ex-officio, B . E . 76, n. 44.)
nicipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, ti. E .
DULCE GONÇALVES DOS SANTOS (2.612), filha de Ma83, n . 65.)
noel Joaquim Gonçalves e de Alice Coutinho Gonçalves,
ED1TH DE MELLO MOURÃO FERREIRA (2.591), filha de
nascida ,. 18 de março de 1908, em Conceição do Cas-,
João Alves de Queiroz Mourão e de Maria Narcisa.de
tello (Estado do Espirito Santo), residente á rua 2 de
Mello Mourão, nascida a 4 de fevereiro de 1908, no DisDezembro
n . 124, funccionaria publica, casada, com dotricto Fideral, residente á rua Lins de Vasconcellos numicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
mero 520, funccionaria municipal, casada, com domicilio
(Qualificação ex-officio. ti. E . 69.)
eleitoral no districto. municipal de Sacramento. (QuaEDUARDINA MOTTA (2.613), filha de Luiz do Nascimento
lificação ex-officio, B . E . 9, n. 25.109.)
Motta e de Arlinda Rocha Motta, nascida a 19 de seLUIZ DEMORO DE OLIVEIRA (2.592), filho dc Arnaldo José
tembro de 1900, no Districto Federal, residente á Praia
de Oliveira e de Jenny Demoro de Oliveira, nascido a
de Olaria n. 37, funccionaria publica, casada, com do2,de abril de 1909, em Florianópolis. (Estado de Santa
micilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
Catharina), residente ã Avenida Maracanã n. 651, I an(Qualificação ex-officio, B . E . 76, n . 69.)
dar, empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualifica- ARTHUR GOMES DE CARVALHO (2.614), filbo de Henrique Gomes de Carvalho e de Maria Gomes de Carvação ex-of freio, B . E . 83, n. 86.)
lho, nascida a 5 de julho de 1905, em Petropolis (EsVALDIR ALMEIDA CAMPOS (2.593), filha de Pedro Leotado
do Rio de -Janeiro), operário, casado, com domicinardo de Campos e de Castorina Almeida Campos, naslio eleitorai no districto municipal de São-Domingos.
cida c 25 de setembro de. 1912, no Districto Federal, r e (Qualificação ex-officio, ti. E . 63, n . 412.)
sidente á rua Araxá n . 113, funccionaria municipal,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal ALBERTO CORRÊA MEpiNA (2.615), filho de Alfredo Corrêa Medina e de Leonor Corrêa Medina, naseido a 13
de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 83, n u de setembro ae 1895, no Districto Federal, residente á
mero 81.)
rua 24 de Maio n . 673, casa 2, photographo, casado,
ZOZIMO TELLES DOS SANTOS (2.594), filho de João José
com domicilio eleitoral .no districto municipai de SaTelles * de Lourença Ribeiro' dos Santos, nascido a 4
cramento. (Qualificação ex-oficio, B . E . 67/ n u m e de abril de 1905, em Corta Mão (Estado da Bahia), resiro 10.167.)
dente á rua Júlio César n. 37, funecionario municipal,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de DORA GEOLÁS DE CASTRO (2.616), filha de Paulo Raymundo da Silva e de Cora Geoiás da Silva, nascida a
Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 83, nume6 de novembro de 1903, no Districto Federal, funccioro 1.57.)
naria publica, casada, com domicilio eleitoral no disODETTE VIEIRA (2.595), filha de Adelino Vieira e-de F e municipal de Sacramento. - (Qualificação
ex-officio,
lismina Rosa Vieira, nascida a 30 de junho de 1908, no
cio, ti. E . 76, n . 212.)
Districto. Federal, residente á rua Paula Mattos n. 72 A, TZABEL FERNANDES DE LIMA (2.617), filha de Olympio
funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoFernandes Bugre e de Maria Rosa Fernandes Lima,
ral no dislricto municipal de Sacramento. (Qualificação
nascida a 2 de julho de 1904, no Districto Federal, comex-officio, ti. E . 83. n. 89.).
mercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto
ANTÔNIO FELIPE OLIVENÇA (2.596), filbo de Felipe Anmunicipal de São Domingos. (Qualificação
ex-officio,
tônio Olivença e de Emerciana dos Prazeres, nascido a
B . E . 77.)
30 de dezembro de 1906, em Portugal (brasileiro natu- ANTÔNIO MORENO (2.618), filho de João José Moreno e
ralisado), residente á rua Paulino Fernandes n . . 5 6 ,
de Maria Magdálena Moreno, nascido a 20 de junho de
funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral
1909, em Macahé (Estado do Rio de Janeiro), residente
no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação ex- "
á rua Getulio n . 143, Todos os Santos, funecionario
. officio, B . E . 77, n . 32.)
.
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento.
(Qualificação
requerida,
CACILDA DE ALMEIDA NEVES (2.597), filha de Oscar de
B. E . n . 987.)
Almeida Neves e de Rosalina de Almeida Neves, nascida
a 6 de março de 1912, no Districto Federal, residente á MARIA FIGUEIREDO MALTEMPO (2.619), filha de Luiz
dos Santos Figueiredo e de Lydia Martins Figueiredo,
rua Lúcia de Mendonça n . 38 A, funccionaria municipal,
nascido a 20 de abril de 1910, uo Districto Federal, re-.
solteira, com domicilio eleitoral no districto municisidente á rua Pereira Nunes n. 342, modista, casada,
pal do Sacramento. (Qualificação ex-officio,
B. E.
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
•74.)
Domingos. (Qualificação requerida, n. 1.872.)
ARMANDO DE ARAÚJO (2.598), filho de-Henrique de Araújo e de Anna Balbina de Araújo, nascido a 8 de julho OTHON DRUMMOND FURTADO DE MENDONÇA (2.620),
filho de Cândido Drummond Furtado de Mendonça e
de 1904, em Cuyabá (Estado de Matto Grosso), residente
de Jòrgeana Dulce de Brito Mendonça, nascido a 16 de
á travessa Hermengarda n . 12, militar, solteiro, com
setembro de 1880, em Valença (Estado do Rio de J a domicilio eleitoral no districto municipal de Sacra" ' neiro), residente á Avenida Atlântica n. 144, lente camento. (Qualificação ex-officio, B . E . 78, n . - C . )
o

1

H O T FTTM FT.FTTnRAT;

Sexta-feira 31

Llioiiii.Lico E . N. A., casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal d e ' S a c r a m e n t o . (Qualificação
ex-officio,

B.

E.

21, n.

64.)

Agosto d- 1934 3251

cipal de São Domingos. (Qualificação requerida, n u mero 4.576.)
MARJO DELDUQUE' (2.633), filho de João Alfredo Delduque "e de Atina de Queiroz Carreira Delduque, nascido
a 29 de novembro de 1913, em Mendes' (Estado do Rio
de Janei.o), residente á r u a Dr. Padilha u . 68, func^ cionario publico, solteiro, com domicílio eleitoral no
districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex*

JUSTO DE QUADROS CUNHA. (2.621), filho de José Raymundo da Cunha e de Agueda Joaquina de Quadros
Cunha; nascido^a 3 de sçtertibro de 1903, em Belém
(Estado do Pará), residente á rua Arnaldo Quintella
n . 76 casa 2, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. '(Qualifir
officio,
B . E . 76.)
~
cação requerida, n. 2.891.)
ALUIZIO MASSON. (2.634), filho do D r . Luiz Francisco
Masson e de Ermelinda Barbosa Masson, nascido a 10
' NELSON GAFFRÉE RIEDEL (2,622), filho de Waldemar
Koeller Riedel e de Juliana. Gaffrée Riedel, -nascido a ..' .de.-maio de 1904, rio Districto Federal, residente á Ladeira do Castro n. 207, militar, solteiro, com domicilio
5 de j a n e i r o . d e 1914, em D . Pedrito (Estado do Rio
eleitoral no districto municipal de S.' Domingos. (QuaGrande do Sul), residente á rua Visconde Silva n, 55,
lificação ex-officio,
B . E . 78.)
>
*
funecionario" municipal, .solteiro, com domicilio eleitoral n.o districto municipal de Sacramento. (Qualifica- AGARIA SIQUEIRA CORRÊA DE ARAÚJO (2.635), Tilho de
Rodrigo Antônio Corrêa e de Josephina Siqueira Corrêa
ção ex-of ficio,
B . 3 . .77.)
S
' de Araújo, nascido a 25 de maio de 1893, em S. SalAR IN DA BRAGA FILHA (2.623), filha de Custodio da Silvavador, Bahia, residente á rua Firmino Fragoso n. 44 A,
Braga e de Arinda Alvarenga Braga, nascida a 7 de
funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no
junho de 1908, em Ouro Preto (E.stado de Minas Gedistricto municipal de Sacramento.. (Transferencia.)
raes), residente á rua dós Andradas n . 19, dactylographa, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u - ALFREDO FERNANDES PEREIRA (2.636), filho de José
Maria Fernandes Pereira e de Julia Maria Fernandes,
nicipal de Sacramento. (Qualificação requerida n u m e nascido a 4 de novembro de 1890, em Nova Friburgo,
ro 1.306.)
Estado do Rio, .residente á rua Góes Monteiro ri. 58,
EULINÒ BAPTISTA DE OLIVEIRA (2.624), filho de Arestivador, casado, com domicilio eleitoral rio districto
thur^ Baptista de. Oliveira e de Julia Baptista de Olimunicipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio,
B;
veira, nascido a 10 de dezembro de ,1905, em Porto AleE . 72.)
•
gre (Estado do Rio Grande do Sul), residente a rua
Barão da Torre n . 142, funecionario publico, casado, STELLA MATUTINA' CORROTTI (2.637), "filha de Pedro
com. domicilio eleitoral no districto m u n i c i p a l d e Sacra- . Corrotti e de Adelina Peixoto de Mello Corrotti, nascida a 19 de outubro de 1891, em Ubá, Estado de Minas,
mento. (Qualificação ex-officio,
B . Ei 77, n . 4|8..)
residente á Avenida Salvador de Sá n . .191, funccionaria
ÁLVARO CAMPOS DE OLIVEIRA (2.625), filho de Marcai
publica, viuva, com domicilio eleitoral-- no districto m u Campos de Oliveira e de Camilla Alves de Oliveira,
n i c i p a l de Sacramento. (Qualificação ex-officio.
B. E. 76.)
nascido a 9 de junho de 1906, no Districto Federal, r e sidente no becco João Pereira n . 88, estivador, soltei- ROMEU PASCHOAL DI LUCCIO (2.638), filho de JeJronymo
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal de . , Di Luccio e de. Manoela. Victor Di Luecio, nascido a
2 4 - d e novembro de 1905, no Districto .Federal,, resiSanta Rita. (Qualificação ex-officio,
B . ' E . 73, n u dente á rüa Iguassú n / 5 6 , dentista, casado, com domimero 30.690.)
.• '
•ciliõ. eleitoral no districto municipal de Sacramento:
ALFREDO ANTONIO RAMOS (2?626), filho 'dé'.Jo£é Ramos
(Qualificação requerida.)
e de Ceeilia Esmeralda Ramos, nascido a 10 de maio
de 1900, no Estado de Sergi;í\ residente á rua D . Anna' AURELIANO TEIXEIRA POMBO (2.639), filho de João Teixeira Pombo e' de Anna da Conceição Teixeira, nascido
Mascarenhas n . 17, estivador, viuvo, com domicilio
a 21 de junho de 1903, no Estado de S. Paulo, resieleitoral no districto municipal de-Santa Rita. (Qualidente á-Avenida Salvador de-^Sá n . 222 (sobrado), n e ficação ex-officio,
B . E . 73, n . 30.786.)
gociante, casado, com domicilio eleitoral no districto
FELIPPE EDUARDO LELAGHÉ (2.627), filho de Victorino
municipal de Sacramento. (Qualificação requerida.)
Eduardo Lelaché e de Carolina Cyrilla da Costa, n a s cido a 26 de maio de 1881, em ^Cordeiro (Estado ORLANDO DE ANDRADE (2.640), filho de Octavio de Andrade e de Aracy Costa de Andrade, nascido a 31 de
do Rio de Janeiro), residente á r u a Flauzina n , 52,
dezembro de 19Ò9, no Districto Federal, residente á
operário estivador, casado, com domicilio eleitoral no
Praça Saens Pena n . 31, s o b . , commercio, solteiro, com
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação exdomicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
officio,
B . E . 73, n . 29.512.
(Qualificação requerida.)
JOÃO BAPTISTA DURANTE (2.628), filho de Raphael B a ptista Durante de Genessa Maria da Costa, nascido a ARTHUR TEIXEIRA DA• SILVA (2.641), filho de Anna T e i xeira da Silva, nascido a 30 de julho de 1915, no Dis24 de Junho de 1891, em Maceió (Estado de Alagoas),
trieto Federal, residente á travessa João Affonso n u residente á travessa Carola n . 9, estivador, solteiro,
mero 95, funecionario publico, solteiro, com domicilio
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (QuaRita. (Qualificação ex-officio,
B . E . 73, n. 29.542.)
lificação
ex-officio.)
ARLINDO RIBEIRO GONÇALVES (2.629), filho de Rodrigo
Ribeiro Gonçalves e de Julia Ribeiro Gonçalves, nas- ANTONIO SIQUEIRA (2.642), filho de Antônio Siqueira e
de Juliana Angélica Bomfim, nascido a 18 de agosto de
cido a 12 de,junho de 1901, no Districto Federal, r e s i 1897, no Districto Federal, residente á r u a . A n d r a d e . F i dente á r u a Álvaro de Miranda nT 53, operário, solgueira n.". 10,-estivador, solteiro, com domicilio eleitoral,
. teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação exde S. Domingos. (Qualificação ex-officio,
B . E . 66,
officio,
B. E.
73.)
n . 2.51J.)
LEOPOLDINO FRANCISCO DOS REIS (2.630), filho de Ge- FRANCISCO LÚCIO (2.643), filho de Francisco Gomes e de
Francisca das Chagas Divina, nascido a 5 de março de
neroso ^Francisco dos'Reis e de Henriqueta Ayres dos
1891, em Natal, Estado do Rio Grande do Norte, residente
Reis, nascido a 29 de março de 1907, ho Districto F e no campo de,, São Chrisitovão n . 211, operário, casado,
deral, residente á Estrada Marechal Rangel n . 707,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral
Domingos. (Qualificação ex-officio,
B . E . 66, n . 756.)
no districto municipal de Sacramento. (Qualificação
.JOAQUIM DE AZEVEDO (2.644), filho de Hemeterio Azeex-officio,
B . E . 46, n . 24.088.)
vedo e de Maria Mattos, nascido a 4 de setembro de
JORGE FERRAZ BRAVO (2.631), filho de Dacilio Ferraz
1904, na Capital Federal, residente á Estrada de Inhaúma
Bravo e de Maria Joanna da Conceição, nascido a 18
n. 156, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral rio
de julho de 1916, no Districto Federal, residente á r u a
districto municipal de Santa Rita. Qualificação r e q u e Albeito Nepomuceno n . 48, funecionario publico, solrida, B . E . 85, n . 2.003.)
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Sacramento. (Qualificação ex-officio,
B . E . 76, MANOEL TRANQUILINO DE ASSUMPÇÃO (2.645)', filho de
Manoel Francisco dos Santos e de Honorata- Linda dos
n . 21.)
„
Anjos, nascido a 15 de agosto de 1891, em Rosário do
PEDRO ARAÚJO MENDES (2.632), filho de José Dias MenCattete, Estado de Sergipe, residente á rua Santo Christo
des e de Alexandrina Araújo Mendes, nascido a 27 de
n . 163, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no
junho de 1882, em Cataguazes (Estado de Minas Geraes),
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação exresidente á r u a dos Ourives n . 139, sobrado, commerof ficio, B . E . 73, n . 30.148.)
cios casado, com domieiiio eleitoral no districto m u n i 1
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DÉA DE UMA CASPAGNINO (2.646), filha de Alexandre
Santos Castagnino e de Olga de Lima Vianna Gastagnino,
nascida a 12 de julho de 1909, no Districto Federal, r e sidente á rua General Roca n. 78, funccionaria publica,
solteira, eom domicilio^eleitoral no districto municipal
de São Domingos. (Qualificação ex-of ficio, B . E . 64,
n . 15.207.) ,
R A U L LACERDA ABREU (2.647), filho de Juvenal de Lacerda Abreu e de Maria Brandão Lacerda Abreu, nascido a 28 de agosto de 1913, no Estado de São Paulo,
residente á rua Martins Ferreira n. 19, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento. (Qualificação requerida, n. 1.-050.)
PASCHOAL TONNERA (2.648), filho de Carmine l o n n e r a
e de Emilia Soro, nascido a 24 de abril de 1908, na Capital Federal, residente á rua Farneze n. 57, motorista,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Santa Rita. (Qualificação requerida, B . E . 64, n u mero 7.077.)
. .
'
„ .
H4.MILCAR DE ARAÚJO MONTEIRO (2.649), filho de Pedro
Alves Monteiro e de Maria Adelaide Araújo Monteiro,
nascido a 12 de julho de 1911, no Districto Federal, r e residente á rua Martins Ferreira n . 19, commereio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento. (Qualificação requerida, n. 1.218.)
EUCLYDES MARQUES (2.650), f i l h o t e José Marques e de
Adelina Ma-ques, nascido a 5 de maio de 1908, no Districto Federal, residente á rua dos Ourives n . 108,
• commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Domingos. (Qualificação exofficio, B . E . 67, n. 146.)
ARMANDO SAMPAIO (2.651), filho de Constantino Sampaio
e de Olegaria Sampaio, nascido a 19 de fevereiro de
de 1871, no Estado do Rio, residente á rua Pyranhos
n . 181, operário, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de .Sacramento: (Qualificação
exofficio. B : E . 13, n . 16.506.)
JOÃO SYLVESTRE LAURO DE OLIVEIRA (2.652),,filho de
Sylvestre Lauro de Oliveira e de Maria de Oliveira,-nascido a 24 de junho de 1887, em Araraquara, Estado de
São Paulo, residente á rua Benjamin Constant n . 302,
estivador, casado,-, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Santa Rita. (Qualificarão ex-officio,
B.
E . 73. n. 30.172.)
AGENOR BRASIL DE MELLO (2.653), filho de Alarico Pereira de Mello e de Carolina Brasil de Mello, nascido a
5 de julho de 1912. em Fortaleza, Estado do Ceará, residente á rua Gurupy n. 11, commercio, solteiro, com
domicilio eleitorai! "no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida. 1
VHOMAZ DE AQUINO MOREIRA (2.654), filho de José Moreira e de Maria Theodora Moreira, nascido a 28- de
janeiro de 1900, em Imperatriz, Estado'da Bahia, residente á rua Tassido Esmeria n. 141, estivador, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal- de Santa
Rita. (Qualificação ex-officio, B . .E 73, n , 31.070.)
ARTHUR RODRIGUES DOS SANTOS (2.655), filho de Pedro
Antônio Barbadinho e de Maria Ludovina Eufrazia, nascido a 12- de setembro de 1888, em Riachuelo, Estado de
Sergipe, residente á rua Coelho Lisboa n. 24, estivador,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de S.ant.a Rita. (Qualificação ex-officio. B . E . 73, n u mero 29.729.)
B1ARTINHO JOSÉ PEREIRA' (2.656), filho de José Joaquim
Pereira e de Thereza dos Anjos Pereira, nascido a U
de novembro de 1912, no Districto Federal, residente á
Avenida Rio Branco n. 9, cabineiro de elevador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Rita. (Qualificação cx-officio, B . E . 82, n. 27.)
ESTEVÃO CORRÊA DA COSTA (2.657), filho de Estevão
Corrêa da Costa e de Cândida de Moraes, nascido a 27
de setembro de 1903, em Paty do Alferes, Estado do Rio,
residente á rua do Rosário n. 104, cabineiro de elevador,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Santa Rita. (Qualificação çx-officio, B . E . 82, n u mero. 11.)
AYRES VALENTIM (2.658), filho dé Antônio Ignacio Valentim e de Petronilha da Silva Freire, nascido a 15 de
junho de 1909, em Conceição de Mácabú, Estado do Rio
de Janeiro, residente á rua da Carioca n. 68, sob., funecionario publico federal, casado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 76, n. 123.)
J

v

r

Agosto de 1934

ANTÔNIO JOSÉ DE ASSIS (2.659), filho de Clismerio José
de Jesus e de Maria Clara de Assis, nascido a 18 de fevereiro de 1905, em São Salvador, Estado da Bahia, residente no Becco João Ignacio n. 13, estivador, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa,
Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . 73, n. 31.049.)
BENEDICTO MOREIRA DA COSTA (2.660), filho de José
Moreira da Costa e de Francisca Villela da Costa, nascido a 30 de março de 1895, em Santa Rita do Sapucahy,
Estado de Minas Geraes, residente á rua Petropolis n u - '
mero 100, commercio, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal-de Sacramento. (Qualificação
ex-officio, B . E . 87.)
LUCIANO DOS SANTOS (2.661), filho de Antônio dos
Santos e de Maria dos Santos Araújo, nascido a 24 de
julho de 1890, em Campinas, Estado de Sãô Paulo, residente á rua do Lavradio n. 81, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Santa Rita.
(Qualificação requerida, n . 1.200.)
LINO ALES DA SILVA (2.662), filho de Antônio Alves da
Silva e de Maria Garrucho Silva, nascido a 11 de-julho
de 1898, no Districto Federal, residente á rua Pereira
Landim n. 66, estivador, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação exofficio, B . E . 71, n. 309.) •
MANOEL T1BERIO DA COSTA (2.663), filho de Serapião
Tiberio da-Costa e de Mathilde Mauricia da Costa, nascido a 29 de junho de 1896, em Maceió, Estado de
Alagoas, residente á rua General Carvalho n. 115, estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio,
B.
E . 73, n. 30.947.)
MATHEUS FERREIRA NUNES (2.664), filho de Pio José
Nunes,e de Theodora Nunes, nascido a 5 de junho de
18.88, em Serrado do Aymoré, Estado Espirito Santo,
residente á rua Caji n. 129, estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
(Qualificação ex-officio,
B . E . 73, n. 29.602.) VERSIANO DA SILVA LINS (2.665), filho de Antônio Aniceto da Silva e de Deolinda Caetano da Silva, nascido
em julho de 1897, em Caravellas, Estado da Bahia,
residente á rua Quarta n. 110, estivador, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
(Qualificação ex-officio, B . E . 73, n. 30.810.)
OSMAR DE FREITAS GUIMARÃES (2.666), filho d Paulino
•Freitas Guimarães e de Theodora' Pontes, nascido a 29
de janeiro de 1910, no Districto Federal, residente á
-rua São Januário n. 289, funecionario publico, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 76, n. 50.)
THEODOSIO MOREIRA DA COSTA (2.667), filho de Sosthenes Moreira da Costa e de Açrea Guimarães Moreira,
nascido a 25 de novembro de 1912, no Districto Federal,
residente á rua Benicio de Abreu n. 35, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Domingos. (Qualificação ex-officio,
B . E . 66,
n. 2.066.) '
e

ZULMA DUQUE ESTRADA (2.668), filha de Álvaro Azevedo Coitinho Duque Estrada e de Odette Britto Duque
Estrada, nascida a 16 de outubro de 1915, no Districto
Federal, residente á Travessa Albano n. 9, funccionaria
publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Sacramento, (Qualificação ex-officio, B.
E , 79. n. 5.)
ORLANDO BARROS PIZANI (2.669), filho de Vicente P i zani da Cunha e de America Barros Pizani, nascido a
30 de novembro de 1912, em Vassouras, Estado do Rio,
residente á. rua Jorge Rudge n. 68,. operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Domingos. (Qualificação ex-officio, B . E . 66, n. 2.289.)
SEBASTIÃO JOSÉ TELLES (2,670), filho de José F r a n cisco Telles e de Josephina do Espirito Santo Telles,
nascido a 20 de janeiro de 1894, em Cabedello, Estado *
da Parãhyba do Norte, residente no Campo da Botija
n. 98, estivador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação yex-officio,
B . E . 73. n. 29.992.)
MANOEL PRÓCOPIO BARRETO FILHO (2.671), filho de
Manoel Procopio Barreto e de Maria Eulalia da Conceição, nascido a 11 de abril de 1904, em Cantagallo,
Estado do Rio, residente á rua dos Inválidos n. 128,
estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
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, '• Visconde de' Itauna n'.~"37, funecionario' publico, ,.sqlmunicipal rie Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B .
,' teiro, com domicilio eleitoral no- dislricto municipal de.
E . 73,- n.' 30.597:) '
'*
Sacramento. (Qualificação ex-òfficio, b. Ê. 68.)-,'
SEVERINO GOMES DA SILVA (2.672), fitho de Clementmo * Gomes da Silva e de Antonia-Maria da Conceição, nas- JUSTINO PEREIRA DE PINHO (2.685),. filho de Joaquim
cido a 20 de outubro de 1908,.em Fortaleza, Estado do
Pereira de Pinho e de Mathilde .Pereira de Pinho, nasCeará, residente á rua Chile n. 25, commercio, solteiro,
cido a 11 de setembro de 1874, em Paredos, Portugal,
com domicilio eleitoral no districto municipal' de Sacra• residente "á' rua da Conceição ri. 171, garçon, casado,'
' mento. (Qualificação requerida, B. E.- 55, n. 4 , 2 1 2 . ) com domicilio eleitoral no-districto municipal de Santa
iSALTINO MARTINS (2.673), filho de Manoel Mrtins. e de
.Rita. (Qualificação ex-officio', B. E. 71.)
Anna Cândida Martins, nascido a .2 de 'agosto de 1888, . IDALINO MEDEIROS DANTAS (2.686), filho de Pedro Idaem São Pedro de Alcântara, Estado de Minas Geraes,
lino e de Maria Amélia Alexandrino, nascido a, 6 de
• residente á ' r u a Borges de Freitas n. 191, estivador, s o l - julho de ..1597, em Limoeiro,'..Estado de Pernambuco,
teiro, com domicilio'~eleiloral no districto municipal de
residente á. rua Uranos .n. 659, casa III, commercio,
Santa Rita. (Qualificação' ex-officio,
B . E . . 7 3 , nu. solteiro, com domicilio eleiloral. no districto municipal
, mero 29.667.)
'.-"'..,.'
de Santa Rita, (Qualificação" requerida.)
"OTHON RODOPIANO GONÇALVES DOS SANTOS (2.674), PAULO DOS SANTOS NORA '(-2.687), filho dé Francelhna
filho de Álvaro Rodppiano Gonçalves dos Santos e dei • . dos Santos, nascido a 28 de novembro de 1912, no- Districto Federal, residente á Avenida Suburbana n . 2,143,"
Adelia Lopes dos Reis Santos, nascido a 10 de. agosto,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
de 1909, no Distrieto Federal, íesi/Jente á Travessa do
municipal de Sacramento.*/(Qualificação
-ex-officio.)
•Rasario n. 11, 2°, funecionario publico, solteiro,; com •
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacra- JOAQUIM"DÀ-SILVA (2.688), filho de Miguel da Silva e de
mento: (Qualificação ex-officio, B . E. 7 6 / n . 268.)
- Thereza Vieira dà^Silva; nascido a 10 de jnaio de 1898,
MÁXIMO RAYMUNDO-DOS SANTOS (2.675), filho de J u "no Districto-Federal, residente á rua Gama n. 128,.eslião Raymundo dos Santos e de Hortencia Maria . dos
tivador, casado, com domicilio eleiloral rio distrieto muSantos, nascido a 29 de maio de 1884, em Maricá, E s nicipal-de Santa-Rita. (Qualificação ex-officio. <
tado do Rio, residente á rúá^T.uiuty n. 61, operário,
LYGTA
WERNECK DE CASTRO (2.'689), filha de Mario
viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal
Werneek de Castro e de Luiza de Mello Mattos e Castro,
'de São Domingos. (Qualificação ex-officio, B . E . 66,
nascida a 16 de fevereiro de 1910,- em Vassouras, E s n . 1.689.)
tado do Rio, residente á rua Corrêa Dutra n. 164, funcJOVINO GONÇALVES DE ANDRADE (2.676), filho de João
cionaria publica, solteira, com " domicilio e l e i t o r a l ' n o
Gonçalves de Andrade e Maria das Dores da Conceição,
• districto-,'muni.ci.pá'1 de ..Sacramento. (Qualificação exnascido a 2 de fevereiro de,4894,-em Penedo, Estado de
officio. )
Alagoas, residente a rua da Lama n . 80, estivador, ca- EROS OROSCO (2.690), filho de Hugo Orosco e de Idalina
sado, com domicilio .eleitoral.'no districto municipal de
Caneco Orosco, nascido a' 30 de setembro de 1912, no
. Santa Rita. . (Qualificação ex-officio,
B. E . 73, nuDistricto Federal, residente- á . r u a Clovis Bevilacqua
mero 30.586.)
•
n . 57, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleiMANOEL FERNANDES GOMES, (2.677), filho de Manoel
tdral no districto municipal de Sacramento. (QualifiJosé Fernandes Gomes e" de Clara Rosa Leal Gomes,
cação vx-of ficio.)
'
"
nascido a 30 de outubro de 1891, no Districto Federal,
residente á rua Ledo n. 36," commercio, casado, com do- EMYG-DIO FRANCISCO MACHADO (2.691), filho de F r a n cisco ,B. Figueiredo Machado e de Joanna Manoela da'
micilio eleitoral no districto municipal d e Sacramento.
Paixão, nascido a 7-de,, fevereiro de 1877, em Serra
(Qualificação requerida..)
•
Raiz, Estado da Parãhyba do Norte, resjdente á . r u a do
MARCELLINO RICARDO DE SOUZA .(2.678), filho de Ja-__
Rezende n . 93, operário,, casado, com domicilio eleicintha'Helena de Souza, nascido a 3\ de abril de 1913,'
em Itajahy, .Estado de Santa Catharina, residente á rua r. toral no "districto municipal de-,Santa Rifa. (Qualificação requerida.)
'
"<"*
~
Dorothéa Gamara ri.'. 135, operário, solteiro, com' domicilio eleitoral no district municipal de Sacramento. MARIA DE LOURDES DA FONSECA COSTA COUTO. (2 692),
(Qualificação requerida.)
. filha de Auto Torquato Fernandes Couto e de Maria Cá-,
WALDfR FERREIRA PINTO (2.679), filho de Luiz Ferreira '
rotina Taylor da Fonseca Couto, nascida 10 de fevereiro'
Pinto e de Thereza Pinto, nascido a 1 de abril de 1914,
de 1919, em Petropolis, Eslado do Rio, residente á r u a
no Districto Federal, residente á Estação Senador VasMarquez de São Vicente n. 52, funccionaria publica,
concellos, funecionario publico, solteiro, com domicilio
solteira, com- domicilio eleitoral no districto municipal
eleitoral no districto ,municipal de Sacramento. (Quade Sacramento. (Qualificação ex-officio, B. E. 78.)
lificação ex-officio •.)
-Í
ALBERTINA BITTENCOURT PIMENTA (2.693), filha de
ANTONIO" AUGUSTO BORGES (2.680), filho de Balthazar
Antônio Gue.des Bittencourt e de Luiza Vianna FigueiAugusto Borges e de Guiihermina Eugenia da -Silva,
Bittencourt, nascida a 7- de.agosto de 1892, no .Disnascido a 1 d.e maio de-1914, no Districto Federal, r e - ' ^ redo
tricto Federal, residente á rua Sao Francisco Xavier n u . sidente no Becco do Rio .ri. 29, casa VI, funecionario pumero 719, domestica, casada, com' domicilio eleitoral no
,blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u districto municipal de Sacramento. (Qualificação r e •
nicipal de Sacramento. - (Qualificação
ex-officio.)
querida.)»
'•".'
ORLANDO TEIXEIRA BASTOS (2.681), filho de Rodolpho.
Teixeira Bastos e de.Adelia Francisca Bastos, nascido a JOSÉ PROCOPIO DE FREITAS' (2.694), filho de Pedro Pro18 de setembro de 1909, no Districto Federal, residente
-. . . c o p i o d e Freitas e de Antonia Bernardino de Freitas,
á rua Guarabú n . 7, funecionario. püblico,,-casado, com "
nascida a 5 de março de 1900, em Caravellas, Estado da
domicilio "eleitoral no districto municipal de Sacramento.
Bahia, residente á rua Dr. Piragibe n. 19, estivador,
(Qualificação ex-officio, B . =E. 76.)
casado, com. domicilio eleitoral no districto municipal de
MOACYR ' CERQUEIRA RAMOS .(2.682), filho de Alberto
Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B . E. 71, n 2 9 8 . 1
José Ramos e de Maria Magdálena Cerqueira Ramos, MARIA OLYMPIA DE VASCONCELLOS (2.695), filha de
nascido a 22 de outubro de 1913, no Districto Federal,
Manoel Olympio de Vasconcellos e de Adelaide de Vasresidente á rua Senhor dos Mattosinhos n . 54, funecioconcellos, nascida a 5 de julho de 1904, em Niçtheroy,
nario publico, solteiro, com ^domicilio eleitoral no disEstado do Rio, residente á rua'Leandro Martins n . 86,
tricto municipa] de Sacramento. (Qualificação ex-officio.
- commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto
B . E , 76.)
municipal de'Sacramento. (Qualificação' ex-officio.
B.
E . 77, n. 592.)
ARY ANDRADE (2.683), filho de Antônio Freitas-de Andrade MARIA AUGUSTA .MOREIRA (2.696), filha de João Moreira
e de Amélia de Andrade, nascido a 23 de maio de 1915,
da Silva e de Maria Moreira da Silva, nascida a 23 de
no Districto Federal, residente- á r u a Pereira Landim
outubro de 1897, em São Jos'é do Barreiras, Estado de
n. 53,. casa I, empregado do commercio, solteiro, eom
São Paulo, residente á rua do Riachuelo n. 421, profesdomicilio eleitoral no distrieto municipal de Sacramento.
sora, casada, com- 'domicilio- eleitoral 'no districto m u n i (Qualificação requerida.)
cipal de Santa Rita. (Qualificação requerida.)
DEODORO PINHEIRO DO. ESPIRITO SANTO (2.684), filho MARIA DAS DORES DOS SANTOS (2.697), filha d Manoel
de Theodoro Paulino do Espirito Santo e de Luiza RoGomes dos Santos e de Ernestina dos Santos, nascida a
drigues do Espirito Santo, nascido a 30 de abril de 1912,
7 de agosto de 1913, no Districto Federal, residente á
em Cuiabá, Estado de Matto Grosso, residente á rua
rua Medina n. 113, domestica, solteira, com domicilio
1

;
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eleitoral no dislricto municipal de acraniento. (Qualificação requerida, B. E . 83,.)
SEBASTIÃO DO CARMO E SILVA/(2.698), filho de Jeão do
. Carmo e Silva, e de Maria Gloria do Carmo, nascido a
7 de .setembro de 1908, no Districto Federai, residente á
•rua Cirne Maia n. 142, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação requerida, B. E . .83.)
ÜIGUEL MARQUES DA NOBREGA MACHADO (2.699), filho
de João Machado da Costa e de Maria Marques da Nobrega, nascido a 8 de janeiro de 188-8, em Patos, Estado
da Parãhyba do Norte, residente á rua da Republica do
Norte, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento» (Qualificação •cxofficio, B . - E . 75..)
ALQUICIONTDES AMARAL (2.700), filho de Hygino Gomes
do Amaral e de Jozina Alves do Amaral, naseido a 29 de
outubro de 1909, em Niçtheroy (Estado do Rio de J a neiro), residente á rua do Rezende n . 76, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal -de Santa
Rita. (Qualificarão requerida.)
ALCEBIADES FREIRE JÚNIOR (2.701), filho de Alcebiades
Freire e de Joselina dos Santos Freire, nascido a 2 de
abril de 1912, em Victoria (Estado do Espirito Santo), r e sidente á rua Gonzaga Bastos n. 226, funecionario p u blico, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal do Sacramento. (Qualificarão ex-officio. B. E/75.)
LUIZ DA 'SILVEIRA (2.702), filho de Tbeotonio Wenccslau
da Silveira e de Julieta Almeida da Silveira, nascido a 2
de outubro de 1914, em Petropolis (Estado do. Rio de
Janeiro), residente á rua Paraguay n. 21, 'commercio, solteiro, com domicilio eleitora! no districto municipal do
'Sacramento. ('Qualificação requerida.)
ALICE AMARANTE ROMARIZ (2.703), filha de José da Rocha
•Romariz e tíe Elisa Cândida Amarante Romariz:, nascida a
.13 de ma;'ço de 1888, no Districto Federal, residente á
rua Paraná n. 15, domestica, desquitada, eom domicilio
eleitoral no distrieto municipal do Sacramento. .(Qualificação requerida.) .
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toral, no districto municipal do Sacramento. (Qualificação
requerida, B.. E . 74.)
ARTHUR CARDOSO MACHADO (2.711), filho de Francisco
Cardoso Aíaehado e de Maria Gonçalves Machado, nascido
a 8 de agosto de 1882, mo Districto Federal, residente á
rua Luiz de Camões n . 26, sob., commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal do Sacramento.
(Qualificação ex-officio, B . E. 87.)
tfARIO DA FONSECA E SILVA (2.712), filho de Orestes
Fonseca e de Izaur.a Guimarães da Fonseca, naseido a 16
de Outubro de 1912, no Districto Federal, residente á
Avenida Gomes Freire n. 98, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação requerida, B . E. 77.)
FRANCISCO QUEIROZ GUIMARÃES (2.713), filho de Domingos Gonçalves Guimarães e de Aman3a Queiroz Gui-'
marães, nascido a 9 de julho de .1916, na Capital F e deral, residente á rua Sampaio Vianna n. 103, casa 2 A,
estudante, solteiro, com. domicilio eleitoral no districto '
municipal do Sacramento. (Qualificação requerida.)
ETELVINA DIAS DE MORAES (2.714), filha de Francisco
Dias de Moraes e de Bemvinda Ferreira Dias, nascida a
22 de junho d e 1913, eip Bragança (Estado de São
Paulo), residente á rua Rodrigues dos Santos n. 55., domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal do Sacramento. (Qualificação requerida.")
NIRCEU AUGUSTO DOS SANTOS (2.715), filho de Manoel
Augusto dos Santos e de Dosolina Figueiredo dos Santos,
nascido a 13 de março de 1909, na Capital Federal, residente á rua Rodrigues dos Santos n. 55, comniercio casado, coro domicilio eleitoral no districto municipal do
Sacramenio. (Qualificação requerida.)

ARY KOERNE DE ASSIS (2.716), filho de Ary Koerne de
Assis e de Dometilla Torres de Assis, nascido a 21 de outubro de 1;9B8, no Districto Federal, residente á rua da
Alfândega n. 90, commercio, solteiro, com-domicilio eleitoral no dislricto municipal de S. Domingos. (Qualificação requerida.)
JOSE' PETRA DE MELLO FILHO .(2.704), filho de José DARCY AUGUSTO DA SILVA (2.717), filho de José Serapião da Silva e de Alzira Augusto da Silva, nascido a 7Petra da Fontoura Mello e de Brigada Rodrigues de Mello,
de fevereiro de 1913, no Districto Federal, residente á
nascido a 3t de Dezembro de 1915, no Districto Federal,
rua Paraguay n . M)2, commercio, solteiro, com domicilio
residente á rua Joaquim Meyer m. 38, estudante, .soleleitoral no dislricto municipal de Sacramento. (Quali' teiro, com domicilio eleitoral no districto -municipal do
ficação requerida.
Sacramento, (Qualificação requerida.)
ARISTIDES TAVARES DE AZEVEDO (2.705), filho de Se- RAYMUNDO MONTEIRO DA SILVA (2.718), filho de Manoel Monteiro e de Rosa Monteiro, nascido a 16 de abril de
bastião de Souza Tavares e de Benta Francisca dc Aze1901, em Belém, E.stado do Pará, residente á rua do
vedo, nascido a 25 de março de 1895, em Macahé (Estado
Rezende h . 38, pintor, casado, c-om domicilio eleitoral no
do Rio de Janeiro), residente .á rua Maria José n. 306,
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação requeestivador, casado, com domicilio eleitoral no districto
rida.)
municipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B. E.
73, n . 29.836.)
HERIVELTO DE OLIVEIRA MARTINS (2.719), filbo de Felix
LUIZ FRANÇA DE SANTANNA (2.706), filho de João França
Bueno Martins e de Carlota de Oliveira Martins, nascido
de 'SanfAnna e de Armelia Amélia de Oliveira, nascido a
a 30 de janeiro de 1912, em Paulo de Frontin, Estado do
1 de março de 1897. em Recife (Estado de Pernambuco),
Rio de Janeiro, residente á rua Riachuelo n. 428, .comresidente á rua Monte Alverne n. 36, estivador, casado,
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-"
com domicuio eleitoral no districto municipal de Santa
nicipal de Santa Rita. (Qualificação requerida.)
Rita. Qualificação ex-officio, B . E. 71.)
IRINEU SILVA (2.720), filho de Ary Monteiro e de Maria
;jOÃO ALEXANDRE (2.700), filho de Simões Alexandre
Gloria Silva, nascido a S de janeiro cie 1915, erri Juparanã
da Rocha, e de Maria Otilia de Paiva, naseido a 18 d=e
Estado do .Rio de Janeiro, residente á rua São Clemente
junho de 1885, em Natal (Estado do Rio Grande do
' n . 320, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleiNorte), residente á rua João Alvares n . Í5, estivador,
toral no districto municipal dt> Sacramento. (Qualificação
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
•ex-officio, B. E.. '87 .)
Santa Rita. ('Qualificação ex-officio, B . E."73, n. 29.935.) JOSE' RAMIRO FILHO (2.721), filho de José Ramiro e d«
JOSE CASTltONOVO (2.7'08), filho de Nieolo Gastronovo e
. Manoela Alves, nascido a 23 de maio de 1900, no Districto
de Antonia •cirigliana, nascido a 29 de janeiro de 1871,
Federal, residente á r u a Marechal Floriano Peixoto n u na I t d i a (naturalisado brasileiro), residente ,á rua Gemero 06, commerciante, casado, com domicilio eleitoral
neral Caldwell n. 188, empregado publico, casado, com dono districto municipal do Sacramento. (Qualificação r e micilio eleitoral no districto municipal do Sacramento.
querida .)
(Qualificação requerida..)
OSWALDO TORRES GALVÃO (2.722), filho de Octavio Gal'EDUARDO DA 'SILVA NOGUEIRA FILHO (2.709), filho de
vão e de Amanda Torres Galvão, nascido a .5 de março
Eduardo da Silva Nogueira e de Ciomar da Silva Node 1913, no Districto Federal, residente á rua Delgado de
gueira, nascido a 13 de abril de 1.912, no Districto F e 'Carvalho, funecionario publico, casado, com- domicilio
deral, residente & rua Reservatório do Pedreguibo s / n . ,
eleitoral m districto municipal do Sacramento. (Quali-'
empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
lificação ex-officio, B . E. 76, n . 51.)
districto municipal do .Sacramento. (Qualificação cx-of- ANTÔNIO BENílAMIN BO COUTO .(2.723), filho de Américo
ficio, B- E . 76. n . 314.)
Benjamin do Couto e de Lydia da Rocha Couto, nascido
[HUMBERTO DA SILVA (2.. 710), filho de Olympio .Silva e de
a 13 de junho de 1901, em Santo Antônio Estado da
Maria do Carmo, nascido a 17 4 e agosto de 1902, em E n •Bahia, residente á rua Babylonia n,. 7, commercio, solt r e Pios (Estado do Rio d>e Jane-iro), .residente á rua
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
Iguassá n . 314, cominercio, solteiro, com domicilio eleiSanta P i t a . ^Qualificação requerida.)
1
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--• Passidoíuo de Souza e; cie. Brasilma Pires fl<* Souza,. nascido a. 22 de janeiro, de 1915, em Belém. Estada do. Pará,
residente a r u a Santa Luzia n . 58, empregado puWico,
solteiro, com. domicilio eleitoral no districto municipal
c
do Sacramento. (Qualificação: ex-officio, B . E . 76, n. 53.}
P E L P ! \ . \ 0 JOSE' MANHÃES' (2.725), filho de Eduardo José
•Atohâes e de Ignacia Ferraz Manhães, nascido a 16 de j u n h o de tüQii, em, S. João da Barra, Estado do Mo da J a n e i ro, residente á rua do Caitete n. 8 8 , 1 " and., commereio, solteiro,, c o m 'domicilio eleitoral no districto municipal do
Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 77, n . 738.)
MANUEL CASTRO VIANNA (2.726), filho dè Manoel de Oliveira Castro Vianna. e de Olympia da Costa Castro Vianna, nascido a 19- de maio de 1905, no Districto Federal,
residente á r u a Barão dé Mesquita n . 924, funecionario
publico, solteiro, com domicilio eletorat no districto m u nicipal do Sacramento. (Qualificação cx-officio, B . E . 76,
n . 266.)
ARGEM1RQ RODRIGUES VIEIRA (2.727), filho de Antenor
• Sérgio Vieira e d e Albertina Rodrigues Vieira, nascido a
28 de junho de 1913, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua .Maxwell, 2 0 4 vigia, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto -municipal do Sacrairento. (Qualificação ex-officio, B . E . 78, n . 61.)
s.
LAURO' DE OLIVEIRA (.2.728), filho- de Dagoberto de Oliveira e de Laura Lopes.de Oliveira, nascido a, 8 de dezembro de 1S06, rio Estado de S. Paulo, residente á rua
19 de Fevereiro n. 108, commercio, casado, com domicilio eleltoran no districto municipal* do. Sacramento.
(Qualificação requerida n . 1.677.)
ANTONIO' ANGERAMl (2.729), filho de b unte An geri. mi e
de Olegaria Angerami, nascido, a 4 de fevereiro tis 1913,
no Distrieto Federal, residente á rua Sabáúna u . 6 , '
electricista, solteiro, com aoir.icíiío eíeitoral' i;o districto'
.municipal, ao. Sacramento, (Qualificação requerida,)
MARIO NABOA GARCIA Í2'.73P), filho de Manoel Nafcôa Gar
cia e de Maria Helena Nabea.; nascido a 24 de abril de
1912. no: District-Oi Federal,, residente á r o a tío Lavradio
n. 103, cominercio; solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal do Sacramento, (Qualificação requerida.)
•
' • '
JUVENAL JOSE' DE ALMEIDA (2.731), filho d a Norberto
José dè Almeida e de Francisca Xavier de Almeida, nascido a 12 de fevereiro de 1894, em Aracaju,, Estado de
Sergipe, residente á r u a São Francisco da Prainha ra, 15,
sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação ex-of1
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ficio, B . E . 75> n . 264.
AMARO DOS: SANTOS; (2.732), fiiho de Joaquim; Lima dos
Santos e de Antonia Lima dos Santos,, naseido a 15-de j a neiro de 1895, no Estado da Bahia, residente á rua Domingos" Pire-s n . 125, militar, casado, com domicilio elei<toral no districto municipal .do Sacramento. (Transferencia.)
JOÃO .IGNACIO DE AQUINO (2.733), filho d e ' J o ã o Ignacio
de Aquino e de; Umbelina. Flotencia da Gama, nascido a
29 de novembro de 1889, em Goyanna, Estado de Pernambuco, residente, no quartel da ilha das Cobras, m i litar, solteiro, com domicilio eleitoral no; districto m u nicipal do Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 75,
n . 33.)
LiONEL PINHEIRO DA CUNHA (2.734), filho de Manoel
Francisco da Cunha e cie. Maria Florencia da Cunha, nascido a 14 d e setembro de 19Q2, em Villa São- Gonçalo.
Estado do Rio Grande do Norte, residente no Corpo de
Fuzileiros Navaes, militar,, casado, com domicilio eleitoral
no- districto municipal de Santa Rita. (Qualificação' ex-

officio, B. E . 75, n . 102.)
BENEDICTO IGNACIO MARIA (2.735), filho de Marcelino
Jgnacio dè Maria e de Maria dos Santos Falcão, nascido a
29 de dezembro de 1912, em Bragança, Estado do Pará,
Tesidente á rua Saccadura Cabral n. 359, militar, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Santa
Rita. (Qualificação ex-officio,.B. E . 75, n . 260.)
JOÃO' VIANNA DE OLIVEIRA (2.736), filho de Eduardo Antônio de. Oliveira' e. de Gertrudes Vianna. de 'Oliveira, n a s cido a 8 de março de 1900, em Porto das Flores (Estado
de Minas. Geraes), residente á, rua. Piuna-n. 33 A„ militar,
casado,, com dontieitio eleitoral no districto) municipal
de Santa Rita. (Qualificaçãoex-efftcto, B . E , 78, n u mero 435.)
:
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OCTACILIO RIBEIRO DA CRU21 (2.738), filho de Epipuanio
Ribeiro da Cruz e de Umbe-lína Ribeiro da. Cruz, nascido
a 31 de agosto de 1902, em Belmonte (Estado da Bahia),
residente- á. r u a Leandro Martins n. 62, militar,, solteiro,
com domieiiio eleitoral n o districto municipal de. Santa
Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . 75, n . 628.).
MARIO DE MENEZES (2.739), filho de Ciryllo Alves de Menezes e de Maria FranciscajMenezes, nascido a 18. de. julho
de 1906,, em N., S. das Dores (Estado de Sergipe), residente, no Corpo, de Fuzileiros Navaes, militar, solteiro,
com domiclio eleitoral, no districto municipal de Santa
Rila. (Qualificação ex-officio, B . E . 75, n . 98.)
NILO SELBACK (2.739), filho de Leopoldo Selbaek e do
Anna, Selbaek, nascido a 1.3 de janeiro- de, 19-07, em São
Sebastião do Cahy (Estado do Rio Grande do S u l ) , r e s i dente no Gorpo> de Fuzileiros Navaes, militar, casado,
com. domicilio eleitoral no districto municipal do Sacramento. (Qualificação., ex-officio, B . E . 75, n . 38.)
MANOEL VIEIRA DOS SANTOS (2.740), filho de Manoel
Vieira dos Santos .e de Maria. Vieira, dos Santos,' nascido a
27 de fevereiro de 1895, em Aquidaban (Estado de Ser• gipe), residente á r u a Pody n . 142, militar, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal .de Santa Rita.
Í (Qualificação ex-officio, B . E . 78, n . 490.)
MANOEL LOPES DA SILVA (2.741), filho de Florentino
Cardoso, da Silva e de Delmira Santiha de Jesus,, naseido
a 14 de abril de 1896, em Corrente (Estado de Pernambuco), residente no Corpo de Fuzileiros Navaes; militar,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Sacramento. (Qualificação ex-officio. B . E . 75, n. 100.)
DINAJMERIGO GONZAGA DA"SILVA (2,763), filho de Luiz
G'onzaga 'da Silva e' de. Maria. Gonzaga, da, Silva,, nascido
s 6 de setembro de 1894, em Agua. Preta (Estado de Pernambuco), residente no: Corpo- de, Fusileiros'Navaes,, m i litar, casado, com domicilio eíeitoral no districto m u n i cipal de Santa Rita.. (Qualificação:.ex-officio-,. B . E . 75,
a . 144.)
ANTONIO PEREIRA DO NASCIMENTO (2.743), filho de Manoel Pereira do Nascimento e de Dominga. Pereira cia
Locha, nascido a 29 de agosto de. 1897, em. Fortaleza (Estado do Ceará), residente no Corpo.de Fuzileiros'Navaes,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal do Sacramento, • (Qualificação ex-officio,. B . E.»
75,. n . 6 8 . )
'
FRANCISCO D A SILVA FALCÃO (2.744), filho de Antônio da
Silva. Ealcão e de Anna Maria, d a Conceição, naseido a
31 de Dezembro de- 1892,, em Barreiros (Estado de Pernambuco), residente: no Corpo de fuzileiros: Navaes,, Militar,,
casado,, com domicilio, eleitoral n a districto municipal do
Sacramento, (Qualificação ex-officio, B . E;. 75, n . 69.)
WASHINGTON FRAZÃO (2,745)!,'filho de João Antônio de
Lyra Braga, e de Raymunda Frazão Braga, nascido a 0 de
Outubro de 1911, em- Teffé (Estado do Amazonas), residente ao Corpo de Fuzileiros Navaes, militar, solteiro,
/
com domicilio eleitoral no districto municipal do Sacramento.. (Qualificação ex-officio, B . E . 75, n . 162.);
AUGUSTO DE OLIVEIRA PINTO (2.746), filho de João José
de Oliveira Pinto e de Florença Rosa de Jesus, nascido a
15 de janeiro dè 1900, no Districto Federal, residente no
Corpo de Flzileiros Navaes, militar,, casado, com. domicilio eleitoral no districto' municipal do Sacramento.,
(Qualificação ex-officio,, B . E . 75, n . 128.)
ARISTIDES LAURIANO GOMES (2.747), filho, dé Manoel
Lauriano Gemes e dte Maria da Guia da Conceição,, n a s cido a 3 de março de 1898, em Ilha Grande (Estado do
Rio de Janeiro), residente no Corpo de Fuzileiros: Navaes,
militar, casado, com domicílio eleitoral no districto m u nicipal do Sacramento. (Qualificação ex-offieio, B..*-E-; 75,
n . 7.)
FRANCISCO CARNEIRO DE SOUZA (2.748), filho de: F r a n cisco Carneiro da Azevedo e de Francisca de Souza
Moura, nascido a 7 de abril de 1904, n o Estado do Ceará,
residente no Corpo de Fuzileiros Navaes, militar, solteiro, com: domicilio eleitoral no districto municipal de
Sacramento., (Qualificação ex-offieio, B . E. 8 3 . )
MANOEL FONSECA D E : ARAÚJO: (2,'7'49), filho de João Antônio de Araújo e dè Felieiana P i n h e i r o ' de Araújo,
nascido a 8 de outubro da 1897, no Estado: do Pará,
residente n o Corpo de Fuzileiros Navaes, militar;, c a sado; eom: domicilio eleitoral no- distrieto municipal de
Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 75, n. 107.)
;
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JOSE MATiilAS DE PAULA (2.750), filho de João Mat h i a s de Paula e de Joaquina Gomes de Paula, nascido
a 12 de março de 1901, em Guarabyra, Estado da Parãhyba, residente á rua Barão de S. Felix n. 5, m i litar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Rita. (Qualificação ex-officio,
B . E. 78,
n . 39.)
JOSE' AFFONSO (2.751), filho de Affonso Magno e de Carolina da Conceição, nascido a 19 de agosto de 1894,
no Estado de Alagoas, residente no Corpo de Fuzileiros
'Navaes. militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação
ex-officio, B . E. 75, n. 91.)
HERCULANO PEREIRA DA SILVA (2.752), filho de João
Pereira da Silva e de Jesuina de Lima Pereira, nascido
a 9 de abril de 1895, em Fortaleza, Estaco do Ceará,
residente á rua Marechal Floriano n. 128, operário publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B. E. 7.2.)
CARLOS DOS SANTOS (2.753), filho de Maria Delphina dos
Santos e de Luiz Nefaro dos Santos, nascido a 10 de
julho de 1897, em Santos, Estado de S. Paulo, residente
no Corpo de Fuzileiros Navaes, militar, casado, com
domicilio eleitora! no districto municipal'de Sacramento.
(Qualificação ex-officio, B . E. J 5 , n . 39.)
SEVERINO DE OLIVEIRA MELLO"(2.754), filho de Nervat
de Oliveira Míüo e de Maria Oliveira Mello, nascido a
29 de julho de 1908, em Nazareth, Eslado de Pernambuco,
residente á rua Visconde da Gávea n. 34, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Rita. (Qualificação 'ex-officio, B. E. 75, n. 20o.)
MANOEL ANTONIO (2.755), filho de José Manoel e de Mana
de Jesus, nascido a 1 de setembro de 1895, no Districto
Federal, residente á rua Orlinda n. 23, militar, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação vx-officio, B . E. 75, n. 156.)
ANTONIO VAJARDO DE MORAES (2.756), filbo de Manoel
Pereira de Azevedo Vajardo e de Thereza de Jesus
Moraes, nascido a 28 de setembro de 1896, DO Estado de
Alagoas, residente no Corpo de Fusileiros Navaes, militar, casado, com domieiiio eleitoral no diitricto m u n i cipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E. 75,
n. 152.)
JOÃO LALRINDO ROMÃO (2.757), fdho de Launcdo Romão
de Souza e de Anna Maria da Conceição, nascido a 3 de
abril de 1900, no Estado da Parãhyba do Norte, residente no Corpo de Fuzileiros Navaes, mihtar, solteiro,
com domicílio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B. E. 75, n. 154.)
JOSÉ RAMOS DE QUEIROZ (2.758), filho de João Matheus
de Queiroz e de Alexandrina Ramos de Queiroz, nascido
a.12 de março de 1899, em São João, Estado dá Parãhyba
do Norte, residente no Corpo de Fuzileiros Navaes, m i litar, solteiro, com domicilio eleitoral co c.stricto mu-:
nicipal de Sacramento. (Qualificação ex-ojficio, B. E.
75, n. 46.)
SEVERINO JOSE' DE OLIVEIRA (2.759), filho de BalbinoAlves de Oliveira e de Anna Maria de OÜvc-ira, nascido
a 18 de setembro de 1904, em Surubim, Estado de P e r nambuco, residente á rua do L i v r a m e n t o s . 119, sargento da Armada; solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Sacramento. (Qualificação exofficio,' B . E. 78, D. 568.)
ANTONIO SOTÉRO SOBRINHO' (2.760), filho de Agripino
Sotéro de Menezes e de Jovina Santa Rita de Menezes,
nascido a 18 de março de 1906,'no Estado de Sergipe,,
residente á rua 23, n. 24, militar, casado, cem domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Quali- ficação ex-officio, -B. E . 75, n. 101.)
CÍCERO MARQUES DA SILVA (2.761)), filho de José Marques e de Augusta Maria de Almeida, nascido a 2 de outubro de 1906, em Leopoldina, Minas, .residente á rua
I de março, n.-*147 militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio. B . E>. 78, n . 603.)
C4RLOS LOPES DE LIMA (2.762), filho dc Lourer.ço Lopes
dè Lima e de Maria Pulvigem da Conceição, nascido a 4
de novembro de 1889, em Escada, Pernambuco, residente
Corpo de Fuzileiros, militar, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação ex-offirio,
B. E . 75. n. 16.)
ÁLVARO JOSE' TEIXEIRA (2.763), filho de Horacio José
Teixeira e do Maria Luiza Teixeira, nascido a 18 de
o
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j a n e i r o de 1901 em Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, residente á rua do Livramento, 73, militar, c a sado, 'com domicilio eleitoral no districto municipal de
Santa Rita. (Qualificação ex-officio,
B . E. 78, n u mero 620.)
OCTAVIO JOSE' DO NASCIMENTO (2.7641, filho de A g o s t o
nho José de SanfAnna e de Thereza Alves de Bezzerra,
nascido a 6 de novembro de 1S90, no Estado de Alagoas,
residente á rua Barão da Gamboa, 45 empregado m u n i cipal, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipalde Sacramento, (Qualificação ex-officio, B. E . 8 7 ,
n. 67.)
•
i' \ '
'
ARNALDO" PEREIRA FIGUEIREDO (2.765), filho de F e r nando Pereira e de Edwiges Pereira, nascido a 21 de n o vembro de 1914, no Districto Federal, residente á Avenida Luzitania, 47, funecionario municipal, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
• (Qualificação ex-officio, B . E . 87, n. 55.)
JOSE JOAQUIM PEREIRA (2.766), filho de Lourenço Joaquim Pereira e de Maria de Souza Monteiro, nascido a 23
de fevereiro de 1896, em Portugal, naturalizado, residente
na Estrada Engenho da Pedra, 262, empregado municipal,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal da
Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E. 87. n. 53.)
MARIA RAMOS DE OLIVEIRA (2.767),-filha de Octavio de
Oliveira e de Balbina Luiza de Oliveira, nascida a 4 de
abril de 1909, 110 Districto Federal, residente na Estrada
de Queimados,'72, funccionaria municipal, solteira, cota
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
(Qualificação ex-officio, B . E. 87.)
HELIONE SOLI (g.7691, filha de Giovani Soli e de Ester
Marqueza Soli, nascida a 11 de. outubro de 1913, no Districto Federai, residente á rua-Barata Ribeiro, 809, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Sacramento. (Qualificação exofficio, B. E..84, n. 2.)
-JOSE' MARIA DE OLIVEIRA (2.769), filho de Maria Dominga
* de Jesus, nascido a 3 de janeiro de 1900, em Rio Novo,
Minas Geraes. residente á rua Joeelina Fernandes, 35
funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral"
no districto muicipal de Sacramento. (Qualificação éx. officio, B. E. 83, n. 134.)
VERA TEIXEIRA MARÇAL"(2.770), filha de Victor Rosa T e i xeira e de Laura Neves Teixeira, nascida a 24 de novembro de 1910, no Districto Federal, residente á rua Alfredo
Pinto, 65, funccionaria municipal, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Sacrameuto. (Qualifiação ex-officio, B . E. 83, n . 88.)
HENRIQUE PICHIN FILHO (2.771), filho de Herique P i . chin e de Consuelo Boads, nascido a 9 de julho de 1914,
no Districto Federal, residente á rua Senador Euzebio,
126, casa IX, empregado municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no distíicto mleítoral de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E. 83, n . 88.)
MARIO PEREIRA (2.772), filho de Antônio Pereira de Cas. tro e de Maria Bernardina de Souza, nascido a 16 de j u nho de 1891, no Districto Federai, residente á rua Conselheiro Ferraz, 19, funecionario municipal, solteiro,' com
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.(Qualificação ex-officio, B . E . 83, n. 154.)
PYLADES-ALBERTO PALAGI (2.773), filho de Luiz Palagi
e de Elisabefa Tagliasi Palagi, nascido a 3 de fevereiro
de 1899, em Alfredo Chaves, Rio Grande dó Sul, resilente
á rua 7 de setembro, 101, funecionario municipal, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento. (Qualifiação ex-officio, B. E. 77, n. 88.)
ARMANDO DOS SANTOS LISBOA (2.774), filho de Oscar Pe. reira dos Santos Lisboa e de Maria Borges dos Santos
Lisboa, nascido a 21 de dezembro'de 1902, no Districto
Federal, residente á rua Paramirim, 18, empregado m u nicipal, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Sacramento. ' (Qualificação ex-officio, B. E.
83. n. 87.)
BERNARDINO DA COSTA "MATTOS (2.775.), filho de Domingos Mattos e de Celestina Fernandes• Mattos, nascido
a 9 de abril de 1914, no Districlo Federal, residente á rua
Benedicto Hyppolito, 1S, funecionario municipal, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipa] de Sacramento. (Qualifiação ex-officio, B. E . 83, n. 124.)
CLODOMIR BANDEIRA BRASIL (2.776), füho de Alcides
Brasil de Oliveira Goes o de Maria Bandeira Brasil, nascido a 25 junho'de 1908, em Belém Pará, residente á T r a vessa Fiigueiras, 18, casa 3, funecionario municipal, ca;
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sado, com domicilio eleitoral- co districto municipal de
GftACILIANO PACHECO (2.790J, filbo de Boavfentura • Pa,-Saramento. (Qualificação ex-officio, B . E.. 83, n . 82,)
checo e de Maria Amélia Pacheco, nascido a 15 de maio
MILTON ANTONIO ALVES CABRAL {2.777), filho de José
de 1900, em Paimares, Estado de Pernambuco,-residente
* -Antônio. Alves Cabral e"de-Albertina .. Ferreira ' Cabral, , .-• á rua Bernardo G u i m a r ã e s , ^ 6 , empregado ..municipal, canascido.a 31 de janeiro de. 1913, no Districto Federal, r e r
sado, com. domicílio 'eleitoral 'nó districto municipal de
sidente á rua 'Minas, 99,- funccibnario municipal, solteiro,
Sacramento. (Qualificação ex-officio. B . ' E . 82 n. 111.)
com. domicilio-eleitor aP no districto.municipal .de-Sacra- AGRIP1NO DOS SANTOS. (2.791), filho de Gino"dos .Santos
mento. {Qualificação ex-officio, B . ' E . 77, n. 142.) '
•> e de Adeiaide Maria .da.Conceição, nascido a 1 d e abril
AiANOEL 'GOMES DA'SILVA (2.778), filho de Manoel ,Go-.
de 1907,-em Parãhyba do Sul, Estado do Rio, residente á
mes da Silva Telet-e de Amélia Cândida de Siqueira, n a s rua Francisco Graça, 4, empregado municipal, casado,
. cido a 18 de maio de 1.908,.em Rio Bonito, Estado do. Rio,,
. -com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacraresidente á-ruà Ernesto de'Souza, 58, funecionario muni- .-" mehfo. (Qualificação ex-officio, B. E . 83, n. 119.)
cipal, solteiro, com domicilio' eleitoral no districto m u - JOSE' AGOSTINHO DE JESUS (2.792), filho de Joél Agosnicipal de Sacramento. (Qualificação ex-offieio, B . E .
tinho de Jesus e de'Agostinha Maria Jesus, nascido a 14
83, n . 144.)
de setembro de 1902, no Districto Federal, residente á
.MARTINS CORRÊA BARRETO (2.779)., filho de Antônio Corrua Piauhy, 199, empregado municipal, solteiro, com dorêa Barreto e de Marcella Ortiz de. Moraes, nascido a 15
micilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
de abril de 1874, em Marcos da .CostavEstado do Rio, r e (Qualificação ex-officio, B . E . 82, n . .106.) '"
sidente á Travessa Navarro, í, funecionario municipal, ARMÊNIO DA SILVA MADURO (2.793), filho de Braz da
casado, com domicilio eteitorai no distrieto municipal de
Silva Maduro e de Rita Carvalho Maduro, nascido a 27
Santa Rita. (Qualificação"•ex-officio, B . E . 26, numero
de agosto de 1892, no Districto Federal, residente'á. Ave28.-667.)"nida New Yôrk, 16, empregado municipal,. casado, com
CÂNDIDO COSTA. (2.780), filho de. José da'Gosta, e de Cedomieiiio eleitoral no districto municipal d e Sacramento.
lestina Rodrigues,Nunes, nascido .a 26 de dezembro d e (Qualificação ex-officio, B . E . 82, n . 63.) > - ,
1911, no Districto Federal, residente á rua General Câ- VICENTE DE PAULA MARTINS PORTO (2.794), filbo de
mara, 72, funccionario;municipal, solteiro, com domicilio
José Martins Porto" e de Maria Luiza Jurandyr Porto,
eleitoral ,no districto municipal de Saeramento. (Quanascido a 19 de julho de 1879, em Campos, Estado do
lificação ex-of ficio,-B. E . 87, n . 54.)
Rio, residente á rua da Haiuionia, 94. casa 14, funecioRUY-DE OLIVEIRA MOSS (2..781), filho de Mario CJarck ••*-• nario municipai, casado, com domicilio eleitoral no disMoss e de lzabel de Oliveira Moss, nascido a 5 de abril
tricto municipal de-Saeramento. (Qualificação .ex-offieio
de Í912, no Districto Federal, residente á Avenida 28'de
B . - E . 26, n . 28.658.) '
. .
•<
Setembro, 299, casa 1, funecionario municipal, solteiro, SILVIO LOPES DA CUNHA :(2',795), filho de Augusto'Joacom domicilio eleitoral no districto municipal de Sacraquim de Barros Vianna e de .Maria Carolina da -Cunha.
mento. (Qualificação ex-officio, B . E . 84, n . 4.)
Lopes, nascido a 2L de. dezembro de 1909, no Districto
RAYMUNDO RODRIGUES DE SOUZA (2.782), filho de JoaFederal, residente, á Ayeida Pasteur, 463, empregado
quim Rodrigues de.Souza e de Angela Baena .Rodrigues 'de
-municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
Souza, nascido a 11 de março de 1865, em. S. Luiz, Ma. municipaUde Sacramento. ( Q u a l i f i c a ç ã o . B . E.
ranhão, residente á rua-S;-Miguel, 241, funecionario .mu82, n . 7 1 : ) '
.'
•
nicipal, casado, coni domicilio eleitoral no districto m u - DULCE RIBEIRO -CINTRA (2.796). filha d e Elias doelho
nicipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio. B. E. 70.)
Cintra e de.Alayde Ribeiro" Cintra, nascida a,4 de abril
HERNANT GUERRA (2.783)', filho de José Guerra e de Berde 1992, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul.-rasideine
nardina Guerra, naseido a 23' de novembro de 1906, no
em.Marechal Hermes,.75, funecionario municipal, solteira,
Distrieto Federal, á-rua Duqueza. de Bragança, 23, empre- • . com domicilio. eleitoral no- dislricto municipal ide Sagado municipal, com domicilio eleitoral no districto m u cramento. (Qualificação ex-officio, B . E. 87, n . 2 . )
nicipal de Sacramento.~(Qualificação ex-òfficio, B. E . NOEMIA RODRIGUES DOS SANTOS (2.797), filha de An. - 82, n . 44.)
' tônio Rodrigues dos Santos e de Maria Conceição RoHUMBERTO SAMICO (2.784), filho de Henrique Samiêo e de
drigues, nascida a 3 de agosto de-1906, em S. Salvador,
Libertina Samico, nascido a 10 de abril de 1907, em B e Estado da Bahia, residente, na Avenida Mem de Sá, 207,
lém, Estado do Pará, residente á rua Senador Vargueiro,
empregada municipal, solteira, com domicilio eleitoral no
72, empregado municipal, solteiro,,. com domicilio eleidistricto municipaUde Sacramento. (Qualificação èxtoral no districto municipal de Sacramento. (Qualifica• officio, B. E. 82, n . 7 7 . ) ' '
ção ex-officio, B . E . 82, n. 83.)
FRANCISCO BRITIS (2.798), filbo de Carlos Augusto de Britis
JOSE' RODRIGUES DA SILVA (2.785), filho de. Tbomé Ro. e de Maria Margarida Britis, nascido a 12 'de agosto de
drigues da Silva e de Mathias Rodrigues de Silva, nas1907, no Estado de Minas, residente á rua Miranda Valle,
cido a 1 de abril de 1904, ho Estado de :Minas Geraes, r e 44," empregado municipal,-casado, com domicilio eleitorai
sidente á rua Barão de Itapagipe, 319, empregado m u n i no districto municipal de Sacramentor (Qualificação excipal,-casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i 'officio', B . E . 82, n . 117. h
,
' '
cipal de Sacramento, (Qualificação ex-officio, B . E . 83, MARIA GONDIN LESSA (2.799), filha de Manoel dos. Santos
* n . 138.)
"
.
Lessa e de Joaquina Gondin Lessa, nascida a 23 de feveAPRIGIO DA SILVA JÚNIOR (2.786), filho de José da Silva
reiro de 1S87, em Baturité, Estado do Ceará, residente á
Reis e de Felismina Maria da Coneição, nascido a 29 de
rua Visconde Rio Branco, 25, empregada municipal, viuva,
março de 1899, em Recife, Estado de Pernambuco, r e - ,
com domicilio eleitoral no districto municipal de. Sacra- sidente em Paiores n. 30, funecionario municipal, casado,'
mento. (Qualificação ex-officio, B . E . 82, n . 6 4 . )
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacra- LAURENIO CABRAL. (2.800), ,filho de ConTado de Oliveira
• mento. (Qualificação' ex-officio, B. E . 82, n . 80.)
Cabral e de Maria Bújão Cabral, nascido a- 12 de janeiro
BELMIRO" GRIECO (2,787), filho de Pashoal Grieco e de
de 1880. em Icó, Estado do-Qeará, residente á r u a ' B a r ã o
Rosa Covielo Grieco, nascido a 15 de novembro de 1890,
de S. Francisco Filho, 403, funecionario municipal, caem Parãhyba do Sul, Estado do Rio, residente á rua Dousado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
r u a Petrocóchino, 81, empregado municipal, casado, comSacramento. (Qualificação ex-officio, B. E. 82, n. 6 . )
residência eleitoral no districto municipal de Sacramento. CHRISTIANO PINTO VAZ COELHO(2.801), filho de Chris. (Qualificação ex-officio, B E . 82, n . 97.)
tiano Vaz Pinto Coelho e de Deolinda Lage Vaz Coelho,
ARMANDO FRANCISCO DE SOUZA (2.788), filho de Carlos
nascido a 5 de setembro de' 1915, ho Districto Federal,
Francisco-de Souza e tíe Maria Luiza de Souza, nascido a
residente á rua Barão de S". Francisco Filho, .344, e m 28 de março de 1901, no Districto Federal, residente â
pregado munieipal, solteiro, com domicilio eleitoral no
rua Petrooocrino, 81, empregado municipal, casado, com
districto municipal de Sacramento. (Qualificação exdomicilio eleitoral no districto municipal de Sacrariiento. - '•• officio,B.
E . 82, n . 103.)
(Qualificação ex-offiio,B.
E . 83, n . 120.)
JOSE' RAMALHO DE SOUZA. (2.802), filho de João Ramalho
de Souza e de ADgelica Maria de Souza, nascido a 16 de
BRASIL VITAL FERREIRA (2.789),. filho de Guilherme
janeiro de 1907, em Matta Grande, Estado de Alagoas, r e Cândido Ferreira- e de Rosa Maia Ferreira, nascido a 28
sidente no Corpo de Fusileiros Navaes, militar, casado, com
de abril de 1914, em Orla.ndia, Estado de S. Paulo, r e domicilio eleitoral no districto municipal de Sécramento.
sidente á rua Senâdor'Pompeu, 198, empregado municipal,
(Qualificação ex-officio, B.E. 75, n . 89.) \
solteiro, com domicilio eleitoral no. districto munieipal
de Sacramento.' (Qualificação ex-officio, B, E . 82, n u - OCTAVIO JOSE' BARBOSA (2.803), filho de Júlio da F r e i tas Barbosa e de Januaria Barbosa Lima, nascido a 19
- mero 51.)
:
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de março de 1899, no Estado do Ceará, residente, no Corpo
Grande do Norte, residência, Corpo de Fusileiros Navaes,
de Fusileiros Navaes, militar, solteiro, com domicílio
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualifinicipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B. E.cação ex-officio, B . E. 75, n. 155.)
75, n . 117.)
ANTONIO BAPTISTA MAIA (2.804), filho de João Baptista
SEVERINO DE LÜNA FREIRE (2.808), filho de Apollinario
de Vasconcellos Maia e de Rosenda de Oliveira Maia, nasde Luna Freire e de Rosa de Luna Freire, nascido a 18
cido a 12 de outubro de 1904, em Santa Rita, Estado da
de maio de 1902, no Estado da Parãhyba do Norte, r e Parãhyba, residente á rua General Bruce, 105, casa 7,
sidência, Corpo de Fusileiros Navaes, Ilha das Cobras,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto mumilitar, casado, com domicilio eleitoral no -districto municipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B. E .
nicipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B. E .
75, n. 97.)
75, n . 130.)
MOACYR AGR1PINO DE OLIVEIRA (2.805), filho de José. MANOEL CAETANO DE SIQUEIRA (2.809), filho de José
Agripino de Oliveira e de America Brasiliense de OliCaetano de Siqueira e de Flora Maria de Siqueira, nasveira, nascido a 13 de agosto de 1911, no Districto F e cido a 5 de março de 1911, em Campos, Eslado de Sergipe,
.residente no Corpo de Fusileiros Navaes, militar, solteiro,
residência, Corpo de Fusileiros Navaes, Ilha das Cobras^
com domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramilitar, casado, com domicilio eleitoral no distrieto m u meto. (Qualificação ex-officio, B . E . 75, n. 387.)
nicipal de Sacramento. (Qualificação ex-officio, B. E .
75, n. 129.)
PALMARES DE LIMA PASSOS (2.806), filho de Leonidio de
Lima Passos e de Carolina de Souza Passos, nascido a
AGOSTINHO ANTÃO RODRIGUES (2.819), filho de Antão
29 de maio de 1910, em Castro Alves, Estado da Bahia,
Manoel Rodrigues e de Roza Maria Monteiro, nascido a 28
residente no Corpo de Fusileiros Navaes, militar, solteiro,
de agosto de 1893, brasileiro naturalisado, residente ò.
com domicilio eleitoral no districto municipal de SacraLadeira João Homem, 67, militar, casado, com domicilio
mento. (Qualificação ex-officio, B E . 75, n . 153.)
eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B . E . 75, n. 139.)
NOE' CARNEIRO DA CUNHA (2.807), filho de Antônio Gabriel e de Petronilha Dantas, nascido a 16 de janeiro de
BARTHOLOMEU VENTURA CARACIOLO (2.820), filho de
1909, em Cearámirim, Rio Grande do Norte, residência,
Augusto Rodrigues de Freitas Caraciolo e de Francisca
Corpo de Fusileiros Navaes, militar, solteiro, com domiFerreira Ventura Caraciolo, nascido a 2 de dezembro
cilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
de 1899, em Agua Branca, Pernambuco, residente á rua
(Qualificação ex-officio, B. E . 75, n . 175.)
São Sebastião, 92, militar, casado, com domiodio eleitoDARIO DE OLIVEIRA (2.810), filho de Pedro Alcântara de
ral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação
Oliveira e de Florentina de Oliveira, nascido a 3 de
ex-officio, B. E.. 75, n. 106.)
março de 1903, me Porto Alegre, Estado do Rio Grande
HERMES LOPES DE MELLO( 2.821), filho de Dario Lopes
do Sul, residente á rua Costa Barros, 5, sargento da
de Mello e de Theodora M. do Espirito Santo, nascido a
Armada, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
7 de outubro de 1894, em Barras Maratahoam, Piauhy,
municipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B. E .
residência, Corpo de Fusileiros Navaes, militar, casado, com
78, n. 488.)
domicilio eleitoral no districlo municipal de Sacramento.
SINEZIO DA FONSECA (2.811), filho de Adriano Felix dos
(Qualificação ex-officio, B. E . 75, n. 131.)
Santos e de Christina da Fonseca, nascido a 8 de ma^o
CASSIO GOMES DE OLIVEIRA (2.822), filho de Carlos Gode 1893, em Itapoam, Estado da Bahia, residente á Lames de Oliveira e de Henriqueta Joques de Oliveira nasdeira do Livramento, 81, militar, casado, com domicilio
cido a 20 de maio do 1900, em Alcântara, Maranhão, r e eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Qualisidência, Quartel da Ilha das Cobras, militar, solteiro, com
ficação ex-officio, B . E . 75, n. 89.)
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
JOSE' BENICIO ALVES (2.812), filho de Benicio Alves do
(Qualificação ex-officio, B, E. 75, n. 11.)
Souza e de Maria Joaquina de Jesus, nascido a 25 de
outubro de 1906, no Ceará, residência, Corpo de FusileiHONORIO DOS SANTOS (2.823), filho de Virginio Antônio
ros Navaes, militar, casado, com domicilio eleitoral no
dos Santos e de Maria Jacintha dos Santos, nascido a 26
districto municipal de Santa Rita. (Qualificação ex-ofde julho de 1883, em Campos, Estado do IIio, tv.-idente-á
ficio, B. E . 75, n. 148.)
rua Professor Gonçalves, 100, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto munieipal de Santa R u a .
AFFONSO BAPTISTA DA SILVA (2.813), filho de Antônio
(Qualificação ex-officio, B. E. 78, n. 263.)
Baptista da Silva e de Rosalina Dina da Conceição, nasJOÃO MORAES TORRES (2.824), filho de Francisco cie baicido a 16 de junho de 1902, em Jandaya, Estado da Pales Torres e de Maria de Moraes Torres, nascido a 31 de
rãhyba, residência, Corpo de Fusileiros Navaes, militar,
janeiro de 1902, em Fortaleza, Ceará, residente á rua
solteiro, com domicilio eleiloral no districto municipalBento Lisboa, 167, militar, solteiro, com domicilio eleide Sacramento. (Qualificação ex-officio, B . E . 75, n u toral no districto municipal de S. Domingos. ^Qualifimero 123.)
cação ex-officio, B . E. 75, n. 58.)
JOSE' DE ALMEIDA COSTA"(2.818), filho de Antônio FerJOSE'
FRANCISCO PEREIRA (2.825), filho de Sérgio Pereira
reira da Costa e de Anna de Almeida Costa, nascido a 7
Costa e de Guiihermina Maria da Conceição, nascido a 2
de julho de 1890, no Districto Federal, residente á 'rua
de julho de 1900. em Pilar, Parãhyba, residência, Corpo
Itacolomy, 93, Niçtheroy, operário publico, casado, com
de Fusileiros Navaes, militar, solteiro, com domicilio
domicilio eleitoral no districto municipal de Santa Rita.
eleitoral no districto municipal de Santa Rita. (Quali(Qualifiação ex-officio, B . E . 72, n . 29.035.)
ficação ex-officio, B. E. 78, n. 20.)
FIRM1NO BASILIO DA SILVA (2.817), filho de Basilio Silveira da Costa e de Maria Joanna da Silva, nascido a 22 . JOÃO SOARES FILHO (2.826), filho de Ildefonso Soares e
de Maria Carolina Soares, nascido a 12 de setembro de
de junho de 1897, em Biguassu', Estado de Santa Catha- 1904, em Piassabussu', Alagoas, residência, Corpo de
rina, residente no Estacio de Sá, Avenida Paulina, 5,
Fusileiros Navaes, militar, casado, com domicilio eleitosargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral no
ral no districto municipal de Sacramento. (Qualificação
districto municipal de Sacramento. (Qualificação exex-officio, B . E. 75, n. 29.)
officio, B . E . 75, n . 108.)
ORLANDO BISPO DE LIMA (2.827), filho de Izidora Bispo RAYMUNDO NONATO RODRIGUES (2.816), filho de Semde Lima e de Maria Rosa de Lima, nascido a 14 de japhuriano Rodrigues e de Damiana Rodrigues, nascido a 4
neiro dc 1897, em Itabaiana, Sergipe, residente, á rua
de julho de 1901, em Santa Rita, Estado da Parãhyba,
Carlos Gomes, 51, militar, casado, com domicilio eleitoral
residente á rua Leandro Martins, 48, sargento da Armada,
no districto municipal de Santa Rita. (Qualificação exsolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
officio, B . E . 78, n . 611.)
de Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B. E. 15.)
JUVENAL NASCIMENTO FILHO (2.828), filho de Juvenal do
OCTACILIO PEREIRA ALEXANDRE (2.815), filho de Antônio
do Nascimento e de Idalina Monteiro da Canceição, nas—
Alexandre Manoel e de Francisca Pereira Alexandre,
cido a 2 de fevereiro de 1906, no Districto Federal, resinascido a 12 de fevereiro de 1882, em Pirahy, Estado do
dência, Corpo de Fusileiros Navaes, militar, solteiro, com
Rio, residente á rua Bernardino Mello, 359, official da
domicilio eleitoral no districto municipal de Sacramento.
Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto mu(Qualificação_ex-officio, B . E . 75, n. 77.)
nicipal de Santa Rita. (Qualificação ex-officio, B . E .
JOSE' CALUMBY (2.829), filho de Hormindo Calumby e
69, n. 27.317.)
de Elvira Dias Calumby,'nascido a 27 de setembro de
FRANCISCO PEDRO FERNANDES (2.814), filho de Miguel
1906, em Ilhas de Boios. Sergipe, residência, Corpo de
Pedro Fernandes c de Joanna Ferreira Gomes,' nascido a
Fusileiros Navaes, militar, casado, com domicilio eleito2 de agosto de 1900, em Ceará-Mirim, Estado do Rio
J
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ral no districto eleitoral de Sacramento." (Qualificação
ex-officio, B . E. 75, n. 51.)
' „
GREGORIO NAZEAZENIO DE ARAÚJO (2.830,), filho de
Joaquim Dionisio de Araújo e de Porphira Maria de •
Araújo, nascido a 24 de agosto de 1902, em Gannavieiras,
Bahia, residente á r u a Miguel Sayão, 10, militar, solteiro,
com domicilio eleitoral no districlormunicipal de Santa •
Rita. (Qualificação ex-of ficio, B . . É . 78, n. 634.)
ODILON TORRES DA SILVA,(2.831), filho de Cândido F r a n cisco Gomes e de Maria Roza Gomes, nascido a 22 de s e tembro de 1S95, no Rio Grande do Norte, residência, Corpo
de Fuzileiros Navaes, militar, casado, com domicilio eleitoral no districlo municipal de Sacramento. (Qualificação ex-of ficio, B . E . 75.)
Rio de Janeiro, 3t de agosto de 1934, — O escrivãe, ..'

SEGUNDA CIRCUMSCRIPÇÁO
QUINTA ZONA ELEITORAL
(Districtos municipaes iíe Gloria e Santa Thereza)
Juiz — Dr. Frederico dè Barros Barreto
Faço publico, para os.fins dos arts: 43 do Código e 25
do Regimento dos Juizos e Cartórios Eleitoraes, que por este
Cartório e Juizo da 5' Zona Eleitoral estão sendo processados os pedidos de inscripção dos seguintes cidadãos:
ADELINA DE SALDANHA (202), filha de Adriano Augusto
Pereira de Saldanha e de Anna Oliveira de Saldanha,
nascida a 13 de maio de 1905, em Minas Geraes, residente á Avenida Augusto Severo n. 82, funccionaria
publica, solteira, com- domicilio eleitoral no districto
municipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
EDUARDO DOS SANTOS BARATA (319), filho de Eduardo
de Assis Santos Barata e . d e Roza dos Santos Barata,
nascido a 7 de fevereiro dé. 1869, no Districto Federal,
residente á rua do Rocha n, 30, casa 9, commercio.
casado,' com. domicilio eleitoral no districto municipal
de Gloria. (Qualificação requerida.)
ISOLÍNA DE FREITAS PEREIRA (586), filha de Augusto
de Freitas e de Francisca Doria da Costa Freitas, nascida a 20 de agosto de 1885, em S. Salvador, Bahia,
residente á rua das Laranjeiras n. 110, domestica, ca-"
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
"Gloria. (Qualificação requerida.)
TITO CARVALHO (1.101), filho de Francisco Carvalho e
de Clementina do Carmo Carvalho, nascido ã 9 de abril
de 1894, em- S. Vicente,. Estado da Bahia, residente
á rua Benjamin Constant n . 24, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
(Qualificação
ex-officio.)
JOGLI ALVES FEITOSA (1.102), filbo de Leopoldo Alves
Feitosa e de.Gabriela de Araújo Feitosa, nascido a 12
de maio de 1916, no Districto Federal, residente a rua
Goyaz n . 270, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
requerida.)
CARLOS CLÁUDIO DE CARVALHO (1.103), filho de Pedro
Ignacio de Carvalho e de Maria Daciana de Carvalho,
.nascido a 4 de novembro de '1876, no Estado de Pernambuco, residente á rua do Rezende n . 48, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
JOÃO.GOMES DA SILVA (1.104), fitho de Ignacio Gomes
da Silva e de Virgina Gomes de Andrade, nascido a
3"de outubro de 1913,. no. Districto Federal, residente
à rua D. Maria n. 60, casa I, estudante de medicina, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Gloria. (Qualificação requerida.)
ARISTIDES TRANQUILLINI (1.105), filho de Ernesto ,Tranquillini e de Benedicta de Souza Tranquillini, nascido
a 2 de.dezembro de 1913, no Estado de S. Paulo, residente á rua Riachuelo ri. 17, estudante, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria.
(Qualificação requerida.)
NELSON SOUTO MARIATH (1.106), filho de Miguel Souto
Mariath e de Adelia, Monteiro Mariath, nascido a 9 de
junho de 1915, no Districto Federal, residente á rua
Honorio de'Barros n . TO, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal-dc Gloria. (Qualificação requerida.)
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OCTAVIO ARÊÁS„{1.107), filho de José Pereira Arêas e de
Antonia Alves.de Oliveira, nascido a 20 tíe novembro
de 1909, no Districto Federal, residente á rua André
Cavalcanti n. 168, commereio, solteiro, leom domicilio
» eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
. requerida.)
ALC1NDO DE SOUZA GOMES (1.108), filbo de Juiio do
Souza Gomes e de Cezarina Ferreira Gomes, nascido a
27 de fevereiro de 1910, no Districto Federal, residente
á rua Engenho Novo (Estação do Sampaio), funecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
CHRISTOVÃO RODRIGUES DE CASTRO (1.109), filho de
Balduino Rodrigues de Castro e de Dejanira Augusta
Vieira, nascido a 8 de abril de Í904; no Estado do Rio
de Janeiro, residente á rua do Cattete n. 345, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
ARY EVARISTO MONTEIRO (1.1.10), filho de Narciso Evarísto Monteiro e de Paulina Souto Monteiro, nascido a
30 de dezembro de 1907, no Estado da Parãhyba do
Norte, residente á rua Rainha Elisabeth n. 148, commereio,. casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
OIMEÃO STYL1TA CARDOSO JÚNIOR (1.111), fiiho de
"Semeão Stylita Cardoso e de Francisca Guiihermina
Martins Cardoso, nascido a 13 de setembro de 1881, no
Estado de Minas Geraes, residente á rua Senador Dantas n. 3, advogado, viuvo, com-domicilio, eleitoral no
districto municipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
ZULMIRA PEREIRA DE OLIVEIRA (1.112)," filha de Nilo
José de Oliveira e de Maria Pereira de Oliveira, n a s cida a 8 dè abril cie 1912, no Districto Federal," residente á rua Marechal Bittencourt n. 160, professora
.municipal, solteira, com domicílio eleitoral no districto
• Jmunicipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
FELIX MARTINS (1.11.3), filho de José Martins e de Maria
Martins, nascido a 22 de outubro de 1902, no Estado
do Rio de Janeiro, residente. á rua Machado de Assis
n. 71, commercio, solteiro,, com domicilio eleitoral so
districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
MANOEL D A SILVA (1.114), filho de Antônio da Silva e
de Alzira Maria da Silva, nascido a 2 de janeiro, de
1905, no Districto Federal, residente a. rua Fonseca
Telles n. 54, commercio, casado, Gom domieiiio eleitoral
no districto municipal d e Gloria. (Qualificação requerida.)
ANTONIO GALVÃO DE AU3UQUERQUE (1.115), filho de
Manoel tíe Albuquerque Galvão e de Amélia de Medeiros Galvão, nascido a 8 de setembro de 1901, no
Estado da Parãhyba do Norte, residente á rua S. Luiz
Gonzaga n. 482, enfermeiro, casado, com domicilio elei- "toral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
requerida.
.
JOSE' COUTINHO GONÇALVES (1.116), filho de Antônio
José Gonçalves e de Elvira Coutinho Gonçalves, nascido a 18 de março de 1908, no Estado "do Espirito
-Santo, residente á rua Carvalho Monteiro n. 37,, com-,
mércio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto' municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
ÁLVARO DA ROCHA GUIMARÃES (1.117), filho de Ernesto
de Oliveira.Guimarães e de Herminia Lemos da Rocha
Guimarães, nascido a 6 de novembro-de 1905, no Districto Federal, residente á rua''Pacheco da Rocha n. 50,
funecionario da Policia do Caes do Porto, solteiro, com
domicílio eleitoral no districto municipal de Gloria.
(Qualificação
ex-officio.)
RENATO DE OLIVEIRA FERREIRA (1.118), filho de Ma- noel Pinto Ferreira e de Corina de Oliveira Ferreira,
nascido a 2 de fevereiro de 1902, no Districto Federal,
' residente á rua, 2 dé Dezembro n. 15, commercio, casado, coni domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação requerida.)
CATHARINA D O PRADO FERREIRA (1.119), filha de P a u lino do Prado Lima e de Appollinaria Menezes Prado,,
nascida a 15 de novembro de 1903, no Estado do Rio
Grande do Sul. residente á rua 2 de Dezembro n-. .15,
domestica, casada, com domicilio .eleitoral no. districto
municipal do Gloria. •" (Qualificação requerida.)
LÚCIO RIBEIRO BAUERFELDT (1.120),. filho de Alberto
Bauerfeldt e do Lehena Ribeiro. Bauerfcldt, nascido a
- 12 de abril de 1895, no Estado do Rio Grande do Sul,
residente á rua Ferreira Vianna n. 59, professora, ca1
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sada, com domicilio eleitoral no districto municipal ds LUIZ GONZAGA PIMENTEL (1.134), filho de Celestino P i Gloria. (Qualificação requerida.)
mentel e de Anna Lima Pimentel, nascido a 9 de noFRANCISCO DUARTE FERREIRA (1.121), filho de Bensaude.
vembro de 1908, em Natal, Rio Grande do Norte, resiFontes Ferreira e de Marianna Gonçalves Ferreira, nasdente á rua dos Inválidos, official de Marinha, solteiro,
cido a 21 de janeiro de 1916, no Distíicto Federal, resicom domicilio eleitoral no districto municipal de Glodente á rua Babylonia n . 5, estudante, solteiro, com
ria. (Qualificação
ex-officio.)
domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. JOÃO BAPTISTA DE MEDEIROS GUIMARÃES ROXO (1.135),
(Qualificação requerida.)
filho de João Baptista Guimarães Roxo e de Francisca
CARMEN REIS (1,122), filha de Eugênio Sampaio da Silva
de Medeiros Guimarães Roxo, nascido a 24 de dezeme de Albina Esmeria da Silva, nascida a 3 de maio de
bro de 1895, em Aracaju, Sergipe, residente á rua Corrêa
1886, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua SeDutra n. 16, official de Marinha, casado, com domicilio
nador Vergueiro n. 228, operaria, viuva, com domicilio, - eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
636—OfficiO )
€X—officio )
—
p
NICANOR PRESIDIO DE FIGUEIREDO (1.136), filho de
GUILHERME AUGUSTO DOS ANJOS (1.123), filho de AuJosé Presidio de Figueiredo e de Josephina de Souza
gusto de Carvalho Rodrigues dos Anjos e de Esther F i a Figueiredo, nascido a 2 de novembro de 1910, em Bahia
lho -dos Anjos, nascido a 12 de junho de 1913, no DisGrande, Bahia, residente a rua 2 de Dezembro n. 124,
tricto Federal, residente á rua S. Salvador n. 56, conmedico, 2 tenente, solteiro, com domicilio eleitoral no
traetado no Ministério da Agricultura, solteiro, com dodistricto municipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
micilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qua- ORLANDO DA FONSECA RANGEL SOBRINHO (1.137), filho
lificação
ex-officio.)
de Antenor da Fonseca Rangel e de Clelia . Antonietta
LAURA DE MORAES SARMENTO (1.124), filha de José
de Britto Rangel, nascido a 29 de maio de 1907, em
Joaquim de Moraes Sarmento e de Custodia Lopes da
Niçtheroy, Rio de Janeiro, residente á rua Senador VerSilva de Moraes Sarmento, nascida a 12. de fevereiro
gueiro n . 124, official do Exercito, solteiro, com dod e 1901, em Minas Geraes, residente á rua Barão de
micilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (QuaItamby n. 60, domestica, solteira, com domicilio eleilificação
ex-officio.)
toral no districto municipal de Gloria.
(Qualificação ANTENOR 0'REILLY DE SOUZA JÚNIOR (1.138), filho de
requerida.)
Antenor 0'Reilly de Souza e de Maria do .Carmo 0'Rei!ly,
VERA DE MORAES SARMENTO (1.125), filha de José Joanascido a 23 de julho de 1907, em Piquete, S. Paulo,
quim de Moraes Sarmento e de Custodia Lopes da Silva
residente á rua Pires de'Almeida n. 14, militar, solde Moraes Sarmento, nascida a 28 de novembro de 1909,
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
< no Estado de Minas Geraes, residente á rua Barão de
Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
Itamby n . 60, domestica, solteira, com. domicilio elei- JOSE' LEÃO BORGES (1.139), filho de Alfredo Gomes Bortoral no districto municipal de Gloria.
(Qualificação
ges e de Adelaide Leão Borges, nascido a 12 de junho
requerida.)
• de 1906, em S. Salvador, Bahia, residente á rua Corrêa
MARIA DE LOURDES DA FONSECA PEDROSA (1.126), filha
Dutra n. 44, medico, 2° tenente, solteiro, com domicilio
de José da Silva Pedrosa e de Sylvia da Fonseca Pe-.
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
drosa, nascida a 18 de junho de 1913, no Districto F e €35—officio »)
*
deral, residente á rua Delgado de Carvalho n. 47, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto JURANDYR MARCOS AMARANTE (1.140), filbo de Jurandyr
Marcos Amarante e de Leocadia Georgelli Amarante, nasmunicipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
cido a 13 de abril de 1908, em Corumbá, Matlo Grosso,
ELZA RODRIGUES GOMES (1.127), filha de Domingos Roresidente á Ladeira do Ascurra n. 121, militar, casado,
drigues Gomes e de Firmina do Carmo Gomes, nascida
com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloa 13 de setembro de 1909, no Districto Federal, resiria. (Qualificação
ex-officio.)
dente á rua Oriente n. 17, estudante, solteira, com do- NELSON FELICIO DOS SANTOS (1.141), filho de José F e micilio eleitoral no districto municipal de Santa T h e licio dos Santos e de Maria José da Motta Santos, nasreza. (Qualificação requerida.)
cido a 9 de novembro de 1907, em Diamantina, Minas
HELENA GUILHERMINA SALGADO (1.128), filha de AnGeraes, residente á rua Corrêa Dutra n. 146, militar,
tônio Gurgel Salgado e de Helena Walter Gurgel Salsolteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
gado, nascida a 27 de janeiro de 1915, em S. Paulo,
de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
residente á rua Pires de Almeida n. 76, domestica, GIL BRITTO DE CARVALHO (1.142), filbo de Oscar F e r solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
reira de Carvalho e de Emilia Britto de Carvalho, nasde Gloria. (Qualificação requerida.)
cido a 11 de abril de 1909, no Districto Federal, resiPALMYRA PIMENTEL (1.129), filha de Osmundo Pinto
dente á rua Licinio Cardoso n. 126, medico, 2 tenente,
Pimentel e de Palmyra Pinheiro Pimentel, nascida a.
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
2 de agosto de 1907, no Districto Federal, residente á
de Santa Thereza. (Qualificação
ex-officio.)
Travessa S. Vicente n. 14, funccionaria municipal, ca- THEREZA• RIBEIRO CARNEIRO (1.143), filha de Simão
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Gonçalves Ribeiro e de Narciza Gonçalves Ribeiro, nasGloria. (Qualificação
ex-officio.)
cida a 22 de outubro de 1902, no Districto Federal,
ANTONIA TERRA BELLO (1.130), filha de Carlos Pereira
residente á rua Gago Coutinho n. 43, funccionaria muTerra e de Elvira Vieira Terra, nascida a 3 de dezemnicipal, casada, com domicilio eleitoral no districto m u dro de 1897, em Valença, Rio dé Janeiro, residente á
nicipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
rua Copacabana n . 41 A, professora primaria, casada, LAURA PAULA COSTA SANTOS (1.144), filha de Carlos
com domicilio eleitoral no districto municipal de GloA. de Paula Costa e de Maria Dorothéa de M. Paula
r i a . (Qualificação
ex-officio.)
Costa, nascida a 25 de julho de 1882, no Districto F e deral, residente á rua Ypiranga n. 105, casa XII, func' ESTHER DA COSTA FERREIRA (1.131), filha de José Joacionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no
quim da Costa Ferreira e de Mathilde Carolina F e r districto municipal de Gloria. (Qualificação ex-of ficio.)
reira, nascida a 20 de janeiro de 1878, no' Districto F e deral, residente á rua D. Anna n. 62, funecionario mu- YERECÊ JOPPERT VALLIM (1.145), filha de Francisco
Mancos Leal Vallim e de Carlota Joppert Vallim, nasnicipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto
cida a 12 de novembro de 1900, no Districto Federal,
municipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
residente á rua S. Luiz Gonzaga n . 482, funccionaria
SEVERIANA DE OLIVEIRA (1.132), filha de Octavio de
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto
Oliveira e de Balbina Luiza de Oliveira, nascida a 23
municipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
de agosto de 1910, no Districto Federal, residente á rua CORDELIA DELF1NO DE AMORIM LIMA (1.146), filha da
Frei Caneca n . 348, funccionaria municipal, solteira,
José de Amorim Lima e de Georgina Delfino de Amocom domicilio eleitoral no districto municipal de Glorim Lima, nascida a 8 de julho de 1901, no Districto
ria. (Qualificação
èx-officio.)
• Federal, residente á rua Augusta n . 16, professora p r i maria, solteira, com domicilio eleitoral no districto muMARIA ZOZELIA BARBOSA DE CASTRO (1.133), filha de
nicipal de Santa Thereza. (Qualificação
ex-officio.)
Humberto Barbosa de Castro e de Lyra Barbosa de'Castro, nascida a 26 de dezembro de 1909, em ltaocára. Rio MARIA DELFINA DE AMORIM LIMA (1.147), filha de José
• de Amorim Lima e de Georgina Delfina de Amorim
de Janeiro, residente á rua Paysandú n. 103, funccioLima, nascida a 16 de agosto de 1900, no Districto F e naria municipal, casada, com domicilio eleitoral no dis' deral, residente á rua Augusta n . 16, funccionaria mutricto municipal de Gloria, (Qualificação
ex-officio.).
o
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Carmo n. 57, eornraercio, solteiro, com domicílio eleinicipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto
. toral "no districto municipal tíe Gloria. (Qualificação
municipal de.Gloria. (Qualificação
eai-nfflfíw.)
requerida,)
YOLANDA ALZIRA FERREIRA (1.148), filha da Luiz F e r reira e de Alzira Ferreira, nascida 'a 18 de setembro JESUS "DE SOUZA (1..162), filho de Braz Salvador de Souza
e de Leopoldina Thereza de Jesus, nascido'a 4 ú r abril
de 1912, no Districto Federal, residente ã m a Moura
de 1912, no Estado dó Rio de Janeiro, residente á rua
Brasil n , 62, funccionaria municipal, solteira, com doPeçanha Povoas n. 51, funecionario publico, solteiro,
micilio eleitoral no districto municipal d» Gloria! (Quacom domicilio eleitoral no districto municipal de Glolificação ex-offieio.)
'
ria, (Qualificação ex-officio.)
,
KAZARITA BGHENKEL'DE. MELLO E SELVA <1.149), fdbri
de Fausto Damião de Mello e Silva e de Maria Salientei . ALBERTO DE - OLIVEIRA (1.163), filho de Gustavo de Oliveira, i de Ü a m P i a . <ie Oliveira, aa%oido a 1 è agosto
de UeAlo e Silva, nascida a 44 ils VimveiAità-Axt
író
de 1903, no Estado do Rio de Janeiro, residente a rua
S. Borja, Rio Grande do Sul, residente á rua Almirante
Zanini n . l A, funecionario publico, solteiro, com doAlexandrino n. 290, funccionaria municipal, casada, com
micilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Quadomicilio eleitoral no districto municipal de Santa T h e lificação requerida.).
'
T'
reza. '(Qualificação
ex-officin.)
MARIA DE LOURDES CARDOSO GOMES (1,150), filha de ANTONIO BISPO BENJAMIM '(1.164), filho de Manoel da
Cruz Benjamim e de Salouoé Benjamim, nascido a 28
Elias Cardoso e de Justina Cardoso, imsuida a l de
de' outubro da 1895, no Estado da Bahia, residente à
abril de 1886, no Rio Grande do Norte, residente á rua
rua Felippe Camarão n. 107, funecionario publica, ca"2 de Dezembro n. 1Í0, funccionaria nummipul, casada,
sado, com domicilio eleitoral no-districto municipal de
com domicilio eleitoral no dislricto municipal tfe Gloria.
Gloria. (Qualificação
ex-offieio.)
(Qualificação* ex-officio.)
"
NA IR DE OLIVEIRA TARRE' (1,151), filha de Antônio de MANOEL JOSE' DA COSTA (1.165), filho de Atitouio AppolJinario José da Costa e de Deolinda Maria da Conceição,
Oliveira Tarré e de Maria da Gloria Tarré. nascida a
nascido a 17 de junho de 1896, no Estado do Rio de
29 de setembro de 1901, no Districto Federal, residente
- Janeiro, residente & Travessa S. Carlos a. 26, funecioá rua Aristides Lobo n . 229, funccionaria municipal,
nario publico,, solteiro, com-domicilio eleitoral no dissolteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
tficto muni&Ypal de Gloria. (Qualificação esc-of ficio.)
tis Gloria. (Qualificação-,
ex-officio.)
'AFFONSO FIGUEIRA .MACHADO (1.152), .filho d.; João Lo- CELESTE REMY (1.166), filha de Adòlphe Lucien André
pes Machado e de' Maria fsrabel Figueira Machado, nas- *
Remy e de Celestino Aniedôi Mago Remy, nascida a
cido a 20 de janeiro de 1397, no Districto Federal; m d - "
4 de dezembro d'e 1906, uo Districto Federal, residente
dente á rua Conselheiro Zaeharias n. 55, ofíiciai de
a rua Senador, Corrêa o. 42. domestica, solteira, com
Marinha, casado, com domicilio eleitoral no districLo
domicilia eleitoral,,nó districto municipal de Gloria.
municipal de Gloria. (Qualificação
cx-officio.)(Qualificação requerida.)
aNTONIO GOMES DA SILVA JÚNIOR (1.167), filho'de AnNAPOLEÃO CAVALCANTI DAMASCENO ( 1 . 1 5 3 ) f i l h o de
tônio Gomes da Silva e de Adelaide J e s u s , d a Silva,
João Vieira Damasceno e de Flora Cavalcanti'Damasnascido a 12 de maio dc 1897, no Districto Federal,
ceno, nascido a 6 de julho dc 1907. "em Malta Grande,
res'idente á rua Anna Nery n. 210, commercio,-.casado,
Alagoas, residente á ' r u a S. Clemente n. 250, casa 29. . - com domicilio eleitoral no districlo municipal "de Glomilitar, solteiro, com •domicilio , e l i t o r a l nu districlo
ria'. "(Qualificação requerida.) . . .
municipal de Gioria, (Qualificação
ex-officio.)
SEBASTIÃO ALMEIDA FREITAS (1.154), filho'de Antônio ZENAIDE DE ALMEIDA. NOGUEIRA (1.168), filha dí E u gênio Nunes Nogueira e de Adriana de Oliveira NoRangei de. Freitas e de Maria de Almeida Freitas, nasgueira, nascida a 21 de dezembro de J913, no Districto
cido a 25 de oatafero de ítiütl, no Uístnclo • IV.derul, resiFederal, residente' a-*-ma das Palmeiras n . 75, í u n c dente á rua do tíercado n. 25,' 2» andar, empregado
oionaria da Caixa Econômica, solteira, com 'domicilio
publico, soltíiro, com domicilio eleitoral no districto
eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
municipal de Gloria. (Qualificação .cx-officio.)
C3}—offÍC%0 )
'
HELENA ABpUCH (1.155), filha cie. Jorg» Nicolau-Abduch
e de Labibe Elias Abdueh, nascida a 17 de junho de JOÃO HENRIQUE CHAVES LOPES (1-169), filho. de Cezar
1916, no Rio Grande-dó Sul,, residente ã rua S. ChrisAugusto Lopes Ferreira 0 d e Margarida Lope^-Chaves
tovão n. 321-A, estudante, solteira, com domicilio elei• Ferreira, nascido a 5 de setembro de 1909, no " D i s t r i t o
toral no districto municipal do Glm-i.-i. (Qualificação
Federal, residente á Avenida Rio Branco n. 185,' esturequerida.)
""
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipai de Gloria. (Qualificação -eqjerida.) MARIA JOSE' CUNHA DE AMOIÜJl (í ,'l5ti), íillni. ds Arthur
Pires de Amorim e de Isabel Cunha cie Amorim, nascida ALBERTO HAAS '1.170». filio tíe Arthur Haas 9-.de. Mathilde Haas, nascido a 5 de agosto de 1897, no "Estada
a 3 de janeiro de 1901, no Estado do S. P;uilo, reside- Minas Geraes, residente á rua Ramalho Orttgão
dente â rua Soares Cabral n , . 26, empregada publica,
n. 9. engenheiro civil, solteiro, com domicilio eíeitoral
. solteira, com domicilio eleitoral no dislricto municipal
,Ko districto municipal de 'Gloria. - (Qualificação reciuedoiGloria. (Qualificação
cv-offieio.)
rsda.)
EDMUNDO MtRANDA"(l.Í57), filho dc. Francisca Rodrigues.
Miranda Filho e de Laud.clina Alvarenga Miranda, nas- ZAlftA "ROCHA LISBOA DOS SANTOS (1.171), í ü h a Se José
' de Aguiar Toledo Lisboa e de Lueinda Rocha 'de Toledo.
cido a l i_ ú" outubro de 1915, no D á tricto Federal,
Lisboa, nascida a "1 de outubro de 1895, 110 Districto
residente á rua Marquez de Abranttvs- n, 12, commercio,
Federal, residente-'á "rua Sebastião de Lacerda n. 6,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
,domestica,'casada, t o m domicilio eleitoral no districto
de Glória. (Qualificação 'fftíjuftrida.)
municipal de Gloria. -(Qualificação requerida.)
. JOSE" DOS SANTOS (1.158), 'filho de Aroldo Santos 'e dc
Victoria Santos, nascido a 16 de novembru de 1914. ADHEMAR SILVA DE OLIVEIRA ROCHA (1.172), filho do
Thiago de Oliveira ' Rocha e de Custodia Maria de Oli. no Estado cie Sergipe, residente á rua Jorge Ilutíge n. 78,
veira Rocha, nascido a 2 dc julho de" 1908, no EstadJ
• commercio, sol loiro, com domicilio eleitoral no districlo
do Rio, residente á rua Conde cie Baependy n . 53, communicipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
"- meroiante, solteiro, com domicilio eleitoral no distristo
DANIEL ..SOARES (1,159), filho de Manoel Soares e de Joa-' municipal de'Gloria. (Qualificação requerida.)
quina Rosa de Araújo, nascido a 12 de julho, de 1907,
no Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua Vis- DARCY GONÇALVES (1.173). filho.de Cherubim Gonçalves
conde -de Itabayauna . n . 43, operário, citiwlo.""ooai t i o - . e de Anna Cilano Gonçalves, nascido a 1 8 . d e agosto
de 1916, no Districto Federal, residente-á rua Condo do
micilio eleitorai no districto municipal cie Gloria. (QuaBomfim n. 318, estudante, solteiro, com domicilio eleilif icaçã o requerida .)
*
toral no districto municipa* de Gloria. (Qualiiicauo
HUMBERTO DA COSTA RAMOS (1.160),-filho de João da
requerida.)
,
,
„.„
_ . .
Costa Ramos e de^Àlzira Fcrrnira Kamof-;,' nascido a
16 de fevereiro de 1908, no Estado de Pernambuco, JORGE DA SILVA OLIVEIRA (1.174), filho ds Jose da
Silva-Oliveira e de Amélia da Silva Oliveira, nascido
residente á Praia do Flamengo n . 04, medico, solteiro,
, a 7 de janeiro de' 1906, no Districto Federal, residente
com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloá rua'General Câmara.n. 465, commercio,casado com
ria. (Qualificação requerida.) •- '
domicilio eleitoral no districto municipal- de Gloria.
AFFONSO DÜL NEGRO (1.161), filbo de Antônio Del Ne(Qualificação requerida.) ,
„„
, ,,.
.
•
gro e de Rosa Chiarelti, nascido a 11 de setembro de
1904, no Districto Federal, residente a rua Júlio do VICENTE FIDELIS PERONI (1.17») „ filho dc Vicente" P e 1

1
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rorn e de Carolina Fave-ri Peroni, nascido a 4 dí abril
de 19i0; no. Estado de. Minas Geraes, residente á rua
Leopoldo.n. 14, casa 6, commercio, casado; com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
JOAQUIM SIMÕES LOUREIRO (1.176):, filbo. de Manoel
Loureiro Simões. e- de Maria, dos Anjos, naseido a 7 de
junho de 18.75, em Portugal, residente á rua Áurea n. 96,
commerciante, casado, com domicilio' eleitoral no districto^ municipai de Santa Thereza.
(Qualificação

rua Miguel Servantes n. 2.9, commercio, solteiro com
domicilio eleitoral no districtoi municipal de Gloria
(Qualificação requerida.)
CLÁUDIO TAVARES DA SILVA (,1.190),, filbo de Alberto
Tavares da Silva e de Ermelinda Souza Tavares nascido a 8 de janeiro de 19.13, no Districto. Federal' residente á rua Tenente Costa n. 161, commercio, solteiro,
com domicilio, eleitoral, no districto. municipal de- Gloria. (Qualificação requerida.)
JACOB SCHNEIDER (l'.,191), filho, de Moysés Schneider e
de Tesipora Schneider, nascido, a 8, d e abril de 1886,
em Pessarobia (Rússia), residente, á rua Senador. Vergueiro n.. 88,, commercio, casado, com- domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
requerida.)
SCYLLA SCHNEIDER, (.1.192),,, filha, de Luiz. Constantin
e de Clara Constantin, nascido a 20 de janeiro de- 1900,
em Seeurene (Rússia), residente á rua Senador Vergueiro n . 81, domestica, casada, com domicilio; eleitoral no districto munieipal de Gloria.
(Qualificação
requerida.)
OLAVO MARTINS DA COSTA CRUZ (.1.193),. filho de Dilermando Martins da Costa Cruz e: de Maria Antonietta
Lobato Cruz, nascido a 25 de. abril, de 1916, em Minas
Geraes, residente á rua Conde de Bomfim n. 604, estudante; solteiro, com domicilio, eleitoral no districto) municipal, de Gloria. (Qualificação requerida.)
«
OSIRIS PIMENTA DA CUNHA (1.194), filho de Antônio
Pimenta da Cunha e dc Marina Alves Pimenta da Cunha,
nascido a 3 de dezembro, d» 1909,, no Rio Grande do Sul,
residente á rua Monte Alegre n. 6, estudante, solteiro,
com domicilio eleitoral, no. districto municipal de. Gloria. (Qualificação requerida.)
AltYLDES PEREIRA BASTOS (1.1.95)., filho de Germano
Pereira Bastos e. de Graciodâ- da Silva Bastos, nascido
a 25 de setembro; de. 1913, no Districto Federal,, residente á rua' Pessoa de Barros n. 61, commercio-, solteiro, eom domicilio eleitoral no dislricto municipal de
Gloria. (Qualificação, requerida.)
FRANCIS, WALTER HIME JÚNIOR (1.196), filho de Francis
Walter Hime; e de Verônica Fresland Hime, nascido a
19; de janeiro de 1911, no Districto Federal, residente
á rua S. Clemente n. 408; commercio; solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal d e Gloria.
' (Qualificação requerida.)
OSWALDO SOARES CHAGAS (1.197), filho de Raul- Justiniano das Chagas e de Eurydice Soares das Chagas,, nascido a 16 de' fevereiro-- dè 1912', no Districto Federal,
residente á rua Bolívar n. 164-, estudante, solteiro; com
domicilio eleitoral no districto municipal d e Gloria.
(Qualificação requerida.)
SATURNINO MOREIRA MARQUES (T.19'8),. filho de Joaquim,
dè' Souza Marques e d'e Maria da Representação- Moreira
Marques, nascido; a 28 de novembro de 1884, no Distrieto- Federal, residente á rua- Bella d.e S. João- n. 198,
commercio, casadb; com domieiiio eleitoral no, districto
municipal de Gloria. CQuaiificação requerida;,.);
JOÃO SOARES FERREIRA (-1.199.), filho dè: Pedro Soares
Caldeira Sobrinho e d e Anna Soares- Caldeira,,, nascido
a. 24 dè maio de. 1891, no Districto Federal'-,, residente
á rua- Dias de Barros n. 65,. commercio, casado,, com
domicilio eleitoral no distrieto municipal d'e. Gloria.
(Qualificação requerida..,)
OSCAR DE FIGUEIREDO BARRETTO (1.200), filho- dè
Francisco Muniz Barretto e de Lavinia de Figueiredo
Barretto, nascido a, 41 de. março de 1916;, no EStadO de
S. Paulo; residente á Ladeira da Gloria n. 162; estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no. districto m u nicipal tfe Gloria. (Qualificação requerida.)
Rio,, 3.0 de; agosto de 19-34. — A. Botelho.

ARLINDO DE-'ARRUDA (1.177), filho de Manoel de Arruda
e de Amélia de Arruda, nascido a 17 de maio de 1889,
no Districto: Federal, residente á rua Alice n. 4, m o torista, casado, com domicilio, eleitora! no districto m u nicipal de Gloria. (Qualificação- requerida.)
GUILHERMINA FIORILLO (1.178), filha de Luiz Fiorillo
e de Phiiomena Bruno, nascida a 25 de j u n h o de 1903,
no Districto Federal, residente á rua. Nascimento Silva
n. 299, domestica, casada, com domicilio' eleitoral no
districto municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
HERMINIA COUTINHO GONÇALVES ( í . 17-91, filha de Antônio José Gonçalves e de Elvira Coutinho Gonçalves,
nascida a 8. de dezembro de 1907, no Estado do Espirito Santo, residente á rua Carvalho- Monteiro- n! 37,
funceionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no
districto munieipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
ARISTIDES RIBEIRO DE ALMEIDA (1.180), filbo de Antônio de Almeida Pinto e de Andreza Ribeiro- de Almeida
Pinto, nascido a 15 de março de Í9íf. no Districto
Federal, residente á rua Barão de Mesquita n. 1.022,
commercio, solteiro, com domicilio- eleitorai no districto
municipal de Gloria. (Qualificação requerida.)
JOSE! DA. CRUZ CASTOR (1.181), filho de João da Cruz
Casíor e de Francisca Gabriella Castor; nascido a 5 de
setembro de 1906, no Eslado de Minas Geraes,, residente á- Travessa S. Carlos n. 16,. commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Glor i a . (Qualificação requerida.)
SAMUEL AUGUSTO ROCQUEMAC DOWELL (1.182), filho
de Affonso Ligu-ore da Gama Costa Mac-Doweít e de
Emilia Da La Rocque Mac-DowelT, nascido a 17 de setembro- de 1912, no Estado do Rio de Janeiro, residente á
r u a Marquez d.e Olinda n„ 90, funecionario publico solteiro, com- domicilio eleitoral no districto municipal de
Gloria. (Qualificação requerida..)
OLAVO NERY PEIXOTO' (1.183), filho de Felippe Nery
Peixoto e de Luzia Nery Peixoto-,.nascido a 1 de janeiro
de 1909, em Parãhyba do Norte, residente á rua Leopoldo n. 270; casa 3, commercio,, casado, com domicilio
eleitoral' no. districto municipal de Gloria. (Qualificação
requerida.,)
JÜLIO CARNEIRO' DA CUNHA (1.184), filho de José Pedro
Carneiro da Cunha e de Maria Julia Carneiro da Cunha,
nascido; a 14 de setembro de 1904, no. Esfadc de Alagoas, residente, & rua Paula Britto n. 18, commercio,
solteiro, com domicilio' eleitoral no distrieto municipal
de. Gloria. (Qualificação requerida.);
HUGO SEGADAS' VIANNA (1.185),, filho de Mario Segadas
Vianna e de. Beatriz: Salgado Segadas Vianna,. nascido
a 1 de agosto de 1913, no Districto Federal, residente
á rua Anna Nery n. 562, professor,, solteiro-, com domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. íQualificaçãoex-officio.)
JOÃO CLEOMENES MACHADO (1..186) , filho de Domingos
Machado, e. de Maria Francisca de Paula Machado, nascido, a 27 de maio: de 1902, no Estado der S. Paulo, residente á Avenida Passos n . 33, medico,, solteiro-, com- domicilio eleitoral no districto municipal de Gloria. (Qualificação
ex-officio.)
RAUL CHAVES' (1.187), filho de José Chaves e de Armandina Vieira, nascido a 19 de setembro de 1900, no DisOITAVA ZONA ELEITORAL
trieto Federal, residente á rua Mattos Rodrigues n. 50,
commercio, casadb, com domicilio eleitoral no districto
(Districtos municipaes de Rio Comprido e: Audaraby)'
municipal de Gloria. (Qualificação requerida:.)
JOSE' DA COSTA SOARES (1.188), filho, de. Geronymo, d a
Jíriz, — Dr. Raul Camargo
Costa. SOares e de: Amélia Rosa da. Silva,,. nascido: a 19
de março de 190,1, no. Districto Federal,, residente á.Tua
Faço publico para os fins dos arfs. 43 do Código, e 25
Annita Garibaldi. n . 15, operário,, solteiro, cõm; domi- do- Regimento dos; Juizos e Cartórios Eleitoraes; que, por este
cilio eleitoral; no. districto: municipal de Gloria. (Qua- Cartório e Juizo. da 3 Zona-, Eleitoral, estão- sendo, processa^
lificação requerida.)
dos. pedidos; dè' inscripção, dos seguintes: cidadãos:
JOSE: M A R T I N H O VIANNA (1.189), filho de José Nunes, MANOEL, DIAS. 'REGUFFE çn. 3bt), folho áe; Manoeli GonVianna e de MareeHina Rodrigues Vianna, nascido a
çalves Reguffe e de Maria Dias da Silva Reguffe, nas30 de janeiro de 1895, no Estado do Rio, residente á 1
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cido a 8 -de setembro de 1902, n o .Districto Federal, r e cto municipal do Rio Comprido.. ÍQualificação .requesidente á rua Dr.. Agra n . 25, commercia, casado, corn
rida, B . E . , ,n. 1.298, SS" ,zona,)„
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. JOSE' ANTONIO DE OLIVEIRA ;(1..5ááj, filho d e José An•(Qualificação requerida, B.. E . , n . l..'87.6„ 8" zonal).
•toriio e de Maria .Angélica, nascido a 22 de. abril de
JOf&E' OUHIMSftlG ÜE MELLO ,(1.. 30£:)., filho üe João Cor1904, em Minas Geraes, residente £. r u a 'Zead ,n. 32, ©pedeiro de Mello e de Alzira 'Cordeiro 'Guimarães, -nascido
rarí:o, casado com domicilio eleitoral n o distíicto m u a 21 d e fevereiro de T899., no Districto .Federal, r e s i - •
nicipal de Andarahy. íQualiíica.ção requerida, '£„ E . ,
dente á r u a Monte Alverne n, .97, operário,, casado, com
n . '3.128, '6 .zona antiga,)..
domicilio eleitoral no districto municipal de Andar-any, JOÃO CARLOS DE GARVALHO ((1.315)),, filho d e Antônio
. 'fQuatiílcação requerida. B . E„, .n. l.'9T0„ .'8° .zona').
Joaquim de 'Carvalho -,e de Delpliilina Rosa d e .Araújo,
•OCTAVIO DE SOUZA BRAKDSO (H..-303,), filho de Gabriel
nascido a 23 de dezembro de 1879, em Braga, ..-Portugal,
rie Souza Brandão e de Anastácia Cândida,da Conceição,
•residente á r u a Aguiar n . 47, eommercio, -casado, com
•nascido a 18 de dezembro de 1892, Estado do Rio de J a domicilio 'eleitoral ,no districto .municipal d e Andaneiro, residente ã r u a Cassiano ,n. 1'8. .solteiro, icom dorahy,
:(-QualjiiKtção requerida, B . E,., ,n. l.,355, 8
micilio eleitoral n o districto municipal d e Andar-a-by,.
zonal.
(Qualificação requerida, J3. E.„ >h. .ã91, '5 zona).. . •' OSÓRIO JOSE' DE MATTOS t i . 3 1 6 ) , filho,de Deolindo José
JAYME FERNANDES GARCIA .Í1.3D4:),, filbo d e ' Manoel
de Mattos e de Oiiviu B"rnardiEa Malt-cs., K-asciod a 12
.Fernandes Domingues e d e Conceição Garcia F e r n a n de -março de 1-906.. ern ;Nictheroy, Estado do Rio de .Jades, nascido a 28 de fevereiro de 1,914, .no Districto F e neiro, residente á r u a dos Cardosos n,. '270, operário
deral, residente á ;rua .'Zamerihoff n . 41, estudante, solpublico, solteiro, com (domicilio eleitoral no districto
teiro, com domicilio eleitoral no districto inunici.pail d o _ ^ municipal*,de Andarahy. ,'(:QuaIificaç'ão ex-oj ficio, B . E .
Rio Comprido. '(Qualificação requerida. B . E., n. 1.34o,
'70,: r zona).
'8 -zona).
.'
.
LEODEGAfllO DOMINGOS DOS SANTOS ((1.317)„ filho de
Beraldo Josc dos 'San!os e de Maria de 'São Pedro dos
HENRIQUE RíGHARD 1(1.305,), filho de Gustavo Rictard e
Santos, nascido a 6 de julho de '191.-5, n a Bahia, reside Maria.do iRosario Ostina -SbarM: nascido a :3 de agosto
dente ã rua dos Arcos n„ .24, casa 30, operário, .solteiro,
de 1888. em Florianópolis, Estado de Santa Catharina,
com domicili& -eleitoral no districto municipal -de Annesideiite á .roa Corrêa Dutra n . .164, advogado, soldarahy.. (Qualificação ex-officio,
B . E . , ,7.3, n . 501,
itei.ro, com domúcáilio eleitoral mo districto -do Rio ComB" .zona).
prido. .(Qualificação, requerida, B , E , . , . n . 841, 8"
OSCAR RODRIGUES FACIIIXA ((1.318). fillio de José R o - '
zona)..
drigues Fachina e de Cecília Maria da 'Silva Fachina,
ABÍLIO «CARVALHO PEDRA .(1.306), filho -de José F e r r e i nascido a 1S de .agosto' :de ilí90'8, era- Victoria, Estado" de
ra -ferira e de- Idelvira de Carvalho Pedra, .nascido a 20
-Peruambucei, jesiãente ã r u a das Flores n , 29., militar,
d e setembro d-e 1898,.roa .Par.ali.yba do Sul, Estado' d o
casado, tcom domiciTio eleitoral.'no districto municipal
'Rio de .Jíaneiro, residente á rua Araújo (Porto Alegre
•de*Anda-rabj• íQiialifjcação éxkoffwio,
,B, E . '77, 8",
••. m.. -56, BOEfiTriercio, casado, i c o m ' d o m i c i l i o eleitor.a'1
no
zona,)..
requerida. B;. E.. n , -'27:9, sB* .zoa)n.;* •
JültACIí iPlNHElRG^ DE ' M©RAES CAVALCANTI .'(4.307), ADAMiASTOR D.1ÃS D E PINHO (1...3.1:9.)„ .filho âe .José Dias
de Pinho e de Adelina Gomes de "Pinho, aasciflo -a 9 de
filha de. Francisco de Moraes 'Cavalcanti e de Ri'ta P i agosto d e 1,9.0.3, no Districto Federal, pesidente -á r u a
nheiro rde .Moraes Cavalcanti, .nascida a -24 d e setembro
fflunlz Freire .n. 56, fad-vogado, ca-sado, com domicilio
de 3.909,-em. P o r t o Alegre, Estado do R-io <Gr«ndhe d o Sul.
.eleitoral ,no <d'istricto .municipal ;de Andarahy. (Qualiresidente á rua Oito. -de Dezembro n . 1:39, funccionaria
ficação requerida, B„ E.., n.. 5.567,, 6 aona antiga').
•publica, solteira, cem domicilio 'eleitoral no districto
"LUIZ ,'CÂ'ltNEri.b DE CASTRO E .SILVA '(1.320)), filho de
municipal dc Andara by. •(Trairefercnoia').
Manoel iP.onga.rd de Castro e Silva e de Deborãh CarALVA il O MARQUES DE OLIVEIRA '(1.3'0'8J, filho d e 'Ismael
neiro de Castro e Silva, nascido a 23 d e janeiro ,de 1903,
M;atr.q.!.ies d e fOliveTra -e .'dc ü e r n a r d i n a Machado -de Olim vCapital Federal, residente á- avenida Paulo de F r o n veira, nascido a '25 de 'anril d e U911, no Distrieto F e tin n . -407, militar, casado com domicilio eleitoral no
'dersfl, residente a r u a dos 'Coqueiros n . '54, commercio,
^istricto muEbicüpal do Rio , Comprido.. (Qualificação
-'eoltei.ro, - c o m domfctlio -eleitoral n o districto municipal
.ex-officio, B. E . 77., 8* .zona)„
de Andaráby. '('Qualificação reguerida, B . E.,, n . 940,
AGGÈQ HENRTQUE IDE SOUZA .(1 .'321,), filho- de Henrique
8 zona).
Severino âe Souza e d e Isabel Benigna de 'Souza, .nasciMARINA MOREIRA MONTEIRO (1.309,),, filha de Arnaldo
do a 6 de agosto de '1885, em Limoeiro do Norte,- Estado
Morerra Monteiro e d e Ida -da 'Graça Moreira Monteiro,
-de Pernambuco, .residente ú rua P.araná n . 187 -casa ild,
, nascida a 10 de abril de lâ'13, -rro Districto Federal, re»
imilitar, -casado,, icom- domicilio -eleitoral no districto
•si dente -á r u a Visconde de Santa ísahel • n . 91, -fcasa 7, j__ .mnnícipiál d e Andarahy. '(Qua-lificaíção ex-o'f.ficio, B .
funeciona-ria 'puT/líca, solteira, <e>xm,"domicílio 'eleitoral
E,. ,79, T3-. Í2„ 7" ,zona.),.
iio districto municipal d e Andarany. ('Qualificação r e - CH.RJ.STOVAM 'V.TEIRA DA COSTA f(1...32'2), m h o de .Augusto
querida, B . -E.„ n . 1.344. -8 zona''),
Vieira da Costa e d e Julieta Vieira da 'Costa, nascido a
JOS1NO DO NASCIMENTO FERREIRA E 'SILVA
F E I O ,
1.8 de março d e 1902, em Uuriityba, Esl-aflo õe .Pa-ranâ,
(l.'3'fO;), filho de" Josino d e Nascimento "Ferreira <e Silresidente ã rua Escola Maior do- Exercito, o-Ifrcial _ do
va e âe Maria'Rosa de Assumpçlq, nascido -a '15 de
Exercito, casado, com domicilio eleitoral no
districto
•agosto de 1893, no Districto Federal, -residente á r u a
municipal de Andarahy. (Transferencia),.
.Magalhães Castro n . 185, 'pnaT-maceutico, -casado, com JOÃO iCLIMACO DA ROCHA M..323), filho de João Maxidomicilio eleitoral no districto municipal d e Andarahy.
miano da T.ocba e de phiiomena d a Rocha, nascido a 20
'(Qua/!ficação requerida, B . IE., :n. '544, 10 zona).
.de dezembro de 1890, em Escada, Estado d e Pernam'MARIA TOTZA DE MORAES MACEDO '(1,3 i r ) , filha de
buco, residente .â r u a Carolina Machado n.. 3.1, militar,
Antônio Eva-rMo' de Mora-es 6 'de Aleirawdrina -da Costa
.casado, .com domicilio eleitoral no districto municipal
•FeTreira, nascida -a !'5 d e -março -de T907, n o Districto
de-Andaralij'. .(ÍQualificação ex-officio, B . E . 75„ n . 2,
Federal, iresidente ã r u a do:'Senado n.''3'35, ^professora,
17 -zona')..
.casada, -com domicílio n o •dlstaieto matócípal 'de Anfla- ,MARTO PEREIRA ,(1.324),, filho'de Vlr.gilio Pereira e de
T.ahy, ^Qualificação requerida, B . E},, n . '2.439, '2 '-zona
"Wálfrida Menezes "Perema, nascido a '23 de julho de
antiga').
- ' 19.08', em Massap-ê, Estado do -Gear.á, residente á rua
ESEOUIEL' BAITTSTA DE ARATJJO PINHEIR'© (1.312),
João Amaral n„ B'2, militar., casado, com domicilio 'eleifilho de Esequlel "Baptista d e Araújo' IPinheiro -e -de
toral .uo dislricto .municipal de Andarahy. ('QualificaIdalina Caldas Baptista Pinheiro,, nascido a M) ele no•cão BX-ofifMo, ~B.. E„ 75, n . 2, 7» zona').
vembro de 1902, em Macahê, Estado ,<do -Rio de Janeiro, MELLITO ALVES ,(L.32 5), filho d e Jos.ê .M-artiniano Alves
Tesidente ü r u a Martins Ferreira, empregado
federal,
ê e iSouaa e d e Berpetua Augusta Alves, nascido a 29 de
•casado,, com -domicilio «eleitoral no fdistrietu muniicipal
agosto de '1B97, em Patrocínio, Estado de IMinas Geraes,
do 'Riu 'tiomprído. '('Qualificação ex-officio', B . E . , 1*
iresidente á avenida Thomé d e Sonaa n . £4, militar, solzona 'antiga'),,
iáiro.- icom .domicilio 'eleitoral no -districto municipal de
DAÜDOMTA DE ©RAN-GA f('l.'3T3), filha de Julieta de
Aíidamahy,. ÍQu-aTifieação ex-officio, B . _E., 75, n . 2,
França, nascida a 1.0 de agosto de iW&h, no -Districto
'7 zsnay.
'(Federal, residente á "rua Marquez de "São Vicent-e n . '48'3, •ICVRIAGO LOPES FEREIRA í l . 3 2 « , filho dé João José LooawtHeroíB, soEbe&ra, -com donireülio eMt'©ra?l -no 'distripes-'Pereira e de Antonia l o p e s Pereira, nascido a 16
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de março de 1869, na Parãhyba do Norte, Estado da
Parãhyba do Norte, residente á rua Barão de Bom Retiro n . 854, militar, casado, com domicilio eleitoral no
districto
municipal de Andarahy.
(Qualificação exofficio, B . E . 19, n . 682, 8 zona).
MANOEL GONÇALVES DA ROCHA (1.327), filho de Antônio Gonçalves da Rocha e de Maria Gonçalves da Rocha,
nascido a 4 de junho de 1895, em Bragança, Estado cie
Pernambuco, residente á .estrada Oetaviano n . 25, militar, casado, com .domicilio no districto municipal de
Andarahy; (Qualificação ex-officio,
B . E 79 n . 2, 7
zona).
ANTÔNIO PIO DE LIMA (1.328), filho de Henrique de Lima
e Silva e de Vicentina Teixeira da Silva, nascido a 11
de julho de 1901, em Angra dos Reis, Estado do Rio de
Janeiro, residente á rua Júlio César n . 67, militar casado, com domicilio no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação ex-officio, B . E . 77, 10 zona).
JOAQUIM SILVESTRE DE FARIA (1.329), filho de João
Silvestre de Faria e de Maria Thereza de Faria, nascido
a 1 de março de 1902, em Pedra Branca,-Estado de Minas Geraes, residente á rua Uberaba n . 74, casa 12, mT""litar, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio,
B. E.
77. n . 1, 8 zona).
LUCY MOREIRA DE BARROS (1.330), .filha de Euclydes
Barbosa de Barros e de Norina Moreira de Barros. nascida a 26 de maio de 1912, no Districto Federal, residente á rua Conselheiro Barros n . 3, funccionaria publica,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Rio Comprido. (Qualificação ex-officio, B . E .
78,
4 zona).
LU CINDA CAMAZ MAGALHÃES (1.331), filha de Antônio
Gonçalves Caamaz e de Etelvina Severino Camaz, nascida a 26 de julho de* 1890, no Districto Federal, residente á rua -Aurelia n . 13, funccionaria
municipal,
viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Andarahy.. (Qualificação ex-officio,
B . E . n. 26.289,
4 zona antiga).
HILDA NUNES FAULHABER (1.332), filha de Francisco
Arau.io Porto Al gre Faulhaber e de Georgina
Nunes
Faulhaber, nascida a 11 de julho de 1913, no Districto
Federal, residente á rua Leopoldo n . 133, professora,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
dc Andarahy. ..(Qualificação ex-officio,
B . E . 74, 7
zona).
MARIA BRIGIDA PEREIRA DA SILVA
(1.333), filha
de
Manoel Ignacio Pereira, da Silva c de Dina Souto da
Silva, nascida a 8 dc outubro de 1906, no Districto F e deral, residente á rua Itapirú n . 307 funcionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal do Rio Comprido. (Qualificação ex-officio,
B.
E- 79, n . 62, 7 zona).
DUHTLIA FRAZÃO GUIMARÃES (1.334), filha de Thiago
Guimarães e de Mariana Frazão Guimarães, nascida a
6 de janeiro de 1913, no Districto Federal, residente ã
"rua Leopoldo n. 204, professora, solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação ex-officio, B . E . 78, 4* zona).
ANTÔNIO PINTO DA SILVA (1.335), filho de Manoel Pinto
da Silva e de Maria Claudina Conceição, nascido a 3 de
íjgost!. tit laiM, «n, Vorrjgal, residente á rua Barão ds
Cotegipe n. i 47 funecionario municipal
casado com
domicilio eelitoral no districto de Andarahy. (Qualificação ex-offiçio. B . E . 71, 7 zona).
JANETTA BUDIM (1.336), filha de Abrahão Budim-e de
Livia Budini, nascida a 15 de dezembro de 1914, em
Santa Maria, Estado do Rio Grande do Sul, residente á
t u ? Santa Alexandrina n . lb, funccionaria
municipai,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Rio Comprido. (Quaalificação ex-officio, B . E . 78,
4 zona) .
NA1R DA VEIGA CABRAL (1.337), filna de Henrique da
Veiga Cabral e de Henriqueta Ferreira da Veiga Cabra!,
nascida a 4 de abril de 1913, no Districto Federal, residente á rua General Silva Telles n . 8, funccionaria p u blica, solteira, com domicilio eleitoral rio districto m u nicipal de Andarahy. (Qualificação
ex-officio,
B. E.
a

a

a

a

a

a

n

a

a

a

a
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7* zotici)

NOEMIA ROCHA DUARTE DE OLIVEIRA (1,338), filha de
Joaquim Antônio da Rocha e de Alice Augusta da Costa
Rocha, nascida a 10 de setembro de 1893, no Districtc
Federal, residente á rua Conde de Bomfim n . 544.
a p . 12, professora, casada com domicilio eleitoral no

distrieto municipal
de Andarahy.
(Qualificação
<:;•officio, B . E . 74, 7 zona).
LINCOLN CHAGAS DE ALMEIDA COTTA (1.339), filho 0.0
José Felix de Almeida Cotta o de Castorina das Chaga-:
Bastos, nascido a 28 de julho de 1897, uo Districto F e deral, residente á rua Barão de Itapirú n . 53, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
ex-officio,
B . E . 26, 4 zona antiga; . '
ELZA DE ARAÚJO SILVA (1.34C), filha de José
Araújo
Silva e de Miquilina Rosa da Silva, nascida a.9 de junho
de 1914, no Districto Federal,, residente á rua ' Gama
- n . 128, operaria, solteira, com domicilio eleitoral
no
districto municipal .de Andarahy. ÍQualificação
cxofficio, B . E . 73, n . 89, 8" zona). GUSTAVO CÉSAR DA ROSA (1.341), filho de Cesario César
da Rosa e de Rosalina Moreira da Rosa, nascido a 13 de
fevereiro de 1902, no Estado do Rio de Janeiro, residente á travessa G n . 79, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal, de Andarahy.
(Qualificação ex-officio, B . E. 73, n . 55, 8 zona).
JESUS CORRÊA (1.3.42). filho de Manoel Corroa e de Olympia Corrêa, nascido a 19 de abril de 1901, no Districto
Federal, residente á rua Alegria n. 175, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação ex-officio.
B : E . 73, n . 47,
8 . zona).
VENOESLAU JOSE',GOUVÊA (1.343), filho de José Gouvêa
Nazaro e de Cassiana Maria da Conceição, nascido a 18
de maio de 1888, no Estado de Minas Geraes, residente
á rua Edith Carlos n . 25, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal
de Andarahy.
(Qualificação ex-officio, B E . 73, n. 52. 8 zona).
FRANKLIN ARMANDO MIRANDA (1.34 4). filho de Agostinho Alberto Miranda e' de Josephina da Costa Miranda,
nascido a 18 de junho de 1905, no Estado do Rio de J a neiro, residente -á rua Anna Nery n . 210, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação ex-of ficio* B . E . 73, n . 00) .
OSÓRIO CÉSAR DA ROSA (1.345), filho de Cesario César
da Rosa e de Rosalina Moreira ua Rosa, nascido a 8 de
novembro de 1893, no Estado de Minas .Geraes, residente á rua João Rodrigues, operário, casado, com d o micilio eleitoral no distireto municipal de
Andaia'iy.
(Qualificação ex-of feio, B . E . 73, n . 54).
ÁLVARO MACHADO (1.346), filho de Osvaldo l.opes Machado e de Silvina Joaquina Gomes, nascido a 15 de
julho de 1907, no Estado do Rio de Janeiro, residente ã
rua Mattos Rodrigues n . 43 casa 4, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal d? Andarahy.. (Qualificação ex-officio, B . E . 73, n. 383, 8«
a

a

a

a

a

CARÍ OS'Ò.IZIO JÚNIOR (1.347), filho cie Carlos L>-.2'io e-de
Olivia Vieira de Jesus, nascido a 21 de dezembro de
1912, no Districto Federal, residente á rua Barão
dí
Bom Retiro n . 425, operário, solteiro, com domicilio
è'eiloral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio, B . E . 73, n . 532).
PERYCLTSSE PACHECO DA STLVA (d.348). filho de Do' mingos Antunes da Silva e de Julia Pacheco da thlva
nascido a 31 de maio de 1912, no Districto Federal, r e sidente á rua Barão de Mesquita n. 184, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Ai.darahy. (Qualificação ex-officio, B. E . , 73, n. 351).
ADALBERTO ALVES DA SILVA (1.349), filho de Guilherme Alves da Silva e de Maria Nathalina Machado da
Silva, nascido a 3 de dezembro de 1911, no Districto
Federal, residente á rua Torr«s Homem n. 25, opero rio,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahv. (Qualificação ex-officio, B . E . 73. n. 536).
ANTONIO SOARES DE OLIVEIRA (1.350). filho de F r a n cisco Soares de Oliveira e de Libania Alves Durval,
nascido a 16 de setembro de 1900, no Districto Federal,
residente á rua Barão de Mesquita n. 858, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Andarahv. (Qualificação ex-officio, B . E . 73. n . 4 ) .
MANOEL GARCIA VIDAL (1.351), f ilho~ de João Garcia Casar',;! e dfc Meiced«j Vidal Y Guerrero, nascido a 19 de
novembro de 1898, no Districlo Federal, residente á rua
da Quitanda n. 57, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio. B . E . 73. n . 7 6 ) .
ADOLPHO PEDRO DE ALCÂNTARA (1.352), filho de Manoel Pedro de Alcântara e de Emilia de Alcântara, n a s -
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• ciüu a 11 de julho de 1888, nò' Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Gama n . 23, operário, casado, com
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Andarahy.
íQiiai;ii£açàu ex-officio, B , E . 73, h. 26).
OLYMPIO SALGADO (1.353). filho.,de Augusto Salgado e
de Arminda de .Jesus, nascido a 1 de setembro de. 1912,
nd Districto Federal, residente á rua Barão do Bom Retiro n . 489 operário, solteiro, com domicilio
eleitorai
uo districto municipal de Andarahy, (Qualificação exofficio, B . E . 73, n . 9 6 ) .
TÚLIO ANTUNES DA CUNHA GUIMARÃES (1.354), fillio
de José Antunes da Cunha Guimarães e de Dagmar B r a ga Guimarães, nascido a 28 de fevereiro dé 1902, no
Dislricto Federal, residente á rua Jorge Rudgé n . 16,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, B. E . ,
n . 10.297, 6 zona ,antiga).
IDAL1NO MELLO FILHO (1.355), filho.de Idalino Mello e
dè Benedicta Mello, nascido-a 6 de fevereiro de 1905,
Estado de São Paulo, residente 'â' rua Tavares. Ferreira
n. 4. operário, solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
ex-officio,
B. E . 73. n . 90).
'
MANOEL GOMES DA CONCEIÇÃO (1.356), filho^de
Maria
Rosa de Jesus, nascido a 14 de janeiro-de" 19Ó5, em
Aguada de Cima, Portugal,• residente á . r u a Dois de F e - .
vereiro "n. 11, motorista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy,, (Qualificação
requerida, B . E . n . 10.395, 6" .zona). .'
v r o . N Í A LEOPOLDINA JANSEN MÜLLER
(1.357). filha
de Hemeterio Bordeaüx Jansen
Müller e de
Eugenia
Jansen Müller, nascida, á 25 de junho de 1915. no Districto Federal, residente á rua Visconde de Santa Isabel
n . 56, estudante, solteira, com domicilio'eleitoral
no
districlo municipal de Andarahy, (Qualificação requerida, B . E . , n . 1.042, 8 " z 0 n a ) .
MARIA DE LOURDES TEIXEIRA (1.358), filha de Álvaro
Teixeira e de Ceeilia de Jesus Teixeira, nascida a 18 de
novembro de 1914, no Districto Federal, residente á
avenida Passos n . 25, estudante, solteira, com domicilio
eleiloral no districto municipal de Andarahy. (Qualif i c a ç ã o requerida, B . E i , a . ' 902; 8' zona).
SILVINO LUIZ ALVES (1.359), filho de Gornelio Luiz Alves e-de Bemvinda Alves, nascido a 9 de outubro de
1904, no Dislricto Federal, residente- á tua
Visconde
Santa Isabel n . 33, commercio, casado, com" domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificarão requerida, B . E . , n . 1.039, 8 zona).
JOSE' TAVARES BORDEAÜX REQO (1.360), filho de Cândido Bõrdeaux Rego e de Anna Tavares Bordeaüx Rego,
nascido a 5 de julho do 1913, no Districto Federal, residente á rua Visconde de Santa Cruz n . 56, estudante,
solteiro, com, domicílio eleitoral no . dislricto municipal
de Andarahy; (Qualificação requerida, B, E , , n, 1,032,
8* zona)
MARIA ANTONIETTA ZICARI (1.361), filha de João Zicari
e de Affonsina Giagliano Zicari, nascida em 24 de janeiro
de 1904, no Districto Federal, casada, professora m u n i cipal, com domicilio eleitora) no Andarahy, residente á
rua. Corrêa dc Oliveira-n. 17. (Qualificação-requerida,
8° zona. f
ANNIBAL GOMES FARIA (1.362), filho de Ricardo Gomes
Faria e de Julieta Maria Sespes, nascido em 22 de feve•reiro de 1902, no Districto Federal, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no Andarahy, residente á rua Dr.
Sattamini u. 130, casa 12. (Qualificação requerida, n u mero 2.279, 4 zona.)
.
' • • •
ANTENOR DOS SANTOS (1.363), "filho de José dos, Santos
Mello e de Felismina -Rosa da Silva, nascido em 28 de
março d-e 1908, no Districto Federal, operário, solteiro,
. com domicilio eleitoral no Andarahy, residente á rua
•Campinas n . 122. (Qualificação requerida n, 244, oitava
zona.)
ANTONIO PONTES DEODORO'DA SILVA (1.364), filho de
Antônio' José da Silva e de Elizia Maria da Conceição,
nascido em 10 de abril de 1902, no Dislricto Federal,
Operário, solteiro, com domicilio eleitoral no Andarahy,
•' residente â rua Delta n.. 19.
(Qualificação requerida,
n . 330, 8 -zona.)
WALDEMAR DE SOUZA PEREIRA (1.365), filho de Vicente
José Pereira e de Carolina de .Souza Pereira, nascido no
Districto Federal; operário, solteiro, com domicilio eleitoral no Andarahy, residente á . r u a P-etroooehmo n . 72.
Qualificação "ex-officiò", n . 346, 8 zona.)
a

a

a

a

a
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L\ AitioTO J u S E DE FRIAS (1.366/, filho de Alexandrina
Soares de Frias, nascido em"21 de outubro dé 1912, no
Estado do Riõ de Janeiro, Solteiro, operário, com domicilio eleitoral no Andarahy, residente á travessa Affonso
. n . 16. (Qualificação "ex-officio'V'n-. 173, 8" zona.)
ADOLPHO JOSE' DE CARVALHO (1,367), filho de Amancio
José de Carvalho e de Maria Theodora Conceição, nascido
em 25 de janeiro de 1901, no Estado do Rio de Janeiro,
com domicilio eleitoral no • Andarahy, residente á rua
- . Vianna Drummond n . -6.
(Qualificação
"ex-officio",
n . 280, 8" zona.)
GUILHERME DAVID (1.368), filho de Christiano David J ú nior e de Carolina David, nascido em 5 de abril de 1913,
;no Estado de Minas Geraes, operário, solteiro, com domi. cilio eleitoral no Andarahy, residente á rüa Gonçalves
fi, 46, casa 5. (Qualiifcação "ex-officio", n. 443, oitava
zona.)
LEON AZENAD (1.369), filho de Salomão Azenad e, de E s . thêr Azenad, nascido em 22 de novembro de 1889, no E s tado de Minas' Geraes, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no Andarahy, residente á rua Visconde de Abaefcé .n. 107. (Qualificação requerida n. 302, 8" zona.)
ARGEMÍRO PEREIRA DE AMORIM (1*370), filho de Marcellino Pereira de Amorim e de Anna Moreira Pereira, n a s • . cido em 29 de junho de 1893,.no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no Andarahy, r e . dente à rua Torres Homem n . 75. (Qualificação requerida, n, 1,025, 8 zona.)
JAYAiE GUIMARÃES DE ALMEIDA (1.371),..filho, de Arelino
Verissimò de Almeida e de Carolina Veríssima de Al. meida, naseido em 8 de fevereiro de 1897, no Districto
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
Andarahy, residente á rua Theodoro da Silva n . 205.
(Qualificação "ex-officio" n . 391, 8 zona.)
a

a

MANOEL ILDEFQNSO JANSEN MüLLBR (1.372), filho de
Hemeterio Bordeâno Jãnson Müller e de Eugenia Jansen
Müller, nascido em 23 de janeiro de 1914, no Districto
Federal, acadêmico de direito, solteiro, com domicilio
eleitoral no /h-darahy, residente á rua Visconde de Santa
Isabel n.. 56. (Qualificação requerida, n . 900, 8 zona.);
ANTONIO MARQUES (1.373), filho de José Maria Marques
e de Maria A c o r d e da Eira, nascido em 19 de dezembro
de 1898, em Torlugal, casado, barbeiro, com domicilio
. eleitoral no Anrlarahy, residente á rüa Visconde dé Santa
Tsabel n. 94. (Qualificação requerida, n . 10.687, oitava
zona.)
OSWALDO NOGUEIRA PINTO (1.374), filho de Juvencio
Nogueira Pinto e de Eulalia da Silva, nascido em 18 tíe
fevereiro de 1908,. no Districto Federal, commercio, casado,, cõm domicilio eleitoral no Andarahy, residente á
rua. Jorge Rudge 19 Á. (Qualificação requerida, nume-,
ro 11.281, 8 zona.)
ALFREDO JOSE' DE SOUZA (1,375), filho de Eugênio de
Souza Breves e de Geralda Vides da Conceição, nascido
em 18 de julho de 1871, cm São João Marcos, no Estado
'do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no Andarahy, residente á rua Petrochochino n.T05.
(Qualificação requerida, n. 1.023, 8" zona.)
FRANCISCO CORDEIRO (1.376), filho de Antônio Cordeiro
é de Josepha Cordeiro, nascido em 11 de dezembro d©
1893, no Districto Federal, garagista, casado, com domicilio eleitoral no Andarahy, residente á rua Barroso nu>
mero 97. (Qualificação "ex-ofifeio". n, 36, 8" zona.)
JÚLIO PEREIRA. (1.377), filho de José' Pereira e de Joanna
. Pereira, nascido ém 6 de junho de 1883, em Portugal,
garagista, casado, com domicilio eleitoral no Andarahy,
residente á rua Dias Ferreira n . 133. (Qualificarão "exofficio., n . 33, 8 zona.)
a

a

a

ANALIA SOARES DE OLIVEIRA (1.378), filha do Alberto
Marques de Oliveira e de Analia Soares de Oliveira, n a s cida em 11 de janeiro de 1911, empregada no commercio, solteira, residente á rua Visconde, de Santa Isabel
n . 123. (Qualificação requerida, n . 875, 8" zona.)
LUIZ FERREIRA DE MESQUITA (1.379), filho de Alfredo
Ferreira de Mesquita e de Emilia Mesquita, nascido em
28 de março de 1889, em Portugal, garagista. casado, com
domicilio eleitoral no Andarahy, residente á rua Moraies
de los Rios. (Qualificação "ex-officio", 8 zona.)
JOSE' NARCISO NUNES (1.380), filho de Manoel Olegario
Nunes e de-Francisca Cypria-na Nazareth, nascido, em 2
dé fevereiro de 1900, no Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no Andarahy, r e a
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professora, com «imiuciiio eicmlrai no .\n>.iiu-ali?, residente á mia Torres Homem n. 201. (.Qualificação requeri. 176, 8 zona./
rida n . 507, 8" zona.)
vOÂO BAPTISTA D.E SOUZA (1.381), fillio de Ütto José de
Souza e de Herontina de Souza, nascido em it de outu- JOÃO LUDOIUCO MARIA BERNA FILHO (1.395), filho do
bro de 1912, no'Estado do Rio de Janeiro, operário, solD r . João Ludorico iMaria Berna e de Carlota Rodrigues
teiro, com domicilio eleitoral no Andarahy, residente á
Pinheiro, nascido em 7 de dezembro de 1907, no Districto
rua Jorge Rudge 11. 38. (Qualificação "ex-officio" nuFederal, casado, commercio, com domicilio eleitoral no
mero -íS7, 8° zona.)
Andarahy. (Qualificação "éx-officio" n. 3.557, 6 zona.)
ERASMO MARINHO (1.382), filho de Pordeus Marinho e de L',MILLO D E MOLLINAR (1.396), filho de Camillo Mollinar
Anna Auta Marinho, nascido em 19 de junho de 1913, em
e de Maria Christina Mollinar, nascido em 17 de junho
Águas Brancas, no Estado de Alagoas, commercio, solde 1907, no Estado de S. Paulo, casado, empregado puteiro, com domicilio eleitoral no Andarahy, residente á
blico, com domicilio eleitoral no Andarahy, residente á
travessa Affonso n . 2'8, casa 6. (Qualificação requerida
rua Corrêa de Oliveira U. 14. (Qualificação requerida,
n . 10.9*83, 8 zona.)
9" zona.;
NOELIA BURGOS DÉ OLIVEIRA (1.383),-filha de Rogério
Ayres de Oliveira e de Lydia Burgos de Oliveira, nascida DURVAL RANGEL (1.397), filho de Francisco Paulo Rangel
e de Maria Paulina Fialho, nascido em 13 de 7 de 1897,
em 3 de outubro de 1913, no Districto Eederal, commerem Porto Alegre, no Estado do Rio Grande do Sul, comcio, solteiro, com domicilio eleitoral no Andarahy, resimercio, com domicilio eleiloral no Rio Comprido, residente á rua Mendes Tavares n. 123. (Qualificação r e dente á rua Júlio .do Carmo n . 385. (Qualificação requequerida n. 1.037, 8 zona.)
rida n . 498, 8 zona.)
ISMAR DE CASTRO CAMINHA (1.384), filho de Miguel de
Castro Caminha e de Valkyria Nery de Castro Caminha, CHERUBIM DINIZ CHARA (1.398), filho de José Luiz Chara
nascido em 14 de outubro de 1907, no Districto Federai,
e de Maria Antonia Chara, nascido em 27 de abril de
advogado,. solteiro, com domicilio eleitoral no Andarahy,
1907, no Districto Federal, solteiro, operário, com domiresidente á rua Jorge Rudge n . 16. (Qualificação requecilio eleitoral no Andarahy, residente á rua Costa Menrida n . 10.309, 8 zona.)
des n . 112. (Qualificação "ex-officio" n . 2.368, 7" zona.)
JOÃO ASCENDLNO DE OLIVEIRA (1.385), filho de João DiNAH BASTOS DE AZEREDO (IJ399), filha de Henrique
Ferreira Adalberto de Oliveira e de Camila Barreiros de
José da Cunha Baslos e de Rita Cavalcante da Cunha
Oliveira, nascido em 20 de abril de 1887, no Estado do
Passos Bastos, nascida em 7 de março de 1890. no DisRio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitricto Federal, casada, professora, com domicílio eleitoral
toral no Andarahy, residente á rua Petrocochino n . 2 3 .
no Andarahy, residente á rua de Cotumby n . 29. (Qua(Qualificação requerida n, 1.029, 8* zona.)
lificação requerida, n . 2.764, 8* zona.)
ORLANDO BANDEIRA VILLELA (1.386), filho de João Alves Dias Villela e de Alexandrina Fernandes Villela, n a s - ANNIBAL MOREIRA BESSA (1.400), filho de João José Moreira Bessa e de Emilia Maria Ramos de Bessa, nascido
cido em 2 de janeiro de 1898, em João Pessoa, no Estado
em 13 de agosto de 1890, em S . Gonçalo. no Estado do
da Parãhyba, com domicilio eleitoral no Andarahy, resiRio de Janeiro, solteiro, operário, com domicilio eleitoral
dente á rua de S. Francisco Xavier n. 236. (Qualificano Rio Comprido, residente á rua Maia Lacerda n . 76.
ção "ex-officio"' n . 217, 1° zona.)
(Qualificação requerida n . 560. 8 zona.)
EMÍLIO DE ARAÚJO ("1.387), filbo de Pedro José de Araújo
e de Carolina Amélia de Cerqueira Araújo, nascido em GUSTAVO PAES DE VASCONCELLOS (1.401). filho de Joa29 de dezembro de 1.867, em Caethé, uo Estado de Minas
quim Paes de Vasconcellos e de Zulmira Silveira Vascon-'
Geraes,. advogado, casado, com domicilio eleitoral no
cellos, nascido em 16 de maio de 1898, em Valença, no
Andarahy, residente á rua Sá Vianna n . 88. (QualificaEstado do Rio de Janeiro, solteiro, motorista, com domição "ex-officio" n . 5.126, 8" zona.)
eiiio eleitoral no Rio Comprido, residente á rua Júlio do
JACY LOPES DA SILVA (1.388), filho de Arthur Pereira LoCarmo n . 66. ÍQualificação requerida n. 954. 8 z.ona.)
pes da Silva e de Edelvira Pio Lopes da Silva, nascido GERALDO GOMES DA COSTA FIGUEIREDO (1.102), filho
em 25 de abril de 1912, no Distrieto Federal, solteiro,
• de Manoel Gomes da Costa Figueiredo e de Olympia Paz
funecionario publico, com domicilio eleitoral no Andade Figueiredo, nascido em 5 de abril de 1916, no Distrirahy, residente á rua Dr. Silva Pinto n . 124. (Qualificto Federal, solteiro, operário, com domicilio eleitoral
cação "ex-officio" n . 56, 8° zona.)
no Andarahy, residente á rua Barão dc S . Francisco F i MANOEL TOURINO (1.389), filho de José Tourino e de Carlho n. 221. (Qualificação requerida n : 1.259, 8 zona.)
men Serrapio, nascido em 21 de dezembro de 1877, na CARLOS GOMES CAMPOS (1.403), filho de Procopio Gomes
Hespanha, naturalizado, funecionario
publico, . casado,
Campos e de Maria Lydia Souza Cosia, nascido em 4 de
com domicilio eleitoral no Rio Comprido, residente á rua
novembro de 1912 no Estado de Minas • Geraes.- solteiro,
de S. Carlos' n . 114. (Qualificação "ex-officio" n . 31,
commercio, com domicilio eleitoral no Andarahy, resi8 zona.)
•
"
dente á rua Conde de Bomfim n. 246 F . (Qualificação
requerida n.-. 1.556, 8 zona.)
SEBASTIÃO GOMES MEDEIROS (1.390), filho de José Go- JACOB JOÃO CIPOLD (1.404), filho de Jacob Cipold e tíe
mes Medeiros e de Sophia Maria da Conceição, nascido
Martha Cipold, nascido em 30 de novembro de 1911, no
em 12 de novembro de 1914, em Santa Isabel, Estado de
Districto Federal, solteiro, operário, com domicilio eleiMinas Geraes, solteiro, operário, com domicilio eleitoral
toral no Andarahy, residente á rua Barão de S. Francisco
no Rio Comprido, residente á rua Haddock Lobo n . 142.
Filho n. 221, casa 3 . (Qualificação requerida n. 1.264,
(Qualificação "ex-officio" n . 21, 4 zona.)
8"" zona.)
MARIA JOSE XAVIER (1.391), filha de Cosme Felippe Xavier e de Maria dos Prazeres Xavier, nascida em 23 de JOAQUIM ALVES SA' DOS iREIS (1.405), filho de Manoel Sá
dos Reis, nascido em 2 de maio ce 1871, em Portugal,
abril de 1909, no Districto Federal, solteira, domestica,
casado, funecionario publico, - com domicilio eleitoral no
eom domicilio eleitoral no Rio Comprido, residente á rua
Anadarahy, residente á rua Baroneza de Uruguayana
Barão de Itapagipe n . 46. (Qualiifcação requerida nun . 15. (Qualificação requerida n. '1.114, 8 zona.)
mero 667. S zona.)
OMEGAR DE MATTOS (1.392), filho de Elon Xavier de Mat- MANOEL FRANCISCO DA SILVA (1.406). filho de Albino
Francisco da Silva e de Maria Rosa dos Santos, nascido
tos e rie Maria de Castro Mattos, nascido em 1 de janeiro
em 5 de junho de 1909, no Districto Federal, solteiro,
de 1911, em Mar de Hespanha, Estado de Minas Geraes,
operário, com domicilio eleitoral no Rio Comprido, recommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no Andarasidente á rua Furtado de Mendonça n . 69. (Qualiifcação
hy. residente á rua Souza Franco n . 80. (Qualificação
requerida n . 1.295, 12" zona.)
requerida, 8 zona.)
MARIA MIGUELINA GIORDANO (1393), filha de Pietro Gior- ANTONIO ALVES FERREIRA (1.407), filho de José Alves
Ferreira e de Justina Paiva, nascido em 13 de janeiro
dano e de Maria Giovanna Barra, nascida em 12. de abril
de 1908 no Districto Federal, solteiro, operário, com dode. 1893, era Ouro Preto, Estado de Minas Geraes, casada, domestica, eom domicilio eleitoral no Andarahy, r e micilio eleitoral no Andarahy, residente á rua Magalhães
sidente á rua Torres Homem n. 29. (Qualificação r e Couto n. 111. (Qualificação requerida, 8 zona.)
querida n. 1.043. 8 zona.)
LICINIO D E MORAES (1.408), filho de José de Moraes e de
RUFINA VAZ DE CARVALHO (1.394), filha de Eduardo Vaz
Herminia Salomé de Moraes, nascido em 7 d e . maio de
de Carvalho e de Alexandrina Vaz de Carvalho, nascida
1906, no Districlo Federal, casado, militar, com domicilio
em 9 de dezembro de 1863. no Districto Fedral, casada,
eleitoral no Rio Comprido, residente á rua Sampaio Vian• na n . 32. (Qualificação requerida, 33 zona.)
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domicilo eleitoral nò districto municipal dc Rio ComBAPTISTA 'GONÇALVES ( 1 . 4 0 9 ) , ÍÍHJO- de Manoel Gonnrido (Qualificação r e q u e r i d a — B . E . n. 906.) 8'zona.
çalves de Oliveira e de Maria Rosário da Gosta, .nascido
e m ' S . João dã Barra. Estado do Rio de Janeiro, solteiro, MANOEL MARTINS SERRA JÚNIOR (1.423), filho, tíe Manoe:
"Martins Serra ,e de Conceição Maia de Aguiar, nascido a
carpinteiro, com domicilio eleitoral no Rio Comprido,
9 de abril de 1915, no Districto Federal, residente á rua
residente á rua Nabuco dc Freitas. (Qualificação, r e q u e - •
Paula Brito n. 132, commercio, solteiro, com domicilio
r i d a . n . 9 6 9 . 8" zona.)
eleitoral no districlo municipal do Andarahy. (QualificaPEDRO COSMALSKI ( 1 . 4 1 0 ) , filho de José Cosmalski e de
rão requerida — B. E. n. 1.273.) 8" zona.
Maria Cosmalski, nascido em 2 0 de abril de . 1 9 1 6 , -no
Districto Federal, solteiro, operário, com domicilio elei- JOAQUIM ALVES DO AMARAL (1.424), filho de Francisco
José Amaral e de Belmira Alves do Amaral, nascido a 15
toral no Andarahy, residente á rua Barão de S. Francisco
de março de 1907, em São Paulo, residente á rua D. RoFilho n . 2 2 1 , c. 3 .
(Qualificação requerida n . 1 . 2 1 1 ,
mana n. 35", commercio. solteiro, com domicilio eleitoral
- 8" zona.)
,
*
'
no districto municipal do Rio Comprido. (Qualificação
EUZEBIO GOMES DE OLIVEIRA ( 1 . 4 1 1 ) , filho.de João L e requerida.) 6 zona.
mos de Oliveira e de Francisca Mendes dos Santos, nascido em 1 3 de dezembro de - 1 9 0 3 , no Estado do Rio de J O Ã O NESTOR DA SILVA (1.425)', filho de Nestor Domingos
da Silva e.de Antonia Carlinda da Silva, nascido a 13 de
Janeiro, casado, commercio, com domicilio eleitoral no ,
maio de 1909, em Barra Mansa, Estado do Rio. resiRio Comprido, residente á rua Idalina n, 1 1 3 . (Qualificação "ex-officio" n . 7 . 3 3 5 , 2" zona.)
dente á travessa Patrocínio n. 70, casa 18, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto .municipal do
JORGE DE PAULA ( 1 . 4 1 2 ) , filho de Feiiciano de Paula SoAndarahy^ (Qualificação ex-officio — B: E. 1.097.)
brinho e de Maria Rosa da Conceição, nascido em 2 4 de abril de 1 9 1 3 , no Districto Federal, solteiro, operário,
8" zona.
com domicilio eleitoral no Andarahy, residente á rua MATHILDE IRESNEE GODINHO (1.426), filha de Augusto
"Barão de S. ,Francisco Filho n . 2 2 1 . (Qualificação r e Marfins João Cirea e de Rosa de Araújo Vianna Cirea,
. querida n. 1 . 3 2 1 , 8 zona.)
"
nascida a 14 de março de 1891, no Dislricto Federal, r c BERNARDINO RODRIGUES GASPAR ( 1 . 4 1 3 ) , .filho de Ma* sidente 'á rua Laurinda Rabello n! 47, domestica, viuva,
•'i
noel Rodrigues Gaspar c dé Maria de Jesus, nascido em
com domicilio eleitoral no districto municipal do Anda2 9 de junho de 1 8 9 2 , no Districto Federal, casado, funcr a h y . (Qualificação requerida — B. E.. n. 870..) 8" zona.
cianario publico, com «domicilio eleitoral no Andarahy,
GHRISTIANO
BOA MORTE (1.427), filho de Lydio Gomes da
residente, á rua Aristides Lobo n.. 50. (Qualificação r e . Silva e de-Esperança Maria das Dores, nascido a 15 de
querida, 8" zona.)
"
'•"•
agosto de 1892, em São João da Barra, Estado do Rio, r e ANTONIO VAZ DA GOSTA MACEDO ( 1 . 4 1 4 ) , filho de João
sidente A rua Carlos Gomes n. 47, marítimo, solteiro; com
Vaz da Costa Macedo é de Cacilda Monteiro Vaz, nascido
domicilio eleitoral no districto municipal do. Rio Comem 1 9 de junho de 1 9 1 3 . no Districto-Federal, solteiro,
prido. (Qualificação requerida — B . E . 966.) 8 zona.
pintor, com domicilio eleitoral no Rio Comprido, residenMANOEL
DA SILVA JÚNIOR (1.428), filho de Manoel da Silva
te a rua das Laranjeiras n . 2 8 5 , casa. 3 . (Qualificação
e de Leonides Mathildes, nascido a 30 de setembro de
requerida n. 1 . 7 0 1 , 8 zona!)
1876, em Cuyabá. Estado de Matto Grosso, residente á rua
SALVADOR PEDRO ( 1 . 4 1 5 ) , filho de Josué Setta e de BeCiffiar n. 16, operário, casado, com domicilio eleitoral no
neeita Mídea, nascido a 1 5 de d o u n h r o dc 1 9 1 3 , no D i s - .
districto municipal do Rio Comprido. (Qualificação r e tricto Federal, residente á rua Paraíso.n'. 3 4 , commercio,
querida — B . E . n. 807.) 7 zona.
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Andarahy. (Qualificação ex-òfficio — B . E . n . 1 . 5 6 1 . ) FRANCISCO JOSE' DE MACEDO (1.429), 'filho de Jerònymo
8 zona.
José de Macedo e d e Maria Deíphina Vieira de Macedo,
JOÃO PAULO DE BRITO ( 1 . 4 1 6 ) , filho de Gamillo de Brito
nascido a 10 de julho de 1890,, no Districto. Federal, r e . e de Thereza Avierira de Brito, nascido a l i da outubro de
sidente á rua dp Bispo n. 27, casa V, pharmaceutico, ca1»97. em Ouro Preto, Estado.dé Minas Geraes, residente
sado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal do
á rua Paragúay n. 32,.medico, casado, com domicilio eíei• Rio Comprido. (Qualificação ex-officio n 731, 8" zona.;
toral no districto municipal.'do Andarahy. (Qualificação ARISTIDES CORRÊA (1.430),.íilho de; Pedro Sino o de Dorrequerida — B . E . n. 1 . 2 3 5 . ) 7 zona.
celina Maria de Jesus, nascido a 18 de abril de 1908, em
RQSALiNO DA COriTA MAIA ( 1 . 4 1 7 ) , filha de Theodoro GonPenha Longa, Estado de Minas, residente á rua Frei Caçalves da Costa Maia 'o de' Angelina Ameba Lasquinha,
.neca n. 187,-conímercio, casado, com domicilio eleitoral
nascido a 2 0 de.agosto d c - 1 8 9 2 , no Dislricto Federal^ r e .no districto municipal do Rio Comprido. (Qualificarão
sidente á rua André Cavalcante n. 7 5 , carroceiro, solrequerida n . 6.064, 8 zona.)'
teiro, com domicilio ' eíeitoral no districto m u n i c i p a l d o
PEDRO
CIPOLDI (1.431), filbo de Jacob Cipol.di e de Marthá
Rio Comprido. (Qualificação requerida. B . E. numero
Cipoidi, nascido a 17 de julho, de 1915, no Districto F e 17.723.) 8" zona.
deral, residente á rua Barão, de São Francisca Filho n u CARLOS PE/lEIRA BRAGA ' ( 1 . 4 1 8 ) , . f i l h o de Antônio Pereira
mero 122, casa 2, operário, solteiro, com domicilio eleie de Maria Braga, nascido a 1 1 de junho de 1 9 0 5 , no Distoral no districto municipal do Andarahy. (Qualificação
tricto "Federal, residente á rua São Christovão a. 4 2 3 , casa
requerida n. 1.258, 8 zona.)
4 1 , operário, solteiro, coni domicilio eleitoral no districto
LOPES (1.433), filno de Manoel Lopes e de Maria
municipal uo Andarahy. (Qualificação ex-officio.
B. E . NELSON
José Lopes, nascido a 25 de fevereiro de 1913, no Districto
n . 7 . 7 2 0 . ) "i" zona.
Federal, residente á rua Maxwell n . 406, tintureiro, sol.OSWALDO ALMADA ( 1 . 4 1 9 ) , filho de José de Souia- Almóda
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipa! do
e de Raymunda de Souza Almada, nascido a 30 de s«Andarahy. (Qualificação requerida. n . 9.957, 3" í o n a j
' • tembro de 1 9 1 1 , em Cataguazes, Eslado de Min*s. Geraes,
8 zona
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no iistricto
ANTONIO
FRANCISCO DE OLIVEIRA (1 .434), filho de Jcsé
municipal do Rio Comprido. (Qualificação requerida —
Francisco de Oliveira e" de. Theotonia Januaria de OliB . E . n. 6 7 0 . ) 8" zona..
veira, nascido a 3 de outubro de 1890-, em João Pessoa,
ERNESTINA POROEL ( 1 . 4 2 0 ) , filha de Francisco- Porccl e
Estado da Parãhyba, residente á rua Silva Telles
de Conceição Garacia, nascido a 1 1 de maio de 1 9 1 1 , no
n. 120, casa 25, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
Districto Federal, residente á rua Barão de'Mesquita nuno districto muniejpal do Andarahy. (Qualificação exmero. 8 1 7 , operaria, solteira, com domicilio eleitoral tio
officio n. 163, 8 zona.)
districto municipal do Andarahy. (Qualificação requerida
GILBERTO MENDES CARNEIRO (1.135), filho de Aluizio
— .8. E. n. 1 1 . 5 1 8 . 1 6° zona.
Mendes Carneiro e de Otilia Rangel Mendes Carneiro, nas•ARTHUR LINHARES SANTOS ( 1 . 4 2 1 ) , filho de José Luiz de
cido a 5 de úgosto de 1911, em "Sobral; Estado do Ceara,
França e de Herodites Linhares, nascido a 1 7 dc novembro
residente á rua Victorio '- da Costa numero 88,
de 1 9 0 0 , em Estância, Estado de-Sergipe, residente em Maestudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo
riano Procupio, conímercio, viuvo, com 'domicilio eleitomunicipal cio Andarahy.- (Qualificação
requerida —
ral no districto municipal do Rio' Comprido. (Qualifin . ' 42, 5 zona )
•
.
cação requerida — B . E . n. 9 5 0 . ) 8" zona.
ALFREDO BASTOS MARQUES (1.436), filho de Joaquim
C L O D O L I N A ALVES DOS SANTOS ( 1 . 4 2 2 ) . filha de João
Bastos Marques e de, Bernardino Oliveira Basto? nascido
Custodio de Mello' e de Marianna Conceição, nascida a 1 6
a 17 de setembro de 1913, no Districto Federah" resident
de abril de -1907. em Campos, * Estado do Rio. rea rua Vianna Drummond n . 17, operário, solteiro, com
cor
sidente á rua Carlos_ Gomes n. 4 7 , operaria, casada,"com
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domicilio eíeitoral no districto municipal do Andarahy.
(Qualificação requerida n . 1.278, 8 zona.)
AIDE CLARA MIRANDA (1.437), filho de João Teixeira de
Miranda e de Joanna Clara de Miranda, nascido a 21 de fevereiro de 1908, no Dislricto Federal, residente á rua
Gonzaga Bastos n. 238, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy. (Qualificação requerida n. 1.405, 8° zona.)
JUVENAL ALVES VIEIRA (1.438), filho de Júlio Alves Vieira
e de Joanna Felippe Vieira, nascido a 3 de maio de 1905,
em Angustura, Estado de Minas, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy.
(N. 1.O04, 8 zona.)
OSWALDO CAPARICA PINHEIRO (1.439), filho de Manoel
José Pinheiro e de Maria Caparica Pinheiro, nascido a 2
de março de 1894, no Districto Federal, residente á rua
Maxwell n. 209, casa 5, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy. (Qualificação requerida n. 1.266, 8 zona.)
ALFREDO JOSE' DOS PASSOS (1.440), filho de Alfredo J e rònymo dos Passos e de Maria Dorothéa dos Passos, nascido a 14 de outubro de 1900, em Recife, Estado de Pernambuco, residente á rua da Pedreira n. 55, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto - municipal
do Rio Comprido.
(Qualificação requerida n. 841, 8
zona.)
CLYCERIO VELASCO DA SILVA (1.441), filho de José Ignacio da Silva e de Leonor Amorim Silva, nascido em 15 de
novembro de 1889, em Itaborahy, Estado do Rio de J a neiro, commercio, casado, com domicilio eleitoral no Andarahy, qualificação requerida, na 5 zona, sob o n . 815,
residente á rua Capitão Carlos n . 47.
ÇYPRIANO MACHADO (1.442), filho de Waldemar Silva Machado e de Iracema Moreira de Lemos Machado, nascido
em 1 de julho de 1915, no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no Andarahy, qualificação requerida na 8" zona sob o n. 1.403, residente á rua
Visconde de São Vicente n . 144, casa 2 .
FRANCISCO RAMOS DA SILVA (1.443), filho de JoceÜr.o Ramos da Silva e de Guiihermina Mana Luiza da Conceição,
nascido em 10 de outubro de 1906, em Bemíica, Estado
de Minas Geraes, commercio, casado, com domicilio eleitoral no Rio Comprido, qualificação requerida na 8 zona,
sob o n. 1.443, residente á rua Francisco Eugênio n u mero 235.
ÉYPPÜL1TO FERREIRA DOS SANTOS (1 .454), filho de Joaquim Ferreira dos Santos e de Felismina Serpo Alves Pequeno, nascido em 13 de agosto de 1903, em Campina
Grande, Eslado da Parãhyba do Norte, commercio, casado,
com domicilio eleitoral no. Andarahy, qualificação- r e querida ua 8° zona, residente á rua Barão de Mesquita
n, 817.
EUGÊNIO SEVERIANO DE MAGALHÃES (1.445), fiiho de
João Auto de Magalhães Castro e de Virgínia Ribeiro de
Magalhães Castro, nascido em 8 de novembro de 1905, no
Districto Federal, advogado, casado, com domicilio eleitoral no Andarahy,. qualificação requerida ua 8 zona,
sob o n. 1.445, residente á rua São Francisco Xavier
n. 352.
ANTONIO AGUIAR FILHO (1.446), filho de Antônio Luiz de
Aguiar e de Rosalina Pacheco, nascido em 20 de julho ae
1905, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no Andarahy, qualificação requerida na
8 zona, sob o n . 1.446, residente á rua Gualaniby sem
numero.
DÉA TORRES DE PARANHOS (1-447), filha de Alfredo de
Mattos Paranhos e de Olga Torres de Paranhos, nascida
em 5 de, março de 1915, no Districlo Federal, engenheira
architecta, solteira, com domicilio eleitoral no Rio Comprido, qualificação requerida na 5" zona, sob o n . 802,
residente á rua Almirante Alexandrino n. 784.
HELENO MACKENSEM (1.448), filho de Lourenço Ferreira
Vaile e de Marietta Gonçalves Rosas Valle, nascido em
27 de julho de 1916, no Districto Federal,-estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no Rio Comprido, qualificação requerida na 5 zona, sob o n. 801, residente á rua
Ferreira Vianna n. 60.
JOSE' MARIA GUIMARÃES WATSON (1.449), filho tíe Ovidio Watson e de Alcina Guimarães Watson, nascido em 26
de maio de 1912, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no Andarahy, qualificação
requerida na 8 zona sob o n. 1.295, residente á rua Sá
Vianna n . 128, casa 2 .
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EVERILDO JOSE' LOPES (1.450-), filho de Victor José Lopes
e de Maria Geraldina Lopes, nascido em 6 d-j junho
dè 1909, em São Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no Andar,dty, qualificação requerida na 8 zona sob o n . 1.274, residente
á rua Barão de Vassouras n . 36.
GILBERTO FERREIRA (1.451), filho de Antônio Gonçalves
Ferreira e de Maria Fortunata Ferreira, nascido em 14
de novembro de 1902, Districto Federal, commeri" >, solteiro, com domicilio eleitoral no Andarahy, qualificação
requerida na 8 zona sob o n. 1.265, residente â rua Maxwell n. 208.
ANTONIO NUNES OURIQUES (1.452), filho de José Nunes
Ouriques e de Rosa de Jesus, nascido em 3 de junho de
1916, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no Andarahy, qualificação requentía na
8 zona sob o n. 1.272, residente á travessa Patrocínio
n. 16,- casa 7.
SALVADOR SEDA (1.453), filbo de Nicola Seda -Í de Rosa
Vitale Seda, nascido em 9 de novembro de 1903, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral
no Andarahy, qualificação requerida na 8 zona, sob o n u mero 927, residente á rua Paula Mattos n . 174.
ACCACIO MAXIMINIANO DO ROSÁRIO (1 .454), íilno de Erteves Maximiniano do Rosário e de Veridiana Maria do
Rosário, nascido em 29 de junho de 1904, em Juparanã,
no Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no Andarahy, qualificação requerida na
8" zona sob o n..1.269, residente á rua Barão dc Itapirú
n. 58, casa 1.
JOÃO PAULINO NASCIMENTO (1.455), filho de João do Nascimento e de Delmira Guimarães do Nascimento, nascido
em 25 de janeiro de 1914, no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no Andarahy, qualificação requerida na 8" zona, sob o n. 1.402, residente á rua
Barão de São Francisco Filbo n. 221.
CARMELINA JANTORNO (1.456), filha de Francisco Jantorno
e de Margarida Jantorno, nascida em 12 de abril de 1900,
no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio
eleitoral no Rio Comprido, qualificação requerida na 10
zona, sob o n. 672, residente á rua Souza Valente n. 1 1 .
JOÃO ACELINO NOGUEIRA (1.457), filho de Manoel Maria
Nogueira e de Anna Isabel Nogueira, nascido em 17 cie
julho de- 1912, em.Campos, Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no Andarahy, qualificação requerida na 0 zona, sob o n. 11.063, residente á rua Barão de São Francisco Filho n. 221, casa a.
ANTONIO CAX1XE VIEIRA (1.458), filho de Francisco Joaquim Vieira e de Carolina Vieira, nascido 1876, em P a trocínio Muriahy, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no Rio Comprido, qualificação cx-officio,
residente á rua Eugênio Pereira n. 2 i .
CÉSAR DA SILVA (1.459), filho de Bergantino da Silva Rosa
e de Genoveva Maria Rodrigues da Silva, nascido em 1
de julho de 1901, no Districto Federal, commercio, viuvo,
com domicilio eleitoral no Andarahy, qualificação requerida'na 8 zona, sob o n. 1.557, residente á rua da Lapa
n. 81, quarto 15.
WALTER GUIMARÃES MACEDO (1.460), filho de Gérvasio
Marques Macedo e de Adelaide Guimarães Macedo, nascido
em 5 de janeiro de 1910, no DisLrícto Federal, coimuci-co,
solteiro, com domicilio eleitoral no Andarahy, qualificação requerida na 8 zona, sob o ri. 1.891, residente á roa
José Hygino n. 39.
FRANCISCO BALTHAZAR (1.461), filho de Francisco Balthazar e de Anna Adelaide, nascido em 25 de abril de 1915,
no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no Andarahy, qualificação requerida na 8 zona,
sob o n. 1.260, residente á rua Barão de São Francisco
Filho n. 221, casa 2.
ELOY AUTERO LINARES (1.462), filho de Antônio Antelo
e de Francisca Antelo, nascido em 15 de-junho de 1890,
em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, operador, solteiro, eom domicilio eleitoral no Rio Comprido, qualificação requerida na 10 zona, sob o n . 638, residente à rua
Souza Valente n. 11.
CYRILLO JOSE' DA PIEDADE (1.463),-filho de Manoel José
da Piedade, e de Alzira Maria Rosa, nascido em 28 de
janeiro de 1893, no Districto Federal, operário, casado,
com domieiiio eleitoral no Andarahy, qualificação r e querida na 8 zona, sob o n. 743, residente á rua Edmundo
n . 163.
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micilio e l e i t o r a l n o districto municipal do Andarahy, reANTOMU PAULO DA SILVA (1.464), filho de João Paulo dá
sidente á rua D. Anna Nery n. 328. (Quaiilicação requeSilva e de Isaltiua Gonçalves Pereira da Silva, naseido em*
rida n. 281, 6 zona.)
3 de junho de 1912, no Distrieto Federal, solteiro, empregado puhlico,'*com domicilio eleitoral no Rio Comprido,, HERMINIO ESTUMBACHE (1.479), filho de Antônio Steinback e de Benedicta Rosa Steinback, nascido, a 24 de maio
qualificação requerida n." 1.285,.residente á rua Álvaro
de 1912, no Districto Federal, operário, solteiro, com.
de Miranda n . 67, na 5" zona.
domicilio eíeitoral no districlo municipal do Andarahy,
JOSE' GONÇALVES DE LIMA (1.465), filho de Laura Gonresidente á rua Visconde de São Vcente n. 144, casa 1.
çalves de Lima, nascido em 10 de março de 1904, no Es- (Qualificação requerida n. 756, 8 zona.)
tado da Parãhyba, solleiro, funecionario publico, com doMAMEDE STEIMBACK (1.480), filho de Antônio Steimbaclc
micilio eleiloral no Andarahy, qualificação requerida n p
e de Benedicta Rosa Steimback, nascido a 27" de agosto
mero 45, residente á rua Almirante Alexandrino numero
de 1909, no Districto Federal, do commercio, casado, com
1.948, na 8 zona. "
'
•
. . .
domicilio eleitoral no districto municipal "Io Andarahy,
EDGARD THOMAZ BARBOSA (1.460), filho de Thomaz Barresidente á rua Visconde de São Vicente n. 144, casa 1.
bosa e de Celestina Barbosa, nascido em 4 de setembro
(Qualificação requerida n. 754, 8 zona.)
*
de 191'i, no Estado do Rio de Janeiro, solteiro, operário,
com domicilio eleitoral no .Andarahy,' qualificação r e - JOSE'. JACOB XAVIER (1.481), filho de Antônio. Francisco
Filho e de Maria das Dores Xavier, nascido a 17 de dequerida n . 1.267, residente á rua Barão de Vassouras nuzembro de. 1902, no Districto Federal, operário, solteiro,
mero 40, na 8 zona
com domicilio eleitoral no districto municipal do AndaDURVAL MAGALHÃES DA CRUZ (1.467). filho de Ludgero
rahy, residente á rua Miguel Ângelo n. 92. (Qualificação
Jose da Cruz e de Isabel Magalhães da Cruz, nascido em
ex-officio ri. 293, 8 zona.)*
*
.
29 de julho de 1899, no município de São Salvador, Bahia, MARIO VIEIRA DA COSTA (1.482), filho de Manoel Vieira de
com domicilio eleitoral no Rio Comprido, casado, funeOlival e de Izaura Ferreira da Costa, nascido a 5 de
cionario publico, qualificação ex-officio n.- 8.946, resijulho de 1897, no Districto Federal, operário, casado, com
dente á rua Silva Telles n . 20, na 8° zona.
domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy,
JOAQUIM CORRÊA FILHO (1.468), filho de Joaquim Corroa
residente a rua Luiz Barbosa n. 29. (Qualificação exe de Maria Rosa da Conceição, naseido a, 9 de julho de .
officio n. 3 47, 8 z o n a . )
1914, no Districto Federal, operário, solleiro, com domi- ALFREDO DAS DORES (1.483), filho de José Francisco daí
cilio eleitoral no districto municipal do Andarahv, resiDores o de Euphrasia Maria das Dores, nascido a 12 de
dente á rua Gomes Braga n. 53. (Qualificação requerida
outubro de 1912, no Estado do Rio de Janeiro, operário,'
n. 1.262, 8 zona.)
.
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
ALDO TEIXEIRA MIRANDA (1.469). filho de ioão Baptista
do Andarahy, residente á rua Gomes Braga n. 45. (QuaTeixeira do Miranda.e de Joanna Ciar;-, d-- Miranda, na- '
lificação ex-officio n. 260, 8 zona.)
scido a 12 de setembro de 1911, no Di~iricto Federal, MARGARIDA LAMBER!' DOS SANTOS (1.435), filho de F r a n do commercio, solteiro, com domicilio ele voral no dis •
cisco Antônio dos Santos e de Clara Lambcrt-dos Santos,
tricto municipal do Andarahy. residente ã rua Gonzaga' nascido a 27 de agosto de 1911,. em Petropolis, Estado
Bastos n. 238. (Qualificação rcqueiida — B. E. 1.406,
do Rio de Janeiro, funccionaria publica, solteira, com. don 8.507, 8 zona.)-. •
~ .
micilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, r e BENEDICTO JOSE' DE OLIVEIRA ' ( 1 4 7 1 ) , fiiho de'Euzebio
sidente á rua Baptista Nunes n. 34. ^Qualificação exJosé de Oliveira e de Martinha Maria ds Conceição, nasciofficio n. 7, 5 zona.)
do a 18 de fevereiro de 1893, na Parãhyba dò Sul, Estado,
do.Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleito- JOÃO FERNANDES A REIS (1.486), filho de João Fernandes
Areis e de Rita Areis, nascido a 9 de nove nbro de 1881,
ral no districto municipal do Andarahy, residente à rua
no Districto Federal, com domicilio eleitoral no districto
Caçapava n. 411. (Qualificação requiridà n. S.907, 8"
municipal do Andarahy,v residente á rua Bento Gonçalves
zona.)
n. 149. (Qualificação ex-officio n. 273, 8* zona.)
EDMUNDO AFFONSO CHIO (1.472), filho- de Albino Affonso
Chio e de Anna• Maria- Lopes, nascido a i de agosto de ANTONIO PEREIRA NUNES (1.487), filho de Victorio Pereira Nunes e de Cândida Pereira Nunes, nascido a 13
1900, no Districto Federal, operário, casado, com domide'junho dè 1898, no Districto Federal, operário, casado,
cilio eleitoral no districto municipai do Andarahy, resicom domicilio eleitoral no districto munxipal do-Andadente á.rua Barão de São Francisco Filho n. 221. (Qua-'
rahy, residente a rua Visconde de São Vicente" n 12.
lificação requerida-n. í.270, 8 zona.)
' casa 11. (Qualificação ex-officio
n. 276, 8" zona.)
MANOEL GOMES JARDIM (1.473), filho de Ernesto Gom^s
Jardim c de Olympia Pereira Jardim, nascido a 19 le ANTONIO LARROQUE (1.488), filho de Basiio Larroque e
de Paulina .Larroque, nascido a 10 de abril de 1907, em
- julho de 1912, no .Districto F e d e r a l / o p e r á r i o , solteiro,
Florianópolis, Estado dc Santa Catharina, do commercio.
com domicilio eleitoral no districto municipaPdo Andarhy.
solteiro, com domicilio eleitoral no distíicto municipal
residente á rua Barão de Mesquita n. 817 (Qualificação.- ,do Rio Comprido, residente á rua Deite u. 25. (Qualifirequerida n. 1.145. 8 zona.)
'
cação requerida n. 636, 8 zona.)'
JOSE' JURACY DUNSTAN DE" FREITAS (i 474), filho d<3
João Dunstan de Freitas e de Francisca Oriette da Silva, JOSE' CORDEIRO DA ROCHA (1.489), filho de Antônio Cordeiro da'Rocha e-de Francisca Maria de Jesus, nascido
nascido a 15 de dezembro de 1901, em Ouro Preto, Estado de
a 8 de dezembro de 1904, no Districto Federal, operário,
Minas Geraes, do commercio, casado, com dcmicilio eleicasado, com domicilio eleitora! no districto municipal
toral no districto municipal do Andarahy, residente á
do Andarahy, residente á ladeira do Faria D. 18. (Qualirca Barão de- Mesquita n. 817.'< (Qualificação requerid.j
ficação ex-officio n. 131, 8 zona.)
n. 1.142, 8 zona.)
ALCEBIADES BAPTISTA (1.475), filho dé Antônio Fran- JAYME PEDROSA (1.491), filho de Bernardino Pedrosa e
de Julieta Maria Adelaide da Conceição, nascido a 21 de
cisco e de Ordella Baptista, nascido a 2 de janeiro de 1916,
abril dè 1906, no Districto Federal, operário, casado, com
'em Campos, Estado dó Rió de Janeiro, operário, solteiroj
domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy,
com domicilio eleitoral no districto municipal do Rio
residente á rua Luiz Barbosa n. 28. (Qualificação requeComprido, residente á rua Padre Miguellinho n. 55. casa 6.
rida n. 8.692. 8 zona.)
(Qualificação requerida h. 268, 5 zona.)
YOLANDA BOLTREL (1.476), filha de Franc sco Botrel e do SEBASTIÃO GONÇALVES DA SILVA (1.492;. íilho de-Balbino -Gonçalves da Silva e de Maria -Gonçalves Nunes,
Anna Botrel. nascida a l l . d e janeiro de 1914. em Lavras,
nascido a 15 de agosto de 1909, em Niçtheroy, Estado do
Estado de Minas Geraes, empregada publica, solteira,
Rio de Janeiro, do commercio, casado, com domicilio
com domicilio eleitoral no districto municipal do Andaeleitoral no districto municipal do Andarahy, residente
rahy, residente á rua Jorge Rudge n. 40, cí.sa 16. (Quaá pun Luiz Barbosa,, n. 26. (Qualificação requerida n. 7,
lificarão ex-officio ii. 24, 5 zona.)
8 zrfoa .)
CARLOS JOSE' DE SOUZA (1.477), filho de Bernardino José
de Souza e de Albertina das Dores de Souza, .nascido a 11 JOSE' F f RNANDO DO PRADO (1.493). fi.ho de Maria Rosa
do Prado, nascido a .30 de maio de" 1905. no Eslado de
d.e janeiro de 1904, no Districto Federal, operário, .solSergipe, . operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
teiro, com domicilio, eleitoral no districto municipal „do
districto- municipal do Andarahv, residente-á rua Repu-.
Andarahy, residente á rua Grajahú, n. 35. (Qualificação exhlioa n„ 95. (Qualificação ex-officio n. iô. 8 zona.)
' officio n. 73, 8 zona.)
V1RGÍLTO DA ROCHA LIMA (1.478), filho dc José da Rocha ANTONÍNO MORErRA: DA' SILVA (1.494), filbo de Joaquim
Moreira da Silva e de Constância Moreira da Silva, nascido
Lima e de Rosalina Dias de Lima, nascido a 10 de janeiro
a 24 dc dezembro do 1912, no Districto. Federal, operário,
de 1899, no Districto Federal, pintor, solleiro. com doa
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solteiro, com domicilio eleitoral no distraio municipai
do Andarahy, residente á travessa Patrocínio u. 116. fC.ualificação ex-officio n. 254, 8 zona.)
JOSE' CARVALHO RIBEIRO (1.495), filho Se Pedro Carvalha
Ribeiro e de Elvira Gonçalves Ribeiro, na.cido a M le
novembro de 1899, no Estado do Rio de Jsneiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no c. stricto mur*cipal do Andarahy, residente á rua Luiz Barbosa n. Í-J.
(Qualificação requerida n. 10.698, 8" z ma )
ARTHUR CAMPOS CARDOSO (1.496), filha d<?- Francisco de
Campos Cardoso e do Alexandrina Albuque"que de Oliveira, nascido a 19. de setembro de 1887. no Estado do
Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal do Audarahy, residente á rua
Theodoro da Silva n 307. (Qualificarão irquerída numero 1.020, 8 zona.).
ONDINA JAMES FRANCO DE NOVAES (1.497;, filha de Maximiano José de Almeida Franco e de Marra James de
Almeida Franco, nascida a 24 de setembrc de 1S82, em
Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro, domesiica, casada,
com domicilio eleitoral rio districto municipal do Andarahy, residente á rua Leopoldo n. 184. (Qualificação r e querida n. 1.323. 8 zona . 1
EDGARD GOMES PINHO (1.498), filho de Ca-einiro Joaquim
de Souza e de Emilia Gomes Pinho, nascido a 17 de janeiro
de 1901, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, residente á rua Gomes Braga n. 45. (Qualificação ex-òfficio
n. 187, 8 zona.)
JOÃO TEIXEIRA DE MIRANDA JÚNIOR (1.499), filho de João
Teixeira de Miranda e de Joanna Clara de Miranda, nascido a 17 de abril de 1916. nc Districto Federal, do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, residente á rua Gonzaga Bastos
n. 238. (Qualificação requerida n. 1.407, 8 zona.)
JOSE' AN ANTAS DA SILVA SOBRINHO (1.500). filho de Joaquim Olegario da Silva e de Angelina Oobb da Silva,
nascido a 31 de outubro de 1906, em Curityba, Estado do
Paraná, medico, solteiro, cora domicilio fledoral no districto municipal do Andarahy, residente á rua João A.l" fredo n. 39. (Qualificação ex-officio n. 13, 10 zona.)
NELSON ANTONIO LOPES (1.501), filho de Martins Lopes o
de Constantino Machado Lopes, nascido a 1 de maio d'''
1911, em Porto Martins, Estado de. Matto Grosso, militar,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Rio Comprido, residente á rua Delgado de Carvalho
n. 09. (Qualificação ex-officio, 3" zona.)
MARIO HJAUP CABRAL (1.502), filho de Geronymo de Mesquita Cabral e de Albertina Hjaup Cabral nascido a 16
de julho de 1900, no Districto Federal, medico, casado,
com domicilio eleitoral no ri istricto municipal, do Andarahy, residente á rua da Universidade n. 24. (Qualifica-'
ção ex-officio n. 788, 10 zona.)
GERSON DE CARVALHO PINTO SALLES (i.503), filho de
Bernardo Moysés de Salles e de Maria Lecnor de Castro
Pinto Salles, nascido a 3 dé dezembro dc, 1905. em São
Salvador. Estado da Bahia, medico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, residente á rua General Rodrigues n. 24-. (Qualificação cxofficio n 78, 10* zona.)
JOÃO ALVES CARIY (1.504), filho de Pedro Alves Cariy e
de Maria Francclina Cariy, naseido a 10 -le maio de 1904,
. militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, residente n a Escola Veterinária.
(Qualificação ex-officio n. 79, 7" zona.)
DILERMANDO DE ASSIS (1.505), filho de João Cândido de
Assis e de Joaquina Carolina de Assis, nascido a 1.8 de
janeiro de 1888, em Porto Alegre, Estado do Rio Grande
do Sul, engenheiro militar, ca.sado, com oomiciiio eleitoral no districto municipal do Andarahy, residente ã rua
Angenor Moreira n. 8. (Qualificação ex-of''tio, 8 zona.)
IIILDA DA SILVA PRADO (1.506), filha dc João Baptista
da Silva Prado e de Eliza da Silva Prado Gelboze, nascida
a 9 de maio de 1911, no Districto Federal, funccionaria
municipal, solteira, com domicilio eleitoral-no districto
muncipal do Andarahy, residente'á rua D. Zulmira n. 65.
(Qualificação ex-officio n. 75, 7 zona.)
DALILA. GONÇALVES BARBOSA DA SILVA (1.507). filha
de Affonso Pereira Gonçalves e de Maria Amélia Pereira
Gonçalves, nascido a 4 de janeiro de 1897. em Campos,
Eslado do Rio de Janeiro, professora mvuvcipal. casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy. residente á rua Sá Vianna n. 127. (Qualificação
ex-officio, 8 zona.)
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MARTA MERCEDES MENDES TEIXEIRA
filha de
Antônio da Costa Teixeira e de Adelaide Atendes de Oliveira Teixeira, nascida a 27 de setembro de 1888, no
Uruguay, naturalizada, professora p r i m a m , solteira, com
domicilio eleitoral no distrieto municipal do Andarahy,
residente á rua .Maquinei n. 30, casa'2. (Qualificação exofficio n. 934, 7" zona.)
EUftVDJCE HOR MEYLL PARLA TI (1.509), filha de Henrique l-J.or Meyil e de Isabel Hor Meyll, nascida a 31
de julho de .1886, no Districto Federai, funccionaria municipal, viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, residente á Bocea no Matto n. 107,
casa 3. (Qualificação ex-officio n. 77, 4" zona.)
PASCHOAL ZUCAR.ELLI (1.510), filho de Richardo Zucarclh
e de Carmella Zucarelli, nascido a 27 de setembro de
1895, naturalizado, operário publico, casaco, com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy,-residente á ladeira do Barroso n. 9-í. (Qualificação ex-officio
n. 29.183, 8 zona.)
RAYMUNDO FIGUEIRA NOLASCO (1.511), filho de Aprigio
Pedro Nolasco e de lzabel Figueira Nolasco, nascido a
6 dc julho de 1900, em Areia, Estado do Rio Grande do
Norte, militar, casado, com domicilio eleitoral no dislricto
municipal do Andarahy, residente á rua Leopoldo n. 178,
casa 3. (Qualificação ex-officio n. 354, I zona.)
JUVENT1NO BISPO DOS SANTOS (1.512), filho de Manoel
Bispo dos Santos e de Maria Joanna dos Santos, nascido
fi 14 dis julho cie 1902, no Estado da Bahia, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal cio Andarahy, residente á rua Visconde de Ni:;lheroy n. 708.
(Qualificação ex-officio n 21, 9" zona.)
FLORIANO OLIVA (1.513), filho de José D.as de Oliva e
de Maria Natividade de Oliva, nascido a 10 de julho de
1902, em São Salvador, Estado da Bahia, militar, ca.sado,
com' domicilio eleitoral no districto municipal do An- clarahy, residente á rua São Francisco Xavier n. 483.
(Qualificação ex-officio n. 86, 7 zona.)
RA.PHAEL DE PAULA (1.484), filbo tíe Marcelo de Paula c
de Solange dc Paula, nascido a. 21 de outubro do 1908,
em Minas, operário, solteiro, eom domicilio eleitoral no
districto municipa! do Andarahy, residente á rua Cotcgipe
n. 106. (Qualificação ex-officio n. 430. 8° zona.)
SALOMÃO NEVES MACHADO (1.514), filho de José Bento
Machado e de Francisco Moreira das Neves, nascido a
7 de janeiro de 1900, em Portugal, funecionario bancário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy. residente á rua São Januário n, 144 A.
(Qualificação requerida B. B . n. 1.887, 3 zona).
HEITOR TEIXEIRA. (1.515), filho de Luiz Texeira e de Mario Teixeira, nascido a 7 de julho de 1913, em Belém,
Estado do Pará, alfaiate, solteiro, com domilicio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua
Torres Homem n. 218, casa V. (Qualificação requerida
B . E . n. 1.447. 8 zona).
MANOEL SANTOS (1.516). filho de Manoel Santos e de Da .inacia Santos, nascido a 32 de outubro de 1912, em Victoria. Estado do Espirito Santo, conímercio, solteiro,
- com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio
Comprido, residente á rua de S. Clirístovão n . 362.
(Qualificação requerida B. E. n. 6í2, 10 zona).
FERNANDO CAMUYRANO (1.517). filho de Luiz Caniuyrano
e de Efoisa Lamarquc de Camuyrano, naseido
a 0 de
outubro de 1892. no Dictricto Federal, commercio; casado., com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
. Andarahv, residente á rua Leopoldina Bastos n.
li.
(Quâliificação requerida B . E. n. 1.016, 8 zona.
JAYME TPRY (1.518), filho de Nicolau Tury e de Marianna
Tui-y. nascido a 29 do agosto do 1910. na Capital Federal,
commercio. solteiro, com domicilio eleitorad no districto
.municipal 'do Andarahy, residente á rua Joaquim Silva
n . 53, casa X. (Qualificação requerida B. E . n. 1.899,
8' zona).
LAURA DA COSTA PACHECO (1.51.9), filha de João Muniz
Pacheco e de Laura da Costa Pacheco, nascida a 26 de
abril de 1804; na Capital Federal, commercio, solteira,
com domicilio eleitoral no districto municipal, de Rio
Comprido, residente á rua Silva Pinto n . 128. (Quâliificação requerida B . E . n . 7.071 ( 6 zona a n t i g a ) .
WALTER CATHARINA DAS HEVES (.1.520), filho de Jose
Jatharino das Heves c de Nathalina Borges das Heves,
nascido a 12 de maio de 1914, na Capital Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral, no
districto municiai de Rio Comprido, residente á rua
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Goyaz n. 380. (Qualificarão ex-officio B E . 76 n. 363.
'1" zoaa, 16-8-34).
JCSEtó RIBEIRO GONZALEZ (1.521), filho de José. Maria
Gonzalez e de Maria Ribeiro, nascido a 9 de dezembro de
1915, na Capital Federal, funecionario publico, solteiro,
com domicilio' eleitoral no districto municipal de Rio
Comprido, residente á rua Miguel Fernandes n. 92.
(Qualificação "ex-officio" B . E . 76 n. 326, 1" zona.
16-8-34).
•.
ARTHUR ALVIM DE LIMA < 1.522), filho de Themistocles
Lima e de Sylvia Alvim de Lima, nascido a 29 de novembro de 1912, na cidade de Pomba, Estado de Minas Geraes, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua Bandeirantes n. 38.. (Qualificação "ex-officio" B . E .
67
n. 150. 9" zona. 30-7-34) .
J Ü S J S AUGUSTO COIMBRA FILHO (1.523), filho
de José
Augusto Coimbra e de Angela Doldan, nascido a 9 de
outubro de 1906, na Capital Federal, commercio. solteiro, com domicilio no districto municipal de Rio Comprido, residente á rua Campos da Paz n . 29. (Qualificação
requerida B . E. n . 1.441, 8° zona).
(HCTORINO GOMES DE AZEVEDO (1.524), filho-de Paulinó
Gomes de Azevedo e de Marcolina Justina de Azevedo,
nascido a 28 de fevereiro de 1901, Estado de São Paulo,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andrahy, residente á Estrada da Fontinha
li. 412. (Qualificação requerida B . E . n . 997, 8 zona).
FELIPPE FERREIRA PINTO (1.525),, filho, de Domingos
Ferreira Pinto e de America Reis Pinto, nascido a 13
de setembro de 1901, em Santos, Estado de São Paulo,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de. Andarahy, residente á. rua Araújo Leitão
11. 275. ÍQualificação requerida B . E . n . 1.558, 8 zona).
WALTER BRANDÃO SOLEDADE (1.526), filho de Durval
Soledade c de. Maria da Gloria Brandão Soledade, nascido
a 31 de. julho de 1912, em S. Salvador. Estado da Bahia,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Rio Comprido, residente á rüa José Eugênio
n. 6. (Qualificarão requerida B . E.. n. 784, 9 zona.)
OSMAN ALVES -TORRES (1.527), filho de João Alves Torres
•è de Delphina Fernandes Torres, nascido a 5 de maio de
1897, em - Florianópolis, Estado de Santa Catharina, official de Marinha Mercante, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente ã rua
Araújo-Lima -n. 80. (Qualificação requerida B . E. numero 1. 523. 8"t zona) .
AGOSTINHO LEITE TEIXEIRA (1.528), filho de Miguel
Machado Teixeira e de Julieta Leite Teixeira, nascido a
19 de janeiro de 190.9. n a "Capital Federal, graphico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipa! de
Rio Comprido. (Qualificação requerida B . E . m. 633,
10 zona).
MANOEL TEIXEIRA DA SILVA (1.529), filho de José.Teixeira da Silva e de Monica/da Silva, naseido a 17 de setembro de 1908, em Vassouras. Estado do Rio de Janeiro,
operaria, solteiro, cora domicilio eleitoral no districto
*/municipal do Andarahy, residente á rua-Ceará n. 36.
(Qualificação requerida B . E . n. 10.079, 6 zona ant Í ê' tl)
*
FRANCISCO PEREIRA BARBOSA (1.530), filho de Leonardo
Pereira Barbosa e de Maria Francisca Barbosa, nascido
a 3 de dezembro de 1897, em Pedro do Rio, Estado do Rio
de Janeiro, estivador, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy,' residente á Ladeira
do Barroso n . 31.- casa I I . (Qualificação
"ex-officio''
B . E . 73 n. 30.812. 1" zona antiga).
AUSTRJCLINIO ALVES DE MORAES PIRES (1.531), filho de
Castano Alves d.e Moraes Pires e de Eugenia Maria Pires,
nascido a 7 de novembro de 1895, em Recife. Estado de
Pernambuco commercio, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy, residente á rua
D. Maria n. 21, casa VII. (Qualificação requerida B . E .
n. 839. 8 zona) .
SERAPHIM ATHANAZIO (1.5'SÔ). filho de Constantino Athanazio e de Carolina Guagliani, nascido a 25 de março de'
1911, nó Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrito municipal cie Andarahy, residente ã rua Marquez de Sapucahy n. 44. (Qualificação
requerida B . E . n . 9,.8 zona).
OLYMPIO FERREIRA TORRES FILHO (1.533), flho de
Olvmpio Ferreira Torres e de Maria -da Conceição Torres, nascido a 2i de outubro de .1892, em Ouro Preto,
Estado de Minas Geraes, jornalista, solteiro, com domia
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a

a

a

a

a
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cilio eleitoral do districto municipal de Rio Comprido,
residente á rua Joaquim Silva n.. 6 1 . '(Qualificação r e querida n. B . E . n. 1.703, 8 zona.
ULYSSES ROSA DINIZ VIEIRA (1.534), filho de Jacintho
Vieira e de Maria Vieira, nascido a 5 de fevereiro de
1912, em- Jacutinga, Estado do Espirito Santo, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni,
cipal de Rio Comprido, residente á- rua Caridade n. 16.
(Qualificação requerida B . E . n. 643, 1 0 ' z o n a ) .
MANOEL NEVES DE CASTRO (1.535), filho de Antônio de
Souza Castro e de Maria Eftiilia de Castro, nascido a 15
de dezembro de 1880, no Districto Federal, operário,
casado, com. domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy, residente á rua Antônio Rego n . 89, casa II.
(Qualificação requerida B . E . n. 488, 8 zona).
Í-IERACLYTO DA SILVA CAMPOS (1.536). filho de Augusto
. da Silva Campos e de Felisbina da Silva Campos, nascido a 13 de julho de 1882, em Leopoldina, Estado de Minas Geraes, Unotypista, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Rio Comprido, residente-' á rua
José Vicente m 72. (Qualificação requerida B .
E.
n . 1.631. 8 zona).
CLÁUDIO DE VASCONCELLOS (1.537), filho de Luiz de
Vasconcellos e de Beatriz de Vasconcellos. nascido a 13
de. oütuBro de 1894, nó Estado do Rio, commercio casado, cpm domicilio eleitoral no districto municipal de
Rio Comprido, residente á rua Gaspar rn. 43. (Qualificação requerida B . E . n. 6.842, 4 zona).
MARIA ANNUNCIACAO DA ROSA (1.538), filha d.e Branco
Manoel da Rosa e de Tulia Thomasia Rosa, nascida a 31
de março de 1905, na Capital Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral do districto municipal de
. Andarahy, residente á rua Adolpho Motta n. 19, casa 1.
(Quâliificação requerida B . E . n.-338, 8 zona).
MARIA -COUTO DOS 'SANTOS (1.539), filha de Domicio do
Couto e de Rosalina do Couto, nascido a 19 de dezembro
." de 1905, em Parãhyba do Sul, Estado do Rio ;de Janeiro,
domestica, casada, com domicilio 'eleitoral rio districto
municipal de Andarahy, residente á rua Itapirú n. 2 4 Í .
(Qualificação requerida B . E . n. 5.777, 4 zona).
ALEXANDRE GALIXL (1-540), filho de Maximiano Gallo e
de Maria Pedrone, nascido a 27 de abril de 1899, em
S. José do Rio Preto, Estado de Minas Geraes, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, residente- á Travessa Marietta.
,n. 36, casa II. (Qualificação requerida B . ' E . n. 6.539,
4 zona).
HAYDÉE NEVES DA CUNHA (1.5Í-1), filha de Pedro Cunha
Filho e de Celeste Neves da Cunha, nascida a 20 de julho
de 1913, no Districto Federal, enfermeira, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy,
residente á rua Barão de Mesquita n. 817. (Qualificação requerida B . E . n. 11.189, 8 zona).
DIONISIO DAS NEVES (1.542), filho de José Martins das
Neves e de- Maria Adelia Neves, nascido a 9 de outubro
de 1901, em S. Salvador, Esiado da Bahia, commercio,
casado, com domicilio eíeitoral no districto municipal
de Andarahy, residente á rua Ribeiro Guimarães n. 36.
(Qualificação requerida B . E . n. 730, 8 zona).
ORLANDO "DE* SOUZA CALDEIRA (1.543), filho de Manoel
Thomaz Caldeira e de Rita Maria de Souza, nascido a 14
de novembro de 1902, em Valença Estado dó Rio de J a neiro, foguista, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, residente á rua Engenho do Matto n. 58. (Qualificação requerida B . E .
n . 924. 12 zona) .
' .
.
RAVINO CAMPOS ROCHA (1.544), filho de Antônio dos Santos Rocha -e de Geraldina Campos Rocha, nascido a 22 de
maio de" 1883, em Campos, Estado do Rio de Janeiro,
engenheiro,' casado,. com domicilio eleitoral no districto
municipal de Rio Comprido, residente á rua. Arthur Menezes n. 25. casa X. (Qualificação B . E . n. 1.005, 9 zona.
MARTIN HO BERNARDES FERREIRA ((1.545), filho de Belarmino Bernardes Pantaleão e de Paula Maria da Conceição, nascido a 20 de.março de -1897, em Passos, Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Ri'o Comprido,
residente á rua General Canabarro ns. 36. casa I . (Qualificação requerida B . E - ^ n . 995, 9 zona).
PEDRO DE ALCÂNTARA -CABRAL (1.546), filho de José
• Cabral e de Maria da Penha, nascido a 19 de outubro de
1894, em--S. - Fidelis, Estado do Rio d e Janeiro,, commercio, casado, com..domicilio eleitoral. no. districto municipal de Rio Comprido, residente á rua Gommandant.e
a

a
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breu n . 18, Olaria. (Qualificação requerida B . E . numero 728, 12" zona).
JOÃO LOPES DE SOUZA (1.54.7.), filho de Abrâo de Souza
e de America Maria da Conceição, nascido a 4 de maio
de 1885, em S. João da Barra, Estado do Rio de Janeiro,
operário, solteiro, com domicilio eleiloral" no districto
municipal de Rio Comprido, residente á rua Carlos Gomes n. 47. (Qualificação requerida B . E .
n. 971-,
7" zona).
RANDOLPHO DA SILVEIRA GOMES (1.548). filho de Manoel
a 21 de outubro de 1911, no Districto Federal, desenhista
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Rio Comprido, residente á rua.Nery Pinheiro h. 8 1 .
ÍQualificação requerida B . E . n . 958, 7" zona).
ALVA RO MEDEIA (1..549), filho de Salvador Medeita e ds
Eruesta Marzullo, nascido a 1 de setembro., de 1915, na
Capital Federal, commercio, solteiro, com domicilio'
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente
na rua da Estrella n . 12. (Qualificação requerida B . E .
n . '1.889, 8* zona).
BAYDÉE MOURA DA SILVA (1.550), filho do Estephania
Moura, nascido a 22-de julho de 1889, em Aracaju, Estado
de Sergipe, domestica, casada, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy, residente á' rua
Marquez de Abrantes n . 199. (Qualificação requerida
B . E . n . 1.011, 5° zona).
ANTONIO BERNARDO ALVES (1.551), filho de Luiz Joaquim
Alves e de Maria Madalena Garrido, nascido a 21 de abril
de 1913, no Districto Federal, estudante, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal dc Andarahy,
residente á rua Hermenegildo de Barros n. 205. (Qualificação requerida B . E . n . 23, 8* zona).
JOÃO NOGUEIRA (1.5521, filho dc João Nogueira e de
Amélia Laura Nogueira, nascido a 29 de agosto de 1890.
no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy residente
á rua Fernandes Vieira n . 39. (Qualificação requerida
B. E . n. 9.332( 6 zona antiga.
,
.
OUETTE PORTUGAL ESPOZEL (1.553), flho de José Teixeira Portugal é de Georgina Van Erven Portugal, nasciJaneiro pianista, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, residente a Avenida
Portugal n . 253, Urca. (Qualificação requerida B . L .
n . 1.726. 6 zona antiga).
'
...
MYRTHES DE QUETROZ (1.554), filho de Hermenegildo
Ferreira de Queiroz e de Maria Monteiro de Queiroz,
nascido a 9 de junho de 1909. na Capital Federal domestica, solteira, com domicilio eleitoral do <HSÜ\'CW
municipal de Andarahy, residente á rua Sao Iranoiaoo
Xavier n . 374. (Qualificação requerida B . E . n . 1.6-tU,
a

a

BENEDICTO'MOREIRA DA SILVA (1.555), filho natural de
Lúcia Moreira da Silva, nascido a 2 de julho de 1910 no
Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente a rua
Wenceslau Braz n . 31, Niloopolis. (Qualificação requerida B . E . n . 220, 8 Zona.)
OSWALDO FERREIRA DOS SANTOS (1.556), filho de Adelino Ferreira dos Santos e de Augusta de Carvalho, n a s cido a 9 de maio de 1904 na Capital Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy, residente á rua Amara! n . 52. (Qualificação
requerida B . E . n . 1.130, 8 Zona.)
LOURIVAL DE SA' REGO (1.557), filho de João de Sá Rego
e de Maria dos Remédios, nascido a 11 de fevereiro de
1913 no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido,
residente rua do Riachuelo n . 212. (Qualificação requerida B . E . n . 587, 4 Zona.)
JÜLIO MPRABEAU DE CARVALHO SOARES (1.558), filho de
Júlio Mirabeau de Azevedo Soares e de Edith de Carvalho Soares, nascido.a 13 de março de 1909 na Capital F e deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua Pontes
Corrêa n . 22. (Qualificação requerida B . E . n . 821, 3
f Zona antiga.)
MARIO MOREIRA DE BARROS (1.559), filho de Amaro Mo•reira de Barros e de Deolinda Moreira da Silva, nascido
a 31 de agosto de 1913 na-Capital Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
(Rio Comprido, residente á rua Teixeira de Carvalho numero 19. (Qualificação requerida B , E . n . 1.673, 12
Zona.)
DANIEL DE CARVALHO NUNES (1.560), filho de Seraphim
Nunes e de Eulalia Nunes de Carvalho, nascido a G de
a

a

a

a

a

julho de 1900 em Belém, Estado do Pará, commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de
Rio- Comprido, residente á rua General Gamara n . 246.
(Qualificação requerida B . E . n . 360, 3 ' Zona.)
AMÉRICO MOSQUERA- (1.561), filho de Antônio
Porfeeto
Mosquera e de Rosalina Teixeira de Carvalho,- nascido a
10 de junho de 1908 na Capital Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal - de
Andarahy, residente á rua-Barão de Mesquita n. 1.023.
(Qualificação requerida B. E. n. 753,-8" Zona.)
NELSON CORRÊA DA COSTA (1.562), filho de Carlos Amaral da Costa e de Emilia Corrêa da Costa, nascido a 15
de janeiro de 1914 na Capital Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Rio Comprido, residente á rua Gonçalves n . 22. (Qualificação requerida B . E . n . 1.049,.5 Zona.)
CELTO LEAL PEIXOTO (1.583), filho de Júlio de Carvalho
Peixoto e de lzabel Leal Peixoto, nascido a. 24 de março
de 1897 na Capitai Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral nò districto municipal de Andarahy, r e sidente á rua Cabuçú n . 119. (Qualificação requerida B.
E . n . 11.318, 6 Zona antiga.)
ALICE BALTRAME DA CUNHA (1.564), filha de Leopoldo
Martins da Cunha e,de Elide Beltrame Martins da Cunha,
nascida a 7 de maio de 1910 na Capital Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á r u a Ângelo Bittencourt
n . 89. (Qualificação requerida B . E . n . 1.298, 8 Zona.)
BENEDICTO GOMES DA SILVA (1.565),'filho de Manoel Gomes da Silva e de Maria Gomes da Penha, nascido a 6 de
novembro de 1903 em Campos, Estado do Rio de Janeiro,
commerciante, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua Dr. Gãrnier
.
• (Qualificação requerida B . E . n. 984, 5 Zona.)
ALTAMIRO BELLO DE ANDRADE (1.566), filho de Francisco Bello de Andrade e de Virgínia Bello de Andrade,
nascido a 30 de março de 1900 na Capital Federal, Serv.
Dep. Correios, casado, com domicilio eleitoral no distri. cto municipal de Andarahy, residente á rua Major Medeiros n . 111. Qualificação "ex-officio" B . E . 75 n °3
2 Zona.)
'
MANOEL DA SILVA TELLES (1.567), filho de Antônio da
Silva Telles e de Isolentina da Silva Telles, nascido a ?5
• de dezembro de 1903 na Capital Federal, empregado p u blico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua Barão da Taquara
MM-?; ^ A ' n ^ ^ ° - Â ° - - > 13' Zona.)
MARIA DA,CONCEIÇÃO DE SOUZA PEREIRA (1,568) filho
de Maria de Souza Pereira de Floriza Nogueira de Souza Pereira, nascida a 4 de setembro de 1914 em Jacaréhv,
listado de Sao Paulo, professora, solteira, com domicilio
eleitoral no distrcito municipal de Rio Comprido, residente_á rua Barão de Itaguahy u. 222, casa V. (Qualificação requerida B . E . n . 1.131, 8° Zona )
MÁXIMO ANTONIO PACHECO (1.569), filho de Antônio J o quim Pacheco e de Marietta Magdálena de Araújo nascido a 11 de outubro.de 1901, em Iguassú, Estado do Rio de
Janeiro, commercio, solteiro, residente á rua Miguel de
Frias n . 16, com domicilio eleitoral no districto" municipal de .Rio Comprido. (Qualificação requerida — B .
E . n . 957. 7 zona) .
ADELINO PEREIRA (1.570), filbo de José Pereira e de Mathilde Rosa de Jesus, nascido a 15 de'setembro de 1897,
no Districto Federal, garçon, casado, residente à rua Dois
de Dezembro n . 148, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida _ B .
. E . n . 8.138. 2 zona).
JOSE' NOGUEIRA PINTO (1.571), filho de Balbino Nogueira,
de 1892, em Campos, Estado do Rio de Jancrro, commcrPinto e de Eva Nogueira Pinto, nascido a'14 de outubro
cio, solteiro, resindente á rua Vieira Bueno i.\ 25, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida — B . E , n . 671 — 11
zona).
ANTONIO LISBOA VELASCO (1.572), filho de Antônio P e reira Velasco e de Jubina Luiza Velasco, nascido a -21 de
agosto de 1890, em S. João Itaborahy, Estado do Rio de
Janeiro, operário, casado, residente á rua Dr. Sá Freire
n . 45, com domicilio eleitoral no districto municipal dé
Rio Comprido. (Qualificação requerida — B . E . numero 634 — 10 zona).
FLORIANO DE AVELLAR WERNEOR (1.573), filho de José
Ignacio de Avellar Werneek e de Amélia de Andrade
Werneek, nascido a 30 de abril de 1897, em Serraria, E s a
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tado do Rio de Janeiro, cirurgião dentista, casado, r e sidente â rua Barão de Itapagipe n. 254, casa "VI, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio "Comprido. (Qualificação, requerida — B . E . n . 1.325. 8
zona).
*
'
LUIZA CATHARINA BERNARDES, filha de Francisco Luiz
Bernardes e de Rosa Bernardes, nascida a 6 de setembro
de 1893r em Três Corações, Estado de Minas Geraes, costureira, solteira, residente -à rua onde Baependy n. 97,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio
Comprido. (Qualificação r e q u e r i d a , — B. E. n. 970. 5"
zona).
ALBERTO MARIO VALLÀRDI (1.575), filho de Francisco Aldo Vallardi e de Georgina Ramos Portilho,.nascido a 5 de
janeiro de 1904, em Belezinho, Estado de São Paulo, commercio, residente á"rua da Quintanda n. 7, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida — B . E . n v 1.754, 1" zona, antiga).
MANOEL BISPO DE OLIVEIRA (1.576), filho de -Dyonisio
• Bispo de Oliveira 6 de Maria Gertrudes de Oliveira, nascido a 8 de julho de 1900, em Nazareth, Estado, da Bahia, operário, casado, residente á rua Evaristo da Veiga
n . 83, com domicilio eleitoral ho districto municipal de
Rio Comprido. (Qualificação requerida — B.. E . numero 8.073. 2° zona) .
OTHIDIO MARINHO DE FREITAS (1.577), filho de Raymundo Pedro Marinho e de Apolonia Gonçalves Marinho, nascido a 13 de dezembro de 1898, em Fortaleza, Estado do
Ceará, militar, casado, residente á rua Bangú n. 108 a,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andar a h y . Qualificação ex-officio —• B . E . n. 76 — 7 zona
17-8-34).
ALFREDO MANOEL DE AZEVEDO (1.578), filho de Manoel Regalado de Azevedo e de Francellina Barbosa da
Silva, nascido a 9 de março de 1897, em M. Taquaritinga, Estado de Pernambuco, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andahay. (Qualificação ex-officio — B. E . 75 n. 14. 7° zona) .•
CARLOS AFFONSO BOTELHO FILHO (1.579), filho de Carlos Affonso Botelho e de Antonia de Anirade Botelho,
nascido a 10 de novembro-de 1905, em Recife, Estado de
Pernambuco, militar, solteiro, residente á' rua Cattte numero 200, I andar, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificarão ex-officio — B.
E . 75 n. 37. 7" zona).
JOÃO ALVES DA SILVA (1.580), filho de José Alves da Silva e de Maria Magdálena. Alves, "nascido a 29 de novembro
de 1901, no Estado do Ceará, militar, solteiro, residente
á Avenida Suburbana n. 2.640, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação
cx-officio —- B. E. 84 n. 4. 7" zona).
JOAQUIM MONTEIRO BARBOSA (1.581), filho de Cândido
André Barbosa e de Adelina Monteiro Barbosa, nascido a
28 de novembro de 1900, em Campinas, Estado de .São
Paulo, militar, casado, residente na Escola Veterinária
do Exercito, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio — B. E . 79
n. 13. 7" zona).
MIGUEL SANTOS (1.582), filho de Antônio José dos Santos Pininim e de Porphiria Clementina dos Santos, nascido a 15 de maio de 1911, em Petrolina, Estado de Pernambuco, militar, casado, residente "na Escola Veterinária do Exercito, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio — B . E .
78 ri. 16. 9" zona) .
EDUARDO AMORIM PEREIRA (1.583), filho de Raymundo
Trindade Pereira e de Florisninia Amorim Pereira, nascido a 19 de fevereiro de 1912, em Belém, Estado do Pa• rá. 'militar, solteiro, residente á rua Bartholomeu
dc
Gusmão, com domicilio eleitoral no distrieto municipal
de Andarahy. (Qualificação ex-officio — H . E. 78 numero 22. 9" zona) .
HERMES DA LUZ PARANHOS (1.584), filho de Mario Paranhos e de Analias da Luz Paranhos, nascido a 23 de
abril de 1908, em Rio Pardo, Estado do Rio Grande do
• Sul, militar, casado, residente na Escola Veterina do
Exercito, com domicilio eleitoral no districto municipal
de - n d a r a h y . (Qualificação ex-officio — B. E. 78 n. 32
9 zona) .
FRANCISCO ASSIS DE ANDRADE (1.585), filho de Raymímdo Carlos de Andrade e de Maria Chryselids dc Andrade,
nascido a 17 de abril de 1906, em Saboeiro Bebedouro,
Estado do Ceará, militar, casado, residente à travessa dos
a

a

o

a
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Cardosos n. 46, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy. (Qualificação ex-of ficio — B . E .
77 n . 17, 8 zona).
"
FREDERICO LEOPOLDO DA SILVA (1.586), filho de Antônio Pedro.da Silva e de Adelaide Melania Santos da Silva, nascido a 14 de agosto de 1898, no Districto Federal,
militar, casado, residente á rua do Cattete n . 196. com
domicilio eleitorai no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação transferencia).
LUIZ GONZAGA MARQUES (1.587), filho de José Ferreira
Marques e de Florentina Marques Bezeira, nascido a 21
de junho de 1894, em Alagoa Grande, Estado da Parãhyba do Norte, militar, casado, residente á . r u a Alfredo
Reis n. 43, com domicilie eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio — B . E . 777
iv. 1. 8 zona).
VICTOR ALVES MACHADO (1.588), filho de Cândido Alves
Machado e de Adelina da Costa .Machado, nascido a 28 de
fevereiro de 1892, em Conceição da Peira, Estado da
'Bahia, militar, casado, residente á Ladeira dos Tatajaras
n . 152, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação ex-officio — B . E. 79 n. 21..
8 zona) . - • • • '
MARIO PINTO DE FARIAS (1.589), filho de Manoel Pinto
de Farias e de Elvira de Souza Pinto, nascido a 31 de outubro de 1897, em Victoria, Estado de Pernambuco, m i _ litar, casado, residente á rua Carvalho Alvim n\ 115 c|2,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio — B. E . 76 n. 1. 9 zona).
DEUSDEDIT DE SOUZA BOMFIM (1.590), filho de Antônio
de Souza Bomfim e de Maria Bernardina. Bomfim, nascido
a 26 de abril de 1897, me Manáos, Estado do Amazonas,
militar, solteiro, residente á rua da Alegria n. 392 oj 13,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio — B . E . 78. 8 zona).
ANTONIO JORGE DE LIMA (1.591), filho ue Juvino Luiz de
' Lima e de Maria Josepha da Conceição, nascido a 22 de
outubro de 1893, no Estado.da Parãhyba do Norte, militar, residente á rua Visconde de São Vicente 87 c/2, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação ex-officio —> B , E. 777 n. 10. 8 zona).
MURILLO DA SILVA BRAGA (1.592), filho de José da Silva
Braga e de Maria Amélia Duarte Braga, nascido a 27 de
novembro de 1909, em Fortaleza, Estado do Ceará, militar, solteiro, residente á rua Senador Dantas n. 19, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.'
(Qualificação ex-officio — B . E . 78 n. 3 . 4 zona).
PEFANI DAROZ (1.593), filho de João Baptista Daroz e de
Rosa Lobato, nascido a 24 de setembro de 1911, eni Tietê, Estado de São Paulo, militar, solteiro, residente á
rua Visconde Itamaraty n . 149, Com domicilio eleitoral
nò districto municipal de Andarahy. (Qualificação cxofficio — B . E . 77. 9 zona).
HÉLIO CEZIMBRA DE OLIVEIRA (1.594), filho de Demetrio
Boado de Oliveira e de Scylla. Cezimbra de Oliveira, nascido a 21 de outubro de 1911, em Santa Maria da Bocca
do Matto, Estado do Rio Grande do Sul, official da armada, solteiro, residente á rua Geronimo de Lemos n. 16,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio — B . E. 69. I zona).
CARLICE DE SAMPAIO NABUCO (1.595), filho.de Carlos da
Malta Nabuco e de Alice de. Sampaio Nabuco, nascido a
15 de setembro de 1911, no Districto Federal, funecionario municipal, solteiro, residente á rua Santa Alexandrina n. 15, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Rio Comprido. (Qualificação ex-officio — B . E. 78
n. 33. 8 "lzona).
HEITOR SILVA (1.596), filho de'Alexandre Ferreira da Sil-"
va e de Anna Maria da Gloria, nascido a 28 dc outubro
de 1903. em Brasopolis, Estado dc Minas Geraes, funecionario municipal, viuvo, residente á rua Grajahú n. 88,
com domicilio eleitoral rio districto municipal de Andarahy. (Qualificação e-officio — B. E . 70. 7 zona).
AIJDINA BRAGA (1.597), filho de Aarâo da Costa Braga e de
Alice de Oliveira Braga, nascido a 13 de setembro de
1906, no Districto Federal, funccionaria municipal, solteira, residente á rua Corrêa de Oliveira n. 3, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio — B. E . 14. 7 zona).
LAURA LEAL GALVÃO (1.598), filho dé Antônio Carvalho
da Silva Leal e de Marcolina Martins Leal, nascido a 18
de julho de 1907, no Districto Federal, funccionaria municipal, casada, residente á rua Universidade, com domia
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cilio eleitoral no districto municipal cie AnJaralii . Qualificação ex-officio — B . E . 78 n .133. 4* zona).
MARINA ADELAIDE MAIA DE OLIVEIRA '(1.599), fimo de
íjrael ornes de Oliveira e de Maria Virgínia Maia de
Oliveira, nascido a 14 de a b r i l ' d e 1906, no Districto
Federal, funccionaria municipal, solteira, residente
á
rua Gonzaga Bastos n. 406, com domicilio eleitoral no
districto municipal do Andarahy. (Qualif.!'. ação ex-of ficio '— B . E . 81. 7° zona).
MARILIA RAMOS (1.600), filho de Aristarcbio Lopes de Oliveira Ramos e America Leilão Ramos, nascida a 11 de novembro de 1902, no Districto Federal, funccionaria m u nicipal, solteira, residente á rua Haddock L^bo n. 70 c/3,
com domicilio eleitoralno districto mtmici pai de Ri; Comprido. (Qualificação ex-officio — B . E . 74 n . 348. 7"
zona).
AQUILÉA FERREIRA SIMAS (1.601), filho de Manoel S'mas
da Silveira e de Julietta Ferreira Simas, nascido a 26 de
julho de 1906, no Districto Federal, funecionario municipal, solteira, residente á rua Senador Soares n. 42, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
' Qualificação ex-officio B. E . 74. 7* zona).
DARCY LEONARDO (1.602), filho de Oscar Horacio Leonardo e de Julia Pinheiro Leonardo, nascido a 14 de agosto
de 1913, no Districto Federal, residente á rua Antônio
Salema n. 68, com domicilio eleitoral nu districto m u n i cipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio — B. E. 79
n. 114. 7° zona).
ROBERTO BARBOSA DA SILVA (1.603), filbo de José Estanislao Barbosa da Silva e de Theodolinda da Fonseca Silva, nascido a 17 de março de 1896, no Districto Federal,
' residente a rua Sá Vianna n. 127, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação exofficio — B . E . 7 1 . 7* zona).
PALMYRA. COUTO MAGIOLI MAIA (1.604), filha d? Joaquim da Silva Couto e de Josephma de Sá Couto, nascido
a 27 de abril de 1892, no Districto Federal, professora municipal, casada, residente á rua Leopoldo n. 212, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação ex-officio — B . E . 78. 7" zona).
MARIA DE LOURDES BRUCE (1.605), filho de Alfredo Bruce e de Gaia Kerth Bruce, nascido a 3 de outubro de 1895,
no Districto .Federal, funccionaria municipal, solteira,
residente á rua Gonzaga Bastos,, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação exofficio — B. E . 7 1 . 7 zona).
FRANCISCO DE BARROS FREITAS (1.605), filio de Euclydes
Vaz Lobo Freitas e de Rachel de Barros i r e i t a s , nascido a 22 de outubro de 1909, no Districto Federal, func. cionario municipal, casado, residente á rua Maxwell n u mero 39 c/3, com' domicilio eleitoral no districto municipal dts Andarahy. tQualilicação ex-officio — B. E . 74
n. 404. 7 zona) .
ALDA MORAES DE LIMA (1.607), filho de Jerònymo Rodrigues de Moraes e de Anna Joaquina da Trindade Moraes,
nascido a 5 de fevereiro de 1908, em Goyaz, Estado
de
Goyaz, funccionaria municipal, casada, residente á rua
Agenor Moreira n. 95, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio
—
B . E . n . 2 1 . 7* zona).
JUDITH LEAL ROCHA (1.608), fiha de Antônio Carvalho da
Silva Leal e de Marcolina Leal, nascido a 21 de fevereiro
de 1987, no Districto Federal, professora municipal, casada, residente A rua Antônio Basilio, com domieiiio eleitoral no districto municipal de. Andarahy. (Qualificação
ex-officio — B . E. 79 n. 68. 7 zona) .
YAhA RANGEL (1.609), filha de Alberto de Araújo Rangel
Filho e de Maria Amélia Rangel, nascida a 22 de julho de
1909, no Districto Federal, funncionara municipal, solteira, residente á Avenida 28 de Setembro n. 68, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação ex-officio — B . E. 74. 7" zona; .
JOÃO LABRE JUNIIOR (1.610), filho de João Lourenço da
Silva Labre e dc Maria Januaria de Velasco Labre, nascido a
2 de abril d el901, ern Rio Bonito, Estado do Rio ae J a neiro, residente á rua Campos da Paz n. 109, com domicilio eleitoral no districto municipal de'Ar.darahy. (Qualificação ex-officio — B . E. 7 1 . 7 zona).
EDUVIGES CECY PORCIUNCULA MORAES, filha de Manoel
Teixeira Peixoto e de Salvina Marques Peixoto, r/ascida
a 6 de novembro de 1902, no Districto Federal, professora municipal, casada, residente á rua Itapirú n. 289. com
a

a

a

a
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domicilio eleitoral no districlo municipal .;e Rio Comprido. (Qualificação ex-officio — B. E. 74. 7 zona) .
WALDEMAR DA SILVA (1.612), filho de Rosa Maria da Connheiro, nascida a 21.de junho de 1911, em Petropolic, E s deral, operário, solteiro, residente á rua Senador Nabuco
n. 222, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação requerida — B . E. n. 10.729.
6 zona, antiga) .
ALBERTINA SOUZA PINHEIRO "(1.613), filha de Francisco
Zacharias Pinheiro' e de Eugenia Ferreira de Sou/,a Pinheiro, nascido a 21- de junho de 1911, em Petropo';s, E s tado do Rio de Janeiro, domestica, solteira, residente á
rua Luiz Barboza n. 24, com domicilio eleitoral no d i s lricto municipai de Andarahy. (Qualificação requerida
— B . E. n. 11.668. 6 zona, antiga).
IRENE DE SOUZA PINHEIRO. (1.614), filha de FranciscoZacharias Pinheiro e de Eugenia Ferreira de S o t w Pido do Rio de Janeiro, domestica, solteira, residente á rua
nheiro, nascida a 3 de abril de 1905, em Petropolis. EstaLuiz Barboza, com domicilio eleitoral no distíicto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida—B. E. n. 11 685.
6 zona).
a

a

a

a

LUIZ HOWARD (1.615), filho de Guilherme Mello Howard
e de Palmyra da Silva Guimarães, nascido a 21 de março
de 1913, no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, residente á rua Gonzaga Bastos n. 393, com domicilio eleitoral no districto municipal de Anmtrahy. (Qualificação requerida — B. E . r.'. 629. 8* zona).
CLELIA RODRIGUES PONCEL (1.616), filha de João Pom. pilio de Mello e de Maria Pompilio de Mello, na=cida a
14.de fevereiro de 1911, no Districto Federal, domestica,
casada, residente á rua Barão de Mesquita n. 817 com
domicilio eleitora! no districto municipal de Andirahy.
(Qualificação requerida — B. E. n. 313. 8 zonal.
JOSE' DE CARVALHO (1.617), filho de.José Bernardo F r a n ça Junior e de Joanna de Carvalho, nascido a 28 de abril
de 1902, no Districto Federal, operário, solteiro, residente á travessa Alvares de Azevedo n. 23, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio — B . E . 73 n. 132. 8 zona).
NEWTON DA SILVA CAMPOS (1.618), filho de Antônio da
Silva Campos e de Luiza Gomes Cunha, nascido a 7 de
julho de 1912, no Districto Federal, commercio, solteiro, residente á rua Felippe Camarão n . 48, com dcmicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida '•— B. E . n. 11.308. 6 zona, antisra).
OAO VIDAL DA SILVA (1.619). filho de Venancio Ribeiro
da Silva e de Maria Simira da Conceição, nascido a 22 de
maio de 1908, no Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, residente á rua Senador Nabuco n. 477, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação ex-officio — B. E. 73 n. 409. 8 zona).
ODILON BAPTISTA DOS SANTOS (1.620), filho de Theodoro
Baptista dos Santos e de Antonia Rosa da Conceição, nascido a 24 de agosto de 1907, no Estado de Sergipe. op"rario, solteiro, residente á rua Peçanha da Sirva n. 114 casa 3. com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação ex-officio — B. E. 73 n. '166.'
8 zona).
a

a

a

a

a

DULCE ÁVILA PEREIRA (1.621), filha de Astolpho Medeiros Pereira e de Angela Ávila Pereira, nascida a 1 0 de
junho de 1913, no Districlo Federa!., estu-iante, solteira,
residente á rua Pereira Nunes, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida — B. E. 1 1 . - 8 8 8 . 8 zona) .
CELINA NASCIMENTO-DE OLIVEIRA (1.622), filha
de
Carlos Albernaz de Oliveira e de Emilia Nascimento de
Oliveira, nascida a 16 de janeiro de 1912. no Districto
Federal, residente á rua Souza Franco n. 157, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida —- B. E . n . 883. 8" zona).
ROTTEMBERG GLACIANO DA SILVA (1.623). filbo de Manoel Henrique da Silva e de Julia da Maria da Silva, nascido a 18 de dezembro de 1887, no Districto Federal, operário, casado, residente á rua Torres Homem r.\ 91. com
domicilio eleitoral no districto municipa! de And-rahy.
(Qualificarão requerida — B. E. n. 1.620. 6 zona).
ANTÔNIO GOMES DA SILVA (1.624), filho de José Gomes, da
Silva e de Maria da Conceição, nascido a 13 de junho de
1908, no Districto Federal, operário, solteiro, residente a
ma visconde rie Abae-te n. 17, com domicilio eleitoral no
a

a
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districto municipal de Andaruhy. (Qualiíi .acuo ex-offi- RA\ MUNDO SANTANNA LESSA (1.638), filho de Albino
Moreira SanfAnna Lessa e de Bemvmda da Silva Lessa,
cio — B . E . 7 3 . n . 329.)
nascido a 3 de janeiro de 1912, em Manaus (Estado do
MARIO GOMES DE CARVALHO (1.625), filho de Joaquim
.Amazonas), mecânico, solteiro, com domicilio eleitoral
Gomes de Carvalho e de Isabel Lourenço de Carvalho,
• ' no districto municipal de Rio Comprido, residente á rua
nascido a 21 de agosto de 1912, no Estado do Rio dé J a . . General Canabarro n. 338-A. (Qualificação requerida n u neiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-.
' ' mèró 993, 9 .zona antiga.)
tricto municipal de Andarahy, residente á avenida Gomes Freire n. 112. (Qualificação "ex-officio" B.-E; 73, n. MILTON LUCCAS DA ROCHA (1.639), filhode Thomaz F í a n ' cisco da Rocha e de Deolinda Luccas da Rocha? nascido
218, 8" zona.)
•
. . . .
a 28 de junho de 1905, em São Salvador. (Estado da
JOÃO EVANGELISTA (1.626), filho de Adolpho Evangelista
Bahia), do commercio, casado, com domicilio eleitoral
e de Alfia Evangelista, nascido a 27 de dezembro de 1910,
no districto municipal de Andarahy, residente á rua São
no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio
Francisco Xavier n. 575, casa 22. (Qualificação requerida
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente
n. 7.020, 6" zona antiga.)
'
.
á rua Andrade de Araújo n. 188. (Qualificação "ex-offi.HOMERO MARQUES (1.640), filho de Adelino Marques e de
cio B. E. 73, n, 401, 8° zona.)
.:
Rene Marques, nascido a 25 de setembro de 1911, no
ISA1AS PAULO FERREIRA (1.627), filho de Francisco Paulo
Districto Federal, do commercio, solteiro, com domicilio
Ferreira e de Petronilha Paulo Ferreira, nascido,a 20 d e ,
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente
fevereiro de 1906," no Estado de Alagoas, operário, solá rua Manoel Carneiro n. 26. (Qualificação requerida
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
n. 1.892, 8 zona.)
Andarahy, residente á rua Aristides Lobo n. 95. (QualiROZENDO ROCHA DE AGUIAR (1.641),. filho de Valerio
ficação "ex-officio" B. E. 73, n. 440, 8 zona.).
Gabriel de Aguiar e de Maria Isabel Rocha de Aguiar,
EDGARD AMÉRICO PEREIRA (1.628), filho de Tobias Ro- .
• nascido a 1 de março de 1874, no'Estado do Ceará, com• berto Pereira e de Minervina Américo Pereira, nascido a
,'.. merciante, -casado, com domicilio eleitoral no districto
28 de julho de 1912, no Districto Rederal, operário, solmunicipal de Andarahy, residente á rua Barão de Mesteiro; com domicilio eleitoral no districto municipal de
" quita n. 782. (Qualificação requerida n. 1.517, 8 zona.)
Andarahy, residente á rua.Minas n. 6. (Qualificação "exCECÍLIA VIEIRA MACHADO (1.642), filha de João Nepomuofficio" B. E. 73. n. 225, 8 zona.)
. ceno Vieira Machado e de Carolina Tião Vieira Machado,
FRANCISCO TIBERI (1.629), filho de José Tiberio José de
Moura e de Martiniana Galdina de Moura, nascido a 23 - - nascida a 21 defevereiro de 1876, em Valença (Estado do
Rio de aJueiro),^professora, viuva, com domicilio eleide janeiro de 1906, no Estado do Rio de Janeiro, operátoral no districto municipal de Rio Comprido, residente
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i à rua Barãc de Pirassinunga n. 54 (Qualificação "ex»
pál de Andarahy, residente á rua Bella Vista n. 269. (Quaoíficio", B. E 21 n. 2.933, 8" zona.)
lificação "ex-officio", B. E. 73, n. 125, 8 zona.)
ARMANDO DO NASCIMENTO LOPES, (1.630), filho de Luiz AUGUSTO CÉSAR DUQUE ESTRADA BASTOS (1.643), fido Nascimento Rocha e de Maria da Assumpção, nascido . • lho de Domingos José de Oliveira Bastos e de Aurora Augusta Duque Estrada Bastos, nascido a 5 de janeiro de
a 8 de março de 1901, em Manáos (Estado do Amazonas),
1887, no Districto "Federal, funecionario publico, casado,"
do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no discom domicilio eleitoral uo districto municipal de Rio
tricto'municipal de Andarahy, residente á rua Viscon.Comprido, residente á rua do Mattoso n. 259. (Qualificade de Santa Isabel ni. 1. (Qualificação requerida n u m e .ção requerida n. 1.292, 8 zona.)
• '
ro .101444, 6 zona antiga.)
•
IDALINA SILVA DE AGUIAR (1.644), filha de _Antoríio.BeAROLDO DE OLIVEIRA (1.631)! filho de Alfredo de Oliveira
nevides da Silva e de Barbara Vieira da Silva, nascida
e de Elisia de Oliveira, nascido a 16 de novembro de
a 5 de abril de 1890, no Districto Federal, domestica, ca1912, nó Districto Federal, solteiro, operário, com domisada, com domicilio eleitoral no districto municipal do
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, r e Andarahy, residente á rua Barão de Mesquita n. 782.
sidente á -rua Souza Franco n. 13.. (Qualificação "ex(Qualificação, requerida n. 1.322, 8 zona.)
officio". B. E. 73, n. 400. 8 zona.)
IILOMENO PEDRO DE MELLO (1.645); filho de Manoel P e GUSTAVO CARVALHO DRUMMOND (1.632), filho de João
dro de Mello e de Maria Vicente de Mello,.nascido a 12
Baptista Vianna Drummond e de Felippa de Carvalho
de julho de 1910, em Campina Grande (Estado da P a Trogildo, nascido a 30 de outubro de 1882, no Estado
rãhyba doiNorte), operário, solteiro, com domicilio.eleido Rio de Janeiro, operário, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente a rua
toral no districto municipal de Andarahy, residente á
Senador Nabuco n. 12. • (Qualificação requerida n. 252,
rua'Visconde de Santa Isabel n. 282. ° (Qualificação "ex8" zona.) <
officio" B. E. 73, n. 126, 8 zona.)
NATHAL1NA SANTOS SOUZA REIS (1.646), filha de José
LUIZ THEODORO MONTEIRO (1 ^633), filho de João David
Luiz dos Saritos de Luiza Ribeiro dos Santos, nascida a
Monteiro e de Anna Pompeo Monteiro, nascido a 22 de
9 de julho de 1900, em Barbacena (Estado de Minas GeJaneiro de 1894, em Çuyabá (Estado de Matto Grosso),
raes), pharmaceutica, casada, com domicilio eleitoral
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u no districto municipal de Rio Comprido, residente á praia
nicipal de Andarahy. residente á travessa do Cruz n. 12.
de Botafogo n. 520. (Qualificação requerida n. 967, 5"
'Oualificáção "ex-officio". B. E. 79. n. 6, 8 zona.)
zona antiga.)
LUIZ-DA MOTTA RIBEIRO (1.634), filho de Esperidião da S1SMA QUEIROZ NASCIMENTO (1.647), filha, de João GonMotta Ribeiro e de Maria Julia de Carvalho Ribeiro.
çalves Nascimento e de Januaria Queiroz Nascimento,
, nascido a 21 de julho de 1904, em Curityba (Estado do
nascida a 11 de maio de 1875, no Districto Federal, p r o Paraná), militar, casado, com domicilio eleitoral no disfessora, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u trieto municipal de Andarahy. residente á rua Manoel
nicipal de Rio Comprido, residente á rua Indiana n. 59.
Victorino n. 35. casa 2. (Qualificação "ex-officio", B. E.
(Qualificação requerida n. 1.168, 5 zona antiga.)
Ni. ri. 625, 8 zona.)
.
,
JOSE' MARIA BRINCKMAM (1.648), filho de Alarico BrinEM1LTA FERRAZ NOGUEIRA (1.635), filha de Álvaro Lopes
ckmam e de Dinorah Brinckmam, nascido a 3 de fevereiFerraz e de Maria Amélia dos Santos, nascida a 21 de
ro de 1913, no Districto Federal, do commercio, solteiro,
maio de 1909, no Districto Federal, do commercio. cacom domicilio eleitoral no districto municipal de Andasada, com 'domicilio eleitoral no districto municipal de
rahy, residente á rua Felix da Cunha n 34 (Qualificação
Andarahq, residente á rua Rocha Fragoso u. ^ 9 . (Quarequerida n. 1.717, 8 zona.)
lificação requerida n. 1..562, 8 . z o n a . )
AMKLÍA BRITO DOS SANTOS (1.649), filha de João BaptisGILBERTO LUCCAS DA ROCHA (1.636), filho de Thomaz
ta Brito e-de Maria Silveria de Brito, nascida a 14 de deFrancisco da Rocha e de Leolinda Luccas da Rocha, nas- <
zembro.de' 1911, no Districto Federal, domestica, casada,,
cido a 7 de fevereiro de 1912. em São Salvador (Estado
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andada Bahia), do commercio, solteiro, com domicilio eleirahy, residente á rua Torres Homem n. 201. (Qualificação
toral no districto municipal de Andarahy. residente á rua
requerida .n 938, 8 zona.)
São Francisco Xavier n. 555. casa 22. (Qualificação ve- IVANTLDA HEMETERIO DOS SANTOS (1.650), filha de
qiierida n. 7.021, 6 zona antiga.)
• • ~"
Clovis Hemeterio dos Santos e de Isolina dos Santos, n a s NILO MISSTSSIPE UCHOA (1.637), filho de Damião Raucida a 1 de novembro de 1914, rio Districto Federal, dolino Uchoa e de Maria Benevides Uchoa, nascido a 27 de
mestica, solteira, .com domicilio eleitoral no districto
março de 1910, em Manaus (Estado do Amazonas), estumunicipal de Andarahy, residente á rua Torres Homem
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i n. 201. Qualificação requerida n. 944, 8 zona.)
cipal de Rio Comprido, residente á rua General Cana- ITELVINO SALDANHA MARINHO ,(3.651), filho de Theoto-,
barro n. 338-A. (Qualificação requerida n. 997, 9 zona
nio Saldanha Marinho, e de Carriana Saldanha de Castro,
antiga.'
nascido a 29 de setembro de 1910, em Pirapitihga (Estado
a
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de Minas' Geraes), do commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á
rua Luiz Barbosa n. 58. (Qualificação requerida n. 996,
8 zona.)
ALVARQ MOREIRA PACHECO (1.652), filho de Antônio Moreira Pacheco e de Miquélina Moreira Pacheco, nascido a
6 de fevereiro de 1900, no Districto Federal, do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á travessa Navarro n. 125.
(Qualificação requerida n. 195, 2° zona antiga.)
HERMANI DOS SANTOS (1.653), filho de Dionisio dos Santos e de Francelina Maria da Luz, nascido a 6 de janeiro
de 1895, no Districto Federal, do commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy,
residente á rua do Bispo sem numero. (Qualificação r e querida n. 976, 8 zona.)
JOSE' SOARES DE OLIVEIRA (1.654), filho de Evaristo
Soares de Oliveira e de Delminda Soares de Oliveira,
nascido a 16 de outubro do 1903, em São Thomaz de
Aquino (Estado de Minas Geraes), do commercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Rio
Comprido, residente á rua Conde de Leopoldina n. 46.
(Qualificação requerida n. 637, 10 zona antiga.)
JOSE' CARDOSO DE MOURA BRASIL (1.655), filho do doutor José Cardoso de Moura Brasil e de Maria da Gloria
Souto de Moura Brasil, nascido a 26 de março de 1908,
no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente
á rua Cândido Mendes n. 28. Qualificação requerida numero 960, 5 zona antiga.)
ATRAYDES GOMES DE CARVALHO ( i . 6 5 5 ) , filho de Antônio Gomes de Carvalho e de Maria Gomes de Carvalho,
nascido a 7 de julho de 1909, em Paracamby (Estado do
Rio de Janeiro), do commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, residente á rua Mario Hermes n. 68. (Qualificação requerida.
n. 1.885, 8 zona.)
JOSE' LIMA RIOS (1.657), filho de Francisco Pereira Rios
Júnior e de Carolina.Lima Rios, nascido a 1 de fevereiro
de 1913, em Santa Maria Magdálena (Estado do Rio de
Janeiro), do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, residente á
rua Paulo de Frontin n. 82. (Qualificação requerida n u mero 208, 8 zona.)
ARTHUR GONÇALVES DIAS (1.658), filho de Manoel Gonçalves Cunha Dias e de Vicencia Maria da Conceição, nas<' cido a 9 de junho de 1885, no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy, residente á rua Andarahy n. 41. (Qualificação "ex-officio", B. E. n. 278.)
DEMETRIO DE PAIVA LAGES (1.659), filho de Manoel Rodrigues Lage e de Lucilia Paiva Lages, nascido a 5 de j u nho de 1900, em Recife (Estado de Pernambuco), do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy, residente á rua Duvivier n. 64.
(Qualificação requerida n. 735, 6 zona antiga.)
JOSE' MARIA RUIZ (1.660), filho de Miguel Ruiz e de Anna
Parra Ruiz, nascido a 7 de novembro de 1893, no Estado
do Rio de Janeiro, do commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente
á rua Parãhyba n . 6 1 . (Qualificação requerida n. 1.031,
8 zona.)
ASTOR JOSE' DE CARVALHO (1.661), filho de. José Teixeira
de Carvalho e de Maria Gertrudes Teixeira de Carvalho,
nascido a 2 de setembro de 1911, em Juiz de Fora (Estado de Minas Geraes), estudante, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente
á rua Oito de Dezembro n. 74, casa 5. (Qualificação r e querida n. 8.760, 6 zona antiga.)
CARMEN MIRANDA GOMES (1.662), filha de Annibal Gomes
e de Laudelina Laura de Miranda, nascida a 14 de março
d6 1911, no Districto Federal, do commercio, solteira, eom
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy,
residente á rua Senador Alencar n. 100. (Qualificação r e querida n. 809, 10 zona antiga.)
OSWALDO MELLO DOS SANTOS (1.663), filho de José Carlos dos Santos e de Julia Mello dos Santos, nascido a
11 de junho de 1905, no Districto Federal, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua Bella dc
São João ii. 377. 'Qualificação ""ex-officio", B. E. 82,
n. 1.503.)
AUGUSTO ANDRADE (1.664), filho de João Gomes de Andrade e de Albertina da Cunha Andrade, nascido a 8 de
maio de 1914, no Districto Federal, do commercio, solteiro, com domicilio .eleitoral no districto municipal de
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Andarahy, residente á rua Leopoldo n. 160. Qualificação
requerida n. 1.256, 8 zona.)
STELLA MONTEIRO DA SILVA (1.665), filha de Cândido
José Monteiro e de Cândida de Souza Monteiro, nascida a
26 de junho de 1911, no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Rio Comprido, residente á rua Vidal de Negreiros n. 71.
(Qualificação requerida n. 739, 8 zona.)
BENIGNO JOSE' DOS PASSOS (1.666), filho de Antônio
Jjosé dos Passos e de Josepha Maria da Conceição, nascido a 10 de abril de 1908, em Lagarto (Estado de Sergipe), do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Rio Comprido, residente á rua P a . raiso n. 5. (Qualificação requerida n. 407, 8" zona antiga.)
HONORATO VALERIANO DA COSTA (1.667), filho Maria da
Conceição, nascido a 2 de junho de 1902, em Rio Bonito
(Estado do Rio de Janeiro), do commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy,
residente ã rua Marquez de Valença n. 129. (Qualificação
requerida n. 4.295, 5 zona antiga.)
JOÃO GERALDO (1.668), filho de José Joaquim Geraldo e de
Cândida Teixeira Mattos, nascido a 11 de janeiro do 1914,
no Districto Federal, funecionario municipal, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto- municipal de Rio
Comprido, residente á rua Aristides Lobo n. 199. (Qualificação requerida n . 1.634, 8 zona.)
PAULO CID LOUREIRO (1.669), filho de Antônio Gid Loureiro e de Angelina Fabre Loureiro, nascido a 31 de j u lho de 1903, no Districto Federal, commerciante, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio
Comprido, residente á rua Oavares Bastos n. 21, casa 8.
(Qualificação requerida n. 972, 5* zona antiga.)
JOSE' ANTONIO CORRÊA (1.670), filbo de Antônio da Costa
Corrêa e de Adelaide Ignacia Corrêa, nascido a 19 de novembro de 1915, no Districto Federal, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á estrada Velha da Pavuna n. 820. (Qualificação requerida n. 1.254, 8 zona.)
IRENE CARDOSO MOREIRA (1.671), filha de Lucas F r a n cisco Moreira e de Mercedes Cardoso Moreira, nascida a
2 de maio de 1915, no Districto Federal, funccionaria p u blica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, residente á rua Aristides Marquine n. 128-A. (Qualificação requerida n. 1.854, 8 zona.)
ADELINO TEIXEIRA (1.672), filho de Alexandre Teixeira e
de Emilia da Fonseca Moita, nascido a 3 de fevereiro de
1906, no Districto Federai, do commereio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
residente á rua do Mattoso n. 120. (Qualificação requerida n. 750, 9 zona antiga.)
FELINTO RODRIGUES JÚNIOR (1.673), filho de João Felitito Rodrigues e de Maria Balby Rodrigues, nascido a 15
de abril de 1905, em Manaus (Estado do Amazonas), do
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy, residente á rua do Rosário n u mero 104. (Qualificação requerida n. 364, 6 zona;)
CARLOS JOSE' JOAQUIM DA ASSUMPÇÃO (1.674), filho de
José Joaquim da Assumpção e de Julia Valozia de Souza
Assumpção, nascido a 15 de maio de 1895, no Districto
Federal, do commercio, casade com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy, residente á rua J u s tino Affonso n. 6. (Qualificação requerida n. 962, 6 zona
antiga.)
LUIZ SOARES BARBOSA (1.G75), filho de Manoel Soares
Barbosa e de Maria Margarida Barbosa, nascido a 13 dc
dezembro de 1906, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal dc
Andarahv, residente & rua Theodoro da Silva n. 370, casa
7. (Qualificação "ex-officio", B. E. 73, n. 269.)
EUZEBIO FRANCISCO MÁXIMO (1.070), filho de Manoel
Francjfco Máximo e de Paulina Francisca Máxima, nascido a 20 de julho de 1898, no Districto Federal, operário,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahv. residente & rua Maria. Joaquina n. 138.
(Qualificação "ex-officio". B. E. 73. n. 285.)
ALCÍNA DE ALMEIDA GUSMÃO (1.677), filha de Manoel
Pompilio Dantas de Almeida e de Maria Augusta Tinoco
de Almeida, nascida a 22 de maio de 1896, no Districto
Federal, dactylographa, casada, com domicilio eleitoral•
no districto municipal de Rio Comprido, residente á estrada do Quitungo n. 507. (Qualificação requerida numero 1.430. 13 zona antiga.)
CÉSAR SILVEIRA (1.678), fiiho de -Carlos José da Silveira
e de Maria Alexandrina de Lopes Silveira, nascido a 2S
de outubro de 1903, em Cassio (Estado de Minas Gerae*.),
graphico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
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municipal ida. Andarahy, residente a r u V Pereira. "Nunes' : . municipai de Andarahy, residente.á rua Urüguay; n. 5 8 /
V" '(Qualificação requerida n. 7íl99,-;8 zona.)
u. 6s.' Í4.;uar.r,ca,;âí> réquenda n. 1-.-.7Ô4, 8" zòna.j. ;
-•
EDGARD" tiRlMSDITCH (1:6.79), filho 'de. Jorge William" NILO DE ALMEIDA (1.693), filho de Francisco de Assis Al- Grimsditch' é de Rita Berrini, nascido a 9""de agosto de* " " mòida e de Adelaide de Almeida, nascido a. Ü4 de novem1911, no Districto Federal, do. conímercio, -solteiro,. com..
bro de 1914, em Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro..;.
domicilio eleitoral nc districto municipal de Andarahy,;
, íunccionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
residente á rua Visconde de Saída Isabel n. 58.'.(Quadistricto municipal de Andarahy, residente á rua Andra• lificação requerida n. 11.676/6" zona antiga.) .
••
de.;Figueira n. 135, casa. 6.
(Qualificação'»
ex-ófficio,
LUIZ DE ASSIS (i'.680), filho de Bibiano de Assis e dè Clara .
B. -È.-70, n. 40, 7 zona.-)
'• '
Sitva de Assis, nascido a.28 de fevereiro de .1909. no D:s- HORACIO-DA-COSTA FERNANDES (1.694), filho de Arthur
tricto Federal,. operário, solteiro, com domicilio eleitoral
da Costa Valle e dé Noemia da Costa Fernandes, nascido
no districto municipal de Andarahy, residente á rua Ba.a" 8 de outubro*de 1911, no Districto Federal, commercio,
rão de São Francisco Fiiho n.'329. (Qualificação reqúe-'
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
riria n 1 988, 8" zona )'
.Andarahy, residente á rua Dr. Carmo Netto n. 300. (QuaMARMARA ROSAS VALLE (1.681), filha dé Lourenço F e r - '
lificação requerida n. 10.695", 8 zona.)
reira Valle e de-Marietta Gonçalves Rosas Valle, nascida MARIO. GARCIA MONTEIRO (1.695), filho de Francisco Gara 10 de .junho de 1915, no Districto Federai, estudante,
. cia Monteiro e de Maria dos Prazeres Saraiva, nascido a 6
splteira. com domicilio eleitoral no districto municipalde junho de 1914, no Districto Federal, commercio, solde Rio Comprido, residente á rua Ferreira Vianna n. 60.
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
(Qualificação requerida n. 930, 8 zona.)
Rio Comprido, residente á rua Azevedo Lima n. 35. (QuaSYLLO TAVARES DE QUEIRÓS (1.682), filho de .João Rilificação requerida ri. 1.083, 8" zona.)
beiro de Queiroz e de Anna Tavares de Queiroz, n a s - , MAGDÁLENA CORRÊA FEDERAL PRATA (1.696), filha de
cido a 15 de maio de .1890, em Campos (Estado do Rio
- -Antônio Devezas. Prata e de Maria-Corrêa Prata, nascida.
de Janeiro), funccionaVio publico," 'casado,- com. domicia 4 ue abril de 1904, no Districto Federal, domestica, calio eleitoral no districto municipal ** de Rio -Comprido, sada!, coni domicilio eleitoral no districto. municipal de
residente á rua do Bispo n. 212. (Qualificação requerida
»• Andarahy,. residente á rua Santa Alexandrina n. 46.
n. 1.635, .8* "zona.)
,
.
' vQualificação'requerjda.n. 1.198, 8 zona.)
OLYMPTO MOREIRA (1.683), filho de Rosaria Maria da Conceição, naseiüo 3 28 de julho de 1900, no Districto F e - GENY BAHIA DE AZEVEDO (1.698), filha de José Rodrigues
de -Azevedo e de Paulilla Bahia de-Azevedo, nascida a 9 de
deral, operário", solteiro,, com domicilio eleitoral no dis-"
-janeiro de 1913, estudante, solteira, com domicilio eleito' tricto municipal de Andarahy. residente á rua Duque da
ral no districto municipal de Rio Comprido, residente á
Bragança n. 17. (Qualificação requerida n. 1.984, 8*
travessa Sul-America n. 45 A..* (Qualificação requerida
zona.)
'.. r
n . 1.139, 8 •zona.)
WALDEMAR BRANDÃO BATALHA (1.684), filho de Manoel
Vieira Batalha e de • Maria Soledade Brandão Batalha, SEBASTIÃO JOSE' RODRIGUES (1.699)., filho de Antônio
José Rodrigues e de Deolinda Rodrigues, nascido a 8 de
nascido a 26 de junho do 1901, no Districlo Federai, do
_ dezembro de 1908, no Districto Federal, operário, solteicommercio, casado, com domicilio eleitoral.no districto
ro, com domicilio eleitoral no. districto municipal de Anmunicipal de Andarahy, residente á rua Araxá n. 200.
darahy, residente á rua Maxwell n. 253.
(Qualificação
ÍQualificação requerida n. 1.638. 8" zona.)
ex-officio, B. E. 85, n. 1.987,-8" zona.)
' .
JANDYRA-.FALCÃO BATALHA (1.685), filha de Belarmino
Khyiiunde Falcão e oé Regina Assis Falcão, nascida a MANOEL. COELHO FILHO (1.700), filho de Manoel Coelho de
10 de abril de 1910, no Districto Federal,.domestica, ca—Araújo e de Raymunda de Menezes'Araújo, nascida a 10
sada, com domicilio eleitoral no districto municipai de
de maio de 1907, em Agua Branca, Estado de Alagoas,
Andarahy, residente á rua Araxá n. 200. (Qualificação
commercio, -solteiro, com domicilio eleitoral no districto
requerida u. l 6 3 6 , 8" zona.)
municipal de Andarahy, residente á rua Clapp Filho n u MARJA GUIMARÃES PAULA BATALHA (1.686), filha .de
mero 44. (Qualificação requerida n. 37, 8" zona.)
Manoel Francisco Paula Júnior e de Alice Guimarães
'.Parda, nascida a 18 de .-maio de 1912, etTi Petropolis (Es- EMMANUEL LENCASTRE GOMES ALMEIDA (1.701), filho
de Virgílio Vieira de Almeida e de Hilda Gomes de.Altado do Rio de. Janeiro), domestica," casada, -com domici- meida, nascido a 13 de setembro de 1907, em Pouso Alelio eleitoral no districto municipal de ndarahy, residengre, Estado de Minas Geraes, commercio, casado, com dot e ^ rua Araxá n.'200. (Qualificação requerida n. 1.810,
.micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, re=
. 8" zona 1)
.
sidente á rua Acre n. 32, sobrado, (Qualificação ex-offiEftIGü FONSECA BARROSO (1.687), filho de Mario "Barro- cio, B . E . 74, n . 354, 3" zona.)
" . .
so e de Olga Fonseca Barroso, nascido a 7-de abril de
1914. no Districto Federal, estudante, solteiro, com do- ARNALDO SILVA (1.697), filho de Paulo Francisco da Silva
e d e Francelina da Silva, nascido a 29 de junho de 1900,
micilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido,
no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
residente á rua Theodoro da Silva n. 2. (Qualificação
eleitoral no districto municipal de' Rio Comprido, resirequerida n. 1.633, 8* zona.)
JOSE' ALVES CARNEIRO'(1.688), filho de Antônio Alves • j l e n t e á rua Alencar n. 89, casa 13. (Qualificação requerida ri. 669, 8 zona.) .
Carneiro e de Antonia Joaquina .Gonçalves, nascido a: 14
. ' de junho de\1913, no Districto Federal, commercio, sol- AUREL1ANO HUGO NOGUEIRA (1.702), filho de Aureliano
teiro, com domicilio eleitoral nò districto municipal de _ -Nogueira e de Basilia" Soares Nogueira, nascido a 29 de
Andarahy, residente á" rua Ubatinga n . 7. (Qualificação
abril de 1899, em Santo Antônio de Padua, Estado do Rio
requerida n. 1.181, 10" zona antiga.)
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
FRANCISCO MACHADO DE SOUZA (1.689), filho de Sabino'
districto municipal de Andarahy, residente á rua Santa
Machado de Souza e de Isidora Silveira de Souza, nascido
Romana sem numero. (Qualificação r e q u e r i d a ' n . 1.642,
a 31 de maio de 1905, np Districto Federal, commercio,
8" zona.)
casado, com domicilio • eleitoral no districto municipal de ANATAKICÍO CARNEIRO CAVALCANTE (1:703), filho de VeAndarahy, residente á; ladeira do Faria n-. 177.- (Quali. nancio Carneiro Cavalcante^ e de "Jovita J u s t i n a d b ' E s p i - *
ficação requerida n. 446, 7 zona antiga.)
rito Santo, nascido a 16 de setembro dc 1905, em TaquaWALDEMAR DIAS MARTINS (1.690), filho de João Dias
ritinga, Estado de Pernambuco, commercio, casado, com
,' Martins ,e de Julia Santiago Dias Martins, nascido a 28 de
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Compri-.
abril de 1902, no Recife, Estado de Pernambuco, com-.
do, residente á rua Gonçalves n. 82. (Qualificação r e , mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n. 265, 5 zona.)
nicipal de Andarahy, residente á-ladeira do Livramento JOÃOquerida
BERNARDINO (1.704), filho de Manoel Bernardino e
a- n . 103. (Qualificação r e q u e r i d a ' n . 447, 7 zona antiga.)
de Isméridia Santos, nascido a 20 de agosto de 1899, em
ABRAM CIMERMAN (1.691), íilho de José Cimerman n de
Portugal, proprietário, casado, com domicilio eleitoral no
Meoha Cimerman, nascido a 15 de outubro de 1884, natur
districto municipal de Andarahy, residente á rua Henriralizado, commercio, casado, com domicilio eleitoral ._no
que Braga sem n u m e r o . . (Qualificação requerida n. 572,
districto municipal de Andarahy, residente á rua Torres
. 13 zona.)
Homem n. 120, casa 12. (Qualificação requerida n. 1.655,
ANTONIO DEVEZAS PRATA (1.705), filho de Francisco dos
8 zona.)
Santos Deveza3 e de Josepha Ferreira Prata, nascido em
Portugal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
ALBERTINA DE MELLO MATTOS COSTA (1.692), filha de
districto municipal de Andarahy," residente á' rua Santa
João Manoel da Costa e do Augusta de Mello Mattos-Costa,
Alexandrina n 4 6 . (Qualificação requerida n . 1.-419, 8
nascida a 6 de março de 1908, no Districto Federal, dazona.)
ctylographa, solteira, com domicilio eleitoral no districto
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MANOEL MEDEIROS (1.706), filho de Antônio Medeiros e de
Antonia Medeiros, nascido a 30 de janeiro de 1893 no Districto Federal, tecelão, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Rio Comprido, residente á rua
Filomena. Fragoso n . 25. (Qualificação requerida numero 1.425, 8 zona.)
ARCH1MEDES PACHECO (1.707), filho de José Manoel Pacheco e de Elisa Paschoaletto Pacheco, nascido a 13 de setembro de 1894, em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy, residente á rua Alice n. 65. (Qualificação ex-officio, B . E. 7, n. 450, 5 zona.)
LÉO ABRAIM DIB1 (1.708), filho de Moysés Abraim e de
Noar Dibi, nascido a 8 de dezembro de 1902, em Manáos,
Estado do Amazonas, contador, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á
rua dos Artistas n . 5 1 . (Qualificação requerida n. 853,
6 zona.)
IRACEMA OOULOMB BARROSO (1.709), filha de João Antônio Teixeira Barroso e de Francisca Adelia Coulomb Barroso, nascida a 6 de abril de 1904, no Districto Federal,
funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no
districlo municipal do Andarahy, residente á rua dos
Araujos n. 89. casa 58. (Qualificação ex-officio, B. E .
78, 4 zona.)
,
DARIA ZAGNI (1.710), filha de Aristodemos Zagni e de Maria de Carvalho Zagni, nascida a 27 de março d e 1910, em
São Sebastião do Alto, Estado do Rio de Janeiro, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, residente á Avenida Ruy
Barbosa n. 12. (Qualificação ex-offieio, B . E. 50, numero 9.555, 2 zona antiga.)
JOSE' JOAQUIM GERALDO (1.711), filho de João Antônio
Annigo e de Anna Geraldo, nascido a 1 de setembro de
1885, em Portugal; commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido,. residente á
rua Aristides Lobo n . 199. (Qualificação requerida, numero 1.711, 8 zona.)
DOMINGOS ANTONIO DE BARROS (1.712), filho de Alexandre José de Barros e de Maria da Silva Barros, nascido a
4 de abril de 1904, em Portugal, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy,
"residente á rua Morro do Andarahy n.. 38. (Qualificação
requerida n. 11.494. 6' zona.)
ADALBERTO JOSE' DE OLIVEIRA (1.713), filho de João José
de Oliveira e de Adelaide Carlota e Silva, nascido a 16 de
' setembro de 1899, no Districto Federal,- mecânico, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua Duqueza de Bragança n . 57. (Qualificação ex-officio, B. E . 78, h . 4, 4 zona.)
KADIR REGINALDO E CARVALHO (1.741), filho de Raymun,
. do Moreira e Carvalho e de Deodata Maria de Carvalho,
nascido a 6 de janeiro de 1887, em São João da Barra,
Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á
rua Bom Retiro n . 534. (Qualificação requerida n. 1.501,
11" zona.)
URBANO LOPES (1.715), filho de Joaquim Nunes de. Moraes
e de Birginia Lopes, nascido a 24 cie agosto de 1,893, no
Estado do Rio de Janeiro, commercio, viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente
á rua d o C a t t e l e n . ,156. (Qualificação requerida n u mero 6.519. 2" zona.)
EUCLYDIA KRAEMER MARQUES DA SILVA (1.716), filho
de Leonardo João Kraemer e de Maria dos Anjos Kraemer, nascido a 21 de agosto de 1892, em Casaforte, Estado de Pernambuco, domestica, casada, com domicílio eleitoral no distrieto municipal de Rio Comprido, residente á
rua Emerenciana n . 40. (Qualificação requerida n. 912",
I zona.)
LEONEL RAMOS (1.717), filho de Tertuliano Ramos e de
Emiliana Dolores Ramos, nascido a 8 de junho de 1885,
no Districto Federal, jornalista, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, residente á rua Barão de Sertorio n . 54. (Qualificação requerida n . 1.852. 8" zona.)
JÚLIO BITELLIS (1.718), filho de Thomaz Bittelli e de Bicciluca Adeli, nascido a 3 de outubro de 1901, no Estado de
São Paulo, commercio, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy, residente á Avenida
Vinte e Oito de Setembro n . 437. (Qualificação requerida n. 1.998, 8" zona.)
ROBERTO COELHO DA SILVA (1.719), filho de Olavo Arthur
Coelho da Silva e de Henriqueta Oíssat Coelho da Silva,
nascido a 4 de setembro de 1913, no Districto Federal,
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funecionario publico, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy, residente á rua Minas n . 88.
(Qualificação ex-officio, B. E. 70, 8 zona.)
ARACY DA SILVEIRA ARRAES (1.720), filha de Manoel Cesario da Silveira e de Mathilde Heloísa dc Andrade Silveira, nascida a 30 de abril de 1908, no Districto F e deral, professora municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua
dos Coqueiros n. 79. (Qualificação ex-officio, B. E. 71.)
ALZIRA UMBUZEIRO DE FREITAS MELLO (1.721), filha de
José Rodrigues Leite. Imbuzciro e de Joaquina de Oliveira, nascida a 17 de novembro de 1893, no Districto Federal, professora, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á Avenida Subur. bana n. 2.717. (Qualificação ex-officio, B . E. 79, n. 20.)
ERCILÍA LUZIA FERREIRA VERGOLINO (1.722), filha de
Rodolpho Custodio Ferreira e de Augusta Ferreira, nascida a 7 de abril de 1901, em Rio Novo, Estado de Minas
Geraes, professora municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, residente &
rua do Bispo n. 1.30. (Qualificação ex-officio, B. E. 78,
- n. 08.)
ALMEDüRINA SANTOS SILVA (1.723), filha de Antônio Pedro da Silva e de Adelaide Melama Santos Silva, nascida a
28 de março de 1905, no Districto Federal, funccionaria
municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy, residente á Avenida Vinte e Oito
de Setembro n. 363. (Qualificação ex-officio, B. E. 78,
n . 227.)
CECÍLIA MONTEIRO SOARES (1.724), filha dc Francisco
Monteiro Soares e de Manoela Fricks Soares, nascida a
30 de dezembro de 1902, em Santa Thereza, Estado do Rio
de Janeiro, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, resi, dente á rua Visconde de Santa Isabel n. 321. (Qualificação ex-officio, B. E. 74. n. 54.)
'
MARIA REGINA ERMIDA BAPTISTA (1.725). filha de Eduardo Ribeiro Ermida e de Maria Corina Torres Ennida. nascida a 29 de setembro de 1897, no Districto Federal, funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Rio Comprido, residente á rua Barão de Petropolis n. 100. (Qualificarão ex-officio, B. E.
78. n. 169.)
VERA-DA GAMA ROSA BORGES FORTES (1,720), filha do
Dr. Francisco Luiz da Gama Rosa e de' Joaquina da Gama Rosa, nascida a 5 de abril de 1896, em Nictherqy, Estado do Rio de Janeiro, funccionaria municipal, com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, r e sidente á rna Uberaba n. 52. (Qualificação
ex-officio,
B. E. 78, h . 207.)
LYV1A CORRÊA DE MELLO (1.727). filha de Antônio Corria
de Mello c de Magdálena da Silva Corrêa, nascida a 28 de
novembro de 1896, em Sumidouro, Estado do Rio de J a neiro, funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua
Jaceguay n. 72. (Qualificação ex-officio, B. E. 79, numero 18.)
ALZIRA DE FREITAS BRITO (1.728), filha de João Macedo
de Freitas e de Albertina Prior de Freitas, nascida a 29
de julho de 1901, no Districto Federal, funccionaria mu~
. nicipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua Barão de Mesquita
n. 612. (Qualificação ex-officio. B, E. 68.)
RISOLETA MONTEIRO SOARES (1.729). filha de Francisco
Monteiro Soares e de Manoelha Fricks Soares, nascida a
17 de setembro de 1909, em Santa Thereza, Estado do Rio
de Janeiro, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua Visconde de Santa Isabel u. 321. (Qualificação ex-officio. B . E . 74, n. 284.)
MARCELLINO PEREIRA DA CUNHA (1.730), filho de Francisco Pereira da Cunha e de Francisca Feijó da Cunha,
nascido a 23 de junho de 1901, no Estado de Pernambuco,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. residente á rua Itinguy n . 225.
(Qualificação ex-officio, B. E. 79. n. 18, 7 zona.) *
HERNANI DE AZEVEDO BITTENCOURT (1.731), filho dc
Gabriel Fortunato Bitt&ncourt e de Lucilla de Azevedo
Bittencourt, nascido a 4 de maio de 1912, em Araguary,
Estado de Minas Geraes, militar, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á
rua Alayde n. 80, D. Clara.
(Qualificação
ex-officio,
B . E. 79, n . 5.)
JOSE' CAMILLO DE SOUZA' (1.732), filho de Francisco Camillo de Souza e de Ignez Maria da Conceição, naseido a
a
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19 de marco de 1897/no Estado de Pernambuco, militar,
ca-sado,. com, domicilia eleitoral DO districto municipal de
Andarahy, residente á rua Lobo Júnior n . 478, casa XIII.
(Qualificação ex-offich: B . E . 84, n.. 9, 7° zona.);
' JOAQUIM GOMES DA SILVA «1.733), filho de Manoel Gomes
da Silva e de Maria Emilia. Gomes da Silva,; nascido a 13
de agosto de 1903, em Bonito, Estado de Pernambuco,, militar, casado, com domicílio eleitoral no districto munici. pai de Andarahy, residente á rua Cerqueira Daltro n 362,
casa I. (Cjcratlificacâo ex-officio, B. E . 75, nt 1,7 zona.)
FRANKL IN LEITE PINTO (1.734), filho de Manoel Leite
, Pinto e de Maria Augusta de Souza Pinto, nascido a 13 de
agosto de 1900, no Districto Federal, militar, casado,'com
domicilio jdeitoral no districto municipal de Andarahy,
residente ~ á rua Gonzaga Bastos n . 135.
(Qualificação
ex-offieio, B . E. 81, n . 1, 7 zona.)
CHRIST1A.NO PIRES MARQUES (1.735), filho de Christiano
Cardoso Marques e de Virgínia da Conceição, nascido a 29
dc outubro de 1911, em Manáos, Estado do Amazonas, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua Leonor ri. 4, Merity.
(Qualificação ex-officio. B , E . 79, n . 14, 7*1 zona.) •
JOAQUIM CASSIANO DA SILVA (1.736), filho de Cassiano
Pereira da Silva e de Maria Joaquina da Conceição, nascido a 26 de fevereiro de 1899, no Estado de Alagoas, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua Vinte n . .157. (Qualificação ex-officio, B , E . 84, n . 18, 7 zona.)
ALUIZfO DE MIRANDA MENDES (1.737), filho de Archelau
de Souza Mondes e de Maria T. de Miranda Mendes, nascido a 1 de novembro de 1901, em Therezina, Justado do
Piauhy, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua Ladisláo
Netto n, 3 1 . (Qualificação ex-officio, B . E . 77, n , 1, 8
zona.)
• , .
GENEStO OLIVEIRA MATA (1.738), filho de Luciano José de
Oliveira Maia e de Laurinda Augusta de Oliveira Maia,
nascido a 15 de maio de 1900, em Palma, Estado de Minas
'Geraes, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua. Uberaha numero 74, casa 5. (Qualificação ex-officio, B . E."77, numero 3, 8 zona .)
LUIZ SEG1SMUNDO DE MOURA (1.739), filho de Raymundo
Segisinundü de Moura e de Luzia Lopes de Macedo, nascido a 21 de julho de 1909, em Flores, Estado do Maranhão, militar, solteiro, com domicílio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua Paz de Andrade sem numero. (Qualificação ex-officio, B . E . 78,
n . 4, 4" zona.)
LUCAS. SANTIAGO (1.740), filho de Antônio Rogério da Silva Santiago e de Anna Miranda Santiago,, nascido a 18 de
outubro de 1909, em Areia, Eslado da Parãhyba do Norte, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto.
. municipal de Andarahy, residente á rua "Visconde de Itamaraty. n. 149. (Qualificação ex-officio,
B . E . 77, 9
zona.)
BENEDICTO DE SOUZA BATALHA (1.741), filho de F r a n cisco José de Souza e de Antonia Pereira de Souza, nascido a 14 de agosto de 1903, em Campo Maior, Estado do
Piauhy, militar, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy, residente á travessa Tenente Vieira
*n. 13. (Qualificação ex-officio B. E . 79, n. 6, 7 zona.)
JOÃO ANTONIO RODRIGUES GOLZIO (1.742), filho de José
Antônio Golzio e de Anna Rodrigues Golzio, nascido a 6
de março-de 1897, em João Pessoa, Estado da Parãhyba
do Norte, militar. 3olteiro, com domicilio eleitoral ne districto municipal de Andarahy, residente á rua Presidente
Barroso.ii. 22. (Qualificação ex-officio, B . E . .78, n. 3,
9 zona.)
JOÃO FURTADO SOBRINHO (1.743), filho de Manoel da~"SiIva Furtado e de Joanna Maria da Silva Coelho, nascido a
6 de maio de 1900, em Cüité, Estado da Parãhyba do Norte, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy, residente á rua General Severiano n . 100. (Qualificação éx-officio,
B . E . 77, 10
zona.)
BRAULIO JOSÉ' DA. SILVA, (1.744), filho de Braulio José
da Silva e de Fáoeisca de Oliveira e Silva, nascido em
30 de janeiro de 1901, no Districto Federal, residente á
rua D r . Juvinia.no n . 45, militar,, casado, com domicilio
eleitoral no. distrieto municipal de Andarahy. (Qualificação ' ' e x - o f f i c i o " — B . E . 81, n . 4 1 , 7 zona).
ABDIAS BRUNO DE VASCONCELLOS (1.745), filho de J o yino Herminio de Souza,, e de- Francisca Lyra de Vasa
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concellos í.-ascido a 6 de outubro de 1897, em, Peura Lavrada vLstado da Parãhyba' do Norve), residente á rua
Fausto Barreto a. 36, mitiitar, casado, com domicilio
eleitorai no districto municipal de Andarahy. (Qualificação 'ex-offic.io"., —• B . E.,- 78, n . 1 10» zona).
JOSE? RAMOS DE MEDEIROS, (1.746), filho de Jorge Ramos de Medeiros a de Josepha BBaptista cie Medeiros,
nascido a 8 de abril de 1'909, em Fortaleza (Estado do
Ceará, 'residente a rua do Mattoso n , 84, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no . disíricto municipal de
Andarairy. (Qualificação
"ex-oíficio"" — B . E . , 78,
n . 1, 10 zona.;.
JOSE' RAMOS_DE MEDEIROS, (1.746), filho de Jorge Ramos de Medeiros e de Josephina Baptista de Medeiros,
nascido a 8 de abril de 1909, em Fortaleza, Estado do
Ceará, residente â rua do Mattoso n . ,84, militar, solteiro, Com 'domiciHo eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação "ex-officio", — B . E . , 77, 9/
zona).
SEBASTIÃO ALVES" PEREIRA,' (1.747), filho de José Bento
pereira ede Ambrozina Alves Ferreira,
nascido a 28
de junho de 1898, em
Descoberto, Estado de Minas Geraes, residente na Escola Veterinária do Exercito, milit a r , casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio - - B . E . 78,
n . 19, 9 z o n a ) . . . . . .
\
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JoÃO CAKCIO DOS SANTOS, (1.748), filho de Leoíindo Ramos dos Santos e de Francisca Ramos dos Santos, nascido a 24 de outubro de 1892, e m P a r a t y b a , Estado da P a n h y h a di Norte, residente á rua.Beberibe n . -19', Ricardo
de Albuquerque, militar, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy. (Quãlificação"ex-officio" - - B . E . . 79, n . 1, 7 zona).
JOÃO FERREIRA GOMES DA SILVA (1.749), filho de Manoel: Mathias da Silva, e de Eüdocia Maria , dos Santos,
nascido a 3 de março de 1900, no Estado'de Pernambuco,
rYisideote á rua Desembargador Izidro n. 12, militar, cagado,, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação "ex-officio" — E . 77, n . 13. 8
zona).
JOSE' FERREIRA GREENI-1ALGH, (1.750), filho de Manoel
Ferreira da Silva e de lzabel Ferreira Greenhalgh, nascido a 3 de maio de 1902, em Triumpho. Estado de Pernambuco, residente no Becco João Pereira* n. 10, Madureira, militar, casado, com domicilio eleitoral no districlo municipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio"
— B . E . 78. n,' 2. 10 zona).
JOÃO BENEDICTO DE OLIVEIRA COSTA, (1.751), filho de
José Evaristo Pinto da Costa, s de Cândida' Rosa, de Oliveira Costa, nascido a 10 de novembro de- 1901, em S .
Luiz, Estado do Maranhão, residente á rua Visconde do
Rino Branco n . 37. 2° andar, militar, solteiro, com d o m i cilio eleiloral no districto municipal de Andarahy. (Qua- lificação "ex-officio", — B . E . , 77, 9 zona).
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JOSE' GUILHERME DE AZEVEDO, (1.752), filho de Ludgero
G-GuiUi-érme de Azevedo e-de Amélia de Barros e Silva,
nascido a 20 de janeiro de 1910, em Escada, Estado de
Pernambuco, residente á Avenida Suburbana n\ 224, m i litar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy. (Qualificação "ex-officio"; — B . E . 77,
9" zona;.
SEBASTIÃO MOURA BARBOSA, (1.753). filho de Ghris-tovâo
Moer ira Birbosa e d Joanna Pinto Barlwsa, nascido a 12
"
de dezembro de 1908, em Niçtheroy, (Estado do Rio de
oe dezembro de 1908, em Niçtheroy, (Estado do Rio- de
Janeiro, residente á rua S. Luiz Gonzaga, ri. 528,, casa 2,
- militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio" — B .
E . , 81. n . 593, 10 zona) .
JOÃO BBAPTISTA DE SANTIAGO, 1.754, filho de Seraphim
de Santiago e de Sarah Rosa de Santiago,, nascido a 23
de julho de 1895, em Aracaju, Estado d e Sergipe, residente á rua Arahy n . 3,,' Ricardo dé Albuquerque, mili.tai, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de. Andarahy. (Qualificação "ex-officio" — B . E .
77. 9 zona).
ELEONORA DORIA MACHADO, (1.765), filha, de Antonio.de
Azeívedo Doria e <fc M:aria da jCosta: Daria, ^nascida
!a 5 de agosto de 1W4, em. Campinas, Estado de S . P a u lo, domestica, casada, com domicilio eleitoral no distrip

a

a

v

3280

Sexta-feira

31

ROT.FTTM FT.FTTOT5AT;

cto municipal de Andarahy. (Qualificai au requerida.—•
B . E . , n.' 1.746).
FELIPPE BASILIO CARDOSO FILHO, (1.756), filho de F e lippe Basilio Cardoso Filho e de Maria José de Azevedo,
nascido a 29 de' agosto de 1897,-no Districto Federal, r e sidente á rua Barão de Mesquita n . 459, medico, casado,
com domicilio eleitoral no districlo municipal de Barão
de Mesquita. (Qualificação requerida — B . E. n. 1.952,
8" zona).
EDÍTH BANDEIRA DE LIMA (1.757), filha de Elydic Alves
de Lima e de Elisa Galvão, nascida a 27 de janeiro de
1910,. em Belém, Estado do Pará, residente á rua Magalhães Couto n. 45, funccionaria publica, casada, com do-,
micilio eleitoral no distrieto municipal de Rio Comprido.
(Qualificação "ex-officio". — B . E . 19, n . 18.393, i"
zona).
NELSON VAZ TEIXEIRA, (1.758), filho de João Antônio
Teixeira ede'Anna Vaz Teixeira, nascido a 10 de junho
de 1915, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente
á rua Barão de Mesquita n . 820, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação requerida — B. E . n. 1.896, 8° zona).
MARIA RODRIGUES, (1.759), filbo de José Afredo Rodrigues e de Anna Rodrigues, nascido a 10 de novembro de
1007, em Recife, Estado de Pernambuco, residente á rua
Marquez do Paraná, 21, funccionaria publica, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
Qualificarão requerida — B. E . , n. 1.890, 8 zona).
MIGUEL JOSE' MUSSUMELLI, (1.760), filho de Salvador
José Wussnmelli e de Lucinda Abreu Mussumelli, nascida
a 26 de março de 1913, no Districto Federal, residente á
rua Barão de S. Francisco Filho n. 435, casa 17, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qaulificação. requerida — B. E .
ii. 1.894, 8* zona).'
PERGENTNO JOAQUIM ALVES (1.761), filho de Joaquim
Alves do Oliveira -e de Anna Maria de Conceição, naseido
a 28 de fevereiro de 1898. na Parahyab do Norte, commercio, casado, com domicilio elpporai no dislricto municipal de Andarahy.
FERNANDO MARIA DE ABREU (1.762). filho de Antônio
Augusto de Abreu e de Herminia Fonseca da Silveira,
nascido a 2 de outubro de 1890, cm Portugal,' residente
á rua D. Maria n. 60. casa 2, operário, cagado, com domicílio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação requerida — B. E. n. 498, 8 zona).
RENATO PORTO DE CASTRO, (1.763), filbo de Manoel Gervasio de Castro e de Leonor Porto de Castro, nascido a
11 de agosto de 1898," no Districto Federal,, rua da Carioca n. 19, commercio, casado, com domicilio eleitoral
no districto muncipal de Andarahy. (Qualificação r e querida — B. E . 85. n. 2.048. 8 zona).
ANTÔNIO AUGUSTO CARDOSO PORTO (1.764). filho
de
Jayme Augusto Pereira Porto, e de Paulina Caroso Porto, nascido a 3 de maio de 1878, em Itapuma, Estado do
Rio de Janeiro, residente á rua Senador Dantas n . 3,
proprietário, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida .— B .
E. n. -465, 4" zona).
, ANTHERO DUTRA. (1.765). filho de Thomaz da Rosa Dutra e de Felicia da.Rosa Moita, nascido a 14 de outubro dp 1890,.no Estado do Rio de Janeiro, resjdente á rua
Prdro Lima n. 25, operário, casado, com domicilio eleitoral no distrieto municinal de Andarahy. (Qualificação
requerida — B . E . n . 474. 4 zona).
VIRGULINO ALVES DE OLIVEIRA. (1.766L filho de M-:iv"l
Alves de Oliveira e de Guiihermina Francisca de Oliveira, nascido a 10 dc janeiro de 1888. no Districlo Federal,
residente á travessa Santa Pita.34, commercio. casado oom
domicilio eleitoral no disírictu municipal de Rio Comprido) 'QtiniifieieíSo requerida — B . E. n. 1.008. 8
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C w vrç.v M-^w"'. " . n d.. H uro Capoto da Ca~nrn e
de Edith Pereira da Süvn, nasridn n 16 de setembri de
1PM. no Districto Federal, residrmle á rua CorrmanrkTTte
Coimbra n . -76. estudanle. solleiro. coni domicilio nleiInrnl no di = lricto municipal rir» Andarahy. (Qualifica<-•".*> TPTuerids» — B F... n. -f .737. 8 Tona .
TTILÍM CAMPEI-LO TF,?SA, 0.76*1. filha r> Boavpníura
f^r-nsMrVi Onnripü-r- e de R^muaVln T<°s«a C »mieilo. nascida a 23 di> ínpihT» A*
no Dislricto Federal, resia
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aenttí á Avenida dos Democráticos n. 779 A, professora
municipai, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida — B .
E . n. 971, 8 zona).
ADI-IEMAR DE MENEZES B E S S A , \ l . 7 6 9 ) , filho de Venancio
Antônio da Fonseca e de Cândida de Menezes Lessa, nascido a 11 de novembro de 1897, no Estado da Bahia, residente á Avenida dos Democráticos n . 779 A, desenhista,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy. (Qualificação requerida — B.B E . n. 972,
8° zona).
JOAQUIM FELIZARDO DE VASCONCELLOS, (1.770), filho
de Manoel Felizardo da Silva, e de Maria Range] de Vasconcellos. nascido e 21 de novembro de 1889, no Rio do
Janeiro,, residente á rua Cardoso Júnior n, 289, mo torneiro, casado, com domicilio eleitoral no districto m u • nicipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio" — B.
E., 8 í o n a ) .
OCTAVIO SILVESTRE DE CARVALHO, (1.771), filho de
Martinbo Silvestre de Carvalho e de Victorina de Mello
Carvalho, nascido a 20 de novembro ode 1904, no Dislricto Federal, residente á rua Capitão Macieira n. 190,
operário; solteiro, com domicilioo éleitral no districto
municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida —
B. E. n . 805, 8 zona).
DARK RIBEIRO, (1.772), filho de Aniceto Carlos Ribeiro,
e de Maria Felismina da Silva Ribeiro, na-scido a 12 de
fevereiro de 1913, em Nictherooy, Estado do Rio de J a neiro, residente á rua Barão de S. Francisco Filho n u mero 409, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipa.pl de AndsTahy. (Qualificação i«eeuerida — B. E., n. 918, 8*"zona).
DJALMA XAVIER DA ROCHA, (1.773), filho de Hermenegildo Xavier da Rocha, e de Maria Appolinaria da Rocha,
nascido a 19 de novembro de 1914, no Districto Federal,
residente á travessa do Lopes n. 7, operário, solleirp,
com domicílio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida — B. E . , n. 1.4'iS,
8 zona).
ARTHUR R1GOBELLO (1.774), filho de Ângelo Rigobello ede
Caríssima Cost-arelli, nascido a 30 de agosto de 1895 r e sidente á rua D. Amélia n. 33, fundidor, solteiro com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarihy.
íQualificação "ex-officio" — B . E. n. 1.398, 8 zona).
GEHALDO DE LIMA E SILVA, (1.775). filbo de Diogenes
Buys de Lima e Silva, e de Alice Lamego de Lima c Pilva, naseido a 20 "de janeiro de 1914. no Districto Federal, residente á rua S. Francisco Xavier n. 33. appartamento 1, engenheiro, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação r e querida — B . E. li. 595, 9" zona).
MARINA FERRAZ KOELER (1.776), filho de Hono-io Delamara Koeler e de Maria Ferraz Koeler, nascida a 30 de
dezembro' de 1910, no Districto Federal, residente á rua
Sapucahy u. 6, Santa Cruz, professora, solteira, com domicílio e'riforal no distric'o municipal de Rio Comprido.
Qualificação requerjda— B. E . , n. 342. 9 zona a n í i a a ) .
MANOEL BERNARDINO HENRIQUE, (.1.777). filho de Manoel Hoem Pereira Henriques e de Anna Lopes da Sfva,
nascida a. 20 de agosto de 1911, no Districto Federal, r e sidente & rua LeopolGo n. 108, commercio. soll-eim com
domicilio eleitoral no districlo municipal de Andarahy.
Qualificnção requerida— B. E. n. 10.332, 6 zona antiga).
EDUARDO PERES DA GOSTA, (1.778), filho de Manoel Peres-da Costa e de Jacintha Peres de Andrade, nascido a 7
tíe dezembro de 1904. uo Districto Federal, residente á
rua Einiii.i Guimarães H . 20, commercio, casado, cem
domicilie eleitoral no dislricto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida — B. E . . n. 156, 8 zona).
JOÃO VICENTE DA SILVA, (1.779), filho de Vicente Luiz
e rio Marianna Felicio, nascido a 0 de janeiro de 1W1,
em Lavras. Estado de Minas Geraes. residente á rua Aureliann Portugal n. 11 S. carpinteiro, solteiro, com domií-ilio eleitoral no districto municipal de Rio Gorrmrido.
fOusfliíicMtSo i w u e r i d a — B. E. n. 1.823. 8 zonaí.
F L 0 R I P E 3 - RODRIGUES DE SOUZA, (1.780). filho de F r a n cisco Rodrigues Barreto e de -Anna Nobre Cavalcanti
Barreto, nascido a 3 dè março de 19)2. uo Dislricto
Federal, resiõVnte á travessa Patrocínio n. 93. domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto muhia
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cipal do Andarahy., (Qualificação requerida. — B . E .
n, : .006, 8" z o n a ) . '
JOSE' MELLO, (1.781), filho de Emilio Bolem de Mello e de
Cândida Souza da Silva Guiíba', nascido a 24 de junho de
1011,, no. Distrieto Federal, residente a rua Anna Kery
n . - 5 2 4 , sommetciò, solteiro, com. domicilio eleitoral no
dislricto municipal de Andarahy. (Qaulifieaeào requerida.— B . E.. n., 274,, 10 zona antiga.)
LAURO DOS SANTOS GONÇALVES, (1.782), filho de Júlio
dos Santos Gonçalves e, de:'Maria d e Castro: Gonçalves,
nascido a 28. de outubro de. 1895, no Districto Federal,
. residente & rua do Bispo n . 12, commercio,. solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação-requerida— B . E . 977, 8 zona).
HAROLDO DE PAULA TRAVASSOS,. (1.783), filho de Carlos Oliveira de Paula Travassos e de Alice da Costa, Braga Travassos, nascido a 21 de junho de 1906, no Districto
Federal, residente á rua Pereira Nunes n . 68,' solteiro,
com domicilio' eleitoral no distrieto municipal de Andarahy.
(Qualificação requerida — B:. E . n. 814, 8 zona).
JOÃO RABELLO DOS PASSOS; (1.784), filho de João Maria
dos Passos e de Julia Rabello dos Passos, nascido a 7 de
junho' de 1907, em Belém, Estado do Pará, residente á
rua da Conceição n. 38, eommercio-. solteiro, com. domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido.
Qualificação requerida — B . E . n . 1.066 3 zona antiga) ) .
ALICE DE SALLES GUERRA, (1.785), filha de Augusto de
Salles Guerra e de Raymundo Vieira dos Santos, nascido a 13 de setembro de 1907, em Fortaleza, Estado do
Ceará, residente á rüa Lins"de Vasconcellos n . 156, commercio, solteira, com domicilio eleitoral nb districto m u nicipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida — B .
E, n. 1.688, 11* zona, antiga).
ERNANI DE ANDRADE, (1.786), filho de Ernani de Andrade
e de Maria da Conceição de Andrade, naseido a, 26 d e s e tembro de 1914, no Districto Federal', residente á, rua
Luiz Barbosa n . 68, commercio,. solteiro, com domicilio
•eleitoral. no districto municipal de Andarahy. ('Qualificação requerida — B . . E'., n . 1.9í99, 8 zona).
LUIZ PEREIRA GRILO, (1.787), filho de João Pereira Grilo e de Leonarda de Jesus, nascido a 11. de fevereiro de
1896, no Districto Federal, residente á r u a Frei Caneca
n . 220, operário, solteiro, cora domicílio--eleitoral no d i s tricto municipal dé Andarahy. .(Qualificação- requerida
— l i . E . n . 3.128, 7 zona:)..
LUTZ BAPTISTA SALGADO, (1.788), filbo de Manoel Baptista Salgado e de Maria Augusta Salgado, nascido a 24 de
janeiro de 1908. no Districto Federal; residente á rua do
Morro n . 141, operário, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificaçãorequerida. — B . E . n . 138, 8* zona).
PAULO ALBINO DE SOUZA,. (1.789), filho de Ivo Manoel
da Conceição e de Malvina Amalia de Souza, nascido a
58 de abri'1 de 1890, em Rio Bonito; Estado do Rio. de
Janeiro, residente á rua Barão de Bom Retiro n. 870,
func-cionario publico-, viuvo, com domicilio- eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerda — B . E . n. 1.844, 8 zona).
ODETTE DF SALLES GUERRA, .(1.790), filho dé Augusto
de Salles Guerra e de Raymunda Vieira dos Santos, nascido a 5 .de abril de 1914, em Mandubim, Estado do Cea'1 rá,. residente á rua Lins de Vasconcellos n. 156-, commercio. solteira, com domicilio eleitoral no districto. municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida — B ,
E . . ii. 950,. 11 zona antiga).
ZILDA DE SALLES GUERRA, (1.791), filho de Augusto de
Salles. Guerra e de Raymunda Vieira dos Santos,, nascida
a 16 de outubro de 1915, em^Mondubim, Estado, do Ceará, residente á rua Lins de Vasconcellos n„ 156, com»
mercio, solteira, com domicilio eleitoral no- districto m u nicipa'. de Rio Comprido. (Qualificação; requerida — B .
F , . , n . 948, 11* zona a n t i g a ) .
JORGE. SYLVIO DE MESQUITA,. (1)792), filho de José Carneiro de Mesquita e de Carolina da. Silva- Mesequita, n a s cida a 7 de. dezembro de 1904, no Rio- de; Janeiro, residente á rua General Câmara n. 142, comm-ercio,. casado, com
domicilio eleitoral JIQ d-istricto. de Andarahy. (Qualificação requerida — B . E., n.. 638, 3 zona. a«tiga)>..
ANTÔNIO JOSE' FERNANDES; Cl.7.930-, filho de. Antônio
José Fernandes e de; Maria Rosa Ée-rnandíes,;nascido; a 23
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tíe julho, de- 1898, Ho Districto Federal, residente á r u a
Francisco Ennes n . 187, operário, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida. — B . E . n . 745, 8 zona).
JOSE' NOGUEIRA JUN.IOR, (1.794), filho de José Nogueira
de Souza e de Josephina Pereira de Souza, nascido a 18
de janeiro de 1902, em Aventureiro,. Estado de Minas.Geraes,
residente á rua Barão de Itapagipe, ferro-viario, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal, dc Rio
Comprido. (Qualificação requerida — B . E . n . 740, 8
zona). ,
',
•> •
MARIA RANGEL GOMES; \i • 795); filha "de Emilio Émiliano. Gomes e de Rita Ida Rangel Gomes, nascida a 14 de
junho de 189-2,.em Porto Alegre, Estado ò V R i o .Grande
d'o Sul, residente á rua Castilhos n . 73, funccionaria p u - ;
biica, solteira, com domicilio eleitoral no districto' m u n i cipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida. — B.,
E . , ' n . 1.999, 6 zona).
.
• •
MA.RILIO DE CARVALHO SALGADO, (1.796), filho de: V i ctor Nervi Monteiro Salgado e d e Maria Isabel Carvalho,
nascido a 20 de dezembro de' 1907, no Districto Federal,
residente á rua Barão de Bom Retiro n. 592, comm-ercio,
solteiro., com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy.- (Qauüficação requerida — B . E , ri. 1.995,
8 zona).
LUIZ PEDRO SANCHES DE QUEIROZ (1.797),. filho de
-- Carlos de Queiroz e de Mercedes Sanches. de Queiroz,
nascido em: 19 de- agosto de 1913, no Distrito Federal,
comaieroio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. residente á rua Visconde
de Santalzsbel n . 140; (qualificação requerida n. 2.034,
S" zona).
JOSÉ WALTER BRANDÃO (1.798), fliho de Agostinho da
^ Silva Brandão e, de Laura Saraiva Brandão, nascido e.is
8 der março de 1914. no Districto Federal, commercio.
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy, Tesidente â. rua Leopoldo n . 160'. (Qualificação requerida n. 1883, 8 zona).,
GEORGINA MONIZ DE ARAGÃO- (1.799), filha de Antônio
Ferrão Moniz de Aragão e de Maria Clementina Moniz
de Aragão. nascida em 22 dé maio de 1904," èm São
Salvador, Estado da Bahia, pianista, solteira, cora domicilie eleitoral no districto eleitoral de. Rio Comprido,
residente á rua*São Clemente n . 164. (Qualificação r e querida n. 1.996, 6 zona a n t i g a ) .
OSWALDO' DE AZEVEDO MOREIRA (1.801), filho de F r a n cisco Libanio Moreira e de Maria Thereza de Azevedo
Costa, nascido em .29 de janeiro dé 1898, em São Paulo,'
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto. municipal de Andarahy, residente á rua Thomaz
Coelho n . 70. (Qualificação requerida n . 1.045, 6 'zona
antiga).
LIEVO" DA SILVA (1-802)-, filho de Adelaide. Saphira do
Desterro, nascido em 22, dé fevereiro de 1901, no Dislricto Federal, operário, solteiro, com, domicilio eleitorai no, districto municipal de Andarahy, residente á
rua Uruguay n. 265. (Qualificação requerida n. 3.191,.
6" zona antiga).
ÀNALJ-H.ÉA. PENCHENREN MALTA (1.803), filha de Augusto César de. Malta Campos e. de Celina Augusta Penchenren. nascida em 12 de dezembro de í'912 no Districto . Federal, dactylographa, solteira, com. domicilio
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, r e s i dente á í u a General Câmara n. 260. Qualificação requerida, n . 729, 3 ' zona).
THEREZA EMILIA RUFFO (1.804), filha de José Ruffo o
de Francisca Cataldo, nascida a 14 de outubro de 1907,
ho Districto Federai, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido,
. residente á rua Gonçalves n . 47. (Qualificação, r e q u e rida- n. 1.911, 8 -zona).
LUIZ' RODRIGUES DE MEDEIROS (1-.8.05). filho de Pedro
Rodrigues de Medeiros e de Ingracinda Mattos de Medeiros,, nascido a. 13' de dezembro de 1910 em: Traipú Estado
d e Alagoas, funecionario publico, solteiro, com. dbmici.--.
Itc. eleitoral nq districto' municipal de Andarahy,, r e s i dente' á rua Joaquim Silva nr.. 133. (Transferencia, da"
3 zona, Niçtheroy).
, ANTÔNIO THOMAZ GARCIA (1.806), filho de José. Thomaz.
Garcia e. dé. Olinda Pereira.'Garcia,, nascido a & de n o vembro d'e 1896 no Districto Federal, commercio,! ca4 sado',; com- domicilio eleitoral' no: districto municipal de
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Andarahy, residente á rua Araújo Lima n. 4ú. (Quaresidente á rua Theodoro da Silva n. 182, casa 3 . (Qualificação requerida n . 1.996, 8 zona).
lificação requerida, n . 791, 8 zona).
VITAL ÜANTELLG' DE OLIVEIRA (1807), filho de Cante lo REGINA MALDONADO D'EÇA (1.820), filha de Luiz Malde Oliveira e de Francelina de Oliveira, nascido a 7 de
donado d'Eça e de Marietta Montagna d'Eça, nascida a
abril de 1895, no Districlo Federal, operário, casado,
21 de abril de 1894 no Estado de São Paulo, dactylocom domicilio eleitoral no districto- municipal de Angrapha, solteira, com domicilio eleitoral no districto
darahy. residente á rua Miguel de Paiva n. 39. (Quamunicipal de Rio Comprido, residente á rua Aureiiano
lificarão requerida n . 1.252, 8° zona).
Portugal n . 129. (Qualificação cx-officio B , E . 70, í>
ADALBERTO LEMOS (1.808), fiiho de Joaquim José Gonzona).
• çalves Lemos, Jureiros e de Áurea Ribeiro Lemos, nas- WANDERLEY MARQUES PEREIRA (1.821), filho de F r a n cido a l i de junho de 1883, no Estado de Sergipe, comcisco Marques Pereira e de Maria Magdálena Salgueiro
mercio. casado, com domicilio eleitoral no districto mu •
Pereiia, nascido a 1 de junho de 1913 no Districto F e nicipal de Andarahy, residente á rua Inhaahyba n u deral, do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
mero 796. (Qualificação requerida n. 68S, 14 z o n a l .
no districto municipal de Rio Comprido, residente á rua
Desembargador Izidro n. 183. (Qualificação requerida,
DECIO FAUSTO DE SOUZA (1.809), filho de Euclydes
n . 785. 8 zona).
Olymptü Fausto de Souza e de Noemia Sampaio Fausto
de Souza, nascido a 7 de maio de 1913 no Districto ARL1NDO MEROCILLO (1.822), filho de Parchoal Muccillo
Federal.- commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
e de Francisca Muccillo; nascido a 1 de julho de 1898,
no districto municipal de Rio Comprido, residente á r.ia
em Curityba, Est, do Paraná, desenhista, casado, com d o Anna Nery n . 207, São Francisco Xavier. (Qualificamicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprirequerida n . 916, 8 zona).
do, residente á rua Miguel de Frias n . 16. (QualificaERCGLE PELAZZA (1.810), filho de Genlile Pelazza e de
ção'requerida n . 1.323. 8 zona).
Augusta Pelazza, nascido a 30 de março de 1910 no Dis- JOÃO NEPGMUCENO TEIXEIRA DOS SANTOS (1.823), fitricto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitolho de José Vieira dos Santos e de Brittes de Góes T e i ral no districto municipal de Rio Comprido, residente á
xeira, nascido a 16 de junho de 1895 em Bom Jardim,
travessa da Paz h. 37. (Qualificação ex-officio, n. 1.917,
Est. cia Bahia, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
8 zonaj.
no districto municipal de Rio Comprido, residente á rua
General Pedra n . 17. (Qualificação requerida, n . 97'J,
J,OURDES CECÍLIA DA SILVA (1.811), filha de Antônio
8 zona).
Francisco da Silva e de Maria Ceeilia da Silva, nascida a
18 de setembro de 1914, no Districto Federal,'fuceiona- ERNANI VIANNA (1.824), filho de Manuel Francisco Vianna
ria publica, solteira, com domicilio eleitoral no distrie de Maria Antônio cia Silva, nascido em 25 de fevereiro'
cto municipal de Andarahy, residente á rua Alegre n u de 1912, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, barbeiro,
mero 87. (Qualificação ex-officio, B . E . 79. 8 zona).
solteiro, com domicilio eleioral do districto municipal
CDAL1SA DOS SANTOS (1.812), filha de Raul Eloy
de Rie Comprido, residente á ladeira Santa There?a
dos Santos e de Idalina Pereira dos Santos, nascida a
n . 111, casa 1. (Qualificação requerida, n. 956. s*
29 tíe setembro de 1912 no Districto Federal, stenozonal.
dacíylographa, solteira, com domicilio eleitoral no dis- CARLOS NOGUEIRA LEMOS (1.825). filho de Manuel For-^
tricto eleitoral de Andarahy, residente á rua Visconde
reira de Lemos e de Delphina Cândida Ferreira, nasde Abaeté n. 58. (Qualificação ex-officio, B . E . 79,
cido a 19 de março de 1911 no Districto Federal, mo8 zona).
•
torista, solteiro, com domicilio eleioral no districto m u MARIA ALBERTINA DA SILVA (1.813), filha de José da
nicipal de Rio Comprido, residente á rua São CleSilva e de Maria Albertina da Silva, nascida a 27 de
mente n . 8 3 . (Qualificação requerida, n. 1.646, 8"
março de 1906 no Disrticto Federal, funecionario p u zona) .
blica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipa! de Andarahy. residente á rua São Manuel n . 3 . EDUARDO GUSMÃO ALVES DE BRITTO' (1.826), filbo de
João Antônio Alves de Britto e de Maria Francisca Gus(Qualificação ex-offieio, B. E, 79, 3 zona).
mão df- Britto, nascido a 10 de abril de 1896. no DisESTHER LONTHA (1.814), filha de Constantino Martins
tricto Federal, advogado, solteiro, com domicilio ciei Lontha e de Augusta Pinto Lontha, nascida a 8 dc detoral no districto municipal de Rio Comprido, residenle
zembro'de 1904, em Laranjeiras, Estado do Rio de Ja-á rua Araújo Penna n. 88. (Qualificação cx-officio, nuneiro, escripturaria, solteira, com domicilio eleitoral o
mero
1.953, 8 zona).
'
districto municipal de Andarahy, residente á rua SeRUBINSTE1M (1.827), filho de Jacob Rubinsteira
nador Furtado n . 101. (Qualificação requerida, n . 934, MAURÍCIO
o de Sahra Rubinsteim, nascido em 31 de dezembro cíf;.
9 zona .
1895, no Districto Federal, vendedor, casado, com doJOÃO DA CRUZ JÚNIOR (1.815), filho de João da Cruz e
micilio eleitoral no districto municipal de Rio Comde Julia Maria Lucas da Cruz, nascido a 25 de abril d*>
prido, residente á rua de Julho n . 32. (Qualificação
1881, no Distrieto Federal, commercio, casado, com
reouerida, n. 679. 8 zona).
domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, residente á rua D r . Sattamni n . 163. (Qualificação JOSÉ MIRA MORENO (1.828). filho de José Mira Montilhos
e de Dolores Moreno, nascido em 16 de julho de 1909, em
requerida n . 11008, 8 zona).
Santa Maria Magdálena, Estado do Rio de Jameiro, do
ADELINO SILVA (1.816), filho de Ubaldino José da Silva e
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distride Maria José da Silva, nascido em .18 de dezembro de
cto municipal de Rio Comprido, residente á rua Mattos
1912, no Estado do Rip de Janeiro, commercio, solteiro,
Rodrigues n. 15. (Qualificação requerida, n. 1.507, 8"
com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio
zona.
Comprido, residente á rua Archias Cordeiro n. 600. (QuaEDUARDO GUEDES COELHO (1.829). filho de Carolina
lificação requerida n . 684, 8 zona).
Ferreira Guedes e de Manuel Guedes Coelho, nascido a
JOAQUIM SALDANHA MAIA (1.817), filbo de Vicente F e r 31 de agosto de 1924. no Districto Federal, operário,
reira Maia e de Christina Saldanha Grillo, nascido em
solleiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
16 de abril de'1887, em Brejo.da Cruz, E.stado da Pade Rio Comprido, residente á rua Caldas Barbosa n u rãhyba, do commercio, casado, com domicilio eleitoial
mero" 186. (Qualificação requerida, n. 1.521 12" zona..
no districto municipal de Andarahy, residente á avenida
Pedro 2 , n. 149. (Qualificação requerida, n. 3,.182, 5 WALVELINO TAVARES (1.830), filho de Francisco Bra
siliense Machado e de Antonia Brasilense, nascido em
zona antiga).
•
10 cip dezembro de 1893, em Campos, Estado do Rio de
JOÃO HIRSCH MARCOLINO FRAGOSO (1.818), filho do douJaneiro, barbeiro, casado, com domicilio eleitoral n«
tor João Marcolino Fragoso e de Talmyra Hirsch Fra districto eleitoral de Rio Comprido, residente á ladeira
• goso, nascido a 18 de fevereiro de 1904, em CataguaSanla Thereza n. 111, casa 1. (Qualificação requerida,
zes, Estado dc Minas Geraes, technico de radio, solteiro,
n. 1.239. 8 zona) .
com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio
Comprido, residente á rua Barão de Mesquita n r 481. JÚLIO PIRES (1.831), filho de Mario Pires e de F u l a n a
de Mello Pires, nascido em. 16 de julho de 1915. no Dis• (Qualificação requerida, n . 1.632. 8 zona).
tricto Federal, do commercio, solteiro, com domicilio
JOSÉ NEVES DOS SANTOS (1819), filho de Antônio dos
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, resiSantos e de Maria Cândida da Silva, nascido em 24 de j u dente á rua da Candelária n. 90, 1° andar. (Qualifinho de 1893 no Districto Federal, operário, casado, com
cação requerida n. 381, 8 zona).
domicilio eleitoral no districto municipal de Andaralíy,
a
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JOSÉ CARNAVAL (1-.845). „íilho de Biagio Carnaval e de
Amalia Muiinar, nasc:ca em 2.3 de dezembro de 1908 nu
Disirieto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á
rua T r . Agra n . 17. (Qualificação requerida, n. 1.367,
8? zona).
SIVIA G^MES-DE ALMEIDA (1.840), filha de Carlos Gomes de Almeida e de Anna Rmellí dé Almeida, nascida
em 19 de janeiro dc 1913 no Districto Federal, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua Barão de
Mesquita n . 210. (Qualificação ex-officio,
B . E . 73,
8 zona)
ANTÓNJETA QUADROS NEVES (1.847), filha de Eurico
Luiz Btlfort Quadros e de Alice Gonçlaves Belfort Qua dros, nascida,em 9 de julho de 1888 no Districto F e deral funccionaria municipal, casada, com
domiriüo
eleitoral no disrticto municipal-, de Rio Comprido, residente á rua Affonso Penna n. 95, 8 zona)
LUIZ DA SILVA GAYOSO (1.848), filho de José de Andrade
Silva Gayoso e de Phiiomena Nelson Gayoso, nascido
em 29 de fevereiro de 1904, em Itaquatiara, Estado ío
Amazonas, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy, residente á rua Visconde Nio.theroy n . 144. (Qualificação ex-officio, n . 649,
1* zona).
ADELAIDE AMÉLIA FERREIRA (1.849), filha de Antônio
José' Ferreira e d e Amélia Pinto de Campos Ferreira, nas, .cida"a23de julho de 1897, no Districto Federal, residente á
rua Gonzaga Bastos n . 218, funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação "ex-officio" n . 13, 4 zona.) .
HELENA LIMA RODRIGUES DA SILVA ' (1.850), filho de
Oswaldo Ramos Lima e de Dolores Ramos 'Lima, nascida-a 7 de setembro de 1909, no Districto Federal, residente á rua Mearim n . 99, funccionaria municipal, ca-' sada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
"Andarahy. (Qualificação. "ex-officio" B . *E. 78 n . 92,
MU1ULLO DE- MOURA (.1.838), filho de Honorio de Moü8 zona.) " ' . . • • ' "
' , „,"
^
ra e cie Almerinda Rosa de Moura, nascido em 11 de j a .MARIA
MERCEDES
ABREU(1.851),;
filha
de
Adinildo,
Cusneiro de 1904 no Districto Federal, operário, casado, coni
domicilio'eleitoral no districto municipal de Andarahy. "- ' todip de Abreu e de Prudência de Novaes Abreu, nascida
a 28 de abril de 1906, em Lavras, Estado.de Minas Geresidente á travessa do Patrocínio n. 86. (Qualificação,
raes, residente á rua Ângelo Bittencourt n . 28, funcciorequerida, n . 1.316. 8 zona).
naria municipal, casada, com domicilio "eleitoral no disWALDEMAR JOSÉ PEK1M (1.839), filho de Quintiliano
tricto municipal de Andarahy. (Qualificação "ex-oífiJosé Antônio e de Arlinda Pekim, nascido em 9 de m a r . cio" B . E , 78, n . 58, 4 zona.)
'
ço de 1912 no Districto Federal, operário, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, JULIA MARTINS (1.852), filha de Adalberto Pitto Martins
e de Julia Martins, nascida a 22 de junho de 1892, no
- -residente á rua Theodoro dá Silva n . 443. (Qualifica- .
Districto Federal, residente á rua Professor Valladares
",âo eleitoral requerida^ n . 752, 8 zona).
n . 99, funccionaria municipal, solteira, com domicilio
JOSÉ DE OLIVEIRA PAES (1.840), filho de Sylves/re Paes
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualie d e A n t o n i e t a de Oliveira Paes. nascido em .28 de n o lificação "ex-officio" B . E . 78, 4 zona.)"
vembro de 1904 no Districto Federal, do commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal .NOEMIA SILVA LEITE (1.853), filha de'Manoel Antônio da
Silva e. de Angélica da Silva, nascida a 15 de novembro
de Andarahy, residente á rua T h o o d o n r d a Silva n. 406.
de 1896, no Districto Federal, residente á rua José Vi-.Qualificação eleitoral requerida, 8 zona. ) .
cente n . 88-A, professora municipal, casada, com domiADRIANO ALVES GUIMARÃES (1.841), filho de, Clitanio
cilio eleitoral no districto municipal dc Andarahy. (QuaAlves Guimarães e de Domitilla Athayde Guimarães,
ficação "ex-officio-B. E . 78, 4 zona.)
'•nascido'em 26 de agosto d e , 1902 em São Salvador, Es--,
tado da Bahia, do commercio, solteiro, com domicilio- STELLA MUNIZ DE ABOIM (.1.854), filha de Joaquim Ribeiro de Aboiin e de Francisca Muniz de Aboim, nascida
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, r e em 9 de outubro de 1898, em-Aracaju', Estado de Sergipe,
sidente á rua Monte Alegre n. 2 5 . (Qualificação . r e residente a rua Campos Sales. 48, funecionaro municiouerida, n . 969, 8 zona) .
pal, solteira, com domicilio eleitoral no districto muniKAliiETTA GOMES DE ARAíRIPES (1.842). filho de Victor
cipal
de Rio Comprido. (Qualificação "ex-officio" n u Gomes Pereira de Araripe* e de Christina Maria da
mero 24.019, 4 zona.)
Trindade, n-ascido em 14 de outubro de 1889 no Dis-'
tricto Federal, domestica, solteira, com domicilio elei - RUTH GUIMARÃES (1.855), filha de Américo Eugênio F e r reira Guimarães e de Adalgisa Ferreira Guimarães, nastoral no districto municipal de Rio Comprido residente*
: cida a 2 f de março de 1913, nò Districto Federal, r e s i na travessa db Mendonça n. 1 1 . (Qualificação r e q u e dente á avenida Maracanã n. 707, funccionaria municirida. 8" zona) .
pal, solteira, com domicilio eleitoral no districto muniJOÃO ORTIZ, (1.843), filho de Herminia Delgado Cespedes
cipal de Andarahy". (Qualificação "ex-officio" B .
E.
e de João"Ortiz Garcia, nascido em 2 de junho de 19Ci
' n . 78, 4 zona.)
no Estado de São Paulo, operário, casado, com domicilio MANOEL MONTEIRO SOARES (1.856), filho de Francisco
eleitoral no districto municipal de Andarahy, resdiente
, Monteiro Soares-e'de Manoela Ericks Soares, "nascido a
á r,:a do Bispo n. 40. (Qualificação requerida, n. 978,
, 6 de novembro ,de 1910, em Santa Thereza. E.stado do
6" zona.
'
Rio de Janeiro, residente á rua Visconde de Santa IzaJLRGE PEDRO DA SILVA (1.844), filho.de José Pedro da - ,; bel n. 321, funecionario municipal, solteiro, com domiSilva, e de Anna Rocha da Silva, nascido em 8 de seteni>-cilio eleitoral no districto de Andarahy.
(Qualificação
bro de 1912, em São Geral de Japucahy, Estado de Mi"ex-officio" B . - E . 74, n . 244. 7 zona.)
nas Geraes. operário, solteiro, com domicilio eleitora" JULIA CAROLINA CAMPOS (1.857), "filha de Domingos José
no districto municipal de Rio Comprido, residente á r u a
da Silva Campos e de Anna Carolina da .Trindade, nasci- •
São Francisco Xavier n . 423. (Qualificação requerida,
da a 23 de junho dé 1888, no Districto Federal, residenn. 1.902, 8 z o n a ) .

_1>LJX1XA VIANNA DA ROCHA LIMA (1.832); filha de João .
Carlos oa Cunha Vianna e dé-Olympia Cândida Moreira, nascida em 6 de fevereiro de 1897, domestica, ca™
sada, corri domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy residente á rua Anna Nery n.-328. (Qualificarão requerida, n. 869, 8" zona); . •
•
'-'
**-<Ã0 BAPTISTA COM1NATO (1.833), filho de Hilário Co- minalo e de Andreza Lopes Carneiro, nascido em 6 de
marco de 1915, no Districto Federal, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andai ahy, rseidente á rua Barão de São Francisco Filho numero 221." (Qualificação requerida, n. 85, 8 zona).
JOSÉ ROORIGUES DOS SANTOS (1.834), filho de Iracema
Rodrigues dos Santos, nascido, em 19 de setembro de
1910, em Nazareth, Estado da Bahia, do commercio, casado, com domicilio eleitoral no-districto municipal de
Rió Comprido residente á rua-Azevedo L i m a n. 122.
. " (Qualificação requerida-, n. 1.940, 8 zona).
BERNARDINO ALVES DE FREITAS (1.835), filho de F r a n - ,
cisco do Rego Freitas e de Francisca Clara de Freitas,
nascido em 21 de abril de 1900; no Districto Federal,
operário, solteiro, com, domicilio eleitoral no disrticto
•' muivcipal de Andarahy, residente á rua" Leopoldo numero 164. (Qualificação requerida, n . 10.351, 6" z o n a ) . '
1'ROCOPIO LOPES F I L H O - ( 1 . 8 3 6 ) , fillio de Procopio L o pes Tavora e de Firmiana Lopes Gomes, nascido a 27
dc junho de de' 1898 no Districto Federal, do commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, residente á rua da Constituição
n 7 1 . (Qualificação requerida, n. 1.991, 8 z o n a ) .
ALBERTINA JOSÉ DE SOUZA (1837), filha de Ramulpho
Jose de Souza e de Euphrasina de;Almeida Pinto de
Souza, nascida em 19 de'julho de 1906 no Districto F e deral, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
districlo municipal de Andarahy, residente á- rua G o n zaga Bastos n. 392. (Qualificação requerida, n. 7.818,
8* zoi;a)..
'
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te a rua Samap.e Vianna n . 94, funccionaria' ujunicipa!»
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Rio Comprido. (Qualificação "ex-officio" B . E . 78,
n . 124, 4° zona.)
GAR.ME.N CASTRO (1.858), filha de Manoel Castro Gonçalves e de Maria Dolores Castro, nascida a 30 de outubro
de 1896, no Districto Federal, resideme á rua Vianna
n . 114, professora municipal, casada, com
domicilio
eíeitoral no districto municipal de Andarahy. (Quali-i
ficação "ex-officio" B . E . 78, n . 45, 4" zona.)
ONEIDA DE ALMEIDA (1.859), filha de Henrique Pinto
Monteiro de Almeida e de Maria Carolina Monteiro de
Almeida, nascida a 28 de junho de 1899. no Districlo
Federal, residente á rua Barão de São Francisco n. 46,
funccionaria municipal, solleira, com domicilio eleitoral
no distrieto municipal de Andarahy. (Qualificação "exofficio" B . E . 78, n . 194, 4 zona.)
ZULMIRA QUEIROZ OLIVEIRA (1.860), filha de Alfredo Clemente Oliveira e de Benedicta Queiroz Oliveira, nascida a 28 de janeiro de 1902, no Estado de São Paulo, r e sidente á rua Araújo Lima n. 155, funccionaria m u n i cipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio" B . E.j
n . 78, n, 220, 4 zona.)
HONORINA SANTOS SILVA (1.851), filha de Antônio Pedro
da Silva e de Adelaide Melania Santos Silva, nascida a
10 de setembro de 1911. no Districto Federal, residente
á avenida 28 de Setembro n . 363, funccionaria municipal, solteira, com domicilio- eleitoral no districlo m u n i ,cipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio" - B. E..
n . 78. n . 238. 4 zona.)
STELLA PINHEIRO CORDEIRO (1.802), filha de Joaquim
Silva e de Joanna. Pinheiro da Silva, nascida a 26 de
outubro de 1910, no Districto Federal, residente á rua
Ferreira Pontes n. 160, casa 20, funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no districlo m u n i cipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio B . E . 78,
n . 233, 4" zona.)
OCTAVIO PAES BARRETO (1 .863), filbo dc Francisco E m i lio Paes Barreto e de Donina Francisca dos Prazeres,
nascido a 16 da agosto de 1899, no Estado de Pernambuco, residente á rua Visconde de Niçtheroy n . 323. 2'
municipal de Andaraby. (Qualificação "ex-oíficio
B.
E . 77, n . 12, Sr zona.)
FERGUSSON MOREIRA SANTIAGO (1.864), filho de F e lipe Silvino Santiago e de Venefrida Moreira Santiago,
nascido a 10 de abril de 1907, no Districto Federal, residente á rua Fagundes Varella n . 119, militar, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio B . E . 77. n. 2, 8 zona.)
JOSE' PINTO BANDEIRA (1.865), filho de Rodolpho Pi-ito
Bandeira e de Francisca Almeida Bandeira, nascido a
18 de agosto de 1907, em Fortaleza, Estado do Ceará, r e sidente â rua Guarany n . 61 (fundos), Quintino, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Andaraby. (Qualificação "ex-offieio B . E . 77,
8 zona.)
a

a

a

a

a

EDV BITTENCOURT BR1GIÜO (1.806), filbo de Rodolpho
Vossio Erigido e de Noemia Bittencourt Brigido nascido
a 28 de abril de 1903, no Districto Federal, residente á
rua Universidade n. 76, militar, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação B . E . 82, n. 1. 8 zona.)
JOxvO DOS SANTOS CASTRO (1.8C7), filbo de Jerònymo
Monteiro de Castro e de Maria dos Passos Castro, nascido a 10 de fevereiro de 1901, no Estado do Amazonas,
residente á rua Padre Miguelino n . 75, militar, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipai de Andar a h y . (Qualificação "ex-officio B. E . 77, 10 zona.)
MANOEL PEDRO DA SILVA (1.868), filho de Manoel Pedro
da Silva e de Justina Maria da Conceição, nascido a 1 de
junho de 1901, em Viçosa, Estado de Alagoas, residente
á Escola de Veterinária do Exercito, militar, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação "ex-officio B . E , 79. n . 9, 7 zona.)
ORLANDO DA ANNUNCIAÇÃO FARIAS (1.869), filho de
Francisco Soares de Farias e de Eugenia da Costa F a rias, nascido a 25 de março de 1901, em Boa Vista, Estado de Pernambuco, residente á rua Bella n . 4 (São Christovão), militar, casado,' com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahv.- (Qualificação
"ex-officio-" B . E, 78, n, 7, ÍO* zona.)
a

a

a

TUJiüDUKICO ALEXANDRE DE CASTRO (1.870;. filho
José Alexandre de Castro e de Mirando lei na Marlides '-de
Carvalho, nascido a 1 de julho de .1893, no Estado da
Parãhyba do Norte, residente á rua Andarahy n. -46, m i litar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio" B . E . 77,
n. 8, 8" zona.)
ANTONIO FRANCISCO GONÇALO (1.871), filho de F r a n cisco Gonçalo e de Joanna Maria da Conceição, nascido a
13 de junho de 1896, em Pombal, Estado da Parãhyba do
Norte, residente á Escola Veterinária do Exercito, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio" B . E . 7S,
n. 34, 9 zona.)
MARIO RODRIGUES MARQUES (1.872), filho de Ricardo Rodrigues da Rocha e de Maria Raymunda Marques, n a s cido a 6 de setembro de 1904,, no Estado do Pará, residente á Escola de Estado Maior, militar, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação "ex-officio" B . E . 77. n . 19, 8" zona.)
ANTONIO TARGINO DA COSTA (1.873), filho de Joaquim
Targino de Azevedo e de Francisca de Azevedo, nascido
a 25 de agosto de 1894, em Granhuns. Estado dc Pernambuco, residente á rua Francisco Eugênio n. 176-B,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio" B . E,.
n. 78, n. 69, fO" zona.)
JOSE' RUFINO DE OLIVEIRA (Í.S74), filho de João Rufino
de Oliveira e de Maria da Luz de Oliveira, nascido a 25
de janeiro de 1906. no Estado do Paraná, residente á rua
Visconde de Niçtheroy n, 242, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andaraby.
(Qualificação "ex-officio" B . E . 78. n . 31. 9" zona.)
AURELIANO PEREIRA DE LIMA (1.875), filho de Vicente
Pereira de Lima e de Maria Ferreira de Araújo, nascido
a 27 de maio de 1905. ém Campo Alegre — Amarante,
Estado dô Piauhy, residente á rua Nazareth n . 2 (Deodoro). militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal r j Andarahy.
(Qualificação
"ex-offioio
B . E . 79, n, 91, 14 zona.)
a

e

a

AUGUSTO BARBOZA LIMA (1.S76), filho de João Paulo
Barboza e dé Thereza Aurelia-na de Jesus, nascido a 30
de agosto de 1892, em Floresta dos Leões. Estado de Pernambuco, residente á rua Recife n. 173 (Realengo), m i litar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, (Qualificação "ex-officio B. E. 75,
n. 8, 7" zona.)
MARIO DE ALMEIDA CRUZ <Í877)„ filho de Augusto de
Almeida Cruz e de Mariana de Almeida Cruz. nascido
a 1 de março do 190G, em Manáos, Estado do Amazonas,
residente á rua Theodoro n . 25-Irajá, militar, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal dc Anda* rahy. (Qualificação "ex-officio
B . E . 78, n. 73, 10»
zona.)
LUIZ PITANGA MELLO (1.878), filho dc Firmino Christovão Pitanga e de' Archanja Bernigina Pitanga, nascido
a 19 de maio de 1896. em São Christovão, Estado de Sergipe, residente á rua Florinda n. 33, milfar. casado, cora
domicilio eleitoral no dislricto municipal de Andarahy.
(Qualificação "ex-officio B . E./78,- n. 72, 10 zona.)
JOSE' DE BARROS CABRAL DE ANDRADE (1879), filho de
Paulino Velloso Freire de Andrade e dc Se\erina Cabral
do Andrade, nascido a 20 de fevereiro de 1913, em Victoria. Estado de Pernambuco, residente á rua Visconde
de Itamaraty n. 149, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
"ex-officio B . E . 77, 9 zona.)
JOÃO DA SILVA FORTES (1.880), filho de Pedro José dà
Silva Fortes e de Amélia Marfins Fortes, nascido a 28
de- outubro dc 1908, em Rezende, Estado do Rio de J a neiro, residente á rua Visconde de Itamaraty n . 149, m i litar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i eipal de Andarahy. (Qualificação B . E . 77, 9 z o n a ) .
GENTIL GOMES DE BARROS (1.881), filho de Francisco
Gomes de Barros e de Maria da Silva Barros, nascido a
2 de agosto de 1910, no Districto Federal, res dente á rua
Costa Lobo n. 104, chauffeur, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
"ex-officio" B . E . 84, n. 31, 7" zona.)
JÜÂO RAMOS (1.882). filho de Joaquim Ferreira Ramos 6
de Alzira Silveira Ramos, nascido â 30 de março de 1910;'
a

a

a
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no Estado de Goyaz, residente a avenida PéUro II n.. 374;
•'. • abril-de 1'878, no Estado de Goyaz, r>-s d?nf.e á rua Adot.niilitar, solteiro, com domicilio eleitoraT~.no
distr:çto.
pho Motta a. 25, militar, casado, com domieiiio eleito-'municipal de Andarahy. (Qualificação B . E.- 78, n. .45, •
ral no districto municipal de Andarahy.
•(Trausferen10 zona.).
•
'
. . — - • cia.)
EUUARDu DE OLIVEIRA (1.883), filho de .Vicente'- Ferrei- ALFREDO GOMES SAPUCAIA (1.896), filho de Salvador Vicente Sapucaia e de Carlota Gomes Sapucaia, nascido a
ra de Oliveira e de Joanna do. Valle Oliveira, nascido a .
31 de dezembro de 1889, em São Salvador, Estado da
11 de janeiro de 1903. em Belém, Esiado do Pará, militar, casado, com domicilio eleitoral no d^sireto , m u n i - : ' Bahia, residente á rua^Haddock Lobo n. 135, militar, cacipal de.Andarahy. (Qualificação "ex-officiò'' *B- E. 81,"
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
n. 37,-7 zona.)
' ••
'--•-'•'.
Andarahy. (Transferencia.)
MANOEL CAETANO DOS SANTOS (1.884), filho de F r a n - -BEN-HUR CARDOSO (1.897), filho de Carlos Augusto Carcisco Caetano dos Santos e de Maria Francisca do Nasdoso e de Alice Ferreira Cardoso, nasc do a-7 de agosto
cimento, nascido a 29 de janeiro de 1899, no Eslado de,
de 1910, em Recife, Estado de Pernambuco, residenle á
Alagoas, residente á Escola Veterinária do Exercito, m i rua Professor Castilbos n . 66, militar, solteiro, com d o litar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u micilio eleitoral no districto municipal de Andarabynicipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio B . E .
(Qualificação "ex-officio B . E . 79 n . 16, 7 zona.)
n. 79, "n. 8, 7 zona.) .
ISMAEL PEREIRA DE MIRANDA (1.898), filho de Antônio
Pereira de Miranda e de Maria do' Espirito Santo Miran30.40 DA COSTA BROTAS (1.885), filho de José da Costa
da, nascido a 9 dc agosto de 1904, em Jacobina, Estada
Brotas e de Rosa da Conceição Brotas, nascido a 23. de
da Bahia, residente á rua~Haddock" Lobo n . 365, militar,
setembro de 1880, no Estado de Sergipe. residcn'e á rua
solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal
liazilip' de Britto n. 96,. militar, ea'ado, com domicilio
eleitoral no districto municipal .de Andarahy.- (Qualifi- . J "de Andarahy. (Qualificação "cx-offfcio B . E . 79, n u cação "ex-offieio" B . E . 78, n. 74, 10"-zona.) ,'""
mero 30,. 3 zona.)
'JOSE* MARQUES PONTES (1.886). filho de Miguel 'Pontes RAMIRO RAMALHO DE ALENCAR (1.899), filho, de Manoel
Tavares "e de Luiza Marques Pontes, nascido ' a
11 de
• Albino de Oliveira e de Maria Frahklina de Alencar, nasagosto 'de, 1903, no Eslado do, Pará, residente á rua Cacido a 27 de agosto de 1899, em João Pessoa, Estado.ria
pitão-J-FeliX n. 82-casa 7, militar, casaco com domiciPãrahyba, residente á.rua Barão"de São Francisco Fiíbo
lio eleitoral no districto municipal de Anda-ahy. (Qua-x\. 444, militar, .casario, com domicilio eleitoral- no dislificação "ex-officio" B . E . 78 n. 7. 10 zbna.i
tricto municipal de Andarahy. (Qualificado "ex-olfiALFREDO ADRIANO JESU'8 (1.887), filho de Judin/iano
cio" B . E . 78. n. 4. 10" zona.)
Joaquim de Araújo ede-Maria Amoiica de Jesú s t nascido MARIO DO NASCIMENTO SAMPAIO, (1.900). filho de Maã 2 de janeiro de 1397. no Estado da "Baba, residente á
noel Joaquim do Nascimento e de Virirliana do Nascimenrua Portella ii, 79-casa 3. miPtar casado,-com domicilio
to Sampaio, nascido a 27 de novembro de 1900, no E s eleitora! no districto municipal -.de Anr-á-aliy. • (Qualifitado de Sergipe, residente á rua Maxwell n . 54, militar,
carão-." ex-officio B.- E. 79. n, 7. 7 zona.)"-.-"'-•.
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipa!
.OtARVIDES GOMES FERREIRA LEITE .(1.888V, -filbo' . d e
ue Andarahy. (Qualificação "ex-officio B. E . 77, n u 'Euclides Gomes Ferreira Leite e do Õls-a Nogiie-ra'Leimero 18, 8 2 o n o . )
te. nascVlo a 15 de junho de 1898 -era Ara-mama. Estado JACOB ALBRECK BECK (1.901), filho de Gabriel João Beck
do Rio de Janeiro, mililar. casaco com dnmieilio eleitoe de Rosalina Albrecht Beck. nascido a $ de outubro- de
ral no districto municiaal de ANDARAHV.
(Qualificação
1903,,em Santo Ângelo de Missões, Estado do Rio Gran"•ex-officio" B . - E . 81, n . 18. 7 zona.)
de dò Sul, residente á rua Haddock Lobo n. 180, miliSANOEL FERREIRA LINS (1.889). filho de João Ferreira
t a r , casa"do. com domicilio' eleitoral no districto municiLins e de Luiza de Almeida Lins. nascido a 11' de fevepal do Rio Comprido. (Qualificação "ex-officio".)
reiro rie 1896. em Araca.iú. Es'ado de Sergipe, residente ÂNGELO FRANCISCO MAIOLI (1.902), filho de Jacob
á rua Taguaralinga -n. 58. miP-tar. ea*ado. com domicilio
Maioli-e.de Thereza Coradi Maioli, nascido a 12 de j a eleitoral no districto municipa) de Andarahy. (Qualifineiro de 1907, em Nova Trento, Estado do Rio Grando
cação "ex-officio-B. E . 84 n. 6. 7 zora.)
do Sul, residente á Escola de Veterinária do Exercito,
JOÃO DOS SANTOS ARRUDA (1.890)
filho cie Abdia.s de
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto" m u Arruda e de lzabel dos Santos Arruda, nasndo a 16 de
nicipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio B .
E.
agosto de 1911. em Curuça, E~tado do Pará, residente á
n . 78, n . 23, 9" zona.; •
•
rua Borges Monteiro n . 72, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal d-- Andarahy. (Qua- MANOEL CLAUDINO DOS SANTOS FILHO (1903), fiího de
Manoel Claudino dos Santos e de Francisca Maria da
sifícacãc B . L.. 84. n. 136. 6 zona.) e
. Conceição, nascido a 13 de abril de 1896, no Districto
ISAAÇ FRANCISCO DO COUTO (1.891), filho de João FranFederal, residente á rua São Christovão n. 297, militar,
cisco .do Couto e de F r a n c s e a ce Miranda Couto, nasci.casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
do a 31 de julho de 1900, em Vargéa, Estado d e ' P e r n a m Andarahy. (Qualificação "ex-officio" B . E 77, 9 zona.)
buco, residente á rua do Souto n. 159 .(.Cascadu. a ) ' m i litar, casado, com. domicilio eleitora] no dislricto muni-, ANTÔNIO RIBEIRO LIMA (1.904), filho de Vicente Ribeiro
. Lima e de Maria Ribeiro Lima, nascido-a 29 de janeiro
cipal de Andarahy. (Qualificação."ex-officio B , E . 81,
de 1906, em Olinda, Estado de Pernambuco, residente á,
n. GO, 7 zona.)
' '..
•
rua Pereira de Figueiredo n . 109, militar, 'casado, cem
ANTONIO LOPES DE OLIVEIRA TORRES (1.892), filho do
domicilio eleitora) no districto municipal de Andarahy.
José Antoiro Torres e de Amaua Lopes;de Oliveira Tor("Qualificação "ex-officio" B . E . 77, 9' zona.) .
res,'nascido a 31 dc-dezembro üe. 1903/em São Gonçalo
üos. Camjjos, Estado da -Bahia, çesidente á rua Barão do"" GENESIO TOSTA NEGREIROS (1.905), filho de, Manoel de
Souza Negreiros e de -Marianna de Souza Negfeiros-, n a s Mesquita n..|f31, 1° andar, militar, casado, com domicicido a 10 de maio de 1906, em São Salvador, Estado d a
lio eleitoral rio districto' municipal de Andarahy. (QuaBahia, militar, casado; com domicilio eleitoral no districto
lificação "ex-officio B . E . 77, 9 zona.)
municipal do Andarahy, residente á rua Bella Vista n . 31.
JOÃO LEONCIO DE MORAES (1.893), fiiho de José Leoncio
(Qualificação ex-officio B . E . 77 n . 20, 8 Zona). "
de Moraes e de Anna ^Coristantina de Moraes, nascido a '
26 de junho de 1892, no Estado de Pernambuco, residen- BENEDICTO IRINEU RIBEIRO (1.906), filho de Francisco
Jacyntho de Pauia Ribeiro e de Maria Francisca Pereira
te á rua Visconde de São Vicente il.. 87-casa 1, militar,
Ribeiro, nascido a 31 de outubro de 1893, em Recife, no
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Estado de Pernambuco, militar, casado, com domicilio
Andarahy. (Qualificação ".ex-officio B . E . 77, n, 3, 8
• eleitoral no districto municipal do Andarahy, residente
zona.)
á rua Maxwell n . 22. (Qualificação ex-officio B . E . 78
FAUSTO VERDINI (1.894), filho de Leopoldo André Verdin . 2, 10' Zona) .
.
.
.
ni e, de Cândida Russcll Verdini, nascido a 11 de janeiro
de .1890, no Districto Federal, residente á rua São F r a n - AFFONSO AURORA TERRA (1.907), filho de Alberto Aurora
Terra e de Maria Henriqueta Peres Terra, nascido a 5
cisco Xavier n. 218, militar, casado, com domicilio .eleide junho de 1900, no Districto Federal, militar, solteiro,
toral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
com domicilio eleitoral no districto municipal' do An"ex-officio" B . E . 77, 9" zona.)
daraby, residente á r u a Dois de Maio.n.- 120. (QualiHEITOR ABRANTES (.1.895), filho de João Abrantes e de
ficação
ex-officio B . E . 75 n . 14, 7, Zona).
Maria Magdálena Almeida Abrantes, nascido, a 14' de
;

a

a

;

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

1

3286

Stwta-íwa

31

AGENOR FERREIRA DE BOMFIM E SILVA .(1.908.», filho
julho de 1896, no Estado do Rio de Janeiro, operário,
de Manoel Ferreira de Bomfim <e Silva e de Maria Ciara
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do
- dos Santos Bomfim, nascido a 19 de julho de 1897, no
Andarahy, residente á rua Leopoldo n. 6. (Qualificação
Districto Federai, militar, casVlo, com domicilio elei. ex-officio B . E . 73 n . 325, 8 Zona).
toral no districto municipal do Andarahy, residente á FERNANDO DE CARVALHO FERNANDES (1.922), filho de
r u a Maria Lopes n. 69. (Qualificação cx-officio B . £ . 75
Cai-los Lopes Fernandes e de Ambrõzina de' Carvalho
n. 22, 7 Zona).
Fernandes, nascido a 29 de junho de 1912, em Recife,
SILVINO GOMES DE OLIVEIRA {1.909), filho de José Gomes
Estado de Pernambuco, funecionario do Registro de Imde Oliveira e de Lucinda Maria da Conceição, nascido a.
moveis, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu14 de agosto de 1908, -em Redempçâo, Estado do Ceará,
nicipal do Andarahy. (Qualificação requerida B . E . 39
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n . 8.673, 6 Zona (Antiga).
nicipal do Andarahy, residente -á Escola de Veter n a n a OCTACILIO MIRANDA (1.923)., filho de Lourenço José de
do Exercito. (Qualificação •ex-officio B . E . 79 n . 4,
Miranda e de Benedicta Maria da Conceição, nascido a
7 Zona).
15 de junho de 1913, no Districto Federal, operário, solteiro,, com domicilio eleitoral no districto municipal do
WALDEMAR DA SILVA (1.910), filho de João Sebastião da
Andarahy, residente á rua Theodoro da Silva n . 32S.
Silva e de Phiiomena Rosa da Silva, nascido a 15 de
(Qualificação ex-officio B . E . 73 n". 294, 8 Zona).
dezembro de 1905, no Districto Federal, despachante d e
omnibus, solteiro, com domicilio eleitoral no districto - ANTONIO OUTEIRO MONTEIRO (1.924), filho de Antônio
municipal do Andarahy, residente á rua Theodoro da
Joaquim. Monteiro e de Maria Albina d'Outeiro, nascido'
Silva n. 280, casa 3 . (Qualificação requerida n. 10.975,
a 17- de dezembro de 1908, em Portugal, garagista, sol6" Zona (Antiga).
•
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal do
OSMAR A VILLA PEREIRA (1.911), filho de Astolphc MeAndarahy, residente á rua General Pedra n. 409. (Qualideiros Pereira e de Angela Avilla Pereira, nascido a 8
ficação ex-offieio B . E . 73 n . 30. 8 Zona).
de junho de 1911, no Districto Federal, estudante, sol- ANTONIO GOMES DE OLIVEIRA (1.925), filho de José
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Gomes de Oliveira- e de Laurinda Alves de Oliveira,
Andarahy. (Qualificação requerida n . 907, 8 Zona).
nascido a 21 de abril de 191-3, no Districto Federal,
MARCIANO BARROSO BASTOS (1.912), filho de Balthazar
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
Luiz Bastos e de Maria Barroso Bastos, nascido a 5 demunicipal do Andarahy, residente á rua Pedro Alves
marco de 1910, no Districto Federal, empregado no comn. 97.
(Qualificação ex-officio B. E . '73 n. 332, 8
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i Zona,).
cipal do Andarahy, residente ã rua Pereira Nunes n. 64.
"WALDEMAR FERREIRA PIRES (1.920), filho de Leopoldo
(Qualificação requerida n. 1.611, 8 Zona).
Ferreira Pires e de Sebastiana Maria da Conceição, nasANTONIO MEDEIROS (1.913), filho de José Teixeira e de
cido a 13 de abril de 1914, no Estado do Rio de Janeiro,
Maria da Conceição Medeiros, nascido a 24 de outubro
operário, solteiro, com domicilio eleitoral, no .dislricto
de 1909, no Districto Federal, operário, casado, com
municipal do Andarahy, residente á rua Torres Homem
domicilio eleitoral no districto. municipal do Andarahy,
n... 378. (Qualificação ex-offieio B. E . 73 :n. 349, '8?
residente ã rua Barão de São Francisco n . 492, casa 13.
Zona).
(Qualificação ex-officio B . E . 73 n . 326, 8 Zona).
ARISTIDES SILVA ARRUDA (1.914), filho de João da Silva FRANCISCO GONÇALVES DE MELLO (1.927), filho de Antônio Gonçalves de Mello e de Rnfina Maria da Conceição,
Arruda e de Belmira Rosa de Jesus, nascido a 4 de fevenascido a 1 de janeiro de 1911, no-listado do Ceará,reiro de 1899, no Estado do Rio de Janeiro, operário,
operario. solteiro, com domicilio eleitoral uo districto
-viuvo, com domicilio eleitoral no districto municipal do
municipal do Andaraby, residente á rua Santa Lr.z-a
Andarahy, residente á rua Torres Homem n. 214. (Quan.. 74. (Qualificação, ex-officio B . E . 73 n. 169, 8
lificação ex-officio B . E . 73 n . 390, 8 Zona).
Zona).
AFFONSO COSTA (1.915), filho de José da Costa e. Silva e
de Josepha Alzira da Costa, nascido a 15 de agosto de RAPHAEL PESSOA SOBRAL (1.928). filho d e Raul Gui1901, no Districto Federal, viajante eommercial, casado,
marães Sobral e de Sylvia Alvim Pessoa Sobral, nascido
com domicilio -eleitoral no districto municipal do Andaa 2 de março de 1913, no Districto Federal, estudante,
rahy, residente á rua Souza Franco n. 14. ( Qualificação
solteiro, eom domicilio eleitoral no distrieto municipal
requerida n. 11.285, 6 Zona (Antiga).
do Andaraby, residente á rua Barão de .São Francisco
ANTONIO DOS SANTOS (1.916), filho de Eduardo dos Santos
Filho n. 189. (Qualificação requerida n . 1.799, 8 Zona).
e de Maria da Piedade, nascido a 1 de agosto de 1904, FRANCISCO GERALDO DE ASSIS MELLO (1.929), filbo de
no Estado de São Paulo, operário, solteiro, com domicilio
Francisco Mello e de Rosa da Conceição Mello, nascido
eleitoral no districto municipal do Andarahy, residente
, a 24 de setembro de 1905, no Estado de Minas Geraes,
á r u a Álvaro Ramos n . 237. (Qualificação ex-officio B .
operário, viuvo, com domicilio eleitoral no districto
E . '73 n. 306, 8 .Zona).
municipal do Andarahy, residente á rua Senador Nabuco
1RINEU AUGUSTO PINTO (1.917), filho de João Manoel
n. 254. (Qualificação ex-officio B. E . 73 n . 288, 8"
Tinto e de Maria da Graça Pinto, nascido a .15 de d e Zona).
zembro de 1891, no Districto Federal, operário, casado, JOSÉ PTNTO DE SOUZA VARGES FILHO '(1.930), filho de
com domicilio eleitoral no districto municipal do AndaJosé Pinto de Souza Varges e de Rosa de Freitas Varges,
rahy, residente á rua Bella Vista. n . 138. (Qualificação
nascido a 4 de. dezembro de 1902, no Estado de Minas
requerida n. 2.140, 6 .Zona (Antiga).
Geraes, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
RAPHAEL DE. MATTOS COSTA (1.9*18), filho de Adolpho
districto municipal do Andarahy:. residente á rua Barão
de Mattos Costa e de Anna de Mattos Costa, nascido a
.Bom Retiro n. 383. (Qualificação ex-officio B . E . 7 3
4. de .julho de 1898, no Districto Federal, garagista, can . '83, 8 Zona) . •
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal do CELTO FRANCISCO STLVA (1.931), filhrd" de Manoel F r a n Andarahy, residente á ruá Adriano n . 117. (Qualificação
cisco Silva e de Rosa Conceição da Silva, nascido a 30
ex-officio B . E.. 73, 8 Zona)
de julho de 1912, no Districto Federal, operário, solteiro,
JAYME DE FARIAS (1.919), filho de Alberto Chrisanto de
com domicilio eleitoral no districto municipal do AndaF a r i a e de Margarida de Magalhães, nascido a 13 de
rahy, resiilenle á rua Andarahy n. 48. -(Qualificação exfevereiro de 1913, no Estado do Rio de Janeiro, -operário,
officio B . E . 73 n . 105, 8 Zona).
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal ALBINO CASTELLA (1.932), filho de Albino Casteila e de
do Andarahy, residente á Avenida 28 de Setembro n, 334.
Ernestina Alves de Azevedo, nascido a 30 de agosto-»de
(Qualificação ex-officio B.. E . 73 n . "229, 8 Zona).
1912, no Districto Federal, operário, solteiro, com domiSEVERINO FRANCISCO DA SILVA (1.920), filho de Joãocilio eleitoral no districto municipal do Andaraby, r e s i Francisco-da Silva e.de Maria Francisca da Silva, nasdente á rua Theodoro da 'Silva n . 320. (Qualificação r e cido a 29 de dezembro de .1904, no Districto Federal,
querida. 6 Zona (antiga.)\
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto' JOSÉ DE FREITAS (1.933), filho de Octavio Domingos de
municipal do Andaraby, residente" á rua Luiz de Camões
Freitas e de Maria Zulmira de Freitas, nascido a H de
n . '1.12. (Qualificação ex-officio
B . E . 73 n . 233,
dezembro de '1907, no Estado do Rio de Janeiro, operário,
8 Zona).
casado, com domicilio .eleitoral no düstricto .municipal
do Andarahv, residente á rua 'Carmo Netto TI. 2-40, casa ' 3 .
ANTONIO GOMES DE FARIA (1.921), filho de João Gomes
ÍQualificação ex-officio B . - E . '7-3 a .
'8 -Zona)..
de Faria e de Joanna Gomes de Faria, nascido a 7 de
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JAYME LUIZ M: ARQUES (t.9'34), filho <fe Domingas Luiz
Marques e.de, Di.onysia Pereira, Marques..|.nascido a- i.%
de. abril de, 19Í2T„ no. Districto Federal; operado, casado,
com domicilio eleitorai no. districto •'-municipai- do Andarahy,, residente, á írua Tli.eod.oro da -Silva. n . 400.. (Qualificação ex-officio B...E. 73 n... 205, 8*' Zona)..
FLORIANO DOS SANTOS (1.935), filho, de Antônio Eduardo
dá Silva Santos, e: de Josepha Moreira dos Santos, nascido:
a. 13) de, novembro de. 189,5,. no Districto. Federal, empregado no commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no
. ctistEicto. municipal do Andaraby, residente á. rua Visconde Itauna n . 45.. - (Qualificação .requerida, n . 697,
' 7 ' Zona)..
MANOEL MAGALHÃES (1.936).; filho de Marianna Magalhães,
nascido» a 20- de; setembro de. 1887,, em. Portugal,, gara, gista, solteiro, com, domicilio- eleitoral no districto m u nicipal do- Andarahy,, residente á rua, do Lavrãdio n . 19.
(Qualificação ex-officio B . E„ 73, 8 Zona,)).
VICENTE. GiACQMO (1.937),, filha de Domingos, Labamca
es de. Josepha Marona, nascido á 5- de fevereiro de .1897,
no Districto Federal, empregado no commercio,, casado,
com domieiiio' eleitora:! no.- districto municipal do. Aindarahy, residente, á rua, Justiniano: da Rocha n. 22.. (Qualificação requerida n.. 1.040", 8 Zona).
M-ANFREDO ALVES DA COSTA (1.938), filho de, Manoel
Alvos, da Costa e de Evangelina Alves da Gosta,, nascido
a 6 de maio de 1899, no. Estado de Minas Geraes, funecionario publico* casado, com domicilio.' eleitoral nodistricto. municipal' cio Andaraby, residente, á rira Rocha
Fragoso vM 1 2 . (Qualificação: requerida n. 10..699, 6
Zona).
JOSifi: DB SOUZA Cl.939=),. filho de Euzebio de Souza e de
Etelvina dã Silva, nascido a 10.de outubro: de 1912, no
Estado de Minas Geraes, operário, solteiro,; com domicilio
eleitoral no districto municipal db Andarahy,, residente
á Avenida 28 de Setembro- n . 214., (Qualificarão', exofficio^ B. E . 73 n. 199, 8 ' Z o n a ) . •
SEBASTIÃO- FERREIRA PIRES (1.940), filho; de. Sebastiana
Maria da Conceição, nascido a 4 de setembro de 1-912,
no. Estado do- Rio de Janeiro, operário; solteiro; com
- dbmidil-io eleitoral no dlsttricto. municipal: 'do Andaraby,,
residente á rua Torres Homem n . 379'.
(Qualificação
ex-officio B . E . 73' n . 168; 8; Zona).
JOSÉ: PEDRO NASCIMENTO (1• ..9-íl ),*fWfto, de, Pedro-. Antônio
Nascimento e- dte Maria Magdlal-enia- da GOneeft ão:, nascido
a. .20- de dezembro- de 1900, no- Estado do; Ceara, operário,
solteiro, com. domicilio eleitoral no districto municipal
. do Andarahy,, residente' á rua Santa Luzia a. 74. (•Qualificação; ex-officio- B: E., 73 ir-. 194, 8 Zona);..
ALIPTO. JOSE DE? MEDEIROS; (1.9.42), filho- d'e João, José
de Medeiros e de Maria José d',e Jesus, nascido, a 19 de
junho de 1896, no Districto Federal, operário,, casado,
com. domicilio, eleitorai no districto municipal dó Andarahy,, residente mo; Largo de Benifica n.. 12... (Qualificaçãoex-officio/B.
E . 73 n., 149,'8 -Zona).
CARLOS''GAMA, (l'.943');„ filho de Benedicta José; Gama e de
B'eatriz; Gama , nascido a: 3, de março;-de 19112, em Maealié.
•HO- Estado db, R'io dte Janeiro, operário',, solteiro,, com
domicilio eleitoral 110 districto. municipal,, do; Andiarahy,
residtent-.e á rua. Maquine n . 15-., ('Qualificação requerida
B . E . 44 n . 9.15.7, 6 ' Zona (Antiga).. .
CAMILLO- COELHO DA S.ILVA (1.944). filbo de C!a;id o
Coelho- da. Silva e, d'e Alice, Coelho da Silva,, nascido a
115 de janeiro d'e 19,10,, no: Estado'- de Minas Geraes,, operário, solteiro, com. domicilio eleitoral no districto m u nicipal do, Andarahy, residente, á Avenida Gomes. Freiie
n., 1.8. (Qualificação, ex-officio. B. E„ 73 n . 380, 8
Zona).,
ANTÔNIO LUIZ. AV11.A ( L O i õ ) . filho dé José. Luiz Axila e
die Maria Carlota Rodrigues Avila„ nascido- a 2,9 de novembro, cie, 1884. n a Districto Federal, operário,, casado,
c;ó,m domicilio; eleitoral no distrieto, municipal' do Auidairali-y, residente á ' r u a Theodoro da, Silva n>., 22.0., (Qualifwaçio ex-of ficio B . E... 73 a., 9,9, 8 Zona). •
BRASIL ALMEIDA ÁVILA (li.-9,46), filho, de Antônio Luiz
Ávila e d:e Sophia Almeida. Ávila, nascido, a 2,8, de. outubro
die, 1,911, wo Districfoi Federai,; operário,, solteiro^ com
. domicilio eleitoral no districto municipai' do Andarahy,
residente ii- rua Tbeoctaro} da Silva; n,. 2•.'(!-. (Qualifica-cão *
ex-officio- B . 'E:.. 73, n . 10.0, 8 Zona),.
/ *
ALBERTO: GOMES ^1U9«),,. filitoo,
Casemiro* Gomes e de
Maria-, dos- Saaitos, Glonues,, nascido,, a. 2; d©. fevereiro de
1902, no Districto Federal', empregado no commercio,
a
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solteiro,, com domicilio eleitoral no districto municipal
do, Andarahy, residente á rua D.. Maria n . 71,: casa 18.
(Qualificação requerida n . 9.840,, 6 Zona.).,
JUVENAJj IGNACIO. DOS SANTOS, (1..948), filho de Henrique
Ignacio dos .Santos e de Francisca Bizerra, dos Santos,
nascido a l í de outubro de 1912; no Districto; Federal,
operário,, solteiro, eoní domicilio; eleitoral no. districto
municipal do Andaraby, residente - á r u a Duqueza de
Bragança; 11., 44. (Qdalificação ex-officio B-. E.. 73 n.. 196,
8 Zona).,
LEONOR DOMINGUES (.1 ..949), filha, de João Domingues e
de Maria Piopp, nascida a 14 de outubro de 1912, no
, Districto Federal,, operaria,, solteira,, com domicilio; eleitoral no districto municipal, do Andaraby, residente á
r u a Barão de Cotegype: n . 170'. (Qualificação
ex-officio
B-.. E . 73 n.. 27T„ 8 Zona).
DANIEL FRANCISCO ( f . â ã O ) , filho; de- Florinda Francisco,
' nascido: a 281 de setembro: de 1888,, brasileiro naturalizado,
poríuguez, operário, casado, com. domicilio eleitoral no:
districto. municipal: do- Andarahy, residente á-, rua. Conselheiro Correia, n., 7„ (Qualificação; ex-officio B . E . 73
- n... 318, 8 Zonal-..
,
JOSÉ .ANTÔNIO MACHADO (1..951),, filho; de Antônio Machado
e dc Rosa Machado. Girão; nascido a 31 de julho de, 1908,
no.'Districto Federal, operário,. solteiro, com domicilio
eleitoral- no districto munieipal do- Andarahy, residente
~à rua Barão de Mesquita, m.. 858. (Qualificação
ex-officio
B . E . 73 11. 104, 8 Zona,):.
ALBERTO. BRAGA SÁ (1.952),. fillio de José Vieira Soares
Braga e de Coryntba de. Sá."Vieira. Braga, nascido a 10
de julho de 1900, em Barra db Pirahy, no Estado do, Rio
de Janeiro, funecionario da Light, casado;,, com domicilio'
eleitoral no districto municipal db Andaraby! (Qualificarão, requerida, n . 9.838-, 6 Zona (Antiga.),.
CLEMENTE TEIXEIRA (1.953,), filho de Antônio. Teixeira
e de Alzira Teixeira, naseido- a 9 de outubro, de, 1912,
no Districto Federal, operário,, solteiro,, com domicilio
eíeitoral 110 districto municipal do Andarahy, residente
á" rua, José Vicente n ,76-A. (Qualificação
ex-offieio
B. E . 73 n.. 251., 8" Zona).
. '
ADAUTO MONTEIRO VASQUES, (1.954), filho de Francisco
Monteiro Vasques e. dte Carlota Monteiro Vasques* nascido
a. 11 de fevereiro de. 1908-,, no Districto Federal,, operário,
casado, com -domicilio eíeitoral no districto- municipal
do Andaraby, residente á rua Sá Vianna: n.. 209. (Qualificação ex-officio, B . E . 73 m.. 274, ,8 ' Zona):.
a

a!

a

a

;

1

a

a

a

JOÃO DAMASCENO MOURA (1.955)', filho de Ozorio Damasceno; Moura e d!e Maria da. Conceição,, nasCicFo a: 2 de
j.imbo cie 191:0;, em Gáufag.ailo,, Estado,, do Rio. de Janeiro,
operário,, casado, com domieríio; eíeitoral no. districto
municipal-db Andarahy, residente á r u a Caçapava n . 169.
(Qualificação, requerida n , 8.,8,46,, Q? Zona (antiga)..
JORGE: DEI OLIVEIRA (1...956), filho: de Roque' de Oliveira
' e de. Maria da. Conceição,, nascido a 31 de março d'e 1894,
no, Estado do Rio de, Janeiro, operário,,, solteiro,: com
domicilio eleitoral no districto municipal' <To Andaraby,
' residente â. rua: Leopoldo n., 22,1.. (Qualificação ex-officio
B . E . 73 n . 15, 8 - Zona)."
FELIX POR.CEL GARCIA (1..957), filho de Francisco Porse;l
e de Conceição Garcia, nascido- .a-12 de- janeira de 1907,
fio Districto Federai, empregado no commer.cib,, casado,
com- domicilio: eleitoral no districto; municipal, db. Andarahy,, residente á rua. Barão de • Mesquita n . 817. (Qualificação requerida Bv E . 70. n.. 315, 8 Zona) ..
NICIA MOÍJRA EÇA (1..958), filha, de Pedro de Moura: Eç;a
e de Adalcinda; .Rodrigues- Eça„ nascida a 13- de outubro
de 1914, no. Districto Federal,, empregada, no commercio,
solteira, com, domicilio eleitoral- no- districto; municipal
do Andarahy, residente á rua Luiz; Barbosa n . 19. (..Qualif icação requerida n., 1.036. 8*.Zona)i»
CÂNDIDO ANSELMO (H.,959-)', filho d;e Anselmo dos; Santos
e de Jovelina Cândida,, nascido; a, 4 de: julho de 1912, '
: no Estado do Rio de Janeiro./ operário.,, solteiro,, com
domicilio: eleitoral; no districto. municipal do- Andarahy,
residente á. Avenida 28 de; Setembro' de 173. (Qualificação
ex-officio B:.. El. 73 n/ 3'lí„ 8 Zona>.
FORTUNATO ALLQNCO PORTELLA. Çf.960:), filho, cte Manoel Ailonço Portelila e: de: Guilherminai Maria dos Santos,
nascMo; a 26 de?'fevereiro dé' 1905-, no: Districto Federal,
operain;©-,, solteiaro;,, comi domicilüb eleitorai no districto
namnicipal. do; Andarahy,. residiente: á rua, Leopoldo- n . 79.
(Qualificação ex-officio B. E . 73 n . 302, 8 Zona).
a

v

a

a

a
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HUMBERTO COPOLINO (1.61). filüo de Francisco Copolillo e. de Rosa Leonetti, nascido a 16 de novembro de
1905 no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andirahy,
residente á rua Emilia Sampaio n . 24. (Qualificação
requerida n . 913 — 8 zona.
í i Ü M Í C U E DA SILVA ALPERIO (1.962), filho de Albertino da Silva Alperio e de Delphina Maria da Conceição, nascido a 5 de maio de .,1889 no Estado de Minas Geraes, operário, casado, com domicilio eleitoral,
no districto municipal de Andarahy, residente á rua
Leopoldina Bastos n . 20. (Qualificação "ex-officio" B .
E . 73 n . 88) — 8 zona.
JUPYRA DE ALMEIDA GAMA (1.963), filho de João Evangelista de Almeida e de Julieta Perriraz de Almeida,
nascida a 25 de março de 1901 no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy, residente á rua Torres Homem
n . 183. (Qualificação requerida n . 899) — 8 zona.
LE'A STAMILE GONÇALVES (1.964), filha de Cezar do
Almeida Gonçalves e de Aurora Stamile Gonçalves, nascida a 31 de janeiro de 1915, no Districto Federal, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua Theodoro da Silva n . 75. (Qualificação requerida n .
1.033) — 8
zona.
SESOSTRIS LIMA SCORALICK (1.965), filho de Eugênio
Scoralick e de Maria Tagarra Lima Scoralick, nascido
a 17 de dezembro de 1912 no Districto Federal;, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua D. Zulmira n u mero '112, c. 8. (Qualificação requerida n . 1.623) —
8 zona.
LYGIA DA ROCHA VIANNA (1.966), filha de Alfredo da
Rocha Vianna e de Maria Lagares Vianna, nascida a
16 de março de 1916 no Districto Federal, commercio,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy, residente á rua Visconde de Itauna numero 128. (Qualificação requerida n .
1.287) — 7
zona.
OCTACILIO BARBOSA MACIEL (1.967), filho-de Eduardo
Barbosa Maciel e de Emilia Lemos Barbosa
Maciel,
nascido a 13 de setembro de 1909 no Distrcto Federal,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
imunicipal de Andarahy, residente á rua Conselheiro
Octaviano n . 27. (Qualificação "ex-officio B . E . 73
n . 433) — 8 zona.
ODALIS PEDRO DE ALCÂNTARA (1.968), .filho de Antônio Pedro de Alcântara e de Judith Fernandes Fontes
de Alcântara, nascido a 24 de fevereiro de 1910, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á
rua Grajahú n. 28. (Qualificação requerida n. 10.301)
— 6 zona (antiga).
JÚLIO FRANCISCO DE ANDRADE (1.969), filho de João
Francisco de Andrade e de Izidoria Maria de Andrade,
nascido a 2 de julho de 1907, no Estado da Bahia, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy. res dente á rua Souza Franco n u mero 97. (Qualificação "ex-offic o B . E . n . 361) —
8 zona.
JOSE'ADLER (1.970), filho de Hersch Adler e de Reveck
Adler, nascido a 15 de julho de 1893 em Palestina (nacionalizado), commercio, casado, com domicilio eleitoral no listricto municipal de Andarahy, residente .á rua
Theodoro da Silva n. 152. (Qualificação requerida n u mero 2.036) — 8 zona.
OLYMPIO CARNEIRO ALBUQUERQUE
(1.971), filbo de
Abdon Carneiro Albuquerque e de Maria Rita da Silva,
nascido a 27 de fevereiro de 1912 no Districto Federal,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy, residente á rua Gama n. 8.
(Qualificação _^.ex-officio B . E . 73 n . 101) — 8 zona.
JOSE' BERNARDO DOS REIS (1.972), filho de Bernardo dos
Reis e de Rita Maria da Silva, nascido a 23 de junho
de 1913, no Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua Gomes Braga" n. 48. (Qualificação "ex-officio" B. E . 73 n. 529) — 8 zona.
MANOEL LOPES DE OLIVEIRA (1.973), filho de Galdino
Lopes de Oliveira e de Maria Amélia de Oliveira, nasteido a 10 de fevereiro de 1897 no Estado do Rio dc Jair-iro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral n o d i s íricio municipal de Andarahv, residente á rua'Leopoldo
a

a

a

a

a

a

a

a

;

:

a

a

a

a
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n . 123. (Qualificação "ex-officio" B . E . 73 n. 11 —
8 zona.
•
/
RUBENS. DIOGO (1.974), filho de Pedro Diogo e de Magdálena'Cotada, nascido a 8 de dezembro de 1911 no Uistrieto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua
Gama n . 110. (Qualificação "ex-officio" B . E . 73 n u mero 27) —— 8 zona.
CARLOS C A S T E P O G G I DA ROCHA BRAGA (1.975), filbo
de Bento Carneiro da Rocha Braga e de Carolina Castepoggi da Rocha Braga, nascido a 11 de março de 1890,
no Districto Federal, medico, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente
á rua Barão de Mesquita n . 817. (Qualificação requerida n. 1.137) — 8 zona.
OLIVERIO TRAVASSOS PACHECO (1.976), filho de Nicolau Azevedo Pacheco e de Helena Travassos Pacheco,
nascido a 26 de janeiro de 1913 no Districto Federal,
commercio, solteiro, com • domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua Barão Bom
Retiro n. 425. (Qualificação requerida n . 10.014) —
6 zona.
MARINA DE OLIVEIRA BUENO (1.977), filha de Pcrrninio
de Oliveira Bueno e de Olga Caldas Bueno, nascida a 12
de junho de 1910 no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
• Andarahy, residente á rua Torres Homem n. 63. (Qualificação requerida n . 1.801) — 8 zona.
DULCE DE SOUZA CALDAS (1.978). filha de Joaquim
Pereira de Souza Caldas e de Sarah de Lemos Caldas,
nascida a 14 de junho de 1903 no Districto Federal,
funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. resdente á rua
Petrococbino n. 42. (Qualificação requerida n. 1.8V/;
— 8 "zona.
„ ,
,
ERNANI MARTINS DOS SANTOS (1.799), filho de Francisco dos Santos e de Carlota dos Santos, nascido a 6
de novembro de 1914 no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy, residente á rua Leopoldo n. 8. (Qualificação requerida n. 2.086) — 8 zona.
GASTÃO PEREIRA CARDOSO (1.980), filho de João Pereira Cardoso e de Rosalina Antonia Nazareth, nascido
a 7 de setembro de 1898 no Estado do Rio de Janeiro,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahv, residente â rua Senador Nabuco n . 372. (Qualificação B . E . 73 n . 171) — 8
zona.
ORLANDO^ DE ALMEIDA SEABRA (1.891). filho de Francisco de Augusto Seabra e de Angelina de Almeida
Rocha, .nascido a 7 de maio de 1909, no Districto F e deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
no
districto municipal de Andarahy, residente á rua Senador Nabuco n . 250. (Qualificação "ex-officio" B. E .
73) — 8 zona.
MANOEL PEREIRA RAMOS (1.982), filbo de José Pereira
Ramos e de-lzabel Maria Ramos, nascido a 8 de dezembro
de 1912 no Estado do Rio de Janeiro, eperario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy, residente á rua Torres Homem n . -.355.
(Qualificação "ex-officio" B . E. 73) — 8 zona.
AMÉRICO AGUIAR (1.983), filho de José de Deus Aguiar
e de Amélia Maria dos Santos; nascido a 10 de janeiro
de H5M5 no Districto Federal, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy,
residente á rua Theodoro da Silva n. 12. (Qualificarão requerida n. 1.024) — 8" zona.
ANTÔNIO GOMES DA ROCHA (1.984), filho de Cândido
Gomes da Rocha e de Belmira Pinheiro da Rocha, nascido a 20 de setembro de 1912 no Districto Federal,
operário, casado, com" domicilio eleitoral no districtomunicipal de Andarahy, residente á rua Bocaina n. 8-A.
(Qualificação requerida n. 10.287) — 6 zona (antiga).
JOSE' RAYMUNDO RIBEIRO (1.985), filho de Raymundo
José Ribeiro e de Franeelina Maria da Conceição, ifes«cido a 1 de agosto de 1891, no Estado do Rio Grande
do Norte, operário, casado, com domicilio eleitoral uo
. distrieto municipal de Andaraby, residente á rua Andarahy n. 946. (Qualificação "cx-officio" B. E . 73
n.. 7) — 8 zona.
" VICTORINO VIEIRA DO AMARAL (1.986). filho de F r a n cisco Vieira do Amaral e de Carolina Antunes do Ama- *
ral, nascido a 10 de março de 1©02, em Conservatório,
Eslado do Rio dc Janeiro, operário, casado, com domia
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a

a

a
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cilio eleitoral no districto municipal de Andarahv, recilio eleitoral ú > dislricto municipal de Andaraby, r e sidente á rua Theodoro da Silva n . 55. (Qualificação
sidente a- rua da Relação a. .31. sobrado. (Qualificarão
requerida n. 2.025) — 8" zona.
requerida D. 1.624) — 8 zona
• •
'
JOAQUIM VJÂNNA, CARNEIRO (1.987), filho de Carlos Ri- ILDEFONSO MELLO (2.09), filho de Antônio Mello -e de
beiro Carneiro e de Angelina Venancio da Rocha Viignez de Mello, nascido a 11 de agosto de 1S12 no ü i s anna, nascido a 10 de março de 1912 no Districto F e . tricto Federal, estudante, solteiro, com domicilio' p-ieideral, commerciante, solteiro, ., com domicilio eleitoral
- toral-no districto municipal de Andarahy, residente á
no districlo municipal de Andarahy, residente á rua
rua Barão de S. Francisco Filho n. 222. (Qualificação
Araújo Penna n. 16. (Qualificação requerida n. 1.352)
n.™. £H?
n. TI .273) _ <5« .«ma (antiga)
^
— 8° zona.
DEOLINDO PIRES PENHA (2.001), filbo de Joaquim PiANTONIO GARIBALDI ST1VANELLO (1.988), filho de
Í«L
°r- - a , nascido a 10 de março de
Miguel Stivanello e de Josephina Stívanello, nascido a
1ÍR>7_ no Districto Federal, operário, solteiro, com do^ 7 de maio de 1908 no Districto Federal, commereio, ca' micuio eleitoral no distrieto municipal de Andarahy
sado, com domicilio eleitoral nó districto municipal de
residente á rua José Clemente - n . 4 3 . (Qualificação
Andarahy, residente á rua 13 n. 16 (Bairro Maria da
• "ex-offico" B . E, 73 n. 9-5] _ 8 zona.
--- "
Graça). (Qualificação- requerida n. 10.768 — 7 zona. . RUiE-ENS D E FREITAS (2.002)," filho' de Dyonisio de F r e i ROBERTO D'ÁVILA MAGALHÃES (1.989), filho de Pedro
tas e de Januaria Balbina dos Reis. nascido a 26 de
', José .'Marques de Magalhães e de Dolores-Corrêa d'Avila
agosto de 1908 no Districto Federai, operário, solteiro,
Magalhães, naseido a 15 .de dezembro de 1905 rio Discom. domicilio eleitoral no districto municipal de a n tricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleidarahy, residente á rua Paula Britto n. 161-A' c 3
toral no districto m u n i c p a l de Andarahy, residente á
(Qualificação "ex-officio B . E . 73 n. 9) — 8 zona.
avenida 28 de Setembro n . 264, sobrado. (Qualifica- ORLANDO GOMES- (2.003), filho de Benevenuto -Gomes e
ção requerida n . .9.870.— 6 zo<m (antiga).
de Ciara Filippe Gomes, nascido a 4 de janeiro de
EDUARDO JACINTHO DA SILVA ,(1.990), filho de Pedro
1912, no Estado, de Minas Geraes. operário, solteiro,
Jacintho da Silva e de Castorina Alves da Silva, nascido
co*-: domicilio eleitoral no districto municipal de Ana 7 de abril de 1905 no Districto Federal, commercio,
idurahy, residente á rua Lins de Vasconcellos'"Tn--3jVi „
casado,, com domicilio eleitoral no districto municipal
(Qualificação "ex-officio" B. E . 73 n. 12) — 8'zona":'*
de Andarahy. residente á, rua da Carioca n . 38. (Qua- EENNEDY ANDRADE E SILVA (2.004), filho d e . J o a q u i m
lificação requerida n . 190) — 4 zona.
L u i 2 da Si va e de Felicíssima Gomes de Andrade, nasOSWALDO COULOMB GOSTA ( 1 . »S>1), filho de Frederico
cido a 1 de junho de 1908 no Estado do" Rio de JaneiPinto Gosta e de Anna Coulomb Costa, nascido a 14 de
ro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no •distriagosto de 1892 no Districto Federa], commereio, casaclo municipal de Andarahv, residente á rua Visconde dedo, com' domicílio eleitoral no districto municipal de AnSanta.lzabel -a. 359. (Qualificação "ex-officio B . E .
daraby, residente á rua Justiniano da Rocha n . .135.
73 n. 80) — 8 zona.
íQualificação requerida n. 9.867) — 6 zona (antiga). ROBERTO I,ICí:TEN?TE-1N (2:0Q5), filho de Max Lichlenstein e de Anna Lichtenstein, nascido a 14 de fevereiro de
LUIZ GOMES FERNANDES (1,992), filho de João Lourei1906, no Districto Federal, operário, solteiro, com doro Fernandes e de Isaura Gomes Fernandes, nascido a
micilio eleitoral no distrieto municipal de Andarahy,
de abril de 1908 no Estado do Rio de Janeiro) -commerreside,! te á rua Barão de Mesquita n . 694. (Qualificacio casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i i
ção "ex-officio" B . E . 73 n . 35) — 8 zona.
cipal de Andarahy, residente á rua Guaxupé n . 15.
-EUCLYDES JI./NCA (2-006), filbo de João Rogério de
(Qualificação requerida n . 1.034) — 8 zona.
França e de ,Ma-"i.-». Josepha dos Santos, nascido a 3 de
ARY DE SOUZA MENDES (l.S-93), filho de Antônio de
maio.de 1!H2 no Estado do Rio de Janeiro, operário,
Souza Mendes e de Maria da Rosa Mendes, nascido a 21 .
solteiro, çom domicilio eleitoral .no districto .-municipal
de fevereiro de 1913 no Districto Federal, commercio,
de Andarahy. residente á rua Gama n. 156. (Qualif
solteiro, com domicilio-eleitoral no districto municipal
cação "ex-officio? B . E . 73 n . 29) — 8 zona.
de Andarahy, residente á rua J a r d i m n. 7 1 . (Qualin-. .
cação requerida B . E . ,39 n.. 8.6691 — 6 zona (ailtiga). JAYME LUDOLF RIBEIRO DA COSTA (2,007), filho de
Francisco' Ribeiro da Costa e de Oc fácil ia Ludoif da
MARIA ERNESTINA GONÇALVES (1.994), filha de JoaCosta, nascido a 11 de abril de 1931, em Garangola, E s quim Gonçalves e de Maria Joaquina Gonçalves, nascida
tado de Minas Geraes,- commercio, solteiro, çom domia 22 de agosto de 1912 em Manáos, Estado -do Amazocilio eleitoral no districto municipal de Andaraby, r e nas, enfermeira, solteira, com domicilio eleitoral- no
sidente á rua 'Guaxupé n . 15. (Qualificação requerida'
districto municipal de Andarahy, residente á rua da
n . 1.028) — ,8 zona.
Estrella n . 67. (Qualificação requerida n. .771) —
CÍCERO D A CUNHA CEZAR (-2.008), filho de Augusto Vii
eira da Cunha Cezar e de Francisca Au-gusía Cezar, nasGERALDO JOAQUIM DA COSTA - (1.995), filho de Manoel.
cido a 22 de agosto de 1910 no Estado do Ceará, comJoaquim da Costa e de Laureanna Borges -.--da Costa,
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nascido a 18 de dezembro de 1908 no Districto Federal,
nicipal de Andaraby, residente á rua Torres Homem
-mechanieo, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
n. 15. (Qualificação requerida n. 1:047)"— 8 zona.
municipal de Andarahy, residente á rua Visconde de
Santa lzabel n . 56. (Qualificação requerida n. 10.308) AMAZO R VENTURA BGSCOLLI (2.009), filho-de Ricardo
Ventura Boscolli e de Emilia Çatcagne Boscolli, nascido
— 6 zona (antiga).
a 31 de maio de 1-891 no Districto Federal, cormnçraio,
REYNAUD MADUREIRA PAIVA (1.996), filbo de João de
casado, com domicilio, eletora) no districto municipalde
Souza Paiva e de Joaquina Madureira Paiva, nascido a.
Andarahy, residente á avenida 28 de Setembro n. 404.-.
2 de março de 1893 no Districto Federal, operário, ca(Qualificação requerida n . 4.469) — 6" zona, (antiga).
sado, com domicilio eleitoral no districto -municipal de JOÃO D A SILVA CAMPOS (2.010), filbo de Antônio d a
• Andaraby, residente á rua Galileu n . 20. (QualificaSilva Campos e de Luiza Gome-s da Cunha, nascido r. 28
ção "ex-officio" B . E . 73 n~ 157) — 8 zona.
de- fevereiro de 1910 no Districto Federal, commercio,
MARIO COSTA MESQUITA (1.997), filho de José Costa
casado, com domicilio, eleitoral no districto municipal
Mesquita e de Joaouina Costa Mesquita, nascido a 5 de
de Andaraby, residente á rua Visconde de Santa lzabel
maio de P913, no Estado do Rio d-e"Janeiro, commern . 28. (Qualificação requerida n. 1.615) — 8 zona.
cio. solteiro; com domicilio eleitoral no districto mu- OLDEMAR MACHADO- (2.011), filho de Waldemar Machado
nicipal de Andaraby, residente á rua Major Ávila n u e de Odeíte de Machado, nascido a 15 de setembro do
mero 129. (Qualificação requerida B . E . 39 n. 8.698). _
1914.no Estado do Rio de Janeiro,.commercio, solteiro,
6 zona (antiga).
com domicilio eleitoral no districto municipal de AnJOSE' BARiBEDO (1.998).. filbo de Perciliana Barbedo, nas-t
darahy, residente á rua Jorge Rudge n, 38. (Qualiíi-j
cido a 11 de julho dc 1899 no Estado do Rio de Janeicação requerida n. 1.0:38) — 8 zona.
ro, operário, casado, com domicilio eleitoral no distri- JOAQUIM PEREIRA D E SOUZA (.2.-012),, filbo de Guilhorcto municipal de Andaraby, residente á rua Major
mino Pereira de Souza e de Alice Pinto de Mello, n a s - ,
Ávila. n. 90. (Qualificação requerida n.. 2.088) —
eido a £ 3 de setembro de 1910 no Districto Federal;
8 zona.
operário,' solteiro, com domicilio eleitoral no districto
ALFREDO MARTINS PEREIRA FLORES (1.999), filbo de .;
municipal de Andarahy, residente á avenida 28 de SeAlfredo Martins Pereira e de Victoria Flores, nascido
tembro B. 109. (Qualificação requerida n.. 2.090) —».
a 26 de janeiro' de 1907 em Republica do Peru (na- .
8 zona.
cionalizado),'empregado da Light, solteiro, com d o m i - a
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ARLINDO DE OLIVEIRA RAMOS (2.013), filho de Alberto
do Andarahy, residente á rua S. José n . '52. (QualificaPereira Ramos e de Maria do Carmo de Oliveira Ramos,
ção ."ex-oííicio" B . E . 73 n . 535) — 8 zona.
nascido a 19 de novembro de 1911 no Estado de Per- DULCE PINTO RIBEIRO (2.026), filha de Antônio Manoel
nambuco, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
Ribeiro e de Maria Pinto Ribeiro, nascida a 6 de dezemdistricto municipal de Andarahy, residente á rua Franbro de 1912, no Districto Federal, domestica, solteira,
cisca Vidal n . 120. (Qualificação "ex-officio" B . E . 73
com "domicilio eleitoral no districto municipal de Andan . 85) — 8 zona.
rahy, á rua Visconde Santa lzabel n. 139. (Qualificação requerida B . E . n. 11.269) — 6 zona.
ARMANDO ARAÚJO FERRAZ (2.014), filho de Antônio Simões da Silva Ferraz e de Joanna Dias de Araújo F e r - ADRIANO TAVARES (2.027), filho de Manoel Tavares Leite
e de Maria Sophia, nascido a 28 de setembro de 1898, .
raz, nascido a 4 de novembro de 1898 no Districto F e no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio
deral, operário, solteiro, com_domicilio eleitoral no dis-*
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á
tricto municipal de Andarahy, residente á rua Caçapava
rua Visconde Santa lzabel n. 92. (Qualificação requerida
n . 174. (Qualificação "ex-officio" B . E . 73 n. 74) —
B . E . n. 10.282) — 6 zona (antiga).
8 zona.
KAIR MARQUES PINTO (2.028), filha de Adalberto MarGILBERTO DE AZEVEDO (2.015), filho de Henrique Gonques da Silva e:de Augusta de Freitas Marques da Silva,
çalves de Azevedo e de Francisca Lima Netto de Azenascida a 21 de junho de 1909, no Districto Federal, dovedo, nascido a 25 de abril de 1909 no Estado de P e r mestica, casada, com domicilio eleitoral no districto m u nambuco, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
nicipal de Andarahy , residente á rua Jorge Rudge, 19-A.
districto municipal de Andarahy, residente á rua Fran-i
(Qualificação requerida B . E . n. 11.280) — 6" zona
cisca Vidal n . 103. (Qualificação B . E . 73 n . 48) —
(antiga).
8 zona.
GUIOMAR
DE SOUZA CARVALHO (2.029), filha de Oscar
' JOSE' AUGUSTO DOS SANTOS (2.016), filho de Antônio
de Souza Carvalho e de Josepha Prado de Souza Carvalho
Augusto dos Santos e de Francisca Lourusso dos San- ,
nascido a 1 dó novembro de 1909, no Districto Federal,
tos, nascido a 4 de fevereiro de 1902 no Estado de São
professora de musica, solleira, com domicilio eleitoral no
Paulo, operário, casado, com domicilio eleitoral no disdistricto municipal de Andarahy, residente á rua Theo• ' tricto municipal de Andarahy, residente á rua D r .
doro da Silva n . 123. (Qualificação requerida B . E,
Meyer n . 9 1 . (Qualificação "ex-officio" B . E .
73 .
n. 891) — 8 zona.
n . 50) — 8 zona.
MERCEDES DE SOUZA PINHEIRO (2.030, filha de F r a n MANOEL MARIA LOATO (2.017), filho de Constantino Locisco Zacharias Pinheiro e de Eugenia Ferreira Cotta e
bato Carneiro Cunha, e de Maria de Jesus Lobato, nascido
Souza, nascida a 16 de junho de 1910, (Estado do Rio de
a 18 de maio de 1875, em villa de SanfAnna (Estado do
Janeiro), domestica, solteira, coro. domicilio, eleitoral no
Rio Grande do Norte), funecionario da Caixa Econômica, •
districto municipal de Andarahy, residente á rua Luiz
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Barbosa n . 24. (Qualificação B . E . n. 10.979) — 6*
Andaraby, rua S. Francisco Xavier, 719, c. 15, qualifizona (antiga/.
cação '-ex-officio" B . E . 69) — 8 zona.
NELSON BALLARINY (2.031) filho de Venina Esteves
MATHIAS CHAVES (2.018), filho de Waldemiro Chaves e
da Conceição, nascido a 12 de novembro de 1910, no Disde Joanna Chaves, nascido a 24 de fevereiro de 1893,
tricto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleino Districto Federal, operário, casado, com domicilio
toral no dislricto municipal de Andarahy, residente á
elleitoral no districto de Andarahy, rua Dr. Sá Freire
rua Rocha Fragoso n . 26. (Qualificação requerida B .
n . 21, (qualificação "ex-officio. B . E . 73. n . 19). —
E . 11. 630) — 8 zona.
8 zona.
EUGENIA DE SOUZA PINHEIRO (2.032), filha de Francisco*
J O Ã O ROSA FILHO (2.019) filho
de João Rosa Filho
Zacharias Pinheiro e de Eugenia Ferreira de Souza P i e dé Josepho Maria da Conceição, nascido a 6 de maio
nheiro, nascido a 31 rie. dezembro de 1902. (Estado do
de 1899, (Estado do Rio Grande do Norte), operário, caRio de Janeiro), domestica, solteira, com domicilio elei. sado, com domicilio eleitoral no districto municipal d e '
toral no districto municipal de Andarahv residente á rua
Andarahy. rua Leopoldo n . 29,. (qualificação "ex-officio"
Luiz Barbosa n. 24. (Qualifcação requerida B . E . nuB . E . 73, n . 8) — 8 zona.
mero 11.680) — 6 zona( a n t i g a ) .
vVALDEMAR ADOLPHO DE "VASCONCELLOS (2.020), filho ANTONIO DA SILVA (2.033), filho de .Vitalina da Silva,
de Adolpho Amador de Vasconcellos e de Elisa Lopes de
nascido a 23 de julho de 1912, no Districto Federal, opeVasconcellos, nascido a 3 de maio de 1896, no Districto
rário, soiteiro, corn domicilio eleitoral no distrieto muFederal, pharmaceutico, solteiro, com domilicio eleitoral
nicipal de Andarahy residente á rua Maria-José n . 96.
no districto municipal de Andarahy, avenida 28 de Se(Qualificação "ex-officio" B . E . 73, n . 290) — 8 zona.
tembro n . 262, (qualificação requerida B . E . , n . 1.053) DIONYSIO ALFINITO (.2.034), filho dc Antônio Aifinito 6
— 8 zona.
de-Phiiomena Croccia Aifinito, nascido a 9 de outubro
de 1897, no Districto Federal, commercio, casado, com
EDUARDO MARTINS MEDEIROS (2.021), filho de Francisco
domicilio eleiloral no districto municipal de Andaraby re_
J
Bento de Medeiros e de Izaura Martins Medeiros, nascido
sident-' á rua Duque de Caxias n . 28, c. 6. (Qualificação
a 25 de dezembro de 1899, no Districto Federal, operário,
reouerida B . E . n . 11..675) — 6 zona (antiga).
solteiro, com domilicio eleitoral no districto municipal BEOCADIA DA SIVA LEIXAS (2.035), filha de Leocadio
de Andarahy, residente á rua Lavradio n . 8, (qualiJoaquim de Silva e de Valentim da Silva, nascida a 3
ficação "ex-officio" B . E . 73, n . 122). — 8 zona.
de julho de 1887, no Disrticto Federai, operaria, casada,
-RASMO ARAÚJO FERRAZ (2.022), filho de Antônio Sicom domicilio eleitoral no districto municipal de Andamões da Silva Ferraz e de Joanna Dias de Araújo F e r rahv. residente á rua Delta n . 37. (Qualificaco "exraz, nascido a 14 de novembro de 1912, no Districto F e officio B . E . 73, n . 298) _ 8 zona.
deral, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- JOSÉ ALVES DA SILVA (2.036;, filho de Cassiano Ribeiro
' tricio municipal de Andarahy, rua Cacapava n . 175,
da Silva e de Analia Maria da Conceição, nascido a 20
'•qualificação "ex-officio" B . E . 73, n . 75) — 8 zona.
de maio de 1886, (Estado do Rio de Janeiro), operário,
. (LONEL CUSTODIO DE ARAÚJO (2.023), filho de Antônio
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Custodie de Araújo e de Leopoldina Lima de Araújo,'
Andaraby, residente á rua Frei Henrique n . 96. (Quanascido y 15 de novembro de 1893, no Districto Federal,
lificação* "ex-officio" B . E . 73, n . 42) — 8 zona.
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto HERMENEGILDO DOS SANTOS (2.037), filho de Thomaz
municipal de Andarahy, rua Fernandes Vieira n . 41,
Bispo Clementino dos Santos e de Bemvinda Glaudina,
(qualificação "ex-officio B . E. 73, n . 40) — 8' zona.
nascido a 16 de dezembro do 1901, no Districto F e d e r ^ ,
MILTON PIMENTA DA SILVA (2.024), filho de Cândido
operar o, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
Elesbão da Silva e de Paulina Pimenta da Silva, nascido
municipal de Andarahy, residente á rua Dr. Jubin n . 98.
a 8 de abril de 1913, no Districto Federal, bancário, sol(Qualificação "ex-officio" B . E . 73. n . 300) — 8 zona.
teiro, cóm domicilio eleitoral no districto municipal de LUCIANO MARQUES TRAVASSOS ( 2 . 0 3 8 \ flho de Aureliano
Aidarahy, residente á rua Torres Homem n . 25. (Qua-"
Mattüi 1 ravassos e de Balbina Maria de Oliveira, naslificação "ex-officio" requerida B . E . n. 905) — 8 zona.
cido a 25 de fevereiro de 1868, em Angra dos Reis (EsWALDEMIRO BELÉM DE FIGUEIREDO (2.025) filho de José
tado do Rio de Janeiro), despachante, aduaneiro, casano,
Belém de Figueiredo e de Maria Belém de Figueiredo,
com domicilio eleitoral no d i s t r e t n municipal de Andanascido a 10 de abril de 1892,.(Estado do Ceará), operário '
rahy, residente á rua Jardim Zoológico n . 53. (Qualisolteiro com domicilio eleitoral no districto municipal
ficação requerida B . E . n . 606) — 8 zona.
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ONEZíO I'JI1ÍIC.J1\Á (2.vj-.M), iilíio de Moysés Pereira, da Silva
e de Georgin' aRita, nascido a 1 de fevereiro de 1908 (Estado do Rio de Janeiro), operário, solteiro, com domicilio eleitoral no distic-to municipal de Andarahy, residente á rua Theodoro da Silva n . 514. (Qualificação
"ex-oíficio" B . E . 73, n . 200) — 8" zona.
HILDA LOUREIRO (2.0401, filha de Antônio Gonçalves Seixas e de Leocadia da Silva Gonçalves Seixas,. nascida a
19 de fevereiro de 1906, no Districto Federal, costureira,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy residente a rua Delta n . 37. (Qualificação
requerida B . E . n . 10.440), — 6 zona (antiga)
•JOAQUIM ANTUNES DE ABREU (2.041),-filho de Francisco
Antunes de Abreu e de Maria do Carmo Antunes.de
Abreu, naseido a 26 de dezembro de 1907, no,Districto
Federal, carpinteiro, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy á rua Miguel Ângelo
n . 79 (Qualificação requerida B . E . n . 10.3.98) - - 6"
zosi'» (antiga).
- , . "' .
OSWALDO JOSÉ ROSEIRA (2.042), filho de Antônio José
Roseira e de Dolores Roseira da Silva, nascido á 8 de
dc fevereiro de 1913, operário, solleiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente
á rua Mendes Tavares n . 85. Qualificação" "ex-officio"
B.' E . 73, n . 35.4) — S zona.
.' " "
. •
CLOTILDE PERES LOUREIRO' (2.043), filho-de Afftonsq
Peres e de Guilhremina Peres, nascido a 9 de março
de 1899, no Districto Federal, operário, "casado, com d o - .
micilio eleitoral no -distrito municipal de Andarahy, r e - .
s dente á rua Capitão Sampaio n . 20. (Qualificação "ex' officio" B . E . 73, n . 296) — 8 zona.
GILBERTO TRAVASSOS (2.044), "filho de Lucianü Marques '
Travassos e de Adelaide Travassos, nascido a 24 de
janeiro de 1905, no Dislricto Federal, medico, casado, .
'com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Andarahy, residente á rua das Laranjeiras n. 334. (Quahficação requerida B . E . n . 7.429) — 2 . zona.
MANOEL CÂNDIDO A1BERNAS (2.045), filho de Fir.mmo .
Cândido Albernas e de Mathilde Cândido Albernas, n a s - "
cido a 10 de abril de 1923, (Estado do; Rio de Janeiro),
operário, solteiro, com" domicilio -, eleitoral no districto
municipal de Andarahv, residente á rua Torres Homem
n . 557.. (Qualificação "ex-officio",B. E . 73, n. 422) —
8 zona.
,
BENEDICTO MANOEL GONÇALVES (2.043),, filho de Manoel
Gonçalves e dc lzabel 'Ferreira, nascido a 19 de tevereiro ,
d" 1907, no Districto Federal; operário,• soltuirò, com domicilo eleitoral no districlo de Andaraby residente a.
rua Barão de Mesquita n. 817'. (Qualificação r e q u e r i d a .
' B . F,. r.. 314) — 8° zona.
'
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ióAüTíNü ROGACIANO DE SOUZA (2.052-), filho de Antônio
José de Souza e de Eduvirgem dos Santos,, nascido a 18
de maio de 1903, (Estado da Bahia), operário, solteiro,
cora do'mi6ilio eleitoral. no districto. municipal de Aiiaarahv, itsideste á rua Azevedo Coutinho n . 32. (Qualificação '•«-cíficio'" B . E . 73, n. 439) — 8* zona.
ÀLTAMIKO ALBERNAZ (2.053), fiiho de Francisco Albernaz. e de Julia Leonor Albernaz, nascido a 4 de novembro de 1910, em Araguary, (Estado de Minas Geraes),
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andaraby, residente á avenida Frontin n . 5 1 .
(Qualificação "ex-óíficio" B . E . 81, n. 48) — 7 zona,
JOÃO LOPES E LIMA (2.054), 'filho de Manoel Lopes da
Silva, e de Thereza Lopes da Silva, n a s c i d o . a , d e fevereiio de 1888, (Estado de Pernambuco), militar, casado,
com domicilio eleitoral no dislricto municipal- de Andaraby. residente á rua Quatro de Novembro n . 60.
(Oualificáção "ex-officio" B . E . 7 7 ) . — 8 zona.
JOÃO BAPTISTA DE, OLIVEIRA (2.055), filho de Juvenal
Martins da". Silva e de Theodora ' Maria da Conceição,
nascido a 24 de' junho de 1894, em Sanio -Antônio Salto
da Onça, (Estado do Rio Grande do Norte), motorista,
'„ casado, com domicilio, eleitoral n o ' districto municipai.,
do Rio Comprido, residente á rua MarechalFlick ni 122..
(Qualificação requerida B . E . n . HO) — 12* zona.
JORGE DA SILVA PORTO (2.056), filho de Alfredo C. Alves da Silva Porto e de Maria C. Torres e Oliveira Silva
Porto, nascido a 25 de maio de 1909, no Districto F e ' deral ecciesiastico. solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Rio Comprido, residente á avenida
Paulo de Frontin n . 588. (Qualificação requerida B .
E . n . 1.516) ^— 8 zona.
IGNEZ SPADA DE OLIVEIRA (2.057), filha de João Spada
e de Marietta Dezane . Spada, ;nascida . a 1-do dezembro
'.de.,1895, em Campinas, (Estado de S. Paulo), professora
municipal, casada, com domicilio eleitoral - no districto
municipal de Andarahy, residente á rua Botucatu n. 70..
(Qualificação requerida B . E . n . 1.365) — 8 zona.
MARTI.MIA DOS SANTOS MIRANDA (2.058), filha de Gonzalo dos Santos Silva e de Bonifacia dos Santos Silva,
nascido a 11 de setembro de 1891, no Districto Federal,
domestica casada, com domieiiio eleitoral no districto
municipal de Andarahy, residente •& rua Sobugy n . 13.
'(Qualificação requerida B . E." n.- 840) — 8 zona.
DIAMANTINO COELHO (2.059), filho de Antônio "Coelho
e cie Carolina de Souza Coelho,' nascido a 12 de; março
de 1912, no Districto Federal, commercio, solteiro, com
.
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy,
residente . rua Joaquim Meyer n . , 295. (Qualificação r e querida B . E . n . 413) — 11" zona.
JORGE JÚLIO LOPES MOIT1NHO (2.060), filho de Juho
Francisco Lopes Moitinho e de Hortencio de. Freitas
Barbosa, nascido a 12 de setembro de 1903, no Districto
Federal, pharmaceutico, viuvo, com domicilio eleitoral
• no districto"municipal de Andarahy, residente á Estrada
do Sapé n. 140. (Qualificação requerida B . E . numero
1.564) — 8 . zona.
'
'
NICEA RIBEIRO DE ARAÚJO (2.061), filha de José Ribeiro
de Araújo e de Maríetta Doncatto de Araújo, nascida a
23 de abril de 1913, em Caxias, (Estado do Rio Grande
do Sul;, modista, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, residente á rüa Se. nado n, 25;, (Quilifieação requerida B . E . n . 105) :—
8' zona.
'•
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ANDELINRO COUTO (2.047), filho" de João Augusto Couto"
e de Maria Couto, nascido a 27 de fevereiro'de 1903, no
---Distrito Federal, commercio, casado, com domicilio eleio-*
toral no. districto municipal de Andaraby. residente á
avenida 28 oie Setembro n . 407. (Qualificação requerida
B . E. n. .8.666) — 6 zona (antiga).
MILTON CALDEIRA DA FONSECA (2.048), filho de Joaquim
Caldeira da. Fonseca e de Maria Augusta da Fonseca, *
nascido a 9 de julho de 1910,-no Districto Federal, m o - ,
torista, casado com domicilio eleitoral no districto mu- '••
nicipal de Andarahy residente á rua Tbeodorc da Silva
n . 4 8 3 . (Qualificação requerida B . E . n, 11.279) — 6
zona (anliga).
. -'
ZELÍA MARTINS OLIVEIRA (2.049). filia de Marciano Martins de Oliveira e de Maria Leitão Oliveira, nascida a 13. ARISTIDES TEIXEIRA DE CARVALHO (2.062), filho de João
Teixeira de Caralho e de Maria Teixeira de Carvalho,
de maio de 1913. (Estado do Rio de Janeiro), operaria,
nascido a 4 de dezembro de 1890, em São João Marcos,
solteira, corri domicilio eleitoral no districto munie'pal de,
Estado do Rio de Janeiro)-, commercio, desquitadb, com
Andarahy, residente á rua Barão de Mesquita n . 8 1 7 . .
domicilio eíeitoral no districto municipal de Andarahy,
(Qualificação B. E. n. 95) — 8 zona.
residente á rua Fiigueiras Lima n . 5 1 . (Qualificação r e JOÃO LOUREIRO FERNANDES (2:050). filbo de João Nar-"'
querida B . E . -n. 5.687 )-— 6 zona.
ciso í e r n a n d e s e de Maria Loureiro-Fernandes nascido CSWALÜO DA LUZ RIBEIRO (2.063), filho de Joaquim da
a Io de fevereiro de .1876 (Estado do Rio de Janeiro),'
Luz Ribeiro e d e Marianna Pires Ribeiro, nascido a 9 de
conouercio, casado, com domicilio eleitoral no districto'
janeiro de 1888, no Districto Federal, commercio, casado,
municipal de Andarahy, residente á rua Guaxupé n 15.
com domicilio eleitoral no districto municipal de Anda«T .&
'
q u e r i d a B . Et n. 1.030)-'— 8 -zona. '
raby, r e s d e n t e á rua Joaquim Tavares n . 25. (QualifiPEDRO AMER!CG DA CUNHA (2.051), filho de Francisco'
- cação recuerída B . E . n . 2.774) — 6 zona.
I ui? da Cunha e de America Pinto da Cunha? nasc'do a RAPHAEL GARCIA PERES (2.064), filho de Diogo Garcia
29 de junho d e 1892 (Estado do R-o-de- Janeiro), opera-Peres e de C.atnarina Garcia Peres, nascido a 25 de d e n o , solleiro, com domicilio eleitoral no districlo municizembro de 1901. no Districto Federal, operário,, casado,
nal de Andarahy, residente á rua Barão de Cotogipc micom donrciüo eleitoral no districlo municipal de Andan.er.j itS. (Qualificação "ei-üfíicio" h . E . 73 n 463)
rahy, residente á rua Gonzaga Bastos n . 290. (Qualifi- »
— 8 zona.
* .
'
cação requerida B . E . n.. 7.4Ó3) '— 8 zona.
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JOÃO RIBEIRO (2.005), íilho de Francisco Pedro Ribeiro
e de Avelina Francisca Ribeiro, nascido a 13 de dezembro de 1891, em Quebragullo, (Estado de Alagoas), m a rítimo, casado, oc domicilio eleitoral no districto mu, nicipal de Andarahy, residente á rua Liuz Guimarães
n . 89, (Qualificação requerda B . E . n. 1.491) — 8
zona,
ESTHER MONTEIRO DIAS RIBEIRO (2.066), filho de Alfredo Dias Ribeiro e de Josepha Monteiro Dias Ribeiro,
nascido a 23 de julho de 1892, em Fortaleza, no Estado
do_ Ceará, funccionaria municipal, solteira, residente á
rua General Polydoro n . 121, com-domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida — B . E . n, 1.559, 8 zona.)
EU RI CO PINHEIRO BARCELLOS (2.067), filho de F r a n cisco Barcellos e de Francisca Pinheiro Barcellos, nascido a 18 de março de. 1899, em Fortaleza, no Estado do
Ceará, professor, casado, residente á rua Jorge Rudge
n. 147. com domicilio eleitoral no districto .municipal
do Andarahy. Qualificação — B . E . 76, 8 zona.)
JOSE' GUIMARÃES DA SILVA (2.068), filho de Joaquim Ferreira "da Silva e de Barbara Guimarães e Silva, nascido
a 16 de maio de 191.2, no Estado do Rio de Janeiro, do
commercio, solteiro, residente á rua Alfredo de Moraes"
n . 109, com domicílio eleitoral no districto municipal
de Andarahy. Qualificação — B . E . n. 5.182, 9 zona
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no districto municipal de Rio Comprido, residente á rua
Paula Britlo n. 43. (Qualificação requerida — B . E .
n. 1.934, 8 zona.)
MARIO DE SOUZA BITTENCOURT (2.079), fiiho de Domingos de Souza Bittencourt e de Noemia Pereira Bittencourt, nascido a 16 de janeiro de 1907, no Districto'
Federal, do commercio, solteiro, com domicílio eleitoral
no districto municipal de Andarahy, residente á travessa
Angustura n. 11. (Qualificação requerida — B . E . numero 458, 9 zona.)
ALCIDES SILVA (2.080), filho de Quirino da Silva e de
Clohé da Silva, nascido a 13 de maio de 1902, em Campos,
Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido,
residente á rua Maia Lacerda n . 76. (Qualificação r e querida — B . E . n. 1.904, 8 zona.)
MANOEL DA COSTA RIBEIRO (2.081), filho de Manoel
Thomé da Costa Ribeiro e de Suzana da Conceição F e r reira, nascido a 10 de setembro de 1910, no Distrieto
Federal, engenheiro geographo, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente
á rua Benedicto Ottoni n, 77. (Qualificação requerida —
8 zona.)
CARLOS DE SALLES SOARES (2.082), filho de Joaquim de
Salles Soares e de Marietta. Pereira Soares, nascido a 30"
de setembro de 1912, no Districto Federal, do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Andarahy, residente á rua José Hygino n. 79.
FERNANDO TORQUATO DE OLIVEIRA (2,069), filho de
(Qualificação requerida — B . E . n. 2.047, 8 zona.) •
Felix Torquto de Oliveira e de Antonietta Reis de Oliveira, nascido a 8 de dezembro de 1913, no Districto JOÃO IGNACIO CARDOSO (2.083), filho de Manoel Ignacio
Cardoso e de Eugenia Baião Cardoso, nascido a 29 de
Federal, funecionario publico, solteiro, residente á rua
abril de 1914, no Districto Federal, do commercio, solAgenor Moreira n . 12, com domicílio eleitoral no disteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai de
tricto municpial de Andarahy. (Qualificação
ex-officio
Rio Comprido, residente á rua Miguel de Frias n . 25,
— B . E . 69, 8 zona.)
1" andar. (Qualificação requerida — B . E . n. 1.841).
'ANDRÉ' AVELINO DE BRITO (2.070). filho de Geraldo de
Brito e de Deolinda Augusta de Brito, nascido a 9 de THOMAZ AQUINO DA SILVA (2.084), filho de Francisco
Antônio da Silva e de Amélia Olidina de Figueiredo da
novembro de 189S, em Volta Grande, Estado de Minas
Silva, nascido a 7- de março de 1897, em Recife, Estado
Geraes, operário, solteiro, residente á rua Santa Aledn Pernambuco, commercio, casado, com domicilio
xandrina n. 108, com domicilio eleitoral no districto
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, resimunicipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida —
dente á rua Marechal Floriano n. 16, sobrado. (QualiB . E . n. 1.376, 8 zona.)
ficação requerida n . 1.064, 8 zona.)
RAUL SIMAS DE CARVALHO (2.071), filho de Alfredo Serenado de Carvalho e de Thereza da Conceição Simas, MIGUEL CARDOSO DE MOURA (2.085), filho de João Cardoso de Moura e de Passidonia Cardoso de Moura, nasnascido a 25 de agosto de 1909, do commercio, solleiro,
cido a 17 de outubro de 1904, no Districto Federal, em- '
residente á rua do Lavradio n. 71, com domicilio.eleipregado publico, casado, com domicilio eleitoral no
toral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualidistricto municipal de Andarahy, residente á Estrada do
ficação requerida — B . E . n„ 1.928, 8 zona.)
Porto de Inhaúma n. 388. (Qualificação requerida nuJOSE' NOGUEIRA (2.072), filho de Miguel José Nogueira S
mero 1.591, 12' zona.)
de Julia Carvalho Nogueira, nascido a 25 de dezembro
de 1892, em Barão Homem de Mello, Estado do Rio de ÁLVARO MENEZES (2.086), filho de Frederico Coelho de
Menezes e de Verdilina Cezar de Menezes, nascido a 21
Janeiro, operário, casado, eom domicilio eleitoral no disde fevereiro de 1911, no Districto Federal, operário, soltricto municipal de Andarahy, residente á rua Gonzaga
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Bastos n . 153. (Qualificação requerida — B . E . nu-!
Andarahy, residente á rua Alberto de Campos n. 193.
mero .1-752, 8 zona.)
(Qualificação requerida n. 1.096. 6 zona.)
JAYME DAS CHAGAS RANGEL (2.073), filho de Carmeiindo das Chagas Rangel e de Hercilia Vieira Fernandes, SEBASTIÃO FRANCISCO DE PAULA (2.087), filho de Annibal Francisco de Paula e de Augusta Francisca de
nascido a 19 de setembro de 1911, no Districto Federal,
Paula, nascido a 12 de fevereiro de 1915, no Districto
conduetor, casado, com domicilio eleitoral no districto
Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio
municipal de Rio Comprido, residente á rua Emilia Sameleitoral no districto municipal de Andarahy, residente
paio n . 45. (Qualificação requerida — B . E . n . 1.936,
á rua Liberato dos Santos n . 3 1 . (Qualificação reque8' zona.)
rida n. 474, 8 zona.)
TOAO FAYE (2.074), filho de Manoel Faye e de Senhonnba
Maria de Jesus, nascido a 28 de setembro de 1905, no JAYME OLIVEIRA DE CARVALHO (2.088), filbo de Manoel
Oliveira de Carvalho e de Sylvia Oliveira de Carvalho,
Districto Federal, do commercio, casado, com dcmicilio
nascido a 27 de janeiro de 1907, em Paty do Alferas, E s - •
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente
tado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio
á rua Barão São Francisco Filho n. 221. • (Qualificação
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, resirequerida, 8 zona.)
dente á rua da Estrella n. 14. (Qualificação requerida
ISAH1LDÉ CORDEIRO HILDEBRANDT (2.075), filho de
n . 1.689, 8 zona.)
João Paulo Hildebrandt e de Isabel Cordeiro Hildebrandt,
nascido a 26 de julho de 1913, no Distrieto Federal, fune- ALBERTO VIEIRA DE BARROS FREITAS (2.089), filho de
José Luiz de Barros.Leite e de Julia Vieira de Barr03
cionario publico, casado, com domicilio eleitoral no disLeite, nascido a 7 de fevereiro.de 1913. em Sercinha,
lricto municipal de Andaraby, residente em S. F r a n Estado da . Bahia, commercio, solteiro, com domicilio
cisco Xavier, rua Itaquam n. 6, (Qualificação requerida
. eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, resi—- B . E . n. 2.005, 8 zona.)
dente á rua do Costa n. 82, sobrado, (Qualificação r e DIONISIO BARBOSA (2.070), filho de Secundino José Barquerida n. 1.065. 8 zona.)
bosa e de Amélia Marques Barbosa, nascido a 11 de maio
. de 1914, no Districto Federal, commercio, solteiro, com MARÇALLO BARDUCO (2.090), filho de Dante Barduco'e
de Christina Barduco, nascido a 21 de janeiro de 1909,
domicílio eleitoral no districto municipal de Andarahy,'
em Xiririca, Estado de S. Paulo, do commercio, solteiro,
residente á rua José Hygino n. 77. (Qualificação requecom domicilio eleitoral no districto municipal de Rio
rida — B. E . n. 2.049, 8 .zona.)
Comprido, residente á avenida 28 de Setembro n. 407.
ELMANQ OLIVEIRA DE MORAES (2.077).
(Qualificação requerida n . 1.938, 8 zona.)
JOAQUIM SIMIÃO DO NASCIMENTO (2 . 078). filho de Manoel
HUMBERTO ALVES DE ARAÚJO (2.091), filho de F r a n Simião do Nascimento e de Antonia Maciel de Oliveira,
cisco Alves Ribeiro Araújo e de Maria Teixeira de Araújo,
nascido a 23 de dezembro de 1903, em Joazeiro, Estado
. nascido a 29 de agosto de 1908, no Districto Federa),
do Ceará, do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
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professor, solteiro,. com domicilio eleitoral n o districto
prido," residente â rua Lins de Vasconcellos n-, 576. '^Quamunicipal de-Rio Comprido, residente á r u a Colina n. 1-4,
lif icação requerida n. 4.577, 6 zona.)
'
• (Qualificação requerida n . 955, 8* zona..;
-'
MARIA AUGUSTA GRIJO' SOARES PEREIRA (2.105); filha
SIMACO RAMOS DE ALMEIDA (2.092), filho de Lucinda
de Antônio da Silva Grijó e-de Lydia"Cõtrim Grijó, nasMaria do Sacramento;^nascido a 4 de fevereiro de 1907,cido a 21 ,de agosto!'de 1908, em Valença, Estado Ido Rio
em S. João Marcos;'Estado d o - R i o - d e Janeiro, motode Janeiro, domestica, casada, com domicilio eleitoral
rista, solteiro, com. domicilio eleitoral no districto ü i u - t
no districto municipal de Andarahy, residente á rüa Teinicipal de Andarahy, residente á rua Barão de Vassouras
xeira Júnior .n. 60, casa XI. (Qualificação requerida .riu-r,
n. 40. (Qualificação requerida, B . E . n . 84,. n . 1.923;
mero 1.045, 10 zona.)
{ •*
8 -zona.) "
i •
EPANIMANDAS MARTINS (2.106), filho de Manoel Martins
e de Virgínia Martins, nascido a 30 de janeiro de] 1904,
EAYDEA NICOLUSSI (2.093), filho de João. -Nicoluss; • e cie;
,-no Estado tio Rio de Janeiro, do commercio, solteiro, com
Francisca Bomguignon Nicomssi, nascida a 14 de dedomicilio eleitoral.no distrieto municipal de RiojComzembro de 1905, em Alfredo Chaves, Estado do Espirito
.prido. residente á rua Buenos Aires n . 174, 2 andar.
Santo, domestica, solteira, com domicilio" eleitoral no dis(Qualificação requerida D. 356, 8 zona.)
1
tricto municipal de Rio Comprido, residente á r u a - d á
Conceição n . 35. (Qualificação requerida, n . 1.069, 8" ANTONIO BARBOSA DE ALMEIDA" (2.107), filho de Rufino Barbosa de Almeida e de Maria de Almeida, nascido
zona.)
.
a 17 de abril de 1911, em Amargosà, Estado da Bahia,
JOSE' GOMES 'I ARTE' (2.094), filho de Manoel Gomes Tarlé
operário,- solteiro, com domicilio eleitoral no districto
e de Eupbrasia Gomes Tarlé, nascido a 4 de novembro de
municipal de Andarahy, residente â rua Barão de ;Mes1S147 no Districto Federal, estudante, solteiro, com domiouita n. 450. ÍQualificação requerida n . 2.001, 8 zona.)
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy,. .resiBALBINO GONÇALVES DA SILVA JUNIOIl (2.108),-filho
dente á_rua Souza Franco n . 117, (Qualificação requede Balbino Gonçalves da Silva e de Maria da Silva, 'nasrida n . " 1.324, 8 zona.)
cido a 10 de julho de 1908, no Estado do Rio dí Janeiro,
EDMUNDO CYPRLANO VENANCTO (2.095), filho de Paulino
operário, casado, com domicilio eleitoral no districlo
Venancio e de Pôrfiria da' Conceição, nascido - a 5 de
municipal de Andarahy, residente á avenida 28 üeJSeagosto de 1890, em A alença, Estado do Rio de Janeiro,
tembro n. 412. (Qualificação reouerida n. 479. 8 zona.)
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no. districto
PEDUO CONCEIÇÃO (2.109;, íilho d e Lourença Mariai (3a
municipal-de Rio Comprido, residente á rua.Leopbldo
Conceição, nascido a 7 de julho de 1934, em Leopoldina,
n . 262. (Qualificação requerida, n . 1.754, 8 zona.)
Estado de Minas Geraes,-do commercio, solteiro com 'do.RENATO DE PONTES (2.096), filho de Theophilo de Pontes
micilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido,
e tíe Sara de. Pontes, nascido a 30 de julho de 1902, no
residente á rua. Evaristo da Veiga.n. 105. (Qualificação
. Districto Federal, sacerdote,, solteiro, com domicilio eleirequerida n.- 1.209,'4* zona.i
\
toral no districto municipal de Rio Comprido, residente AHLÍiNDO RIBEIRO DE-gòUZA (2.110), fitho de Joaquim
' & avenida Paulo de Frontin IK 568. (Qualificação requeJosé de Souza e de Oswaldina Ribeiro de Souza, nascido
rida n . 2.071. 8 zona.)
'
a 22 de janeiro de 1910, na Capital Federal, operário,
MARTA JOSE' DE CASTRO.. (2.097), filha de José Pereira de
• solteiro.^com domicilio eleitoral no districto municipal
Castro e de Maria Carlos cie Toledo Castro, nascida -a 5 de
de Andarahy, residente & rua Gonçalves n. 40, casa III.
janeiro dc 1893. em Soccorro, Estado de 5. Paulo, profes(Qualificação requerida a. 7.908. 2' zona antiga.)
\
sora, casada, com 'domicilio eleitoral no districto muPEDRO ALVES (2.111), filho-de José Thiago Alves o de
nicipal de. Rio Comprido, residente á rua-Barão dc MesMaria da Gloria Alves, nassido a 26 de janeiro de 1904,
quita n. 706, casa-22. "(Qualificação requerida - n. 13.575,
* no Districto Federal, operário; casado, com domicilia
8" zona.)
- pleitoraL no districto municipal de Andarahy, residente !á
rua Giribá n. 19.
(Qualificação requerida o . - 7 5 7 , 8*.
HORACIO MATHIAS RAPOSO .(2.098), filbo^de .Manoel Mazona.)
'
l
thias Raposo e de Maria"Alves Moreira Raposo, nascido
a" 6 de agosto de' 1893, no Districto Federal, do com- AMADEU DE JESUS (2.11.2), filho de Antônio Joaquim Souto
e de Marcellina d Assumpção, nascido a 5 de janeiro de
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto u u 1912, no Districto Federal, motorista, casado, com domi-»
.nicipal de Andarahy, residente á rua Ferreira-de Araújo
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, resin. 24. (Qualificação requerida h . 811, 8 zona.)
dente á rua Ferreira Pontes n . 225. (Qualificação re-*
SIDNEY FRANKLIN (2.099), filho de Alfredo. Alexandre
querida n. 758, 8° zona;) ,
.Franklin e d e Regina ..Pinheiro da Silva .Franklin, nas-•
.cido' a 22 de novembro "de 1897,- no Districto .Federal, ' ANTONIO DE ALMEIDA FIGUEIRA LIMA (2.113), filho ds
"construetor, .casado, com domicilio eleitoral nõ districto * - Antônio de Almeida Figueira Lima e de Etelvina Cabral,'
. ••municipal''de Andarahy, residente á rua Barão d C B c m * *"- nascido a 19 de agosto de 1909, no Districto Federal,!
«--operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto,
Retiro n. '870, casa 3 . (Qualificação requerida n. 1.843,
"ímunicipál de Andarahy, residente-á rua Sá n. 253. ( Q u a • 8 zona.)
/ , •
"
lificação requerida n . 3.385, 7 '"zona antiga.)
{
SEBASTIANA RAMOS DA SILVA (2.100), filha de Evaristo
- da Silva e de Maria. Naraza da-Silva) nascida a' 2 de ja- LUIZ AUGUSTO RAMOS (2.114), filho de Francisco Augusto ,
Ramos e de Angelina Augusto Ramos, nascido a 18 do
. neiro de Í91Õ, em Bulhões, Estado do Rio de Janeiro, do- .
janeiro de 1911, no Districto Federal, commercio, solmestiça, solteira, com domicilio eleitoral no distrieto.'
teiro, com domicilio, eleitoral no districto municipal de
, municipal de. Rio Comprido, residente á rua dos Coqueiros
•Rio Comprido, residente á rua Pereira Lopes n. 23.
- n . 29. (Qualificação requerida n . 7.373,'4 zona.i
(Qualificação requerida n . 875, 10 zona.)
TINA VITTA (2.101), filha de José Vitta e de Marietta Colombelii Vitta, nascida a 26.de março de 1909, em São 'rIELSON CÀMILLO DE ALMEIDA (2:115), filho de Antônio
Camillo de Almeida e «Je Erne9tma \£Iisa tíe Veiga, nas.Paulo,.Estado de S. Paulo, dactylographa, solteira, com.
cida a 21'de dezembro de 1911, no Estado do Rio d & ' J a ^
domicilio eleitoral no districto munieipal d e ' Rio Comneiro, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no disprido residente á r u a Monte Alegre n . 3C, sobrado. (Quatricto municipal de Andarahy, residente á rua Barão de. lificação requerida n , 971,'8 zona.)
Mesquita n . 817. (Qualificação" requerbía n . 1.-139, 8
PEDRO HENNIG CARDOSO (2.102), filho de Joaquim Alzona.)
meida Cardoso e de JMafhilde Hennig Cardoso, nascido a
29 de junho de 1907, no Districto Federal, do commercio^ JAYME VIEIRA (2.116), filho de Ubaldino Vieira e. de Leonelia Vieira, nascido a 17 de agosto de 1911, no Districto
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal-de'"
Federal, - commercio, solteiro, .com domicilio, eleitoral
Andarahy, residente • & rüa Barão de Itaipú- n.' -11, sono districto municipal de Rio Comprido, residente â rua
brado. (Qualificação requerida n. 1.337, 8" zona.)
Aristides Lobo n . 35. (Qualificação requerida n. 433, S
TUSE' RODRIGUES.DA SILVA (2.103),. filho de Rodrigo José
zona.)
.da. Silva e.. de Joaquina Maria .da Silva, nascido a 5 de
EGBJEKTO CÉSAR MACHADO (2.117), filho de João César
março dc 1883, cm Cordeiro, Estado do P<Ao de Janeiro,
Machado e de Julia César Machado, nascido a 15 de nofunecionario municipal, casado, com domicilio eleitorai
vembro de 1909,' em Cachoeira de Macacú, Estado do
no districto municipal de Rio Comprido, residente á rua
Rio d e , Janeiro, commercio,' solteiro, com -domicilio
Azevedo Lima n. 18-í. (Qualificação r e q u e r i d a s . 4.338,
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á
8 zona.)
' rua Maxwell n. 86, c a s a ' 2 . (Qualificação requerida nuDlOLTNO DIAS VALLIM (2.104), filho de Diogo Coriêa Valmero 1.449, 8 zona.)
!im e de Elisa Dias Vallim, nascido a 12 de junho de
1911, no Distreito Federal, do. commercio, solteiro, com ADELIA'CORRÊA FRANCOIS (2,118), filha de João Corrêa
e de Maria Saturnina Corroa, nascida-a 1 de maio d e .
domicilio eleitoral- no districto' municipal de Rio 'Coma
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1895, no Distrieto Federal, funccionaria publica, viuva,
neiro de 18.91, no Districto Federal, domestica, casada,
residente á rua Barão de Mesquita n. 126, com domicilio
residente ã rua Barão de Mesquita n. 494, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andaraby. (Qualificaeleitoral tio districto municipal de Rio Comprido. (Quação requerida, da 8 zona.)
lificação requerida n. 1..427, 8 zona.)
GERSON MANTYSAH (2.119), filho de Vergilio Mantysah e EUSTORGIO WANDERLEY (2.132), filho de Augusto José
de. Maria Josephina Mantysah, nascido a 19 de agosto de
Maurício Wanderley. e de Zulmira Augusta Wanderley,
1894, em S. Miguel, Estado de Minas Geraes, commercio,
nascido a 28 de fevereiro d.e 1892, em Recife, Estado de
casado, residente á rua Barão de S. Erancisco Filho n u Pernambuco, jornalista, .casado, eom domicilio eleitoral
mero 427, com domicilio eleitoral no districto municipal
no districto municipal de Rio Comprido, residente á rua
de Andarahy.
(Qualificação requerida n. 1.077, da
. Barão de Mesquita n. 494. (Qualificação. requerida, da
8 zona.)
8 zona.)
&LARICO AFFONSO BRANDÃO (2.120), filho de Affonso Gly- •ESMERALDA RIBEIRO -QUARESMA (2.133), filho de José
- eerio da Cunha Maciel e de Thereza Brandão Maciel, nasRibeiro dos .Santos e de Virgínia de Oliveira, nascida a
cido a 28 de março de 1904, em .São Salvador, Estado da
ê de fevereiro de 19.11 no Districto Federal, domestica,
Bahia, advogado, solteiro, residente á rua Clarisse índio
casada, com domicilio eleitoral no districto muniei-pal de
do Brasil n. 22, coro domicilio eleitoral no districto m u Rio Comprido, residente á rua Visconde do Rio Branco
nicipal de Rio Comprido. (Qualificação "ex-oíficio", nu.
•n. 22. (Qualificação requerida n. 1.106. 4 zona.)
mero 4.8G0, .da I zona antiga™)
JAYME DA GOSTA CAMPINAS (2.134), filho de Saturnino
HILÁRIO CARDOSO MAIA (2.121), filho de Luiz Cardoso de
da 'Costa Campinas e Gfc Hertencia de Mello Campinas,
Moura ,e de Durvalina Feiiciano Maia, nascido a ;3 de abril
nascido a .24 de março de 1909, no Districto Federal, porde 1916, no Districto Federal, empregado publico, r e tuário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto munisidente á rua Auristela n. 18, com domicilio eleitoral no
cipal de Andarahy, residente á rua Duque de Caxias nudistricto municipal de Andarahy. (Qualificação "ex-offimero 57. (Qualificação Tequerida n. 732, 8 zona.)
cio", n. 1.-9D6, da 8 zona.)
EDMUNDO FERRÃO MONIZ- DE ARAGÃO, filho de Antônio
JOÃO DA MOTTA PAZ (2.122), filho de Joaquim da Motta
Ferrão Moniz de Aragão e de Maria Clementina Moniz
Paz e de Eulalia Maria da Conceição, nascido a 21 de
Sodré de Aragão, nascido a 2 dc novembro de 1911, em
julho Cie 1904, no Espirito Santo do Pinhal, Estado de
«S, .Salvador, Estado da Bahia, jornalista, solteiro, com
São Paulo, professor, casado, residente á rua" das Larandomicilio eleitoral ,no distrieto municipal de Rio Comgeiras n. 53, casa 13, com domicilio eleitoral no distriprido, residente á rua S. Clemente n. 154. (Qualificação
cto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida
requerida"*n. 1..975, 6 zona.)
n. -968, da 2 zona.)
JOSE' ALMEIDA DE MELLO (2.136), filho de Umhelino
Vianna de Mello e de Amalia Alice de Mello, nascido a
AR LINDO ANTUNES DE ARAÚJO» (2,123), filho de Cler An13 de junho de 1913, em Fortaleza, Estado do Ceará, estunes de Araújo e de Maria Faulhaver de Araújo, nascido
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral .no districto
a 13 de fevereiro de 1906, enr Juiz de Fora, Estado de
municipal de Andarahy, residente á r u a Itapui n. 197.
Minas Geraes, commercio, casado, com domicilio elei(Qualificação requerida, 8 zona.)
toral no districto municipal de Andarahy, residente á rua
Maxvell n. 86, c. 11. (Qualificação requerida, B. E . 70, JAYME DE'SOUZA MACEDO (2.137), filho de José de Macedo
n, 413, da 8 zona.)
e de Georgina de Souza Macedo, nascido a 4 de julho de
1913, no Districto Federal, operário, solteiro, com domiCELTILIO CORRÊA DE AZEVEDO (2.124), filho de Manoel
cilio eleitoral no districto munieipal de Andaraby, resiCorrêa d'Azevedo e de Carolina. da Silveira Azevedo, nasdente á rua D. Amélia n. 34. (Qualificação requerida, 8
cida a 21 de setembro de 1894, em Rio Grande, Estado do
zona.)
'
Rio Grande do Sul, proprietário, solteiro, residente á rua
André Cavalcante n. 77, com domicilio eleitoral no dis- OVIDIO PACHECO (2.138;, filho de Antônio Pacheco e de
tricto municipal de Andaraby. (Qualificação requerida
Marietta Rosa Pacheco, nascido a "5 de junho tíe 1905,
n. 7.221. 8 zona..)
. em Iguassú, Estado do 'Rio de Janeiro, operário, .solteiro,
•com domicilio eleitoral no districto municipal d e Rio
ORLANDO .DE MORAES ARAÚJO (2.125), filho de Beatriz
Comprido, residente á rua .Miguel Frias n. 50, casa 4.
Moraes Araújo, nascido .a 9 de abril de 1905, no Districto
(Qualificação requerida n. 947, 8 zona.)
Federal, commercio, casado, residente á travessa da Luz
n . ' 50, com domicilio eleitoral no districto municipal de MANOEL BULHÕES CORRÊA (2.139), filho de Maysés Felix
Andarahy. (Qualificação requerida n. 1.545, 8 zona.)
Corrêa e de Maria Canuta Corrêa, nascido a 25 de -setembro de 1911, em Entre Rios, Estado de Alagoas, comFAUI O RAMULPHO TOBTAS (2.126), filho de Ambrosio Tomercio, -solteiro, cwm domicilio eleitoral-no districto m u b.as e de Maria Taulina, nascido a 28 de maio de 1906,
nicipal de Rio Comprido, residente á rua Visconde de
no Districto Federal, lustrador, solteiro, residente á aveInhaúma n. 37. (Qualificação requerida n. 684, 8 zona.)
nida Paulo de Frontin n . 388, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Rio Comprido. •(Qualificação re- ABELARDO -PEDRO E A SILVA (2.140), filho de João E a u s querida n. 1.086, 8 zona.)
tino e do Olcina Lúcia de Souza, uascido a 30 de abril
•de 1906, em S. Thomé de Peripe, Estado da Bahia, comSAMUEL LIMA (2.127), filbo de Maria Joaquina, nascido a
mercio, .solteiro, com domicilio eleitoral no districto niii15 de outubro, de 1898, no Districto Federal, commercio,
Tiicipai de Rio Comprido, residente á r u a Barbosa n. 79,
casado, residente á rua Barão üe Ubá n. 92, com domi'casa 13.. (.Qualificação requerida n. 139, 7 zona.)
cilio eleitoral no districto municipal de 'Rio Comprido,
(Qualificação requerida n. 4.144. 5 . z o n a . ) '
HUMBERTO FERNANDES MONTEIRO (2,141), filho de Carlos
Monteiro, .nascido a .27 de novembro de 1912 em NazaDULCE TEIXEIRA TINOCO (2.128), filha de Heitor Coutinho
reth, Estado de Pernambuco, enfermeiro, solteiro, com
- Tinoco e de Júlita Teixeira Tinoco, nascida a 14 de junho
domicilio el.eitorol no districto municipal de Rio Comde .1911, no Districto Federal, estudante, solteira, resiprido, residente á rua Luiz Gonzaga n. 582. (Qualifidente ã rua Barão de Mesquita n. 667, casa 2, com domicação requerida n. 266. 8 zona.)
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy,
CAROLINO D E CASTRO (2.14?), filho de Carolino Antônio
(Qualificação requerida n . 720, 8 zona.)
de Souza Castro e de Anna Augusta de Souza Castro, nasLAURO MENEZES DE OLIVEIRA (2.129), filho de Elpidio
cido a .29 de maio de 1881, em João Pessoa, Estado da
José de Oliveira e de Elisa Menezes de Oliveira, nascido
Parãhyba do Norte, industrial, casado, com domicilio eleia 30 de março de 1911, em Theophilo Ottoni, Estado de
toral no districto municipal de Andaraby, residente á
Minas Geraes, commercio, solteiro, com domicilio eleirua D . Maria n . .25. (Qualificação requerida n . 368,
toral no districto municipal de Andarahy, residente á rua
8 zona.) •
Buarque de Macedo n . 69. (Qualificação requerida numero 116, 8 zona.)
AIDA MORAES TOVAR (2.143), filho de Alfredo Pinto de
Moraes e de Eugenia de Paiva Moraes, nascida a 1 de
HERMOGENES DA SILVA TAVARES (.2.130), filho de Marcos
setembro de 1893, no Districto Federal, funccionaria m u da Silva Tavares e de Rozina Maria Felismina, nascido
nicipal, casada, com domicílio eleitoral no districto m u a 10 de março de 1900, em Cordeiro, Estado do Rio de
nicipal de Andarahy, residente á rua Caruaru n . 19.
Janeiro, commercio. solteiro, residente á rua do Morro
(Qualificação "ex-officio" B . E . 78, n . 2, 4 zona.)
n. 70, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Rio Comprido. (Qualificação requerida n. 7.610, quarta LÚCIA MORAES FERREIRA DA SILVA, filha de lfredo Pinto
zona.)
de Moraes e de Eugenia de Paiva Moraes, nascida a 11
dc abril de 1898, -no Districto Federal, funccionaria m u •CELINA ROSÁRIO WANDERLEY (2.131), filha de Alfredo
nicipal, casada, com domicilio eleitoral no districto m u Rosário e de Nicolina do Rosário, nascida a 12 de j a a
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no districto municipal de Andarahy, residente á rua Bella .
ri)cipal. de Andaraby, residente á praça-.Maivino Reis n u n . 86.. (Qualificação "ex-officio", B-. E . 81, n . 663,
mero- 2-0. (Qualificação "ex-offieio;' B. E. 78, n. 140,
10* zona.) •
4." zona.):
'
-v.
LOETF1TA CORDELIA PEDROSO NEIVA (2,-140), filho d* PAULO PINHEIRO (2.158), filho de Manoel Tolentino Pinheiro
e de Arabe 13a.s Santos,, nascido, a 5 de janeiro Üe
Maneei" Pedroso e de Eulalia- Pedroso-,. nascida a 3 d e
1915',,. no Estado do Espirito Santo, alfaiate, solteiro, com
• novembro- d e 1877-, no- Dis-triato- Fedei?a-1, funccionaria
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Andarahy,
municipal-,, casadav com domicilio eleitiral nò- dietrieto m u residente á rua Senador Alencar n. 196.- (Qualificação
ni-cipai d'e Andarahy,. residente à- avenida Paulo- de Fron"ex-officio";. B . E . 81 n. 669, ie» zona-.)
j
' tim. n. 364". (Qua-lifiicae.âo "ex-offieio-"„ B . El. 8j. n u m e ro 2.4.523', 4 zorra.)
JOSÉ' CARDOSO DO NASCIMENTO (2.159), filho-de Avelino
NESTOR BEETEKCOURT BARBOSA (;2.1-4.6), filho de Nestor
Cardoso- do Nascimento" e de Joanna Cardoso do NasciSoares Barbosa. 6- de Maria Emilia. Bittencourt Barbosa;
mento;, nascido a 5-de dezembro de 1906, em Cidade de
nascido a 1:4 de- março d'e 1908; n o Districto- Federal-,, fttaJaboatar.,. Estado de Pernambuco, militar, casado, com docetonar.io publico,, solteiro; eôai domfeil-i©- eleitosal no dismicilio' eleitoral no districto municipal, de Andarahy, r e tricto- municipal de Rio Comprido, residente á rua Alzira
sidente á rua Antunes Maciel n. 75, casa 2 . • (Qualificação
Bi-andão m 1 1 8 - . (Qualificação "ex-offkio", B-. E . 18;
"ex-officio", B. E . 82; n. 30, 8 zona..)
i.
n. 2..448,. t" zona.)
VICENTE GAMA (2.160), filbo de Paschoal. Gama e de MiRAN-DOLPHO PENNA RIBAS- (2.14-7), filho de João-da Costa
chclina Pereira Gama,, nascido a 11 de julho de 1914, no
Ribas e de Claudiroa Penna. Ribas,, nascido a 4 d-e. feveDistricto- Federal, alfaiate,.-solteiro, com domicilio elei- •
reiro de-1907', em- Paralíybu do Sul, Estado' db Rio de J a toral no districto municipal de Andarahy, residente á rua
neiro-, medico, solteiro, com- domicilio eleitoral no distriS-. Francisco Xavier n . 219. ('Qualificação "ex-officio",
cto municipal de Andaraby, residente á rua 2" de DezemB . E . 8f,'n.. 661, 10 zona:...)
:
bro-n. 135'.. ('Qualificação requerida'n. 739; 5 " zona.)
ARY DE MATTOS CARDOSO.(2..161), filho de João dc Mattos
JOSE'' LEITE' (2).148<)', filho de- Migwtí Lima de- Souza Leite
Cardoso- e de- Thereza Macia de Jesus, nascido a 11 do
e de Phüomena. Portella Leite,, nascido- a 14 de dezembro
setembro de 1913, no Distrieto Federal, alfaiate, solteiro,
- dc 1'897, em Salgueiro, Estado de Pernambuco; militar,,
com domilicio eleitoral, no districto. municipal de Ansolteiro, com domieiiio eleitoral no districto municipal
daraby,, residente á rua. Figueredo Pimentel n. 212.
de Andaraby; residente á rua São-. Chrisfovão; I Regi(Qualificação "ex-officio",. B . E. 81, n.,662, 10 zona.)
gimento de Cava liaria DiVisiònaria. (Qualificação " e x - RAYMUNDO LOPES PONTES-- (2.1-62)-,,, filho de Abel. Lopes
—officio", -F-. -E*. 82. n. 71, 7 zona.)
Pontes e de Raymunda Lopes Pontes, nascido a 24 - de
BENTO ESTEVÃO' TR-ISTÃO (2.14'9), filho de José Tristãojunho- de 1901, ein Batturi-té; Estado do Ceará, funecio' Roque e dC Amélia Tristão, nascido ai 30 de dezembro* de:
nario publico, casado,, com domicilio eleitoral no distrieto
1-907,. no- Estado de São Paul®,. militaE, solteiro, com domunicipal de Andarahy, residente á rua. Visconde' de Nimicilio el-eitiral mr- distrieto munieipar de- Andarahy, r e çtheroy n. 282. (Qualificação "ex-officio>", B, E . 75,
sidente á rua-Bella S-... João a . 130. (Qualificação "ex*
n. 2vi 4 ' zona.)
oífieioVB. E... 8*, m'.. 20..'7 zona.).»
FRANCISCO B-ECKER REIESCJ-MEIDER; CAP (2.163), filho do
J0SE1 SILVEI RA: DA. ROSA (2.-1-50),, filho-, de Luiz'. Silveira d.aJacob' Rodolpho Becker e de Alarde- E. Becker,. nascido a
Rosa e de Branca, de Gerque-rra. Rosa,, nascido a 2 de j a . 29- de- dezembro db' 1899, em Porto Alegre, Estado- do Rio'
neiro die 190*, em: S-aiftos- Dumoirô, EsíadeMe. Miwas GeGrande cio- Sul, militar, casado,, som- domieiiio' eleiloral
raes, rriitítaç, casado,, sõn» domwitto' elefttocgt no- districto
no district',) municipal de Andarahy, residente á rua Al--'
municipal* de A.nda-ra-hy;. residente á ruat Berborema n. 53,.
mirante Cocltrane ia . 18-, casa 3.. - (TEansferencia.)
(QWalificacã©? "ex-of-fkriffi'"; ti-., El.. 84. 7 zona-...)LUIZ GENTIL, (.2.164)-,. filho de Vicente Gentil e de Carolina;
ílOLOMA-RlDES LACESíDA . D-GLIVEIRA (2.151).,.- filho 'de;
Gentili na-suido: g . 3 de agosto de' Í907,. em Porto- Alegre,'
Francisco- Guimarães e- âe> Maria José de Lacerda, nascido
Eslado do Rio- G-rands do Sul, militar, solteiro, eom do-j
a 14 de fevereiro de 1899, em Victoria, Estado do^Espimicilio eleitorai no districto municipal d e Andarahy, e-<
rito-Santo, militar, eas-ado;. ebm domicílio'eleitoral m'o-dissidente á rua Visconde de Niçtheroy n . It4, casa 23.1
tricto' municipal de Andã-ra-h-y, residente á Estrada Reaf
(Transferencia.)
.j
ele Santo; Cruz-h. í.,907'.- (Qualificação '."ex-officio", B. E.,, JOSE' MARQUES VICTORINO-PEREIRA (::Vi65), filho de Ma-'
7i5t iK.- 8, 7'" zn'!a.)
noel. Marq-ues Victorino e de Luiza- Vasr Marques, nascido 1
'DAGMAR PINTO'CERQ:IDEIRA. (2.,15-2),.,. fitllió de Joaquim Pinto
a 6 d« fevereiro de 1 91-5, no Districto Federal,, empreCerqueira e de Maria Luiza' Cerqueira,. nascido a. 17 degado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no distri • >
maio de 1-906, no Distidcto Fedenai,, militar, casado,, com
cio- municipal de Andaraby,'. residente á-jua Dr. Sá F r e i - i
domieffid eleitoral, no districto municipal dé «Andarahy,.
re n . 36. (Qualificação "ex-officio", B . E. 81, n. 864, j
residente á rua; Ernesto-Treià*» n . 76. (Qualificação "ex1.0' zona. )•
officfo"; B. B'. 79; ri . 27'. 7*'zona.)
ÁLVARO. PLÁCIDO' (2.166),. filho de José Plácido Camposana '
BENTO BORGES-' (2.153)', filho db' H é w i q u e . Borges e de
• -e de Marietta Sinhorette- Camposana-, nascido- a 10 de í c - «
Anna Ga-rneiro Borges;, nascido" a 27T.de fevereiro de 1908,
vereiro dê 1901,. no- Districto Federai, militar., solteiro, i
na Cidade de Barra, Estado da. Bahia, militar,, solteiro,,
com, domicilio eleitoral, no- districto munieipal. de Anda- •
com domicilio elteitoral' no districto- municipal' de- Andarahy, residente' á rua Senador. Euzebio nu 3-16» (Qua- '
raby; residente á" Esteada, da Portella n'.. 701 Madureira,
lificação "ex-officio". B . E.. 7-7. n. 5; 8* zona-.)I
(Qualificação "ex-offieio", B*. E . 79, n... 3', 7'" zona-.)
SfeLlDONTO SOUZA FRANÇA, (2.167), filho de Albino José
LJftZ GOMES DA SIVA (.2.154)-, filho de José' AlVes da Silva
de Souza-, e. de- Maria-: Alves de- Souza-, nascido a 29 de no- s
e dé Ismerindb, Gomes Xavier,, nascido a- 16' de agosto de"
vembro de 1908; em Cájàzciras, Estado db Rio. Grande do {
1898, no Estado de Pernambuco, militar, solteiro, com
Norte,, funceionaino publico, solteiro,, cem domicilio elei- [
domicilio, eleitoral no. districlo municipal dfe Andaraby,
toral no distidctb municipal de Andarahy, residente á *
residente á, rua Belía- de S'. João n. 7». (.Qualificação "ex—
rua de Sá-ufA-una-. n„ 7-9-.. (Qua-lificação "ex-officio", B . I
officio"'. Bl. E. 84', n.. 2'1',. T" zona..).
E. 81,. ri. 6T7'„ 10" zona-..)'I
II0-NORTO DOMINGOS- DE: SANTANNA (2.1'55-), filho-de Julior PAULO STAMTLEl C2..168),. filho de Angelina Stamile e dc ,
Domingos de- SanfAnna e de Anna e Maria Fíi-miiia de
Ptiilbmena: Fe tfe Stamile,. nascido a 14 de maio de 1907,
Sant"A-nna,. nascido-a 24 de abril de í-892,. em S'. Salvador-,
no Districto. Federal,, militar,, solteiro,, com domicilio elei- '
Estado da Babia-, m-ilitar,. casado, goht domicilio, eleitoral
toral" r.o distlricto municipal de/Andarahy,. residente á rua
no districto municipal- de Aíndaraby,, residente &> rua Alves.
Sifva. Guima-rães. ri. 46'. (OAialificação "ex-efficio", B.. E .
Cabral u . 4'9'. (Qualificação- "ex-offkio",. B. El.. 84, n. .%
n .. 1.7721,- U* zona.);
7 ' zona.)'
WAI/fER' R'OCHA DEI ALMEIDA (2.169V, fillio de José BalMARTO' MARQUES ('2'.'156.),. filho de AífBur Marques e de
bina- de Almeida e de AiuSftà- Rocha'
Almeida, nascido
Pau riria. Alexandre. Marques-, nascido ar-25 do. janeiro de
. a 4 de julho de- 19Í4, no Distrieto Eedéral,. operário p u 1915; iiq- Districto- Federal', militar,-solteiro,, com domiblico, solteiro, com domicilio eleitoral' no districto m u n i cilio- eleitoral, no- dfetrMo- muuici-pal de- Andiarahy-, resicipal de Andarahy, residente &. r u a Antônio Saraiva, n u dente - &• rua', Senador Alencar, n... 89.. (Qua-fi-f icação "ex—
mero 194. -(.Qualificação "ex-offi.cfo"'.n. 6M,, 10 zona.)
officio "..B.. E . 81,. n.. 6617",- 10 zOnavj
ELSTDTÕ- LEITE CAVALCANTI ('2'. Í70)'„ filho de José Leito
MA-RI-N©' RíÓfiEPRíA- ('2\-i:570-, filho de Nair Mbrefua';. e de Aiv
. éavalcante- e de- Zulmira Brasflteín* Cavalcante;, nascido
liiída Mioreira, naseido"- > 25". dè março- dir-lS^S-,. no Disa- W de .agosto de-1903', no Estado^ db P ernambaco, militar,
tricto Federai; aifaaatev soR'eii?B . com- domicilio eíeitoral'
casado; com doaíiciíio eleitoral no dfetricto municipal da
r
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Andaraliy, residente á rua Francisco Eugenia u. 176 B,
casa 1. (Qualificação "ex-oíficio", n. 78, IO" zona.)
UBALDO DE OLIVEIRA (2.171), filho "de Ildeíonso de Oliveira e de Belmira de Oliveira, nascido a 16 de maio
de 1909, no Estado do íiio de Janeiro, militar, casado,
com domicilio eleiloral no districto municipal de Andarahy, residente á rua Bisbino. (Qualificação "ex-officio", n . 22, 10" zona.)
JíICOLAU TOLENTINO DE MENEZES (2.172), filho de Antônio T o l e n t i n o d e Menezes e de Mariana Correia de Menezes, nascido a 3 de setembro de 1890, em Maceió, E s tado de Alagoas, militar, casado, com domieiiio eleitoral
no districto municipal de Andarahy, residente á rua Domingos Lopes n. 80, (Qualificação "ex-officio" n. 5,
. 7 zona.)
EVERARDO DE ANDRADE (2.173), filho de Leovigildo do
Andrade e de Eponina de Andrade, nascido a 24 de abril
de '1912 em Caraninho (Estado do Rio Grande do Sul),
residente á praça Marechal Deodoro n . 87, militar, solteiro, com domicilio eleitoral nq districto municipal de
Andarahy. (Qualificação "ex-officio", n . 15), 10 zona.,
HUGO DA COSTA PIRES (2.174),' filho de*Manoel Danghau
Pires e de Rosa Ameba Chrisostemo da Costa, nascido
a 20 de fevereiro de 1899 no'Rio Grande do Sul (Estado
do Rio Grande do Sul), residente á travessa Sá e Albuquerque n . 25, militar, solteiro, com domicilio eleitorai
no districto municipal de Andaraby. (Qualificação "exofficio", n. 3), 8" zona.
TRAJANO NUMES GARCIA FILHO (2.175), filho de Trajano
Nunes Gacia e de Dorothóa Madruga Nunes, nascido a 2
de outubro de 1910 no Districto Federal, residente Diaa
da Cruz n. 29, militar, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andaraby, (Qualificação "exofficio", n. 8), 7" zona.
SEVERINO MONTEIRO DE LIMA ''2.176), filbo âe Füismino
Bezerra de Lima e de Maria Monteiro da Conceição, nascido a 1 de novembro de 1891 em Pernambuco, residente
Paraopeba n. 225, militar, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andaraby. (Qualificarão "exofficio", n . 22), 13 zona.
JOÃO ÁLVARO BAPTISTA PEIXOTO DE CASTRO (2.177),
filho de Arthur Peixoto de Castro o de Emilia Lydia.
Gcnçaives de Castro, nascido a !&• de fevereiro de 1912
em Pernambuco, residente na Escola de Estado-Maior,
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Aiiüarany. (Qualificação " ex-of ficio", n. 14),
8 zona.
LELIO AVELINO (2.188i, filho de Demosthenes Dantas Avelino e de Carolina Fernandes, nascido a 15 de abril de
1907 no Piauhj', residente Antunes Maciel n . 9, militar,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy. (Qualificação "ex-officio", n. 6), 8 zona.
JOÃO JUPTER SOARES DE ALMEIDA (2.179), filho de
Evaristo Soares de Almeida e de Adalgiza Maria
Soares de Almeida, nascido a 22 de novembro de 1908
no Districto Federal, residente Mariz e Barros n. 354 Ai
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal da Aiiaarahy. (Qualificação "ex-officic", n, M),
10 zona.
KELSON GUIMARÃES CORA (2,180), filho de Luiz Guíma-,
rães Cora e de Maria da Costa Nunes, na-.cido a 17 dc
outubro de 1905 na cidade Inhabupe (Estido da Bahia),
residente Joanna Fontoura n . 144, militar/ solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy..;
(Qualificação "ex-officio ', n. 8), 10 zona.
ABDIAS BAPTISTA DE ARAÚJO (2.181), filho de Gentií
Homem de Araújo e de Engracia Regina de Araújo, nascido a 17 de agosto de 1893 em Caicó (Estado do Rio
Grande do Norte), residente Ceará n. 29, militar, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andar a h y . (Qualificação ''ex-officio", n . 4), 10 zona.
JOSÉ BERNARDO DE SOUZA SENNA (2.182), filho de Fran*
cisco Bernardo de Senna e de Josepha Maria de Seixna,
nascido a 11 de setembro de 1888 na Parãhyba, residente
General Bruce n. 63, militar, casado, com domicílio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
"ex-officio", n . 77), 10* zona.
NELSON DIAMANTINO DE MENDONÇA (2.183), filho ds
José Silvino de Mendonça e de Cândida Celsa Mendonça,
nascido a 22 de março de 1909 no Districto Federal, r e sidente praça Sete de Setembro n. 333, servente, -solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. „(Qualificação "ex-officio", n. 686), 10» zona. .
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JwÀu TAVARES MELLO (<J.i84., filho d e üoão Américo Tavares de Mello c d c j l o s a Amélia Tavares, nascido a 24
* de novembro de 1898, m Goyana (Estado de Pernambuco), residente HyppoiHo da Costa n. 60, militar, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipai de Andarahy. (Qualificação "ex-officio";, 8' zona,
OSWALDO DE ASSIS GOMES (2.185), filhu de Benedicto da
Trindade Gomes e de Maria de Conceição Gomes, nascido
a 17 de abril de. 1939 em Tiradontes (Estado de Minas
Geraes), residente á Avenida Pedro I n. i 11,.militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andaraby. (Qualificação "ex-officio", n . 17), 10 zona,.
JOSÉ NEPOMUCENO DE,ALMEIDA (2.186), filbo d João
Nepomuceno cie Mello' e de Maria Amélia de Almua. nascido a 11 de março de 1890 em São José da Lage (Eslado
de Alagoas), residente Alegria n . 179, militar, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal-de Andar a b y . (Qualificação "ex-officio", n . 18), 10 zona.
JARBAS DA CONCEIÇÃO PARADA (2.187), filho de Rodrigo
. Luiz Parada e de Alzira Borges Parada, nasedio a 13 de
agosto de 1911.no Districto Federal, residente Castro Alves n. 160, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, n . 65). 10 zona.
JOSÉ SOARES DOS SANTOS (2.188), filho de Antônio Soares
dos» Santos « de Joaquina Soares dos Santos, nascido a 21
de março de 1899, em Belém (Estado do Pará), Reaiengo
— Estrada João Silva n. 16, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy ..(Qualificação-"ex-oíficio", n. 2.342), 14 zona.
ALBERTO AMARANTE PEIXOTO DE AZEVEDO
(2.189),
filho de Joaquim Caracioli Peixoto de Azevedo e de Emilia Amarante Peixoto de Azevedo, nascido a 13 de maio
de 1901, em Cuyabá (Estado de Matto Grosso), residente Senador Furtado n. 129, militar, casado, com d o micilio eleitoral no districto .municipal de Andarahy.
(Qualificação requerida), 8* zona.
MANOEL GOVENTINO DA SILVA (2.190), filho de Goventino Fidelis da Silva e dc Maria Pedro da Silva, nascido
a 2 dc julho de 1899 em Limoeiro do Norte (Estado de
Pernambuco), residente Ricardo Machado n. 52, casa 1,
militar, casado, com-domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio", n. 12),
7' zona.
JOSÉ CARLOS (2.191), filho de Hilário Lopes e de Maria
Francisca Lopes, nascido a 8 de dezembro de 1894, E s tado do Rio Grande do Sal, militar, casado, com domi»
cilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, r e s i dente á ruã Visconde de Niçtheroy n . 76. (Qualificação "ex-officio", B . E . 18, 9 zona.)
EDGARDO RODRIGUES VEIGA (2.192), filho de Álvaro
Nunes Veiga e de Maria José Rodrigues Veiga, naseido
a 9 de janeiro de 1911, em Fortaleza, Estado do Ceará,
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy, residente á avenida Pedro II
n . 239. (Qualificação "ex-officio", B . E . n. 1, 7 zona.)
GELBERTO SATURNINO ALVIM (2.193), filho de Manoel
Ezequiel Alvim e de Maria Amélia Alvim, nascido a 23
de dezembro de 1908, em São Salvador, no Estado da
Bahia, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto* municipal de Andaraby, residente á rua do Mattozo n. 111. (Qualificação "ex-officio", B . E . n . 17,
9 zona.)
CARLOS^ DE ALMEIDA TORRES (2.194), filbo de Augusto
Cezar Peres Torres e de Emilia de Almeida Torres, nascido a 27 de setembro de 1894, no Districto Federal,
miliíar. casado, com domicilio eleitoral no districto de
Andarahy, residente á rua Dias da Cruz n. 109. (Q.ualificaçuo "ex-oft'icio", B . E . n . 31, 7 zona.)
BENEDICTO CACILHAS (2.195), filho de Joaquim Francisco Caci.lhas p de (lloüidp Assis 'Oacilhas, nascido a 5 de
janeiro de 1900, no Districto Federal, militar, casado,
com domieiiio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua Antunes Maciel n. 92, VI. (Qualificação "ex-officio", B . E . n . 7, 8 zona.)
MAXIMINTANO ALVES TORRES (2.195), filbo de 'José Cândido Torres e de Jurandina Maria do Espirito Santos,
nascido a 7 de setembro de 1903, em Inhambuque, no
Estado da Bahia, miliíar, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto de Andarahy. residente á rua São Christovão n . 210: (Qualificação "ex-officio", B . E . n. 13,
10 zona.)
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MARIA BORGES (2.197), filho de José Augusto da Silva
Pontes e dc Phiiomena Silva Pontes, nascido a 3 de
março. de 1909, em Marianna, no Estado de Minas Geraes* funccionaria publica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal dc Andarahy, residente á
rua São Francisco Xavier n. 541, casa 10. (Qualificação "ex-offieio", 7" zona."
ALZIRA MENDES (2.198), filha de Olympio Mendes e de
Maria Mendes,, nascida a 3 de agosto de 1903, em 'Mira-- cèma, no-Estado do Rio de Janeiro, funccionaria publica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rüa São Januário n. 269..
(•Qualificação "ex-officio", B . E. n. 4, 7 zona.)
EURÍCO CAPITITLINO DE BARROS (2.199), filho de Capi• "' tulino Joaquim dos Santos e de Maria Augusta de Lima,
nascido a 18 de maio de 1905, no Estado de Alagoas,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy residente á rua Pará n . 62, casa 13.
(Qualificação "ex-officio", B. E . n. 9, 10 zona.)
ADELINO MARTINS MENDES (2.200), filho de Manoel Martins Mendes e de Maria de Oliveira, nascido a 18 de fevereiro de 1895, em Portugal, garagista, casado, com
domicílio eleitora! no districto municipal de Andaraby.
(Qualificação "ex-ófficio", B . E. 73, n. 44, 8 zona.)
JOAQUIM PEREIRA DA SILVA (2.201), filho de Floriano
Pereira da Silva e de Martha Maria da Conceição, nascido a 26 de fevereiro de 1899, no Districto Federal,
operário, solteiro, -com domicilio elitoral no districto
municipal de Andarahy, residente á rua dos Artistas
n. 95. (Qualificação "ex-offieio", B . E . 73, n. 365, 8
zona.)
AUGUSTO DE SOUZA SOMBRA .(2.202), filho de Antônio
Sombra e de Maria Angélica.ds Souza Sombra, nascido
, a 2.2 dc abril de 1894, em Quixadá.vno Estado do Ceará,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral de Andarahy,
residente á avenida 28 de Setembro n. 238. (Qualificação requerida, B. E . n. 615, 8 zona.)
JOÃO PEREIRA FRANCO (2.203), filho de João Pereira
Franco e de. Maria Joaquina Pereira, nascido a "22 de
março de 1903, no Estado de Minas Geraes, operário,
casado, cem domicilio eleitoral no districto municipal
de Andaraby, residente á rua Deltra n. 163 fundos.
(Qualificação "ex-officio", B . EV 73 n. 397, 8 zona.)
ROGÉRIO ALVES FERREIRA" (2.204), filbo de Joaquim
Ferreira e de Perpetua Alves Ferreira, nascido a 14 de
abril de 1908, no Estado do Rio de Janeiro, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de - Andarahy, residente á rua Barão de São Francisco
Filho n. 114. (Qualificação'"ex-officio", B . E . 73, n u mero 934. 8 zona.)
LUIZ JOStó GOMES (2.205), filho de Augusto Luiz Gomes
e de Laura Cardozo Gomes, nascido a 16 de novembro
dc 1909. no Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andaraby, residente á rua Souza Franco n. 132. (Qualificação requerida, B . E. n. 1.629, 8 zona.) .
PERICLES CAMERON (2.206), filho de Euriped.es Cameron
e de Elvira dos Santos Cameron, nascido a 23 de novembro de 1913, no Districto Federal, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andaraby, residente á rua Visconde Santa I z a b e l n . 69. (Qualificação requerida, B. E . -n. 908, 8í zona.)
'JOS)i VIVIAM (2.207), filho de Antônio Viviani e de Luiza
Viviani, nascido a 15 de setembro de 1900, no Estado
de São Paulo, commercio, casado, com domicilio, eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente, á rua
Paula Britto p.i 85. casa 8. (Qualificação requerida, B.
E . n. a.594,-6, zona (antiga.)"
MANOEL HENRIQUE ARMAGA - (2.208), filho de Francisco
Henrique e de Antnnia Emilia, nascido a 21 de agosto
de 19.12, no Districto Federal, operário, solteiro, com
'domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy,
residente á rua Senador Pompeu n. 6. Qualificação
requerida. B. E\ n. 906, 8* zona.i
.-OCTAVIO ROMANO (2.209), filho de Maria Romana Duque,
nascido a 20 do novembro de 1910, em Faria Lemos, no
Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, coni ' d o micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy,
residente á rua Visconde de Abaetó n. 131. (Qualificação requerida, B . E . n, 906, 8 zona.)
DEMETRIO ATHAYDE DE ALLELUIA
(2.210),- filho de
Luiz Athayde Alleluia e de Leopoldina Maria Athayde,
nascido a 21 de novembro de .1894, no Estado da Bahia,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
;
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de Andarahy, residente á rua da Harmonia n. 94, casa
16. (Qualificação "ex-officio", B . E.
73 n. 183, 8
zona.i
i
MARIO TAVARES (2.211), filho de Lúcia Tavares, nascido
a 14 de novembro, de 1912, em Campos, Estado do Rio
de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy, residente á rua
Torres Homem n. 154. (Qualificação requerida, B ; E .
ri. 1.048, 8 zona.)
II11.D Eli 11 AN IX) PAULINO DA SILVA (2.212), filho, de E u gênio Paulino da Silva e de Celina de Oliveira Silva,
nascido a 18 de junho de 1905,. no Districto Federal,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
. municipal de Andarahy, residente á rua Thomaz Rabello n. 9. (Qualificação "ex-officio", B . E . 73, n u mero 374, 8 zona.)
FRANCISCO MARQ.UES. DA COSTA BRAGA JÚNIOR (2.213),
filho de Francisco Marques da Costa Braga e de Adelaide Tasso Maciel Braga, nascido a 17 de março de 1901,
no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio .eleitoral no districto -municipal de Andarahy, residente á rua José do Patrocínio n. 32, casa 3 . (Qualificação requerida, B . E . n . 611, 8 zona.)
CLARINDO FERNANDES DE SOUZA (2.214), filbo de Antônio Fernandes Souza e de Maria Fernandes Souza,
nascido a 12 de agosto de 1909, no Estado de Minas Geraes, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto emunicipal de Andarahy, residente á rua Souza
Franco n. 12. (Qualificação "ex-officio", B . E . n. 73,
8 zona.)
JOÃO EVANGELISTA DOS SANTOS (2.215), filho de Laurindo Anselmo dos Santos e de Carolina Maria de São
Pedro, nascido a 3 de julho de 1892, no Estado da Bahia,
. operário, 'solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. residente á rua Luiz Guimarães n . 27. (Qualificação "ex-officio", B . E . .73 niiimero 370. 8 zona.)
NOEMIA FERREIRA (2.216), filha de Severo Ferreira e de
Maria Ferreira da Cunha, nascida a 6 de março de 1911,
no Distrito Federal, operaria, .solteira, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente
á rua Botucatú n . 206. (Qualificação requerida, B . E .
n. '1.840, 8 zona.)
JUSSARA DOS SANTOS FERREIRA (2.217), filho de João
• Martins dos Santos e de Joanna Miquelina dos Santos,
nascido a 9 de maio de 1910, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal deA Andaraby. (Qualificação requerida, B . E .
D. 1.838, 8 zona.)
IRENIO DA SILVEIRA DUARTE
(2.218), filho de Pedro
da Silveira Duarte e de Donaria da Silveira Duarte,
nascido a 12 de março de 1904, em São Felix, no Estado do Rio de Janeiro, commercio, viuvo, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente
. á rua Mendes Tavares n. 12. (Qualificação requerida
B . E. n. 623, 8 zona.)
RAMIRO DIAS (2.219), filho de Ramiro Nogueira e de Paulina. Nazareth Nogueira, nascido 'a 14_ de maio de 1901,
no Estado do Rio de Janeiro, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy,
residente á travessa Tenente Coronel Bruno n. 39.
(Qualificação "ex-officio", B. E . 73. n . 195, 8 zona.).
JOSE' SOARES MOTITINHO (2.220), filho de Bernardo Moutinho e de Etelvina Soares dos Prazeres, nascido a 3 dc
setembro de'1912, no Dislricto Federal, residente a Avenida 28 de Setembro n. 29, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação requerida n. 1.044, 8 zona). ~,
a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

a

RENATO DE ALBUQUERQUE LIMA (2.221), filho de José
Albuquerque Andrade Lima e .de .Carmen de Albuquerque .Lima, nascido a 28,de agosto de 1912, em Cidade de
Peffi, Estado do Amazonas, morador á rua Visconde de
Itamaraty n.. 7, commercio, solteiro, com domicilio elei' toral no districto m u n i c i p a l ' d e Andaraby. (Qualificação requerida, n. 1.609, 8 zona).
MARIO DA SILVA LEAL FILHO (2.2.22), filbo de Macario
da. Silva Leal e de Zulmira da Silva Leal, nascido a 11
de abril de 1910, no Districto Federal, residente á rua
Miguel Ângelo n. 77, operário, solteiro; com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andaraby. (Qualifi«ação "ex-officio" B . E . 73, ri. 134, 8 zona).
ÁLVARO DOS SANTOS LIMA (2.223), filho de José dos Santos Lima e- de Fortunata Maria da Silveira, nascido, a
11 de abril de 1899, no Districto Federal, residente á rua
a

a

(
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Francisco Ennes n. 52, motorista, casado, com domicilie eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida, B . E . 16 n . 7.703, 6 zona. (antiga) .
WALDEMAR FERNANDES TOVAR "(2.224), filho de João
Fernandes Alves Tovar e de Violeta Moreira Tovar,
nascido a 25 de outubro de. 1909, no Districto Federal,
residente á rua D. Zulmira n. 22, commercio, solteiro, com
domicílio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação requerida, n . 1.054, 8 zona).
MANOEL JESUS AMARAL (2.225), filho de José Pereira do
Amaral e de Maria da Conceição, nascido a 20 de maio
de 1909 no Districto Federal, residente á rua Pereira
Nunes n.. 88, commercio, solteiro, com domicilio eleito-.ral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
requerida n. 901, 8 zona).
JOSEVDE SOUZA VALLE (2.226), filho de João de Deus
Reis Valle e de Leonor de Souza Valle, nascido a 20 de
fevereiro de 1908, no Districto Federal, residente á rua
Hermenegildo de Barros n. 17, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação "ex-officio", B . E . 73, n. 178, 8 zona).
MIGUEL ANTONIO SANTOMAURO (2.227"), filho de José
Nicola Santomauro e de Maria Thereza Santomauro, nascido a 27 de maio de 1901, no Districto Federal, residente á rua Barão de Cotegipe n. 88, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificaçã.o requerida, n . 91.168, 6 zona
(antiga).
GUILHERME GARCIA PERES (2.228), filho de Virgílio Garcia Gonçalves e de Paula Peres Carranca, nascido a 29
de .julho de 1901, no Districto Federal, residente á rua
Petrocóchino n . 67, casa 6, portuário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação reouerida. n. 10.442, 6 zona (antiga).
FRANCISCO RODRIGUES DE AZEVEDO
(2.229), filho de
Joaquim Rodrigues' de Azevedo e de Francisca Maria de
Souza Azevedo, nascido a 29 de agosto de 1909, no Districto Federal, residente â rua Pereira Nunes n. 16, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy. (Qualificação requerida n. 2.084,
8 zona).
MANOEL MACHADO DE SOUZA (2.230), filho de Francisco
Machado de Souza e de Custodia Maria da Conceição,
nascido a 4 de fevereiro de 1888. Estado de Minas Geraes, residente á rua Pedro Américo n. 40, operário, ca• sado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
' Andarahv.
(Qualificação "ex-officio" B . E. 73, n u mero 119. 8 zona).
MANOEL MAIA DO NASCIMENTO (2.231), filbo de Quirino José do Nascimento e de Antonia Alves do Nascimento, nascido a 30 de dezembro de 1902. Estado de Pernambuco, residente á rua Retiro n. 47, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação "ex-officio", B . E . 73, 8
zona).
SYLVIO MARCONDES MACHADO (2.232), filho dc José
Octaviano Marcondes Machado e de Herminia Sampaio
Machado, nascido a 7 de fevereiro de 1907, no Districto
Federal, residente á rua Gonzaga Bastos n. 435, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida n. 1.612,
8 zona).
,
CRENOLINO JOÃO DOS REIS (2.233), filho de José do Patrocínio Reis e de Julia Maria da Victoria, nascido a 15
de março de 1897, Estado do Espirito Santo, residente
á rua da Gamboa n. 25-A, operário,-solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação "ex-officio" B . E . 73, n. 415, 8 zona).
MELCTADES MARTINS TEIXEIRA (2.234), filho de Antônio
Pinfo Teixeira e de Emilia Martins Teixeira, nascido
a 10 de junho de 1912, no Districto Federal, residente
á rua Theodoro da Silva n . 115, operário, ca.sado, com
domicilio eleitoral no districto municipal dc Andarahy.
(Qualificação requerida n . 9.167, 6' zona (antiga).
MANOEL SILVEIRA (2.235), filho de Francisco Silveira
Filbo e de Rosa Silveira, nascido a 14 de abril de 1913,
no Districto Federal, residente á rua Vianna Drummond n. 84, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
nc districto municipal de Andarahy. (Qualificação "exofficio" B . E . 73, n. 136, 8 zona).
NILO RUBIN SANTANNA (2.236), filho de Antônio Sanf
Anp-i e de Maria SanfAnna, nascido a 10 de outubro de
a
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1906 Estado do Rio de Janeiro, residente á rua sõuza
Franco n . 08, operário, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação "exoíficio'* B . E . 73, n. 165, 8 zona).
PEDRO . Í A C I N T I K J DE ALMEIDA (2.237), filho de José J a cintho de Almeida e de Adelaide Carlota de Almeida,,
nascido a 13 de junho de 1895, no Districto Federal, r e sidente á rua Maria José n. 166, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto m u n i c i p a l d e Andarahy.
(Qualificação "ex-officio", B . E. 73), n . 539, 8 zona).
MANOEL DOMINGOS ROSA (2.238), filho de Constantino
Rosa e de Maria lzabel Rosa, nascido a 1 de janeiro de
1901, Estado de Minas Geraes, residente á rua Leopoldo
n. 135. operário, casado, com domicilio, eleitoral no d i s tricto municipal de Andarahq. (Qualificação "ex-officio B. E . 73, n . 38, 8 zona).
JOAQUIM RUMUALDO (2.239). filho de José Romualdo e
de Vicencia da Conceição, nascido a 1 de junho de 1900,
no Districto Federal, residente á rua Visconde de São
Vicente n. 32, operário, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação r e querida n. 3.192, 6 zona (antiga).
AVELINO RIBEIRO MEIRELLES (2.240), filho de Joaquim
Ribeiro. Meirelles e de Justa Moreira de Souza, nascido
a 25 de setembro de 1909, no Districto Federal, residente á rua Torres Homem n . 274, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação "ex-officio" B. E . 73, n. 322, 8 zona).
ANTONIETTA DOS SANTOS SILVA (2.241), filho de Antônio dos Santos e de Florinda dos Santos, nascido a 6
de abril de 1899, no Districto Federal, residente â rua
Barão de Cotegipe n-. 204, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
ÍQualificação "ex-officio" B. E. 73, n . 241, 8" zona).
ALEINO FERREIRA DE MATTOS (2.242), filho de Júlio
Ferreira de Mattos e de Felismina Ferreira Paschoa,
nascido a 15 de novembro de 1908, na Parãhyba do Sul,
Estado do Rio de Janeiro, residente á . r u a Theodoro da
Silva n. 55, commerciante, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
requerida n. 2.089. 8 zona).
CECÍLIA DE JESUS TEIXEIRA (2.243), filho de Francisco
de Assis e de Angelina de Jesus, nascido a 10 de novembro de 1888. Estado de Matto Grosso, residente á rua
Visconde de Santa lzabel n. 56, operaria, viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação "ex-officio" B. E . 73, n . 432, 8" zona).
AUGUSTO DE ATHAYDE RANGEL (2.244), filho de José
Francisco, do Rego Rangel e de Fiavia de Athayde Rangel, nascido a 28 de agosto de 1891, em Maceió, Estado
de Alagoas,, residente á rua Theodoro da Silva n. 87,
despachante municipal, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação r e querida n. 10:401), 6" zona (antiga).
ANTÔNIO FRANCISCO COELHO DE ALMEIDA (2.245), filho dc Francisco José Coelho de Almeida e de Maria
Miranda Nogueira de Almeida, nascido a 29 de dezembro de 1892, em Campos, Estado do Rio de Janeiro, r e sidente á rua Visconde de Abaeté n. 114, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy. • (Qualificação requerida n. 10.446, 6",
zona (antiga).
VIVALDO NOBRE LEÃO VELLOSO (2.246), filho de Marcos
Muniz Leão Velloso e de Izaura Nobre Leão Velloso,
nascido a 1.0 de abril de 1893, Estado de São Paulo, r e sidente á rua Industria n. 18, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação "ex-officio" B . E . 73, n. 459), 8 zona).
IBERA' MARQUES BARREIROS (2.247), filho de João Marques Barreiros e de Maria da Gloria Oliveira Barreiros, nascido a 5 de Março dc 1908, no Districto Federal,
residente á rua José Bonifácio n. 205, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andar a h y . (Qualificação "ex-officio B . E . 73 n. 338), "8
zona).
JOAQUIM THEOPHILO DE AZEVEDO CRUZ (2.248), filho
de João Antônio de Azevedo Cruz e de Adelaide Lobo de
Azevedo Cruz, nascido a 30 de janeiro de 1900, Estado
do Rio de Janeiro, residente á rua Luiz Barbosa n . 25,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
E . 73, n. 494, 8 zona).
OSWALDO PEPICON (2.249), filho de Manoel Antônio Pepicon e dc Argentina Dias Pepicon, nascido a 8 de setema
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5
Leal e de Esther Bentes. Leal, nascida a 2-de setembro'
tuuano da-Roeha^u. 2 2 , commercio, casado, com domiFrancisco Filho n . 221*, operário, casado, ^com "domicicilio eleitoral nò' distrieto municipal de Andarahy.
lio eleitoral no districto municipal de Andarahy.. '-.ÍQua(Qualificação requerida n. 11.271, 6 zona (antiga).
lificação "ex-officio" B . E". 73, n . 480).
-'
CAM1LLO ROGÉRIO LABANCA (2.263),' filho de Domingos
JO-SE' VIEIRA DA SILVA (2.250),: filho de José Vieira da •
Antônio Labanea e de Maria José Marona, nascido, a 2
Silva e de Christina Vieira da Silva, nascido a 15 de sede agosto,de 189S, no Districto Federal/residente á( rua
tembro de 1895, Estado do Rio de Janeiro, residente á
Emilia Sampaio n. 25, commercio, casado, com domicirua Visconde de Santa lzabel n. 56, operário, solteiro,
lio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Quaeom domicilio eleitoral no districto municipal dc Andalificação requerida n4 616, S z o n a ) .
í
r a h y . (Qualificação "ex-officio" B : E . 73, n . .426, 8
LUIZ DA SILVA BRAGA (2.264),-filho de'Narciso Pereira
zona).
•
'
Braga Cerqueira e de Amélia da Silva Braga, nascido a
MANOEL DA.SILVA (2.251), filho de José Neves da Silva o
22 de julho de 1894, no Districto Federal, residente á
de Genoveva da Silva, nascido a 1 de janeiro, de 1886,
estrada D . Castorina n . 2, a p . 10, commereio, casado,
Estado de Matto Grosso, residente na Quinta do Caju
com domicilio eleitoral no districto municipal de Ann. 56, operário, casado, com domicilio: eleitoral no disdarahy. (Qualificação requerida n . 166, 3* zona). !
tricto municipal dè Andarahy. (Qualificação "ex-offiDJALMA PEREIRA GURGEL- (2.265), filho de Alberto P e c i o ' B . E . 73, n . 177, 8 zona).
reira Gurgel e de Leonor Xavier Gurgel, nascido a 21
APPARICIO SILVEIRA DOS PASSOS- (2.252), filho de Ande agosto de 1912, no Districto" Federal, residente' á
tônio Rolas dos Passos e de Maria Leopoldina Passos,
rua Vise. de Abaeté n . 123, electricista, solteiro, com donascido a 4 de junho de 1912, em Florianópolis, Estado
micilio e l e i t o r a l n o districto municipal de Andaraby,
de Santa Catharina, residente á rua Barão de S. F r a n (Qualificação requerida n . 887, 8° zona)."
cisco Filho n . 435, casa 3, typographo, solteiro, -com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. rVANIIOE' DA VEIGA MARTINS (2.266),-filho de Francis(Qualificação requerida n. 11.290, 6 zona (antiga).co de Paula Martins e de „Judith da Veiga Martins,
JOÃO LOPES RODRIGUES (2.253), filho de Antônio Lopes
nascida a 26 de novembro de 1913, no Districto Federal,
Rodrigues'e de Maria Lucinda Lopes Rodrigues, nasciresidente á avenida 28 de Setembro n . 287, casa 13, esdo a '23 de julho de 1909, no Districto Federal, residentudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
te á rua Visconde de Itauna n . 3.1, operário, casado, com , .. . municipal de Andarahy. . (Qualificação requerida n u domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. mero 2.027, 8 z o n a ) . "
•
;
(Qualificação, "ex-officio" B . E . 73, n . 315, 8 zona).
WALDEMAR TOLEDO (2.267), filho de• Marcionillo Corrêa
ÁLVARO RODRIGUES FERNANDES (2.254), filho de José •
Toledo e de Anna Paula de Souza Toledo, nascida a 29
Rodrigues Fernandes e de Manoela Fernandes, nascido
de março de 1913, no Districto Federal, residente á rua
.
a 26 de maio de 1911, no Districto Federal, residente á
Justiniano da Rocha n . 152, commercio, solteiro, coni
rua Maria Paula n . 6, operário, solteiro, com domicilio
domicilio eleitoral no 'districto municipal de Andarahy.',
eíeitoral no districto municipal de. Andarahy. (QualifiQualificação requerida n. 2.030, 8 " zona).
carão requerida n . 10.024, 6 zona (antiga).
'
JOÃO.MARTINS MENDES (2.268), filho de Antônio Martins
GENARO MARTORELLI (2.255), filho de Carlos Alberto
Mebdes e de Lucilia Martins Mendes, nascido a 23 de ,
Martorelll e de Antonia" Maria Matorelli, nascido a 31 de
abril de 1909, no Districto Federal, á rua Maia Lacerda
•Janeiro de 1901, no Districto Federal, residente á rua
n. 83, 2 andar, commercio, solteiro, com domicilio elei* Barão de Mesquita n . 999, operário,, solteiro, com d o toral no districto municipal de A n d a r a h y . (Qualificação
micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy,
requerida n . 894, 8 zona.)
(Qualificação "ex-officío B . E' 73 n . 191, 8 zona).
ANTÔNIO JOSÉ FERNANDES (2.269), filho de Manoel AntoGILDA ACCIOLI DE BRITTO (2.256), filho de Álvaro Aenio Fernandes e de Maria Ramirez Fernandes, nascido a
cioli de Brito e de Marianna Faria Accioli de Britto,
14 de novembro de 1910, no Districto Federal, rua Itanascida a 9 de fevereiro de 1912,. no Districto Federal,
, pirú n. 241, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
residente á rua Visconde de Santa lzabel n. 287, domesdistricto municipal de Andarahy. (Qualificação "ex-ofcio", B . E . , 73, n. 86, 8 zona.) , tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy", (Qualificação requerida numero
NOÉ
JUSTINO DOS SANTOS (2.270), filho de Manoel J u s t i 2.041, 8 zona).
. no dos Santos e de Luiza dos Santos, nascido a 14 de j a ATTILIO BATTISTELLA (2.257), filho de Olivio Battistella neiro de 1884, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, rua
e de Emma Battistella, nascido a 26 de maio de 1892, na
D . Amélia n. 24, operário, casado, com domicilio elei. Itália,'residente á rua Theodoro da Silva n. 346, guartoral no districto municipal de de Andarahy. (Qualificada-livros, casado, com domicilio eleitoral no districto
ção requerida n. 10.300, 6 zona (antiga.)
municipal de A n d a r a h y . (Qualificação requerida n u - BENIGNO LUNA DA SILVA (2.271), filho de João Eugênio
mero 2.140, 8 zona).
Luna da Silva e de Cândida de Rezende, nascido a 15 de
AUGUSTO MEIRELLES
(2:258), filbo de Pedro Augusto
janeiro de 1910, no Districto Federal, rua Itapirú n u Meirelles e.. de Esperança - Rosalia de Meirelles, nascido
mero 58, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
a 1 de-janeiro de 1898, Estado do Rio de Janeiro, residistrict municipal de Andarahy. (Qualificação "ex-offidente á rua D r . Jobin n . 98, operário, solteiro, com docio"," B. E . , 73, n. 82, 8" zona.)
micilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. WALDEVINO XAVIER DA PAZ (2.272), filho de José F r a n (Qualificação "ex-officio" B . E . 73, n. 45, 8 zona).
cisco Xavier e,de Ceeilia Marques da Silva, nascido a 8
MARTIN HO DÈ OLIVEIRA (2.259), filho de Pedro Paulo de
de fevereiro de* 1912, no Paraná, á rua Morillo.n. 48, ope. Oliveira "e de Anna Barboza de Jesus, nascido a 24 de
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i dezembro de. 1893, .Estado do Maranhão, residente á rua
cipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio", B . E . , 73,
Borda do Matto n . 131, operário, casado, com domicilio
n . 21, 8 zona.-)
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualifi- VICENTE VERLANGIERE (2.273), filho de Francisco Vercação "ex-officio" B . E . 73, n . 517, 8" zona).
langiere Filho e de Maria Berlerine Verlangiere, nascido
CLAUDIONOR BLANCO (2.260), filho d e Zeferino Bianco
a 9 de março de 1912, em S. Paulo, rua Gomes Braga n u - e de Julia Maria da Conceição, naseido a 7 dé novembro
mero 31, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
de 1906, no Districto Federal, residente á rua Emilia
districto municipal de Andarahy. (Qualificação "ex-offiSampaio n. 15, commercio, solteiro, com domicilio eleicio", B . - E . 73, n . -258, 8 zona.)
toral no districto municipal de Andarahy. (Qualifica- MANOEL FRANCISCO ALVES (2.274), filho de Jerònymo
ção requerida n. 9.849, 6 zona).
Francisco-Alves e de Maria Maximilia Trindade, nascido .
MARITELLA PONTES DE OLIVEIRA (2.261), filha de João
a 31 de julho de 1887, no Estado do Rio, rua Nicolau Mo. Pedro de Oliveira e de lzabel Barbosa de Oliveira Ponreira n. 30, operário, casado, com domicilio eleitoral no
tes, nascido a_ 20 de março dé 1891, Estado de Pernamdistricto municipal de Andarahy. (Qualificação "ex-offibuco, residente á rua Magalhães Castro n. 224, casa 21,
cio", B . E . , 73, n. 272, 8 zona.)
operaria, casada, com domicilio eleitoral no districto SAMUEL DE OLIVEIRA (2.275), filho de João Barreto dc
municipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio" B .
Oliveira e de Alexandrina Albuquerque de Oliveira," nasE . 73, n. 470, 8 zona).: cido a 3. dè setembro de 1903, no Districto Federal, rua
FRANCISCO INNOCENCIO LABANCA (2.262), filho de DoTheodoro da Silva n . 387, operário, solteiro, com-domicilio eleitoral no district municipal de Andarahy. (Quamingos Labanea e de Maria José'Marona, nascido a 29 de
lificacã "ex-officio", B . E . , 73, n . 275, 8 zona.)
julho de.1894, no Districto'Federal, residente*á rua J u s a
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AMARO CAJUEIRO RODRIGUES (2.276), filho de Cecília
José Rodrigues e de Rita Cajueiro Rodrigues, nascido a
19 de setembro de 1911, em Pernambuco, rua Leopoldo
n . 268, operário, casado, com.domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de Andaraby. (Qualificação "ex-officio",
B . E . , 73, n . 81, 8" zona.)
MARIO CASTELLO BRANCO (2.277), filho de Francisco
.d'Abreú Castello Branco e de Maria Soares Castello Branco, nascido a 22 de setembro de 1890, no Districto F e deral, r u a B . S. Francisco Filho n. 222, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação requerida n . 1.600, 8 zona.)
&RISTIDES MAIA (2.278), filho de João Gonçalves Moreira
Maia e de Henriqueta Alexandrina Xavier, nascido a 3
de julho de 1887, no Districto Federal, rua Lavradio n u mero 157, operário, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio". B. E . , 73, n . 337, 8 zona.)
MARIA DA CONCEIÇÃO RODRIGUES (2.279), filha de João
Rodrigues e de Julia da Conceição, nascida a 25 de abril
de 1898, no Districto Federal, rua Barão de Mesquita n u mero 817, sobrado, domestica, solteira, com domicilio
eleitoral not districto municipal de. Andarahy. (Qualificação requerida, 8 zona.)
ARNAUD PINHEIRO GOMES (2.280), filho de Annibal Gomes
e de Guiihermina Costa, nascido a 30 de junho de 1912,
no Districto Federal, rua Major Ávila n . 112, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Andarahy. (Qualificação requerida n. 1.045,
8 zona.)
HILDA DE PAULA (2.281), filha de Ernesto Alves de Paula
e de Tranquilina da Fonseca de Paula, nascida a 4 de
dezembro de 1907, no Districto Federal, rua Santa Luiza
n . 101, profesora, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. {Qualificação requerida n. 2.081, 8 zona.)
TANCREDO DOS SANTOS MELLO (2.282), filho de Nabor
Fernandes de Mello e de Palmyra dos Santos Mello, nascido a 2 de fevereiro de 1901, no Districto Federal, rua
Araújo Lima n. 28, jornalista, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida n. 8.855, 0 zona, antiga.)
LUIZ JOSÉ TOUZA HEREDER (2.283), filho de Francisco
Touza Casellas e de Amparo Hereder Garcia nascido
a 15 de abril de 1905, no Districto Federal, rua Torres
Homem n. 181, commercio, casado, com domicilio eleitora! no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
requerida n. 10.435. 6 zona, antiga.)
MANOEL CASSIANO COSTA (2,284), .filho de Tassiano J a cintho da Costa e de Ambrosina Lúcia da Conceição., nascido a 27 de janeiro de 1905, no Estado do Rio de J a neiro, rua D r . Jobim n. 98, operário, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação "ex-officio", B . E . , 32, de 15-2-933,
6 zona, antiga.)
NOEMIA VEIGA (2.285) filha de Luiz Francisco da Veiga e
de Emerenciana Augusta Gomes da Veiga, nascida a 7 de
maio'de 1891, no Districto Federal, rua Porto Alegre n u mero 47, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida
n . 2.040, 8 zona.)
BENJAMIN MARQUES SUZANO (2.286), filho tíe Francisco Antunes da Costa Suzano e de Maria Joaquina Marques Suzano, nascido a 31 de março de 1880, no Estado do Rio de Janeiro, rua Barão de Mesquita n. 360. operário, viuvo,' coni
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação "ex-officio", B. E . , de 15-2-933, 6 zona.)
antiga.)
MARIA DE LOURDES CANEDO SIMAS (2.287), filha de Demostenes da Silva Simas e de Antonietta Canedo Simas,,
cida a 17 de agosto de 1912, no Districto Federal, rua
Luiz Gama n . 14, easa 9, domestica, solteira, eom domicilio-eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida n. 2.091, 8 zona.)
JUVENAL BAPTISTA DA-ROCHA (2.288), filho de Alfredo
Baptista da Rocha s de Albertina Baptista da Rocha, nascida a 18 cie agosto de 1912, no Districto Federal, rua
Leopoldo n . 28, operário, solteiro, com domicili eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
"ex-officio", de 15-2-933, 6 zona, antiga.)
CLEOPATRA SALLES SIMAS (2,289), filha de Horacio Paulo
do Rego e de Isaura Sara do Rego, nascida a .31 de maio
de 19Ó2, no Districto Federal, rua Luiz Gama n. 14, casa.
9, funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoa
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ral ro dislricto municipal de Andarahy. (Qualificação
reouerida, 8 zona.)
RANOLPHO RODRIGUES DA SILVA (2.290), filho de Alfredo Rodrigues da Silva e do Maria da Conceição, nascido
a 4 de abril de 1913, no Estado do Rio de Janeiro, rua
Leopoldo n . 26, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no district municipal de Andaraby. . (Qualificação
"ex-officio", de 15-2-933., 6 zona, antiga.)
ANTONIO ÁVILA BITTENCOURT (2.291), filho de Jorge
Ávila Bittencourt e de Herminia Ávila Bittencourt, nascido a 30 de setembro de 1893, no Districto Federal, rua
Gomes Braga n. 64, operário, casado, com domicilio elei«. toral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação
"ex-officio", de 15-2-933. 6 zona, antiga.)
DULCE PEREIRA D'AZEVEDO (2.292), filha de Antônio P e reira d'Azevedo e de Dulcemira de Oliveira Mattos, nascina a 14 de abril de 1916, no Districto Federal, rua Antônio Salema n. 69, domestica, solteira, com domicilio
eleitoral no distrticto municipal de Andaraby. (Qualificação requerida a. 1.625, 8 zona.)
a

a

a

a

SEBASTIÃO DE OLIVEIRA (2.293), filho de Joaquim de
Oliveira e de Nevelina de Oliveira, nascido a 21 de j a neiro de 1913, no Districto Federal, travessa Santos Rodrigues n. 20, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação "exofficio", B . E . . 60, n. 1.987, 8" zona.)
AMANDIO DA COSTA AZEVEDO JÚNIOR (2.294), filho do
Amandio da Costa Azevedo e de Maria das Dores Costa
Azevedo, nascido a 19 de outubro de 1912, no Districto
Federal, rua Souza Franco n. 18, operário, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação "ex-officio" de 15-2-933, 6 zona. antiga.)
JOSÉ FERREIRA DA COSTA (2.295), filho de Francisco
Ferreira da Costa e de Deolinda Maria da Costa, nascido
a 5 de abril de 1899, no Districto Federal, rua D r . Niemeyer n . 112, casa 7, operário, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio, B . E . , 66, n . 1.275, 8 zona.)
MANOEL FERREIRA GOMES (2.296), filho de Manoel Pedro
Ferreira e de Eulina Ferreira Gomes, nascido a 30 de outubro de 1900, no Estado de Minas Geraes, rua Leopoldo
n . 22, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio,
B . E . , 63, 8 zona.)
ALCIDES DE MOURA BRAGA (.2.297), filho de Francisco
Galvão de Braga e de Emilia de Moura Braga, nascido a
6 de março de 1903, no Estado do -Rio de Janeiro, rua
Visconde de S. Vicente n . 144, casa 6, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Anda- .
r a h y . (Qualificação "ex-officio", de 15-2-933, 6 zGna,
antiga.)
JOÃO DA SILVA (2.209), filho tíe Calixto Francisco de Magalhães e de Maria das Dores Silva nascido a 11 de maio
de 1910, no Estado de Minas Geraes, operário, solteiro,
com domiiclio eleitoral no districto municipal de Andarahy, rua Pelotas" n. 77. (Qualificação ex-officio
—
B . E . 66, n. 980, 8 - zona.)
EUCLYDES DB ARAÚJO E SILVA (2.299), filho de Oscar de
Araújo e Silva e de Emilia de Araújo e Silva, nascido a
3 de julho de 1907, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andarafy, rua Paula Britto n. 54. (Qualificação
cx-officio — B. E. de 15 de fevereiro de 1933 — 0 zona (antiga.)
JOÃO DA COSTA (2.300), filho de Praxedes Rosa. nascido
em 21 de novembro de 1880, no Estadc de Minas Geraes,
. operário, casado, com domicilio eleitorai no districto municipal de Andarahy, residente á rua Leopoldo n. 26.
(Qualificação ex-officio — B . E . de 15 de fevereiro de
1933, 6 zona (antiga.)
PAULO LOUREIRO (2.301), filho de Jerònymo Loureiro e de
Elisa Salgado, naseido a 7 de janeiro de 1916, no Districto Federal, operário, solteiro, cem domicilio eleitoral
no distjricto municipal de Andarahy, residente a rua B a rão de Mesquita n . 922. (Qualificação ex-officio — B .
E . de 15 de fevereiro de 1933, 6 zona( antiga.)
MANOEL MIRANDA MACHADO (2.302), filho de Francisco
Miranda Machado e de Rosa Miranda Machado, nascido
a .25 de outubro de 1-910, no Estado do Rio de Janeiro),
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no' districto
municipal de Andarahy, residente ã rua Gomes Braga
n . 2 1 . Qualificação ex-officio — B . E . de 15 de fevereiro de 1933, 6" zona (antiga.)
a
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.1901. em Minas Geraes, residente á rua Theodoro da
RUFJ.NO .GOMES JÚNIOR (2.303),- filho cio. Rufino Manoel
Gomes e de' Glyseria Gomes, nascido ai?8" de outubro dè
Silva n.. 381, casado, domicilio eleitoral no Andarahy,
.1890, no Districto Federal, jornalista, casado, com domi' (qualificação-"ex-officio" -o 32. — 8 zona.
•''
cilio eleitoral no districto^muriiçipal de'Andarahy, resi- PEDRO BARROSO. (2.317), filho de Júlio César Barroso e de
dente á rua Mendes Tavares n . 37 (Qualificação reque-Maria dè Souza, nascido em 26 de junho ce 190*2, no
rida, n. 2.039,' 8 zona-.) '
.' '.
' '.'•• ~; •'' - *
Districto Federal, residente á . r u a Gomes Braga m. 45,
ÁLVARO RODRIGUES (2.304), filho de Antônio Rodrigues -3B'
colteiro. domicilio eleitoral no Andarahy,
(qualificação
de Palmyra Rodrigues, nascido a 27 de setembro de 1904','
'"ex-ofíicio" B. E , 32, de 15 de fevereiro de 1933'-*•
no Estado de Minas Geraes, 'operário, casado, com domi8 zona).
' • • ' • . • , •
- '
cilio eleitoral no districto municipal de- Andarahy, resi- ADALBERTO PARREIRAS (2.318), filho de Alfredo Arthur
dente á rua Leopolodo n. 260. (Qualificação ex-òfficio —
cia Silva Parreiras e do-Elina Grahoud Parreiras, nascido
B . E de 15 de fevereiro de 1933, 6 zona..(antiga).
em 6 de março de 1891, em Niçtheroy, Estado do Rio da
Janeiro, residente á rua Alvim numero 131, commercio^
ANTONIO GOMES (2.305), filho de^ManoefGiroefra'de Maria
domicilio eleitoral no Andarahy, (qualificação requerida'
da Conceição, nascido a 8 de março de 1909, no. Districto
B . E. n. 2.029) — 8 zona.
•
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis"' tricto municipal- de Andarahy, residente á rua Bella n u - ' MOACYR JON1N ROHE (2.319), filho de John Lindolphol
Guilherme Rohe e de Laura Maria Janin Rohe, nascidos
mero 339. (Qualificação éx-officio — B . E . de.15 de fecm 24 de dezembro, do 1905, no Districto Federal, resi-1
vereiro de 1933, 6 zona (antiga.)
dente á Travessa João Affonso n. 60, c|14, dentista, ca-NILZA CANEDO SIMAS (2.306), filha de Demosthenes Simas
sado domicilio eleitoral no Andarahy, (qaulificação i c e de Antonietta Canedo Simas, nascida a 9 de novembro
querida B. E . n . 2.082) — 8 zona.
de 1915, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andaraby. (Qua- MANOEL DUARTE. (2,320), filho de "Manoel Duarte e de"*.
Luciana de Souza" Moreira, nascido em 24 de dezembro
lificação requerida, n-. 2.037, 8 zona.)
de 1894, em Minas Geraes, residente, á rua General Silva
NEWTON SOARES DE LIMA NETTO (2.307), filho de.AntoTelles n. 21, operário, solteiro, domicilio eleitoral no
nio de Lima Netto e de D . Honorina Soares Teixeira, nasAndaraby, (qualificação "ex-officio" B . E. n . 3 2 ) . — '
cido a 1 de abril de 1910, no Estado de Miuacs Geraes,
8 zona.
"
dentista, solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu- ANNIBAL SIMÕES DE MATTOS (2.321), filho de Manoel
nicapal de Andarahy, residente á rua Torres Homem nuSimões, de Mattos e dc :Anría da.. Conceição de Mattos,
mero 46. (Qualiifcação requerida,-n. 1.055, 8 zona.)
nascido em 6 de maio d e 1910, no" D. Federal, residente
JOSE' FRANCISCO DA SILVA (2.308), filho de Manoel F r a n á rua Paula Britto n . 24, operário, solteiro, domicilio
cisco da Silva e dc Rosa Conceição da Silva, nascido a 29
eleitoral no Andarahy, (qualificação "ex-òfficio" B . E .
de abril de 1916, no Estado do Rio de Janeiro, operário,
n . 32, de 15 de fevereiro de 1933) . — 8" zona.
solteiro, com domicilio' eleitoral no districto municipal ATALIBA PEREIRA (2.322), filho de Roque Pereira e de
de Andarahy, residente á rua José Vicente n . 6 1 . (QuaOrita Maria da Conceição, nascido em 29 de julho de
"lificnção ex-officio — B , E . de 15.de fevereiro, de 1932,
1908, no Rio de. Janeiro, residente á rua J o b i n - n . 17,
6* zona (antiga.; ' .
.
.
operário, solteiro, domicilio eleitoral no Andarahy, (qua- AN TO N 1.0 * M A N OEL PIRES (2.309), filho de Sebastião Manoel
lificação "ex-officio" B . E . n . 32, de 15 de fevereiro
Pires e de Escolastica Galdina Pires, nascido a 12 do
üe 1933). — 8 zona.
marco de 1906, no -Estado de Minas 'Geraes, operário, sol- MARIA DA ROCHA VIANNA (2.323). filha de Alfredo da
teiro, como domicilio eleitoral no districto municipal de
Rocha Vianna e de Maria Laçares Vianna, nascida em
Andaraby, residente á rua D r . Mendes Tavares n . 2 1 .
2 de dezembro de 1914, no Districto Federal, residente
(Qualificação ex-officio — B . E . de 15 de - fevereiro de
á rua Luiz Barbosa n. 23, commercio, solteira, "domicilio
1933, 6 zona (antiga.)
. "•
'
eleitora] no Anrlarahy. (qaulificação requerida B . E.*
OLGA FEEREIRA LEIGEY (2.310). filha de Euzebio de Paiva.
n . 2.026). — 8 zona.
Leigey e dc Carolina Lopes Ferreira Leigey,-nascida a 17 PAULO MENDES RIBEIRO (2.324), filho de Alipio Mendes
cie-maio de 1889, em Niçtheroy, Estado d'o Rio.de Janeiro,
Ribeiro e de Maria do Carmo Pimentel Ribeiro, nascido
. ' domestica, desquitada, com domicilio eleitoral no disem 20 de junho de 1899, no Districto Federal, residente
tricto municipal de Andarahy, residente á rua Alice nuá rua São Francisco Xavier n. 487, c|l,
(qualificação
mero 34. (Qualificação requerida, n . 1.057, 8 zona.)
"ex-officio" B . . E . 11. 32, de .15. èe fevereiro de 1933).
ALCINO "PINTO FALCÃO (2.311), filho de Alcino Felix Marti— 8 zona,
nho Falcão e de Angelina, Pinto Falcão, nascido a 30 cie .VICENTE SIERO GOMES (2.325),,filho de João Siero Gomes
'* agosto de 1915, no Districto Federal, professor, solteiro, '*, e de Esperança Gomes, nascido em 22 de janeiro de
com domicilio eleitoral rio districto municipal de Anda1395,. ém Minas Geraes, residente á rua Theodoro da
rahy, residente à avenida 28 de ^Setembro n . 277. (Qua*.
Silva fí'. 351, operário, casado, domicilio eleitoral no
lificação requerida, n . 2.031, 8* zona.)
Anrlarahy, (qualificação "ex-officio" B . E , n. 32, de
EVARISTO PEREIRA DA SILVA (2.312), filho„dé José da
- 15 de fevereiro de 1933). — 8Szona.
Silva Pereira e dc Maria Augusta Pereira, nascido a 29 de
MARQUES PEREIRA (2.326), filho de Manoel Marjaneiro de 1903, no Estado -do.'Rio de Janeiro, operário, JOSE'ques
Pereira e de Adelaide Maria Vaz, nascido em 7 'de
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
agosto de 1907, no Districto Federal, - residente á rua
Andarahy, residente á rua Theodoro" da Silva n. 351.
.Paula Britto n. 84, • operário, casado, domicilio eleitoral
(Qualificação ex-officio — B . E . de 15 de,fevereiro de
.'
. n o Andarahy, (qualificação "ex-officio" B . E.. nume- 1933.6' zona (antiga.)
"
: -v. -„'
ro. 32, de 15 de. fevereiro de 1933) . — 8 zona.
ADAYLTON GOMES CORRÊA (2.313), fiiho de José Corrêa e LUIZ GAVANELLAS FERNANDES .(2.327), filbo de Consde Carmen Gomes Corrêa, nascido a 6 rie março de 1914,
tantino Amadeu Cavanellas' e de Ludovinã" Fernandes,
no Estado do Rio.de Janeiro)., operário,, solteiro, com do' nascido em Sl de agosto de 19H, no Districto Federal,
micilio eleitorai no districto municipal de Andaráliy," r e residente á rua Ernesto de Souza n. 36, (qualificação
sidente* á rua Souza Franco n . 18. (Qualificação ex-offi- requerida. B , E. n. 10.318). — 8 zona antiga,
cio — B . E . de 15 de fevereiro de 1933, 6 zona (antiga.)
ALTAIR GOMES (2.314), filbo de Simplicio Luiz de S',uza e de LUIZA FERREIRA LEGEY (2.328), .filho de Eusebio de
Paiva Legey e^de. Carolina Lopes Fercira Legey, nascido
- Anna Gomes, nascido a 29 de janeiro de. 1915, no Districto
,em 9 do junho' de 1890, na Capital Federal, residente á
Federal, operário, solteiro, com domicilio. eleitoral • no
rua Alice n. 341, domestica, solteira, domicilio no
districto municipal de Andarahy," residente á rua Gomes
.Andarahy, (qualificação requerida B . E . n. 1.056). —
B r a g a . n . 25. (Qualificação ex-officio — B . E. de 15 de
8 zona.
fevereiro de 1933. 6* zona íantiga.)
GUSTAVO MOHRSTEDT JÚNIOR (2.315), filho de Gustavo OCTAVIANO JOSE' ANTUNES (2.329), filho do Bernardino
José Antunes, e "de Anna Rosa da Enearnação, nascido
Mohrstedt e cie Margarida Mohrstedt, nascido a 10 do j u em 2 de fevereiro de 1886,' no Rio de Janeiro, residente
nho de. .1916, no Districto Federal, operário, solteiro, com
á ' r u a Leopoldo'n. 170, operário, viuvo, domicilio no
domicilio eleitoral" no" dislricto munieipal de Andarahy,
Andaraby,, (qualificação "ex-officio" B . E.. n . 32, de
residente á rua Dr. Mendes Tavares n , 17. ÍQualificação
15' de fevereiro de 1934).. — 8 zona. .
ex-officio — B . E . de 15 de fevereiro de 1933, 6 zona
MANOEL LAVRADOR- (2.330)'. filho de Manoel Lavrador e
(antiga.)
•
*
de- MSiria' Lavrador, nascido em 26 de julho de 1873,
JOÃO BAPTISTA ALVES (2.316), filho de. Antônio Barrado
em Sofoc&ba, Estado de São Paulo, residente á rua Torn d.' Rosa Agostinho Alves, nascido em 22 de "janeiro do
a
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re-s Homem n . 34, operário, casado, domicilio, eleitoral
no Andarahy, (qualificação eleitoral requerida B . E .
n . 11.276). — 6 zona antiga.
ANNIBAL JOSE' (2.331), filho de Francisco Manoel e^de
Maria Theresa, nascido em 18 de maio de 1896, cm
São Paulo, residente á rua Torres' Homem n. 3 4 , operário, casado, domicilio eleitoral no Andarahy, (qualificação "ex-officio B. E. n. 32, de 15 de fevereiro de
1933). — 6" zona antiga.
ARTHUR MARQUES RODRIGUES- (2.332), filho de Arthur
Marques Rodrigues e de Alcina Mendes, nascido em 8
de junho de 1913, no Districto Federal, residente á rua
Leopoldo n. 32, (qualificação "ex-officio" B . E . ri. 32;.
— 6" zona antiga.
JOÃO AIARTINS (2,333), filho de Antônio Martins o de
Cecília Perpetua Júnior, nascido em 21 de outubro de
1904, na Capital Federal, residente á rua "Visconde de
Abaeté n. 16, (qualificação requerida B . E. 32, numero 893". — 9 zona.
HORACIO DIAS DA COSTA (2.334), filho cie Joaquim D i a s f
da Costa e de Maria das Dores Costa, nascido em 1 de'*
dezembro de 1888, no Districto Federal, residente á
rua Gomes Braga n. 47. operário, casado, domicilio
eleitoral no Andarahy, (qualificação "ex-officio" B . E.
n . 33, oe 15 de fevereiro de 1933) . — 6 zona.
JUDITH DA VEIGA MARTINS (2.335), filho de Luiz Francisco aa Veiga e de Emerenciana Augusta Gomes da
Veiga, nascido em 8 de fevereiro de 1880, no Districto
Federal, residente* á Avenida 28 tíe Setembro n. 287,
cji3, domestica, casada, domicilio eleitoral no Andarahy,
qualiliCrieão requerida B. E. n. 2.028). — 8 zona..
THALE3 SAMPAIO (2.336), filho de Aureliano de Oliveira
e cie Fausta de Oliveira Sampaio, nascido (sm 8 de fevereiro de 18:13, em Riachuelo, Estado de Sergipe, r e sidente á rua de Santa Isabel n. 56, commerciante, casado, domicilio eleitoral no Andarahy. (qualificação requerida B . E. n. 2.0.87). — 8 zona.'
RENEE LOPES AMARANTES (2.337), filho de José Lopes
da SiJva e de Antonia Souza Lopes, nascido em 2 de
setembro de. 1912, no Pará, residente á rua Ministro Viveiros de Castro n. 123, operário, casado, •» domicilio
eleitoral no Andarahy, (qualificação "ex-officio" B . E.
n. 32. de 15 de fevereiro de 1933. — 0 zona (antiga) .
AMADOR JOSE' DOS SANTOS (2.338), filho de Amador José
dos Santos e de Maria Carlota dos Santos, nascido em
14 de julho de 1907. no Rio do Janeiro, residente á rua
Souza Franco n. 128, operário, casado, domicilio eleitoral
no Andarahy, (qualificação requerida B. E. n. 2.142).
— 8 zona.
LUIZ DOS SANTOS COELHO (2.339). filho de Luiz Fernan• des Coelho e de Carmen dos Santos. Coelho, nascido em
3 de abril ce 1911, -no Districto Federal, residente á
rua Manoel Lucas n. 62, operário, soPeiro^ (qualificação "ex-officio B . E . n . 32, de 15 dc fevereiro*de
1933). — 6 zona antiga.
•HELIOS DALTRO RODRIGUES, (2.340), filho de Anniba! Xavier Rodrigues e de Alice Daltro Rodrigues,
nascido em 28 de setembro de 1906, no Districto F e deral, residente á rua Gonzaga Bastos n. 378. oommercioi,solteiro, domicilio eleitoral no Andarahy, (qualificação requerida B . E . n . 2.033). — 8 .zona,
ALBERTO DIOGO MAGUADO (3.341), filho do Manoel
Teixeira e de Dionysia Rosa, nascido em 27 cie setembro de 1894, em Porlugal
(naturalizado), residente á
rua- Visconde de Abaeté, funccionario*publico, solteiro,
. domicilie- eleitora] no Andarahy, (qualificarão requerida
B. E. ng 1.0-49. — 8 zona.
JOÃO PEREIRA SODRE' (3.342), filho"' cie Cesario Pereira
Sodré e de Honoria Maria da Conceição, nascido em 20
de julho de 1905, em Nova Friburgo, Estado do Rio de
Janeiro, residente á rua São Francisco Xavier n. 242,
operário, solteiro, domicilio leitoral no Andaraby, (qualificação "ex-officio" B. E. n. 32, de 15 de fevereiro
de 1933). — 6 zona (antiga).
MANOEL MELLO (2.343), filho tíe Francisco Antônio da
- Silva Mello e Felicidade Leite Mello,' nascido em 6 de
fevereiro de 1885, em .Portugal, residente á rua Bom
Retiro n 615, operário, casado, domicilio eleitoral no
Andarahy, (qualificação
eleitoral '•ex-officio'-' B. E .
n. 32, de 15- de fevereiro de 1933). — 6 zona.
ARMANDO CORRÊA (2.344), filho de Eugênio Severino dos
tSan'os e de dustodia Corrêa, nascido eon 21. de janeiro
do 1913, no Districto Federal, residente ú rua D. F r a n a
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cisca u. 53, casa 3, operário, solteiro, domicilio eleitoral no Andarahy, (qualificação "ex-officio B . E . numero 32. de 15 de fevereiro de 1933). — 6 zona.
GERALDO DE OL1BEIRA VIANNA (2.345),. filho de Georgina Vianna e de Genoveva Custodia dc Jesus, nascido
• em 3 de novembro de 1909, no Estado de Minas Geraes,
residente á praça Delta n . 62, casa 4, operário, solteiro,
domicilio eleitoral no Andarahy, (qualificação "ex-offioio B. E, n . 32, de 15 de fevereiro de 1933). — 6,
zoua* (antiga).
JUVENAL MANOEL DOS SANTOS (2.346), filho de Roque.
Manoel dos Santos e de Maria Luiza da Conceição, nascido em 15 tíe dezmbro de 1895, em Cantagallo, Estado
do Rio de Janeiro, residente á rua Souza Franco n . 40,
motorista., viuvo, domicilio eleitoral no Andarahy, (qualificação requerida B. E . n. 10.317). — 6 zona (antiga) .
PAULO DE VASCONCELLOS (2.347), filho de Pedro de
Vasconcellos e de Iva de Vasconcellos, nascido em 25
de janeiro de 1905, no Districto Federal, residente á
rua Dr. R e g o Barros n. 99, operário, solteiro, domicilio
eleitoral no Andarahy, (qualificação "cx-officio B. E.
73 n. 345). — 0" zona.
AFFONSO JAGUARIBE MALDONADO (2.348), filbo de Joaquim Guilherme dc Souza Leitão Maldonado e Anna
Flora Jaguaribe Maldonado, nascido cm 21 de março de
1893, em Santos Dumond, Estado de Minas Geraes, r e sidenÍ3 ú Avenidr 28 de Setembro n . 346, commercio,
casado, domicilio eleitoral no Andaraby, (qualificação
requerida B. E. n . . 1 0 . 4 4 9 ) . — 0 zona.
OLAVO DA CUNHA RABELLO (2.349), fillio de Tancredo
da Cunha Ferreira Rabello e de Carlola da Cunha F e r reira Rabello, nascido em 24 de janeiro de 1886, em
Serre, Estaco de Minas Geraes, residente á rua São
Francisco'Xavier n. 4 12, operário, solteiro, domicilio
eleitoral tío Andarahy, (qualificação "ex-officio" B . E ,
n. 32, de 15 de fevereiro de 1933. — 6 zona (antiga).
IRINEU DOS SANTOS LOPES (2.350), filho de Paulino
Ferreira. Lopes e de Georgina dos Santos Lopes, nascido etni 22 de agosto de 1905, no Districto Federal, r e sidente á rua Uranos n. 1.128, operário, solteiro, domicilio eleitoral no Andarahy, (qualificação . "ex-officio B. E. 73. n. 458). — 8 zona.
EUCLYDES PEREIRA ALVES (2.351), filbo de José Luiz
Alves e de Maria Pereira Alves, nascido em 24 de julho
tíe 1912, no Rio de Janeiro, residente â rua do Propósito
n. 48, operário, solteiro, domicilio eleitoral no Andaraby, (qualificação "exofficio" B. E. 73, n. ' 4 4 8 ) . —
8 zona,
WILSON BORGES DA CUNHA AYALA (2.352), filho de
Viíaüno da Cunha Ayala e de Emilia Borges da Cunha
Ayala, nascido em 14 ce março de 1914, em Cataguases,
Estado de Minas Geraes, residente á rua S. Francisco
Xavier n. 24.2, operário, solteiro, domicilio eleitoral no
Andarahy, (qualificação "cx-officio" B. E. n, 32. de
15 de fevereiro de 1933) — 6 zona '(antiga).
HELENA ORTIZ (2.353),' filha tíe Leopoldo José Ortiz e de
Josepha Ortiz, nascido em 18 tíe dezembro de 1906, em
Matto Grosso, residente á rua Torres Homem n. 56. commercio,casado, domicilio eleitoral no Andarahy, (qalificação requerida B . É . n . 622) . — 8 zona.
LUIZA LOPES (2.354), filho de José Lopes da Silva e de
Antonia de Souza Lopes, nascido em 12 de dezembro de
1908, em Beléim, Estado do Pará, residente á rua Dr».
Mar a Porlella n. 59, casa 18, operário, solteiro, domicilio eleitoral uo Andarahy,
(qalificaeno
"cx-officio"
B. E . n . 32, de 15 de fevereiro dc 1933). — 6 zona
(antiga).
JOÃO ANTONIO FERNANDES (2.355), filho de José dos
Santos Fernandes c de Maria do Carmo, naseido em
25 de janeiro de 1.901, no Disricto Federa!', residente
á rua Souza Franco n . 107, casa 1, operário, ca.sado,
domicilio eleitoral no Andaraby, (qualificação requerida B . E . n. 892). — 8 zona.
JOSE' MESCENA RODRIGUES (2.350). filho de João do
Dons Mescena e de Rita Maria da Conceição, nascido em
6 de janeiro dc 1901, no Estado de Alagoas, residente á
rua Silveira Martins n. 164, operário, solleiro, domicilo
- eleitoral n« Andarahy, (qualificação "ex-officio" n. 32,
de 15 de fevereiro tíe 1933). — 6 zona.
JOSE BRISTOL (2.357), filbo de Adolpho Bristol e de
Laura Loureiro' Bristol, nascido em 16 de abril de 1909,
no Districto Federal, residente á rua Senador Eusebio
a
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Í. . 'JS. ü;)í:'••;!•;(;, so-Uciro. d-v^i-çüi-,; ci^U^mi no AndEÍra- MAXIMIT.IANO- I I J ü t E f n A GUIMARÃES
( 2 . 3 7 1 ) , • fiUu- 'i«
raliy.,
((| i.i .il'ic%v5.j '•£-s*--'t;*}iv<
íi L. Ti,- n . íiJíl) .
Antônio Jtisé f e r r e i r a Guimarães e. rfe Adelina Giíüna8 7.0 a a .
mes. :ia--:c:!Ío :.: lft i?o novembro de 1-911 no Districto l'*edaral, residente d rua Mendes Tavares n . 2 4 , comuiír*SEBASTIÃO DE MELLO (2.358)..""filho rie Manoel Mello c cie
cio, casado, com d o,-nic.il; o' eleiloral no districto m u n i Amélia cie.Mello, nascido a 27 de agosto dc iíiW, no
cipal de Andaral/y. (ôutilificcção requerida, o.
Z.Hi),
-Estado de Mims Geraes, residente á rua Telcmacc n . 100,
8*
20113.
operário, casado, domicilio eleitoral no Andarahv, (quaHELTÍNA 1>A RO-1HA V1AN-NA ( 2 . 3 Í 2 ) , filha de Alfredo ida
. lificação "ex-oíficio" B . E . 73, n . 167).. — S" zona.
Rocha Viarmi c cie Maria Lagares Vianna,nascida a 2 5 do
JOSE' BAPTISTA PORTELLA
(2.35.9), filho de 'Francisco
alífií dc l ! f j " no Jjisiricto Federal, residente ã ruaTd»
Araújo Portella o,"do -Thereza Araújo Portella. nasíioo
- Carioca n. 18, commereio, solteira, com- domicilio eii.-.iem 13 de" fevereiro de 1898, em São Salvador, Estado .la
toial no districlo municipal do Andaraby, (Qualifisatá*
Bahia, residente á rua Jardim Zoológico n ; 64,'cammerrequerida, n . 1 . 0 2 8 ) , 4 zosa.
\
cio, casado, domicilio eleitoral no Andarahy,' (qualificação eleiloral no Andarahy, .(qualificação ' reque-iria ANDRií RIBEIRO MACHADO (2.373), filho da Vò-i;* !t',hf.ro
Machado e de Amélia Ferreira, nascido a 11 de abrilJd»
B . H . ' « . '8.1132). — 6" .zona í a n t i g a ) . .
1904 no Districlo Federal, residente á "tia V-alerio n . °-2,
AMELIO CÉSAR ROSA (2360), filho-de Cesario César Rosa
operário, casado, com "domicilio eleitoral no districto olue de Rosa.!:na César da . Rosa, nascido em í de setemnicipal de Asdaraby. (Qualificação requerida, n. 2 . 0 8 , 3 ? ,
bro de 1827. nu Estádio de Minas Geraes, resi.den;e - rua
zona.
*
]
-Baronesa dc Crngwayana n . 51, operário, casado, domicilio eleitora) no. Andarahv. (qualificação
• i'x-bfücio" W A T K W . O O ALVIM T O S T E S fj.STi), filho cie Jos-é AÍVJKÍ
Tostes e de Ubaldina Moraes Tostes, nascido a 2 do fel i . &. 73. n. ac) —"H"- aouu
vereiro de 1913 e m Miraceiria (Estado da Rio do Jas-ii• WAUJEMIRO JOSTl' DOS SANTOS '2.36:1). filho dc. Benlo
rc). residente & rua Jardim Zoológico n . 72, esUtdante,
José dos Bardos e de Ma-ia da Prc/Jarte. nascido em 5 tíe
soiteirc, c o m domicilio eleiloral no districlo m u n i ; i n a l dc
maio de íWM. o> Districto -Federal, residente á rua BaAnda--nby. (Qualificação r e q t e T i d a , n . 635). 8* zona. ronezu rio ü m g n a y a n a n. 54. operário,, solteiro, domicilio
eleitoral n o Andrn-rdiv, (aualificnçro "éx-of ficio" B E . DAGOBERTO PEREIRA DOS SANTOS LISBOA ( 2 . 3 7 5 ; , fdha
de í)«!irifjiie José Lisbo.Jr.nior e dc Carolina Pereira dos
• 73.. n. 218) . — - 8"
zmvu.
8onio.« Lisiioa nascido a 1 5 de julho de 189-4, em P e t r o HENRIQUE NAKCfMKXTÓ (2.362)-, filbo de Raul Francisco
polis vEsiano do Rio da Janeiro), residenle á rua Urú~
Braga e de Carolina Rodrigues- Nascimento, nascido em
guayann n . 154, casa 9, opegjrro, 'solteiro, com domicilio
• 16 de setembro de ,18^6, ,uo Districto Federal, resi dou te
' eieítorrd no distrjeto municipai de Andaraby. (QuaÜfi,-í rua Andarahy 'ii. 31, operário, solteiro: domicilio
caçso ^'cs-oflicio", B . E . 32, 1 5 - 2 - 9 3 3 ) , «* zona (aneleitora! no" Andarahy, (qualificação "exofficio" B . E .
7li. n. ZiS) .. — 8* zona.
jOCÈLVÁi* MARTINS DA COSTA (2.370), filbo de Arthur
AUGUSTO COELHO DE CARVALHO (2.363), filbo de José
Piinenla da Costa e de Francisca Martins da Costa, nasciRodrigues *dc Carvalho e de Fauslina Maria de Carvalho,
d o a 5 d e de outubro de 1907", no Districto Federal, openascido em 20 tíe julho de 1890, no Districto Federal,
r á r i o , solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u residente á rua Bernardino u . 17, (qualifwac^a "exnicipal d o Andarahy. residente á rua Ffcrreira Pontes
of ficio'"B. E . 73: n. 348). — 8" zona.
íi. 80. (Qualificação ex-officio — B. E. 73, n. 331. 8"
GENTILE RAN-AURO (2.364), filho de Sabbato Romano o de
zona.)
Romano Mnvaujdola passiie,. nascido a 20 de outubro de MANOEL GONÇALVES MARTINS (2.377). filno de José Goni-ívs,. em Minas Geraes, residente á rua Leopoldo p . 43,
çalves Martins e dc Maria Rosa Martins, nascido a 17 de
operado,, solteiro, com domicilio eleitora! no ái$U :-cto
junho de 1895. no Distrieto Federal, operário, casado,
.municipal da Andarahy. (Qualificação "ex-oífJcUT.B. &
coni domicilio eleiloral no Oistricto municipal do Anda73. n. 283).. 8" /.ruis.
raby. residente ã rua Leopoldo n. 121. (U-.ialificação caERIGIDA ftANABRO (2,305), fiina de Sai/bata lUmaure t de
ofi\'.cio — B . R. 73. n. 3 3 4 , H" acna.)
Marii.ngioia Pas.vilé, nascida a 20 de outubro de .1903 em JULJO ' C A P P E L L E T T 1 ' CALDAS ^ 2 . 3 7 8 ) , filho de Leandro
Mitws Gecaes, residente á rua Leopoldo n . 43, operaria,
Caldas e de Alzira Cappelletti, nascido a 5 de julho dc
solteira, com domieiiio eleitoral- no distrieí-u municipal
1 9 0 9 . no Districto Federal, serventuário ca Justiça, cora
de Andarahy. (Qualificação "ex-officio", B . E . 73),. n u - * . domicilio eleitoral no districto rn.unicip.al do Andaraby,
me.ro 284), 8 zona-..
residente á rua Theodoro tia Silva n. 468, casa 10. (QuaGILBERTO SOARES DE ALMEIDA (2.35-6), t i l b de Manoel
lificação requerida o. 8 . 8 5 1 , d zona.)
'
\
S-jii-i-tíS de Am*eid*- e, d« Amancía •Ms.eedo, nascido a 29 d o Z A I R A
THEREZA- GONÇALVES (2.379L füba de Antônio
- setembro de- í'S0S no -Districto- Federal, residente á rna
"aiainjcí Gonçalves Júnior e cie Jasepliina Mwcaccj GonConselheiro'Corrêa n. 53; opeiario, soltrorro, com domiç a h T - i , nascida a 20 de agosto de- 1912, no Eslado de'São
cilio, eleitoral r o districto municipal de Andarahv. ÍQun-Paulo, do nommercio, com domicilio eleitoral no distrieto
lificação- "ex-ofíRTú-", B . E . 32, 15-2-933), 6 zona (a&nmuiCpal do, Andarahy, residente á rua Barão de Mesiigi. .
.
quita Í 98-1. (Qualificação "requer.ida n. 2 . 0 - 3 8 , 8 ' zona.)'
V.ÍÁJ. SILVEIRA DA ROSA (2.367), fiiho de Luiz Pereira da WALDEMAR P A U L O MADEIRA (2.390), fillio de Mãíioel
Paulo Madeira -e de• Maria Gomes Macieira, nascido a 12
Rosa e de Lydia Silveira d» Rosa, nascido a 12 de de- rie fevereiro dc 19.06, no Distrieto Federai, operário, ca-,
zembro de 1914, em. Rio Bonito (Estado do Rio de Ja«
s.-vio, com domicilio eleitoral no dMricío municipal do'
neiro). resi-oetife á rua Visconde de Santa Isabel n . 142,
.An.-'->..•-.;liv. i-esidcntc 4 rua Padre Nobre n. 170. (Qualiftcontado?, solteiro, coni' domicilio eleitoral no dislricto
r.-x"Ac cx'--fficio
— B. E. 72, 1 5 - 2 - 9 3 3 , '6* zona (antiga.)
municipal' á& Andaraliy. (Qualificação requerida, nu-,
mero 2.145"), 8.' zona-.
s M'0::KJO.DOURADO rs.ssi).
.
. DÉBORAH Dá. SILVA LYDIA (2.368), filho de Gernlrlmo AN\A LhTlCfA J\(K11;E-ÍBA DOURADO (2.382) .
Antônio- da Silva Lydia é de Emilia Marims iLydia, nas- C Â N D I D A R A B E I . L O C A V A L C A N T I ( 2 . 3 8 - 3 ) .
cido a 1 de janeiro de- 1.892 no Districto Fodreal, resi- DVONliSH) SOARES ( 2 . 3 8 5 ) , filho de Orlando Soares e dc;
dente a rna Tojprea Homem n . 72, -funecionario namuei- /
Georgetie lVAvilla Soares, nascido a 16 r/e junho de 1 9 0 6 ,
püi coni ãom<ciiio ntoittonX no 'districto inunii r
t
Oi) 3>ístj-icto Federa), do commercio, solteiro, eom domi-'
Andaraby. (Qualificação requerida, n 2 4\ , *•
cilio eleitoral n o districto municipal do A n d a r a h y , resiAATONTO DA SILVA JORGE (2.360),. t-iino dn J<u, .
i i
<Jc-;:rk> á rua Alice cie Figueiredo n. 9 2 , r.iioa I I . (Qualie de Maria da Sirva, nascido a.2 ée a b n l de 191o no Rio
ílr ; c à o rftquericfa n . ' 11.502. 6. zona a n t i g a . )
de Janeiro, t&s-iucute a rua Barão de Tom Rctn u 28, ERNESTO PEREIRA DE MELLO (2.385), filho de Fortunato
operário, solteiro, com domicilio elri'o il .<
, fs
Pcraica dc Mello e de Maria Carmen de. Azevedo Mello,
launíeipat a« Awinfahy, (Q.«aiiÍK-aç»« i \ \
' i~
nascido a 8 cie novembro da 1912, no Dislricto Federal,
ir-era f.ftl.7'-, S*'?Qna.
do commercio, solteiro, COT» domicilio clcitr.val no distíicto
'muT.iripal do Andaraby. residente á rua Barão de Bom
DUL-SE NASCIMENTO DE OLIVEIRA (IZ.r.P, t h .
Retbo n. 9 1 . (Qualificação requerida n. 10.79a, 6 zona
Ic-s Aibei-nai tíe Oliveira-e dc- Emilia ÍSa>c..n«-i''
•' 'antiga.)
v-e-ira; nascida a. 19 de abril de 1913- no )n
deral. restdenferna Souza Franco n 1
e J . A . D Í R B A i S T O S (2.380), filbo de Ju.ão Fonseca Ribeiro Barros
c de.Jardelina da Silveira Bacios, n a s c i d o s 16-dé fevesolteira, cem doinipilio c-leitoral no distrut
i. " I
reiro" de 1905,. no Districto Federal, do. commercio, solAndaraby. (Q^ÚUcaçüo• raquerida, n 1 ». í
. "»»
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
;
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Andaraby, residente á rua Araripe Junvor n. 47 ( Qualinascida a 4 de dezembro do- 1801, em Seria, no Estado
ficação requerida n. 1.492, 8* zona.)
do Espirito hlanto, domestica, casada, com domicilio ciei ARLLXDO FRANCISCO .PORTELLA (2.387), íilho de Antônio
toral no districto municipal do Andarahy. residente á rua
Francisco Portella c de Josephina Esteves Portella, naLeopoldo n. 198. (Qualificação requerida, 6 zona.)
*
scido a 15 de novembro de 1894, em-§apueaia, Estado do JAMIL MASSAUD AL-BICI (2.401), fillio de Massaud Jorge
Rio de Janeiro, do. commercio, solteiro, com domicilio
Al-bici e de Labilc Curi Al-bici, nascido a 2 de julho
eleitoral no districto municipal do Andarany. residente á
de 1912, no 'Districto Federal, do commercio, solteiro,
rua João Coetano n. 145. (Qualificação requerida n. 1.897,
com domicilio eleitoral no districto mun:c,pal do Anda8 zona.)
raby, residente á rua General Galvão u. 148. (Qualifi«VALDEMAR FERNANDES (2.3S8), filho de Diogo Fernandes
cação requerida n. 70, 8 zona.)
e de Dioguina Rodrigues, nascido a 19 d« fevereiro de BERNARDINO MARTINS DE LIMA (2.402), filho de Antônio
1899, no Districto Federal, do commercio. casado, com
Martins de Lima e.de Benevenuta da Penha, nascido a
domicilio eleitoral no districto municipai do Andarahy,
24 de outubro de 1907, eu> Floresta dos Leões.""Eslado
residente â rua Zamcnhoff n. 69. (Qualificação requerida
de Pernambuco, do commercio, solteiro, com domicilio
n. 3.423, 6 zona antiga.)
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, resiANTONIO ABREU (2.389), filho dc Francisco Dias Abreu
dente á rua Barão de S. Felix n. 5 1 . (Qualificação ree de Noemia Dias Abreu, nascido a 21 de abril de 1902,
querida, 8 zona.)
no Districto Federal, do commercio, casado, com domi- OLGANOR BUSTAMANTE (2.403), filho de Antenor. Antônio
cilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, resiBustamante e de Olga de Almeida Bustamante, nascido
dente á rua Alzira Brandão n. 25, casa I . (Qualificação r e a 4 de março de 1915, no Districto Federal, operário, solquerida n 1.713, S zona.)
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do
LEOPOLDINA DE MELLO COITO (2.390), filha de Severiano
Rio-Comprido, residente á rua Luiz Barata u. 159. (QuaPereira de Mello e dc Bernardina de Oliveira, nascida a
lificação requerida, 14 zona.)
30 de setembro de 1875, no Districto Federal, domestica, ca- CECV PINTO (2.404), filha de Fausto José Pinto e de Iracema
sada, com domicilio eleitoral no districto municipal 'o
'Nascentes Pinlo, nascida a 29 do novembro de 1915. no
Andarahy, residente á rua Barão de Mesquita n. 254.
Dislricto Federal, funccionaria municipai, solteira, com
(Qualificação n. 2.220, 8 zona.)
domicilio eleitoral no districto municpal oo Andarahy,
CLAUDULFO PIZON (2.391), filho d Nilo Rudgerio Pizon
residente á rua Rocha Fragoso n. 40. (Qualificação ree de Archangela dos Santos Pizon, nascido a 8 de junho
querida, 8 zona.)
de 1906, em São Luiz, Estado do Maranhão, do commer- LUIZ BÜARQUE GUSMÃO (2.405), filho de Joaquim Buarque
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Gusmão e de Maria Theodomira do Gusmão, nascido
do Andarahy, residente á rua D. Zulmira n. 116. (Qualia 8 de dezembro de 1904. em Porto Calvo, Estado dn
ficação n. 1.493, 8 zona O
Alagoas, do commercio, soiteiro, com domicilio eloil -ral
FRANCISCO ROCHA CORRÊA (2.392), filho do José da Rocha
no districto municipal do Rio Comprido, residente á rua
Corrêa e de Maria Magdálena, nascido a 30 de setembro
Paulo de Frontin n. 32. (Qualificarão requerida, 8 zona.)
de 1898, no Districto Federal, operário, rasado, com do- DIRCE FERREIRA DE PINHO (2.406), filha de Attila de
micilio eleitoral no districto municipal úo Andarahy, r e Pinho e de Judith Ferreira de Pinho, nascida a 20 c'e
sidente á rua Jardim Botânico n. 666, casa 3. (Qualifijaneiro de 1912, no Distrieto Federal, domestica, solteira,
cação n. 3.153, 8 zona.)
com domicilia eleitoral no districto municipal do AndaCARLOS GOMES PEREIRA (2.393), filho de Raymundo Perahy, residente á rua Francisco Manoel D.' 24. (Qualifireira e de Ernestina Mattos Pereira, nasc.do a 9 de julho
cação requerida, 8 zona.)
de 1911, no Estado do Rio de Janeiro, do commercio, ca- RAPHAEL CABRAL 2.407), filho de Beliziario José de Sanla
sado, com domicilio eleitoral no districto municipal do
- Anna e de Domctilia Cabral de S:nit'Anna. nascido a 10
Andarahy, residente â rua Mariz'de Barros n. 473. (Quade outubro de 1912, em Aracaju, Estado de Sergipe, do
lificação ex-officio n. 7.127, 8 zona.)
commercio, solteiro, com domicilio"eleitoral no district'»
JOAQUIM DE AVELLAR ÁVILA (2.394), íi ho de Horacio
municipal do Rio Comprido, residente â rua Francisco
José de Avellar e de Emilia Eugenia de Avellar Ávila,
Eugeno n. 1.101. (Qualificação requerida, 9' zona.)
naseido a 20 de setembro de 1891, em Vassouras, Estado JOÃO XAVIER DA SILVA (2.408), filho de Alfredo Xavier
do Rio de Janeiro, do commercio, solteiro, com domicilio
da Silva e de- Fanny Malveira da Silva, nascido a 2 de.
eleitoral no districto municipal do Andarahy, residente
dezembro de 1903, no Districto Federal, operário, casado,
- á rua dos Artistas n. 64. (Qualificação rfquerida n. 960,
com domicilio eleitoral no districto municipal do Rio
8 zona.)
Comprido, residente á rua Maia Lacerda n 159, casa 4.
JOCELYN PEREIRA DA SILVA (2.395), filho de Accussio
(Qualificação requerida, 8 zona.)
Pereira da Silva e de Ernestina da Costa e Silva, nascido RUY FAGUNDES (2.409), filho de Lucilia Rodrigues Campos,
a 26 de abril de 4909, no Districto Federal, do commereio,
nascido a 17 de janeiro de 1914, no Districto Federal,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
do Andarahy, residente á rua 8-de Dezumbro n. 75 A,
municipal do Andarahy, residente á rua Santa Christina
casa X. (Qualificação requerida n. 1.405, 10 zona.) •
n. 90. (Qualificação requerida, 5 zona.)
ALBERTO WALDEMIRO GEYER (2.396), filho de Guilherme BENEDICTO PINTO DA SILVA (2.410), filho de Rogério
Jacob Geyer e de Clara Angélica Geyer, nascido a 3 de
Pinto da Silva e de Antonia Silvina do Espirito Santo,
novembro de 1899, em Porto Alegre, Estado tio Rio Grande
nascido a 14 de janeiro de 1889, em Campos, Estado do
do Sul, do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
Rio de Janeiro, operário, casado, com dom-eilio eleitoral
no districto municipal do Andarahy. (Qualificação r e no districto municipal do Rio Comprido, residente á rua
querida. 8 ' z o n a . )
Ha 108, Ramos. (Qualficação requerida, 8 zona.)
AMADEU MENDES (2.397), filho de Alberto Furquim Mendes MANOEL THOME' IGNACIO DA ROSA (2.411), filbo de T h o e de Elisa Carneiro Mendes, nascido a 27' de setembro
mé Ignacio da Rosa e de Maria de Jesus, nascido a 14
de 1900, em Rio Branco, Estado de Minas Geraes, guardade outubro de 1904, em Florianópolis (Estado cie Santa
livros, casado, com domicilio eleitoral no districto muCatharina), operário, casado, com domicilio eleitoral
nicipal do Andaraby, residente á rua Barão de Mesquita
no districto municipal de Andarahy, residente á rua Ban. 685, sobrado. (Transferencia.)
rão de Mesquita n. 85, Inhaúma.. (Qualificação requeQUINTINO ALBERTO FILHO (2.398),-filho ce Quintino Alrida n. 1.117, 8 zona.)
berto e de Luciana Alberto Martins, nascido a 5 de julho JÚLIO TEIXEIRA PINTO DE MACEDO (2.412), filho de José
de 1900, no Districto Federal,- operário, casado, com doda Costa Macedo Júnior e de Julia Pinto de Macedo, nasmicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, r e cido a 25 de maio de 1893, em Cabo Frio (Estado do
sidente á rua Peçanha da Silva n 50. (Qualificação reRio de Janeiro),-medico, casado, com domicilio eleitoral
querida. 6 zona.)
uo districto municipal de Andaraby, residente á rua
LUIZ PINTO DA SILVA (2.399). filho de Manoel Pinto da
Haddock Lobo n. 252. (Qualificação requerida, 8*-zona.)
Silva e de Anna Paiva da Silva, nascido a 24 de junho LUIZ GAPELLI (2.413), filho cie Jubo Capelli e de Etelvina
de 1895, no Districto Federal, operário, casado, com doCapelli, nascido a 12 de outubro de 1910, no Districto Femicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, r e deral, do commercio, casado, com domicilio eleitoral no
sidente a rua Maxvvel n. 42. (Qualificação requerida, 6"
districto municipal de Andarahy, residente á rua Douzona.) .
tor Navarro n. 54. (Qualificação requerida n. 1.443, 8
CECÍLIA CALAZANS E BENEVIDES (2.400), filha de João
zona.)
' ,
Chrysostomo Calazans e de Thereza de Freitas Calazans, JOÃO FRANCONI (2.414), filhe de João Franconi e de Maria Teixeira, nascido a 29 de janeiro de 1879, em Raiz
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da Serra (Petropolis— Estado do-Rio de Janeiro), tune»
cionario publico, casado, com .domicilio eleitoral no districto municipal' de Andaraby, residente- á rua- das Missões n.. ÍE1.- (Qualificação requerida n. 1.755, 11* zona.)]
JOÃO ORTIZ CAMARGO (2.415), filho de Manoel Camargo õ
de Benedicta Augusta de Camargo, nascido a 24 de ou>
' tubro de- 1894, em São Paulo (Estado de São Paulo),
sub-official da Armada, casado, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy, residente á rua Senhor de Mattosinhos n. 143. (Qualificação requerida n u mero 1.596, 7 zona.)
PEDRO FAIA (2.416), filho de Manoel Fãia e do Senhorinha
Maria de Jesus,.nascido a 28 de agosto de 1909, no Districto Federal,, operário,-casadb, com domicilio eleitoral
no districto munieipal de Andaraby, residente á rua
Theodoro da Silva n. 411. (Qualificação .requerida n'u. mero 824, 8 zona.)
"
•.
OLGA BAPTISTA XAVIER (2.417), filha de.-Buraco . Alves
Baptista e de Celina Marques Baptista, nascida '«•" 8 de
janeiro-de 1903,. no Districto Federal, do commercio, casada, com domicilio eleitoral, no districto municipal da
Rio Comprido, residente á rua José de Alencar n. 70.,
(Qualificação requerida Cf. 96, 8" zona.)
MOR1LLO' DE BARROS E VASCONCELLOS" (2.418), filho de
Aristóteles de Barros Queiroz Vasconcellos e de Hercilia
Noronha Santos de Barros Vasconcellos, nascido a 21 de
novembro de- 1905, no Districto Federal, do- commercio,
• solteiro; .com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy, residente' á rua Visconde de Santa Isabel
ti- 6. (Qualificação requerida,.'8 zona.V
ANTONIO TAVARES (2.419)', fiiho de Manoel Tavares e déAnna da Silva Macedo, nascido a 3 de dezembro de 1886,
em Portugal, vigilante nocturno, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andaraby, residente
n travessa da Capella n. 11. (Quelificaçâo requerida,'8*
srona.)
.-MANOEL VERONIGO DE BARROS (2.420), fiiho de.Benigno
de Barros e de Jesuina Vianna Barros, nascido a 28.de
julho de 1898, no- Estado do' Maranhão, sub-official da
Armada,, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy, residente â rua dá America n. 36.
(Qualificação r'e'querida n. 1.598, 7" zona.)
ALCEU DA SILVA PEREIRA (2.421), filho de Antônio Joaquim Pereira e de Lúcia Alves Pereira, nascido a 10" de
agosto de 1914, na Capital Federal, do commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipa! de
Andaraby,, residente â rua do Souto n. 64. (Qualificação
vequerida n. 1.893, 8* zona.)
CARLOS MARIA DE SOUZA (2.422), fitho.de Francisco Maria de. Souza e de •. Victalina Ihnocencia dos Reis, nascmo a 4 de maio de 1895, no Districto. Federal," do commercio, solteiro, com domicilio .eleitoral no, districto m u nicipal de Rio Comprido, residente ã praça, da Republica
n. 56. (Qualificação requerida n. 7.208, 4 antiga.)
JTJLITA TEIXEIRA TINOCO (2.423), filha de João Luiz T e i - xeira e de Thereza Machado Teixeira, nascida a 6 de fevereiro- de 1890, em Cachoeiro do Itapemerim. (Estado do
Espirito Santo), domestica, - casada, com'domicilia eleitoral no distrieto municipal dé Andarahy, residente &
rua Barão de Mesquita n. 667, casa IL (Qualificação r e querida n. 858, 8 zona.) '-"
JULTTA. TEIXEIRA TINOCO: (2.42"4), filha' de Heitor Coutinho Tinoco e de Julita Teixeira Tinoco, nascida a 14
de janeiro de 1916,' no Districto Federal, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipa-1 de
Andarahy, residente á rua Barão do Mesquita n.. 667,
casa II. Qualificação requerida n. 718, 8 zona.)
OLIVIA MOREIRA (2.425), filha de Manoel Antunes Moreira e de Maria Joaquina Moreira, nascida a 1 de agosto
de 1905, 'no Estado de Minas Geraes, do commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Andaraby, residente á rua Torres Homem n. 138, casa L
.(Qualificação requerida, 8 zona.)
HORACINA ALVES 'MAGALHÃES (2.426),- filha de Alfredo
de Souza e de Maria Godinho de Souza, nascida a 8 do.
Junho de 1908,. no Districto Federal, domestica, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio
Comprido,, residente á rua José de Patrocínio n. 62. (Qualificação requerida n. 576, 8 ' zona.)
SOPHIA MACHADO PORTELLA (2.427), filha de José T h o mas Machado e de Maria Brasil Machado Portella, nascida a 12 de- novembro de- 1910, no Districto Federal,
estudante,- solteira-, com domicilio eleitoral no distrieto
municipal de Andarahy, residente á. rua Almirante Tamandaré n.- 20, apartamento- 8. (Qualificação requerida
n. 889, 5 zona.)
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ADARIO FERREIRA DE MATTOS FILHO (2.428), filho de
Adario Ferreira de Mattos e de Dinorah Oliveira Mattos,
nascido a 31 de janeiro de 1916, estudante, solteiro, com
», —domicilio eleitoral no districto municipai de- Andaraliy,
residente á rua Barão de Mesquita n. 8 2 1 . (Qualificação requerida n. 1,963. 8 zona.)
PAULO APPOL1NARIO DA SILVA (2.429), filho de Manoel
Appolinarió da Silva e de Margarida Marianna da'Silva,
nascido a 20 de julho de 1893, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Andarahy residente á rua Silva Pinto á. 82.,
(Qualificação requerida n. 303, 8 zona.)
1
JOSE" GENERINE (2.430), filho de Narciso Generine e de
Antonia do Espirito Santo, nascido a 18" de novembro de
1906, no Districto Federal, do commercio, solteiro', com
domicilio'eleitoral no districto municipal de Andaraby,
residente á rua Torres Homem n. 199. (Qualificação r e querida 'ii. 2.360i, 6 : zona antiga.)
j
a

1

a

a

' LAURINDO AUGUSTO (2.431), filho de Maria Augusta, nascido a 17 de setembro de 1908, no Districto Federal, electricista, solteiro, com domicilio eleitoral no -districto
municipal de Rio Comprido, residente á ladeira da Gloria
n. 14. (Oualificáção requerida n. 1.139, 5 zona.) '
ASTOLPHO OSÓRIO PEREIRA (2.432),. filho de João Osório
Pereira e de Maria Luiza de Oliveira, nascido a\ 7 de
julho de 1884, em Rio Pardo (Estado do Espirito Santo),
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. residente á rua do Senado aumero 169, 3 ' andar. (Qualificação requerida n. 1.066,
11" zona.)
|
AURELINO FRANCISCO DE PAULA (2.433). filho de jZeíerino Francisco de Paula e de Francisca Romana, nascido
a 13 de setembro de 1890, em Vassouras (Estado do Rio
de Janeiro), pedreiro, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Rio Comprido, residente á rua da
Morro n, 37. (Qualificação requerida n. 412, 8' zona'.)
SEBASTIÃO' CARDOSO' ("2.434), filho de Joaquim Cardoso Sde Maria-da Conceição, nascido a 20 de janeiro d e j l 9 U ,
em Juiz de Fora (Estado de Minas Geraes), operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Andarahy, residente á rua General Silva Telles h. 83.
(Qualificação requerida n. 358, 8 zona.)
í
AURELTO MENDONÇA JÚNIOR (2.435), filho de Aurélio
Theodoro de Mendonça e de Rosila Aurelia de Magalhães,
nascido a 5 de dezembro de 1911, em Fatos (Estado da
Minas Geraes), guarda-livros, solteiro", com domicilio
eleitoral .no districto municipal de Andaraby, residente
á rua do Cattote n. 201, (Qualificação requerida, 8"
a

a

*KTQNIO FERREIRA MARTINHO (2.436), filho de, JoséíFer*
reira Martinho e de Rita de Jesus, nascido a. 24 do maio
de 3901, no Districto Federal, operário, casado, com domicílio eleitoral no distrieto municipal de Andarahy,
residente á rua Barão de São Francisco Filho n.-221..
fQualifica-mo- requerida n. 1.986, 8 zona.)
1
LUIZ GONZAGA DA COSTA (2.437), filho de JerOHymo. Domingos da Costa e de Porciuncula Maria do Nascimento,
nascido a 21 dc junho de 1897, no Estado da Bahia, alfaiate, casado, com domicilio- eleitoral no districto m u n i cipal de Rio Comprido, residente á rua Teixeira • Júnior
u. 122. (Qualificação requerida n.. 1.607, 10" zona.)]
MANOEL DIAS FERNANDES (2.438), filho de Manoel! José
Fernandes e de Alzira Dias Fernandes, nascido, a 17 de
junho de 1909 no Districto Federal, estudante, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á* rua Paulo de Frontin n . 573. (Qualificação requerida — B . E . .n. 1.951, 8 Zona.)
l
MARIA DA CONCEIÇÃO DE BARROS (2.439), filbo de Mario
de Barros Pimentel e de,Maria Guerra de Barros,!nascido a 20 de fevereiro de 1912 em Sarandy, Estado de
Minas Geraes, professora, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua
Santa Luzia n. 33, c. 24. (Qualificação requerida 4 - B .
E . n . 1.129,- 8 Zona.)
i
ARNALDO DOMINGUES (2.440), filho de João Manoel] Domingues e de Maria Rosa Faria, nascido a 10 de dezembro de 1913 no Districto Federal, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no "districto municipal de Andaralry, residente á rua Buenos Aires n . 307. (Qualificação requerida — B. E . n . 637. 3 Zona.)
i
CEZARINO ANTONIO DO NASCIMENTO (2.441),- filho de
Joaquim. Antônio do Nascimento e de Maria .Francisca
Dutra" nascido a 27 de outubro de 1900 em Rio Bonito,
Estado do Rio de Janeiro,, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido,
a

a

a

a
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solteiro, com domicilio eleitorai no districto munieipal
ívsidenfe á rua do Caí te te n . 244. (Qualificação requede Andarahy, residente á rua V a l e n ç a , n . 45". (Qualifirida — B . E . n . 681, 8* Zona.)
,
cação requerida — B . E . n . 8.168, 2 Zona.)
LUIZ AUGUSTO GONZAGA (2.442), fiiho de Gumercrndo
Alvares Gonzaga e de Luiza Rita Gonzaga, nascido a 11 SYLVIO JOSE' GONÇALVES (2.455), filho de Antônio José
Gonçalves o de Francisca Campos Gonçlaves, nascido a 2
de julho de 1609 na Capital Federal, operário, casado,
de agosto de 1908 no Districto Federal, commercio, cacom domicilio eleitoral no districto municipal de Andasado, com domicilio eleitoral no districto munieipal de
rahy, residente á rua Monteiro da Luz n . 134. (Quali• Rio Comprido, residente & rua José Maria n . 236. (Quaficação requerida — B. E . n . 138, 11° Zona.)
lificação requerida — B . E . n . 1.929, 8 Zona.)
ALFREDO-GOMES BAPTISTA (2.443), filho de Américo Gomes Baptista e de Theolinda lzabel de Souza Lima, nas- IRENE DIAS DA MOTTA MENNA BARRETO, filha de Antônio Cláudio Dias da Motta e de Anna Dias da Motta. n a s sido a 3 de maio de 1891 em S. Miguel Anta, Estado de
cida a 2 de abril de 1892, em Petropolis, Estado do Rio de
Minas Geraes, dentista, casado, com domicilio eleitoral
Janeiro, professora, casada, com domicilio eleitoral no
•>
no districto municipal de Rio Comprido, residente á Tua
districto municipal de Andarahy. residente a rua Mearim
Visconde da Gávea n . 9 2 . (Qualificação-requerida — B .
n. 168. (Qualificação requerida — B . E . n . 1.530, 8*
E . n . 1.834, V Zona.)
Zona.)
JOÃO GERALDO DA SILVA (2.444), filho de Domiciano Geraldo da Silva e de Anna Francisca da Silva, nascido a MARIA LTSOISOR VILLAS BOAS (2.457), filha de José Joaquim Villas Boas ê de Laura Meiguez Villas Boas, nasci10 de abril de 1898 em Barbacena, Estado de Minas Geda a 30 de abril de 1896, em Cachoeira, Estado da Bahia,
raes, commercio, casado, com domicilio eleitoral no discommercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto
trieto municipal de Rio Comprido, residente á rua Paula
municipal de Rio Comprido, residente á rua Belford Roxo
Ramos n. 88. (Qualificação requerida — B . E . n. 1.399,
il. 112. (Qualificação requerida — B . E . n . 2.081, 6"
8" Zona.)
Zona.)
RENATO TOSI (2.445), filho de Francisco Tosi
de Carolina Cornaii, nascido a 30 de janeiro de 1914 no Dislricto PEDRO DE FREITAS (2.458), filho de Pedro Antônio de
Freitas e de Vieencta de Freitas, naseido a 27 de outuFederal, operário, solteiro, com domicílio eleitoral no
bro deM888 no Estado do Rio de Janeiro, advogado, cadistrieto municipal de Andarahy, residente a rua Barão
sado, com domicilio eleitoral no districto .municipal de
de São Francisco Filho u . 221. (Qualificação requerida
Rio Comprido, residente a rua Meira de Vasconcellos 3 3 .
— B . E . n . 1.985, 8" Zona.)
(Qualificação requerida — B . E . n . 4.891. 6* Zona, a n AMÉRICO RODRIGUES MANGA (2.446), filho de Justiniano
tiga.)
Rodrigues Manga e de Comba Rodrigues Manga, nascido
a 8 de julho de 1892 em Campinas, Estado de São Paulo, JOÃO MAGALHÃES SAVOLD (2.459), filho le Alberto Maadvogado, casado, com domicilio eleitoral no districto
galhães Savold e de Elmira de Menezes Savold, naseido
municipal de Andarahy, residente á rua Barão ãe Mesa 9 de setembro de 1906, no Districto Federal, motorista,
quita n . 210. (Qualificação requerida — B . E . n . 2.125,
. casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
8? Zona.)
Rio Comprido, residente á rua José do Patrocínio n . 62.
ANTÔNIO RODRIGUES MANGA (2.447), filho dc Justiniano
(Qualificação requerida — B . E . n . 1.463, 8 Zona.)
Rodrigues Manga e de Comba Rodrigues Manga, nascido HEITOR CARLOS TRINDADE (2.460), filho de Antônio Cara 26 de julho de 1890 em Campinas, Estado de S. Paulo,
los Trindade e.de Maria Trindade, nascido a 23 de feveadvogado, casado, com domicilio eleitoral no districto mureiro de 1914 no Districto Federal, F . Light, solteiro,
nicipal de Andarahy, residente á rua Barão de Mesquita
com domicilio eleitoral no districto 'municipal de Andan . 210. (Qualificação requerida — B. E . n. 2.124, 8*
rahy, residente á rua Wenceslau n. 86. (Qualificação r e Zona.)
querida — B . E . n . 766. 11 Zona.)
OVIDIO DE ALBUQUERQUE DE GARVALHO (2.448), filho JOÃO BAPTISTA LOPES (2.451), filbo de Antonia Francisca
de Pedro Leão de Carvalho e de Constança de AlbuquerLopes, nascida a 7 de maio de 1911, em Passa Vinte (Esque de Carvalho, nascido a 3 de junho de 1882 no Estado do Rio de Janeiro, commereio, solteiro, com domitado de São Paulo, barbeiro, casado, eoir.' domicilio eleicilio eleitoral no districto municipa! de Rio Comprido,
toral no districto municipal de Andarahy, residente á rua
residente á m a Francisca n . 56. (Qualificarão requerida
Florentino n . 26. (Qualificação requerida — B . E . n u — B . E . 6.842, 4 Zona.)
\,
_
•
mero 1.589, 12" Zona.)
EVARISTO
ELIAS
DOS
SANTOS
(2.462),
filho
de
Marcilio
ANTONIO FELIX PINHEIRO (2.449), filho de Augusto Felix
Elias dos-Santos e.de Laura Elias dos Santos, nascido a
Pinheiro e de Hersina Moreira do Rosário, naseido a -2
26 d'e outubro de 1907, no Districto Federal, operário,
de outubro de 1912 em Barra do Pirahy, Estado do Rio
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Rio Comprido, residente á rua "i. de Rio Comprido, residente á rua São Christovão n. 342.
(Qualificação requerida — B . E . ti. 992, 9* Zona.)
Fallet n . 115. (Qualificação requerida — B . E . n . 467,
LAUDELINO JOSE' DOS SANTOS (2.463), filho de Tertu5 Zona.)
liano José dos Santos e de Maria Rosa de Jesus, nascido
EUGÊNIO GERALDO (2.450), filho de José Geraldo e de
a 27 de junho de 1909, em Capita, Estado de Sergipe,
Carmella Pagani, nascido a 23 de março de 1884 na Itácommercio,-solteiro, com domicilio eleitora! no districto
lia, commercio, casado, com domicilio eleitoral no dismunicipal de Rio Comprido, residente á rua Francisco
tricto municipal tfe Rio Comprido, residente á rua Lobo
Eugênio n. 101. ÍQualificação requerida — B . E . n u Júnior n . 157. (Qualificação requerida — B . E . numero 996, 9" Zona.)
mero 1.059, 13 Zona.)
SEBASTIÃO TEIXEIRA DIAS '2AÕÍ). filha te José Teixeira MANOEL COÍlflÈA FRAZÃO (2.484). filho de Manoel Corrêa
Dias e de Anna Teixeira de Jesus, nascido a 21 de julho
Frazáo e de Ceeilia Ricardina Frazão, nascido a 14 de
de 1894 no Districto Federal, commercio, casado, oom doabril de 1.SQ7, no -Districto Federal, residente á rua D .
micilio eleitoral no districto municipal de Andaraby, r e Marianna n. 36 commercio, solteiro, com domicilio eleisidente á r u a Jaceguay n . 57. (Qualificação reouerida —
torai no districto municipal de Rio Comprido. (QualifiB . E . n . 1 670, S Zona.i
cação requerida B . E . n. 569, 7 zona).
MARTIN l AN O BAlRHETO (2.452), filho de Henrique Marti- ADOLPHO COPELLO (2.465), filho de Vicente Copello e de
niano Barrelo, naicído a 16 de julho de 1899, no Distrilzabel Civola, nascido a 9 do novembro de 1907, no D i s cto Federal, etmvyercio, viuvo, com domicilio eleitoral no
tricto Federal, residente á rua Coqueiros n. 146, marcedistrieto munieipal de Andaraby, residente á rua Barão
neiro, casado, com domicilio eleitoral no districto munid'e São Francisco. í i l h o n . 456. (Qualificação requerida,
cipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida B . E . n u 8» Zona.)
mero 6.029).
FERNANDO FERREIRA DE SOUZA JÚNIOR (2,453), filho de WALDEMAR DE PADUA COELHO (2.466), filho de Antônio
Amaro Firmino Júnior e de Aggripina de Souza, nascido
Padua Coelho Júnior e d e Amélia Januaria de Padua, n-as;a 19 de setembro de 1910 em SanfAnna, Estado da Bahia,
cido a 13 de. abril de 1894, no Estado de Finas Geraes,commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
residente á rua Mariz e Barros n . 178, operário, casado,
municipal de Andarahy, residente á rua Felippe Camacom domicilio eleitoral no districto municipal do Andarão n . 81, c . IX. (Qualificação requerida •— B . E . n u " rahy. (Qualificação requerida B . E . n . 834, 9" zona).
mero 1.694, 8" Zona.)
DIMAS ROSA DA SILVA (2.467), filho de Theodora Pereira
ARTHUR PEREIRA DA SILVA (2.454), filbo de Oscar Hido Nascimento, nascido a 15 de novembro de 1901, no
lário da Silva e de Antonina, Pereira da Silva, nascido a
Districto Federal, residente á rua Sampaio Vianna n. 64,
23 de fevereiro de 1912 no Districto Federal, operário,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
a
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municipal de Andarahy. "(Qualificação r e q u e r i d a . B . K .
n. Ó.479, 4° zona).
•". iJOSE' MARINHO DE MATTOS (2.4.58),. filho de Augusto de
Mattos e de Arminda Marinho de Mattos, nascido a 29 de
abril de 1913, em Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro,.
residente•& rua S; Luiz Gonzaga n-, 581, dactylogiaphu,
_ solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
' de Rio Comprido. (Qualificação requerida " B . E . numero
1.859, 8" zona) .
v
'
,
-'
JOSE' FERREIRA SANGRES (2.469),,filho de. Joaquim F e r reira Sanches e de Izoiina Ferreira Sanches, nascido a 1
de maio de 1900, no Districto-Federal, residente á rua do
Senado n. 164, casa. III, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido." "(Qualificação requerida B . E . n . 1.378 4 .zona).
NOEMIA DA SILVA NEVES (2:470), filha de Pelagia Rosa
da Silva, nascida a 10 de agosto de 1887, em Cabo Frio,
Estado, do Rio dê Janeiro,-residente á rua Gonzaga Bastos n. 61, casa IV, domestica, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida'Bi-E. ri, 6.106. 6" zona antiga).
JOANNA PUÇÁ RIBEIRO DA SILVA MOURÃO (2.471), filho
de Joaquim Euzebio da Silva Ribeiro e de Anna Francisca de Barros Puça, nascida a 23 de junho de 1895, em-Limoeiro do._Norte, Estado de Pernambuco, residente á rua
do Senado n. 41, costureira, casada, com domicilio, eleitoral no districto municipal de.Rio Comprido. (Qualificação requerida B . E . n . 1.380, 4*- zona).
'
WASHINGTON COSTA (2.472). filho de Jacyntho Rodrigues
da Costa e de. Maria Aurora da Costa, nascido a 7 de fevereiro de 19Ò6, em. Bello Horizonte, Estado de M. Geraes, residente a travessa S. Domingos n. 39, Vaz Lobo,
sargento, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal, de Andarahy, (Qualificação "ex-officio" B . E . 75
n. 14, 7 zona).
PEDRO ROBERTO (2.473), filbo do Paulo Roberto e de Gracilina Corrêa de,- SanfAnna, nascido a 27 de julho de 1902,
em João Pessoa. Estado da Parãhyba, residente á rua F i gueira de Mello n. 426, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de Rio Comprido.
(Qualificação requerida B . E . • n 1.479, 10 zona).
ARMANDO CORRÊA MIRANDA (2.474). filho de Hermelinda
Pinto da Silva, nascido a 23 de julho de 1896, no Districto Federal, residente rua Paula Ramos, 117, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Rio Comprido. (Qualificação requerida B . E . n . 724, 8
. zonal.
.
ÁLVARO V E L L E D Á PINTO (2, 475). filho de Augusto Anselmo Pinto e de Amélia Velleda Pinto, nascido a 2 de dezembro'de 1889, em Santa Victoria do Palma, Estado do
Rio Grande do Sul, residente á rua'Angélica n. 55, casa
VI, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida B . E . n. 1.801, 11 zona).
LUIZ MOREIRA DA SILVA .(-2.476), filho de José Moreira da
Silva e de Maria Mathilde da Conceição, naseido a 21 de
outubro de 1900, em Pandialho, Estado de Pernambuco,
residente á rua Artistas n. 47, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de.Andarahy.
(Qualificação "ex-officio" B . E . 78 n . 602, I zona). "
NELSON ALVES GASPAR (2.477), filho de Manoel Alves Gaspar e de Maria Dulcinda Ribeiro, nascido a 5 de junho
de 1913, no Districto Federal, residente á rua Frei Caneca n . 474, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação requerida B . E . n. 1.255), 8 zona).
J O S E ' PARANHOS (2.478), filho de Manoel Paranhos e de Maria Paranhos, nascido a 25 de janeiro de 1894, em Barra
do Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua .Uruguay n..205, casa X, operário, casado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de Andarahy. (Qualificação,
requerida B . E . n . -1.838, 8". zona).
ELZA ESPOSEL (2.479), filha de Oscar Monteiro Esposei e de
Orminda Monteiro Esposei, nascida a 13 de abril de 1911,
no Districto Federal, residente á rua Carlos de Carvalho
n . 16 sobrado, commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida B . E . n. 1.376, 4 zona).
ARISTOTELINO GARCIA DE FREITAS (2.480), filho de Marcellino Garcia de Freitas e de Etelvina Gomes dos Reis,
nascido a 25-8-1904,' em Portella, Estado db Rio de J a neiro, residente á rua Alves de Britto n . 27, casa I, a s censorista, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal, de Rio Comprido. (Qualificação requerida B . E .
• n . 5.519, 5 zona antiga).
a

a

a

s

a

a

a

a

a

a

a

Agosto de 1934 3307

ALFREDO FERD1NANDO PAEPECR (2.481); filho de Ctinst o p h F r i e d r i e h Adoif Johann Paepeck e de Ulrika Maria
Paepeck Pribul, nascido a 26 de agosto de 1896, no Districto Federal, residente á ladeira Santa Thereza n. i l ,
•'. commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Rio Comprido.* (Qualificação requerida B .
E. n. 934, 5 zona).
<
ALFREDO COELHO DE ARAÚJO (2.482), filho de Manoel Coelho de Araújo e de Raymunda Coelho de Araújo, nascido a
19 de agosto de 1905, Estado de Alagoas, residente á rua
• Souza-Franco n." 48, funecionario publico, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal d'e Andarahy.,
"' (Qualificação requerida B . E . n.-2.000, 8 zona).
FRANCISCO BITTENCOURT SODRE' (2.483), filho d e ' J ú l i o
de Moraes Sodré e de Guiihermina Rosa Bittencourt Sodré, nascido a; 18 de dezembro de 1913,' no Districto F e deral, residente á rua Gree.najgh n. 14, estudante, solteiro, com domicilio-eleitoral no dislricto municipal,de Andarahy.- (Qualificação requerida " B . E . n. 1.531, 8 zo-"
na)'.
NILANDE CORRÊA MEDRADO DIAS (2.484), filho de Nelsoã
Medrado Fernando Dias e de Risoleta Corrêa Dias, nascido a 13 de julho de 1915, no Districto Federal, residente á rüa S. Luiz Gonzaga n. 581, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai de Rio Comprido.,
(Qualificação requerida B . E . n . 1-.857, 8 zona).
CLARA MARIA DA CONCEIÇÃO (2.485), filha de Manoel T a vares e de-Maria Antonia, nascida a 24 de julho de julho
de 1886, no Estado de Minas Geraes, residente á rua Evaristo da Veiga n. 34, domestica, casada,t com domicilio
eleitoral no districto municipal de Rio Comprido. (Qualificação requerida B . E . n. 1.108, 4* zona).
ADOLPHO DE OLIVEIRA QUITO (2.486), filho de José de
Oliveira Quito e de Annanía Seraphina Julierat Quito,
nascido á 27 de fevereiro de 1894, na Capital Federal, r e sidente á estrada do Norte n. 832, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Andaraby.
(Qualifiacção requerida B . E . ,n. 11.051, 7 zona a n t i - ~
ga).
PAULO FERREIRA DA SILVA (2.487), filho.de Manoel l e r reira da Silva e de Maria Torquata da Conceição,' nascido a
-7 de setembro de 1903, no Districto Federal, residente á
rua Henrique Valladares n . 20, commercio, solteiro, cóm
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy.
(Qualificação requerida B . E . n : 14, 8 zona).
HONORIO JOSÉ' DE ANDRADE (2.488), filho de Manoel Joaquim de Andrade e de Floriana Maria de Jesus, nascido fí.
6 de dezembro de 1880, em Minas Geraes, residente á rua
Evaristo da Veiga n . 34, sobrado, commercio, casado,
comdomicilio eleitoral nõ districto municipal dé Rio Com• prido. (Qualificação requerida B . E . n. 1.107, 4 z o na)-.
,
.•
WALTER ALMEIDA (2.489), filho db João Almeida e de Maria de Souza, nascido a 15 de setembro de 1913, no Distrieto Federal, residente á . r u a Ricardo Machado n. 52,
commercio, solteiro, epjn domicilio eleitoral no, districto
municipal de Andarahy, (Qualificação requerida B . E ;
n. 1.050, 10* zona).
- •
ORLANDO NOVELLI (2.490), filho de Constantino Novelli -e
de Ermelinda Novelli, nascido a 6 de maio de 1909, no
Districto Federal, residente á travessa Vista Alegre n. 20,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy. (Qualificação requerida B . l i .
8 zonst*
-* •
JOSÉ-BITTENCOURT SODRÉ (2.491), filho de Júlio d e Moraes Sodré e de Guiihermina Rosa Bittencourt Sodré,
nascido a 8 de dezembro de 1909, no Districto Federai,
* empregado no commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, residente á rua
Itapirú n . 282. (Qualificação,requerida n . 60, 7 Zona...
(iORINA JULIETA MIGUEL DOS SANTOS (2.492), filho de
Jacob Miguel e de Maria José Webler'Miguel, nascido
a 27 de outubro de 1897, em Petropolis, no Estado do
Rio de Janeiro, domestica, casada, com'domicilio eleitoral
no districto municipal de Rio Comprido, residente á rua
Paulo de Frontin ri. 32. (Qualificação requerida n . 704,
8 Zona)
'-,•.'
JOSÉ DOMINGOS. BARBOSA (2.493), filbo de Nicolau F r a n cisco Barbosa e dé Anna Justina de Jesus, nascido a 4 de
agosto de 1893, cm Leopoldina, no Estado de Minas.
Geraes, pedreiro, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal do Andarahy, residente á rua Flack
n. 146. (Qualificação requerida n. 10.384, 6 Zona (Anliga)
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MANOEL "VALLADÃO DE PAIVA (2.494), filho de Manoel
do Nascimento Paiva e de Clotilde Chagas Paiva, nascido
a 17 de junho de 1912, em Recife, no Estado de Pernambuco, revisor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Rio Comprido, residente á r u a Miguel
de Frias n . 13. (Qualificai ão requerida n . 959, 7° Zona).
MOACYR DE ALMEIDA E SILVA (2.495), filho de Antônio
Raymundo D'Almeída é Silva e de Francisca Costa
D Almeida e Silva, nascido a 6 de novembro de 1906,
em Manaus, no Estado do Amazonas, 3° sargento,, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal do Andaraby, residente á rua Presidente Barroso n. 22. (Qualificação ex-officio B . E . 77 n . 2, 7 Zona).
EDGARD TRAJANO DE LIMA (2.496), filho de Manoel
• Trajano de Lima e de Laurinda Alves de Avellar, nascido
a 10 de junho de 1909, no Districto Federal, operário,
i
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal,
de Rio Comprido, residente á rua de Catumby n. 8 5 .
(Qualificação requerida n . 1.756,.8 Zona).
GERVASIO CAROLINO DA SILVA (2.497), filho dc Manoel
Carolino da Silva e de Joanna Anna da Silva, nascido a
18 de julho de 1907, em Tijuca, Estado de Santa Cathai
rina, sargento da armada, casado, com domieiiio eleitoral
no districto municipal do Andarahy, residente á rua
Grão Pará n . 48, casa IX.
(Qualificação
ex-officio
B . E . 75 n.' 293, 1» Zona).
JOAQUIM RODRIGUES MANGA (2.498), filho de Justiniano
Rodrigues Manga e de Comba Rodrigues Manga, nascido
a 27 de abril de 1889, em Campinas, Estado de São
Paulo, advogado, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, residente á rua Barão
de Mesquita n . 255. (Qualificação requerida n . 2.105,
8 Zona).
ÁLVARO COUTINHO: (2.499), filho de Vicente Coutinho e
de Maria Rosa Coutinho, nascido a 18 de agosto de 1907,
em Guirycema, no Estado de Minas Geraes, bancário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Andarahy, residente á rua dos Andradas n. 95, I
andar. (Qualificação — Transferencia de Rio Branco,
Minas.
OSMAR GIANGIARULO DE AMORIM (2.500), filho do Octavio do Amorim e de Angelina Giangiarulo do Amorim,
nascido a 1 de fevereiro de 1915, no Districto Federal,
funecionario publico, solteiro; com domicilio eleitoral
no districto municipal do Andarahy,, residente á rua
Paula Britto n . 134 A. (Qualificação ex-officio B . E. 75
_ n . 181, I Zona).
FLAVIO DO AMARAL (2.501), filho de José Brigado do
Amaral e de Fernandina Camargo Amaral, nascido a. 26
de junho de 1900, em Ponta Grossa, no Estado do Paraná,
militar, casado, com domicilio eleitoral nó districto m u nicipal do Andarahy, residente do Corpo de Fuzileiros
Navaes. (Qualificarão ex-officio B . E . 75 n . 61, I
Zona).
JOSÉ FERNANDES XAVIER NETTO (2.502), filho de José
Fernandes Xavier Júnior e de Miquelina Xavier, nascido
a 14 de junho de 1913, no Districto Federal, official
da Armada, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo
municipal do Andarahy, residente á rua Barão de São
Francisco Filho n. 482. (Qualificação ex-officio B. E. 69
I Zona).
JIAR1A GUSMÃO COSTA (2.503), filha de Antônio Noria
Gusmão e de Maria Dias Gusmão, nascida a 10 de agosto
de 1895, no Districto Federal, funecionario municipal,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal do
' Andarahy, residente á rua Souza Franco n . 228, Villa
lzabel. (Qualificação ex-officio B . E . 74 n. 180, 7
Zona).
MARIA LOURDES ALLAN DE SOUZA (2.504), filha de F r a n cisco William Aliam e de Porcina Allan, nascida a 15
de janeiro de 1911, no Districto Federal, funecianaria
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto
municipal do Andarahy, residente á Estrada da Freguezia
/
n . 832. (Qualificação ex-officio B . E . 9 n . 25.451,
4 Zona) .
MARIA HELENA DE FIGUEIREDO (2.505), filha de Mario
Augusto de Figueiredo e de Zulmira Nunes de Figueiredo,
nascida a. 13 de fereveiro de 1912, no Districto Federal,
funccionaria municipal, casada, com domicilio' eleitoral
no districto municipai de Andarahy, residente á rua Araxá
n . 146,. (Qualificação ex-officio B. E . 9 (933) n. 20.006,
4 Zbna).
;

a

a

a

o

a

a

a

a

a

a

MANOEL DE MATTOS COSTA (2.506), filho de Francisco
de Mattos Costa e de Maria Romana de Mattos, nascido
a 8 de outubro de 1895, no Districto Federal, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, residente á rua Barão de
Cotegype n . 34. (Qualificarão ex-officio
B . E . 83
n.. 143, 4 Zona).
MAURÍCIO DE MEDEIROS (2.507), filho de Mauricio de
Medeiros e de Julia Medeiros, nascido a 12 de novembro
de 1889, no Districto Federal, funecionario municipal,
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Andaraby, residente á rua Universidade. (Qualificação
ex-offieio B . E . 83 n . 147, 4 Zona)'.
JOSÉ RODRIGUES DA SILVA (2.508), filho de Mario Rodrigues da Silva e de Cesarina Clara da Silva, nascido
a 13 de outubro de 1903, em Mar de Hespanha, Estado
de Minas Geraes, empregado municipal, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy,
'
residente á rua Gauna. (Qualificação ex-officio B . E . 83
n. 152, 4* Z o n a ) .
JOSÉ CAETANO (2.509), filho de Manoel Graça e de Maria
Pia, nascido a 3 de maio de 1902, em Pinheiros, Estado
do Rio. de Janeiro, empregado municipal, solteiro, com
domicilio eleitoral no distrieto municipal de Andarahy,
residente a rua Feliz' Lembrança n . 38. (Qualificação
ex-officio B . E . 83 n. 136, 4 Z o n a ) .
ALIPIO JOSÉ (2.510), filho de Sertorio José c de Maria
Jesus de Oliveira, nascido a 16 de julho de 1890, b r a sileiro nacionalisado, operário municipal, casado, com
domicilio eleitoral no districto-municipal do Andarahy,
residente á rua Visconde de Itamaraty n.. 168. (Qualificação ex-officio B. E . 77 n . 34, 4 Zona) .
.VIOLETA DE ARAÚJO OLIVEIRA (2.511), filha de José
Pedro de Araújo e de Maria Josephina de Araújo, nascida,
a 18 de dezembro de 1896, em Piedade, Estado de Minas
• Geraes, funecionario municipal, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal do Andarahy, residente
á rua Visconde de Abaeté n. 118. (Qualificarão ex-of ficio
B. E . 78 n . 210, 4 Zona).
ALZIRA ANTUNES MOREIRA (2.512), filha de Manoel.Antunes Moreira e de Maria Joaquina Moreira, nascida a
11 de setembro de 1897, em Ubá, Estado de Minas Geraes,
domestica, casada, com domieiiio eleitoral no districto
municipal do Andarahy, residente á rua Barão de Mesquita n. 706. (Qualificação requerida n . 3.383, 6 Zona
(Antiga).
LYDIA MENDONÇA (2.513), filha de Carlos Medeiros de
Mendonça e de Lydia de Oliveira de Mendonça, nascida
a 24 de setembro- de 1911, no Districto Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal do Andaraby, residente á rua Dr. Nogcchi n. 209.
(Qualificação requerida n . 1.121, 8 Zona}.
CÂNDIDO MALEVAL (2..5-14), filho de. Henrique Cândido
Maleval e de Margarida Eugenia de Araújo Maleval, nascido a 9 de março dc 1888, no Districto Federal, funecionario municipal, viuvo, com domicilio eleitoral no
districto municipal do Andarahy. residente á rua Gu-rupy
n . 19. (Qualificação ex-officio B . E . 83 n . 126, 4
Zona).
OSCAR. RAMOS (2.515), filho de José Xavier Faustino Ramos
Netto e de Maria. Celestina Pereira Ramos, nascido a
2 dc novembro dc 1889, no Estado de Pernambuco, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no
districlo municipal do Andaraby, residente á rua Rocha
Fragoso n. 13.
(Qualificarão requerida n . 1.120, 8
Zona).
ROBERTO THOMPSON DA CUNHA (2.516), filbo de Ricardo
Antônio da Cunha e de Noemia. Thompson da Cunha,
nascido a 20 de dezembro de 1915. no Districto Federal,
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal do Andarahy. residente á rua Brasilio de Britto
n. 17. (Qualificação requerida, 8 Zona).
JUDITH FERREIRA DE PINHO (2.517), filha de Luiz Antônio Ferreira e de Amélia Adelaide Ferreira, nascida
a 15 de novembro de 1908, no Districlo Federal, domestica, viuva, com domicilio eleitoral no districto municipai
do Andaraby, residente á rua Francisco Manoel n. 2 4 .
(Qualificação requerida n. 1.449, 8 Zona).
AVELINO MEDEIROS (.2.518), filho de Manoel Francisco de
Medeiros e de Eusydiee Medeiros,, nascido a 17 de março
de 1909, no- Estado do Rio de Janeiro-,
funecionario
municipal, solteiro"-, eom domicilio eleitoral no- districto
a
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municipal du Aii(.t-ji"iliy, •i-csjiii-tne a. rua'Felippe Cagarão-,

- m e t o municipal de Andarany, residente .á rua A,-_.ut!iare
f e r r e i r a n . T a . 2 . (Qualificação de transferencia.,)
NOEMIA REGO D E OLIVEIRA. (2.519'), filha .de Agostinho BENJJJJICTO 'LYRA U / J J / ; , filOo- de Lourenço Lyra o cie
. Maria Buarque das 'Nexes Lyra,-nascido a 15 de novemcia, Silva Oliveira e de Alice de Sá Rego Oiiveirá,' nascido
. firo oe i8»-4, çm Alagoas, militar, casado, com donii.niio
a* 17: de fevereiro de 1883, no Districto Federal, funccioeleiloral no districto municipal, de Andarahy, resi I j i t a á
naria- municipal, casada, com domicilio eleitoral, no d i s - .
•: r u a 'Delgado de Carvaliio a.- 19. (Qualificação ex-of fiei i,
tricto municipal de Andarahy, residente á rua Graiabú
B . E '78, li. 15, 10" zona.)
' '
. n . 46. (Qualificação -ex-officio,
B . E . n , 78,.n. 181,-4*; .
- zona'.)
-'..*'
• .•
•'- í HANS WERNER ROXERMüND (2.533), filho de Hans AoterJOÃO DE AMORIM LEITE (2.520),-filho de Paulo -\morim
... mund e de EUa Haesbaert, nascido a 10 de' seter.jjro cie
e de Josepha Maria' da Conceição, nascido a 19 de janeiro
.'" 1912, em S. Leopoldo, Estado do Rio Grande do Sul, m i de 1891, rio Estado de S. Paulo, militar, "solteiro; com
litar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i domicilio eleitoral no districto municipal .de Andarany, "
eipál de Andarahy, residente no 10° regimento de aviação,
' • Tesidente á avenida Amaro Caválcanti-n. 866. (Qualif i- • "
.^(Qualificação ex-of ficio, B . E . 79, n.-72, 7 zona.)
cação ex-ofticio,
B . E . n. 78. 11. 155, 4* zona-.)
- J O S E ' CRAVEIRO. DE MAGALHÃES "'(2.534'j, filho üe Del- (
phino Castro de Magalhães e dè Maria Craveiro de MaAUR1AO DA SILVA MACHADO (2.521), filho de Américo da
galhães, nascido a 13 de março de 1913, em Parãhyba,
•Silva- Machado e de Ottilia Gomes de Andrade Machado,
* "lEstàdo do Piauhy, militar, casado, com domicilio eleinascido a 17 de maio de 1910, em Mundo Novo, Estado
da Bahia, militar, casado, com domicilio'eleitoral no ti.s- torítl no districto municipal de' Andarahy, residente á rua
.tricto municipal de Andarahy, residente.' á rua. Phiio..João'Vicente, n, 169. (Qualificação ex-officio,
B . - E . 79,
mena Fragoso n . 38. (Qualificação ex-officio,
B . E . 79,
- l i . 26, 3" zona.)
n. 21, 7 zona. \
«
- JOÃO-AUGUSTO MOREIRA (2.535), filho de Cezar Augusto
GUILHERME VELLOSO DIAS--(2.52.2), filho de Sylvestre
Moreira e de Barbara Cândida da Fonseca, nascido a 7
Joaquim- Dias e de Anna Velloso Dias, nascido a íii de
de junho de 1881, no Estado de Minas Geraes, funecio-,
dezembro dc .4902, em Belém, Eslado do- Pará, militar,,
nario publico, .casado, com domicilio eleitoral no di.s.trisolteiro, com domicilio, eleitoral no districto municipal
cto municipal de Andarahy, residente á rua Irma n, 26,
de Andarahy, residente á avenida Mem de Sá n . 72.
(Qualificação ex-officio,
B . E . 79, n. 34, 3 zona.),
(Quilifieação cx-officio.
B. E . n . 81, n . 47, 7° zona.)
itOBERTÜ DEOLINDO SANTIAGO (2.536), filho de João AnJ1JRACY SlíT.TA (2,523), filho de Jonathas-André Seita- e de
tônio Santiago e de Deolinda da Conceição Santiago, n a s - •
Hilda "(Seita, nasciao a 22.de novembro de 1914, no Rio
ciclo a 22 de junho de 1890, no Districto Federal, militar,
Grande do Sul, funecionario "publico,-solteiro, com domicasado, com aomiciho eleitoral no districto municipel de
cilio eleitoral no districto,municipal de Andarahy, resiAndarahy, residente á rua Santa Luiza' n. 16. (Qualifidente á rua João Rodrigues sem numero. (Qualifiraçãoi
cação ex—jfficio, ti. L . íii, n. 3, 7" zona.)
ex-officio,
B . ' E . n. 81, n . 649, 10 zona.)
N I O DA URUZ VILLELA (2.537), filho dc Miguel da
OLYSSES OLYMPIO CORRfiA (2.524), filho de Fiancisco A N T OCruz'-Villela
e de Maria Francisca Villela, nascioo a l a
Olyn.ipio Corrêa e de Faustina 'Guimarães Corrêa, nasde junho tíe 18y6, em Recite, listado' de Pernaainucw,
cido a 20 de julho de 1909, em. Cruz Alta, Estado do Rio
militar, -casado, eonij domicilio eleitoral no districto m u Grande do Sul," militar, solteiro, com, domicilio eie toral
nicipal de Andarahy, residente á rua Thomaz Coelho u. 82.
no distrieto' municipal de Andarahy, residente-na Fse-ola
(Qualificação ex-ufftcio,
ti.
E. 77, n . 15, 8 zona.,
do Estado Maior. ..(Qualificação ex-officio,
B. E . n ; 77,
J ü S E LU Cl ANO- DOt> ÜANTOS (2.538;, ínho de Fabricio
8 zona.,)
Calixto dos Santos e de Maria Soares de Jesus, nascido a
LEONINO ALMEIDA DA SILVA (2.525), filho* de Manoel
3 ou março, dc mui», em Sergipe, semador, casado, com
Almeida da Silva e de Antonia Maria da Conceição, r esdomicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy,
molo a 5 de janeiro - de 1905, em Recife, Estado de Per• residente á rua ttenaôor Alencar n. bt». (Qualificação exnanibuco, militar, solteiro, com domicilio eleitotal no disofficio,
B . E . 84, n. 37, 7 zona.)
tricto municipal de Andarahy. residente á rua da Abolição n. 154 A. (Qualificação ex-officio,
B . E . 78, n. 9, ESTANISLAU ANTONIO MELCH1ÓR (2;539), filho de João
.Aleicbior e de.Hercilia de Oiiveirá Melchior, nascido a
10 zona.)
*
.
.
.
.
-18 -de Outubro rtè 1887, no Estado-de 8 . Paulo, «jorn doOSWADO DOS SANTOS GAMELEIRA (2.526), filbo de Do- -"
micilio eleitoral n« districto municipal tíe Anoarahy, r e mingos da Silva Cameleira e de Leopoldina Br-i»;a dos
Santos, nascido á 1 de janeiro de 1914, no .Distrieto Fe-- . " sidente á rua do Imperador n . 155. (Qualificação ex-officio,, ti. E . 78, n. 71, V ?ona.;
,
deral, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andaraby residente á E s - JOÃO DAS CHAGAS LEITE (2.540), filho de Olympio das Chagas Leite e de Maria Augusta das Chagas Leite, nascido a .
trada de S. Matheus n . 106. (Qualificação
ex-officio,
8 de j u n h o de 1909, no Districlo Federal, militar, solteiro,
B . E . 81, n. 636, 10 zona.)
" com domicilio' eleitoral no districto municipal cie AndaJONAS DE. SOUZA MA RI ANO (2:527), filho de José de Souza
rahy ( residente á rua Visconde de Niteroy n , 114, casa
Marianó* e dé -Horteneia da Silva Mariano, nascida a 13
23-A.. (Qualificação ex-officio
— B . E . . n . 78.)
de abril de 1910, em Rezende, Estado-do Rio de Janeiro,
militar, solteiro, com. domicilio eleitoral no districto mu- '-MAXIMINO GONÇALVES (2.251), filbo de Antônio Gonçalves
nicipal de Andarahy, residente á rua Bangú n. 53. (Quae de Hortença Maria cia Conceição, nascido a 18 de março
lificação ex-officio,
B . E . 84, n.. 2.329, 14 zooa.)
. de L913, no Districto Federal, funecionario publico,' solALCINO, MONTEIRO ÁVIDOS (2.528), filho de Florentino
teiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dc
Ávidos e de Henriqueta Ávidos, nascido a 1 de julho de
Andarahy, residente á rua do Alto n . 415. (Qualificação
lOOti. em Caehoeiro de Itapemirim, Estado do EspAnto
cx-officio
— ti. E . 81. ri. 702, 10 zona.)
'Santo, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- GASPARIXO FRANCISCO DIAS (2.542 ), filho de Francisco
tricto municipal de Andarahy, residente á rua S™ FranJoaquim Dias e de Vicencia Maria de Jesus, nascido a 1
cisco; Xavier n. 80 A. (Qualificação de transferencia.)
de abril" de 1874, no Estado da Bahia, militar, viuvo, com
ADOLPHO FREDERICO TEIXEIRA (2.529), filho de
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy,
- dericp da. Costa Teixeira o de Barbara do Carmo Teiresidente á rua Xoide n . 38. (Qualificação ex-officio
—
xeira,' nascido a 27 de setembro de 1913, em Cuyabá, E s - ,
B. E . 78. n . 130, 4 zona.)
tado de Matto Grosso, militar, casado, com domicilio elei- JOSE' SIQUEIRA LOPES (2.5-43), filho"de Manoel de Siqueira
toral no districto municipal de Andarahy, residente á
Lopes e de Amélia Lacerda da Rocha, nascido a 27 de f e rua Honorio a. 2 1 . (Qualificação ex-officio,
B . E . 78,
vereiro de 1908, em Joazeiro, Estado do Ceará, militar,
n. 61. 10 zona.)
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mo nicipal de
JOÃO HANNEQUIM DANTAS (2.530), filho de Idalmo RoAndarahy, .residente no Estado'Maior do Exercito". (Qua.^drigües Dantas e de Maria Hannequim Dantas, nascido
- lificação ex-officio
— B -E 7 8 , . n . l , 4 zona.)
"*a 7. de setembro de 1912, em Aracaju, Estado de Sergpie. militar, solteiro, çom domicilio eleitoral no dis- ARLINDO BAPTISTA (2.54.4), filho d e — o ã o Baptista Júnior
e. de Maria Baptista da Cruz,, nascido á 3 de novembro de
tricto municipal de Andarahy, residente no 10° regimento
1906, em Curityba, Estado do Paraná, militar, casado, com
de infantaria. (Qualificação ex-officio,
B . E . 79, n. 30,
domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, r e 7 zona.)
sidente á rua 27 n . 67.' (Qualificação
ex-officio.)
MAURÍCIO EUGÊNIO DE GUSMÃO PEREIRA LEAL. (2.531),
filho de Francisco Pereira Leal e d e Leonor de Gusmão WALDEMAR DA COSTA VIANNA (2.545), filho de João da
Costa Vianna e de Maria Olympio do Rosário Vianna, n a s Pereira Leal, nascido a 19 de" maio de 1908, no Districlo
cido' a 24 de setembro de 1910, na Bahia,.Estado da Bahia,
Federal, militar, solteiro, com domicilio eleitoral r o diso . 4 ü . iQuaiilieav.âo.ex-officio
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militar, cagado, eom domicili i e.vàot-.u m> dislricto munifl;i:.iliy. í-uí.uvimr á rua Aiiaigiza li. 5'J, cn.-a 3, FiedutU».
ciLid do Aiidai.-nhy. residente á r i . i (ilnrimiuidj de Mello
((.Kia.itieafão cx-officio — E . Z. St, n . 10, 7 ' 7 . 0 . : . )
n.
{<jur.Iiiic.acao ex-of ficio— B . K. 77.•>
PEDRO PINHEIRO BORGES (2.55S), filho de wlIíwí
Pinheiro
CRZillLüES MAC-GOF.D (2.543), íilho de Alfredo Mac-Cord
Borges o de Maria C-t&dulina Pinheiro, :i;>-:ido c 8 i e
e de Joaquim Mac-Cord, nascido a 7 de maio de 1902, em
junho de 1900, em Nata:, Estado do Rio Grande do Norte,
Macalie. Estado do Rio de Janeiro, militar, casadb, eom domilitar, com domicilio eleitoral do districlo municipal
micilio eleitoral no districlo municipa! tíe Anrtarathy, reside Andaraby, residente á rua Tres e Março 11. l s , Ramos.'
dente n rua Vaz cie-Toicclo n . 276. (Qualificação por trans(Qualificação cx-officio — B . E . 79. :i. 83. 7 zona.)
ferencia .)
SEBASTIÃO PREDES FALCÃO (2.560), filho dc Auloíiio P r c TOEMISTOGLES DRUMOND DA COSTA (2.547), filhe de Joafles e de Joanna Predes Faleço, nascido a 27 dc- fevereiro
quim José da Costa c de Anna Drumoud da Costa, nascido
dc 1001, em Nazaretli da Matta, Estudo de Pernambuco, mia 9 de julho de 1884, em Fortaleza, Estado do Ceará, milhar,
litar, cõm domieiiio eleitora! no disirino municipal de Ancasado, com domicilio eleitoral no dl;tricto municipal de
darahy, residente á rua Almirante 'Mariath o. 4i, São
Andarahv. residente a rua D'. Francisca n4 89. casa IV.
Christovão. (Qualificação ex-off>io — IL E . 78, n . 10,
(Qualificação ex-officio — B . E . 77, TO" zona.)
11!- zona.)
JOSE'
DANTAS ARÊAS PIMENTEL (2.501), filho ,•].. I-lurnABILIO GOMES DOS SANTOS (2.548), fiiho cie Manoel Gomes
beielo Arcas Pimentel e de Diva Dantas Pimentel. nasdos Santos c dc Maria Mnrtiuha de Jesus, nascido a 28 de
cido a 6 de outubro dc 1899, em Porto Alegre. Espado do
•junho de 1893, cm Riachuelo, Estado dc Sergipe, militar,
Rio Grandes do Sul. militar! com • !• -i i<- > <• eleiloral tio
casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
districto municipal de Andarahy, ms;:','oi.. . á praça V v l o Andarahy, residente á rua Manoel Victorino n . 85, casa 111.
rino n . 16. Tijuca. (Qualifiscacão por trniuf-fwniirin. '•
(Qualificação cx-officio — B . E . 78. u. 00. 10* zona.)
GONÇALVES Ribeiro (2.502), filbo <!<• Joaquim
ARISTÓTELES VIANNA E SILVA (2.549], 'filho de Manoel OLYMPIO
Gonçalves
Ribeiro Primo c de Maria Nalivitladc Ribeiro,
Júlio cia Silva c dc Maria Vianna da Silva, nascido a 16 de
nascido a 15 de março de 1904. 110 Estado do Piauhy. milijaneiro de 1905, em Aracaju, Estado de Sergipe, miíilàr,
tar, com domicilio eleitoral no districlo municipal de Andasolteiro, com domicilio eleitoral uo districto municipal
rahy, residente á rua Aracaty n. lfii'. (Qualificação exdc Andaraby, residente á avenida-Suburbana n . 157-B,
officio — B, E . 79, n. 654, 7* zona.)
casa I. (Qualificação ex-officio — B . E . 84, n. 38. 7"
zona..)
MIGUEL FERNANDES DE SOUZA (2.583), filbo cie Adelino
Fernandes de Souza e de Maria Fernandes Lopes, nascido
ANTÔNIO DE ARAÚJO LINHARES (2.550), filho rie Vicente
a 8 de maio de 1901, no Estado cio Rio (íraiulü do Norte,
Gomes Linhares e de Francisco Joaquina de Araújo Limilitar, com domicilio eleitoral no disírieío municipal de
nhares, nascido a 23 cie fevereiro de 3003, em Santa QuiAndarahy, residente á rua Lins Vasconoailos n . 33. (Quateria, Estado do Maranhão, militar, casado, com domicilio
lificação
ex-officio..)
eleitoral no districto municipal de Andaraby, residente á
rua Capitão Menezes n . 191. (Qualificação ex-officio — ÍTALJNTi LUIZ DA SILVA (2.564).- fillio de Victorino Luiz
da Silva e de Olympia Martins da Silva, nascido -i 30 de
B . E . 84, n . 7. 7" zona.)
dezembro de 1913, no Districto Fcie-al. ernpr?g.a.to p u L1BKRATO DA SILVA BARROS (2.551). filho de Emygdio
blico., residente ú rua Bella n-, 184. S. Clirisíovom, cora
da Silva Barros o de Maria da Silva Barros», nascido a 23 de
domicilio eleitoral no districto rmmieipa-l de Andarahy,
agoslo de 1906, em Forlaleza, Estado üo Ceará, militar,
(Qualificação ex-officio — B . E.. 81. 10" zonai ..
solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal de,
Anda-raliy. residente á rua Professor Gabizo n. 190. (Qua- JOÃO COLLARES DE ARAÚJO (2.565-), filho de f.vix Marcilio de Araújo e d.e Maria José Collares. nascido a 29 de
lificação 'ex-officia. — B . E . E5, 4, 7" zona.)
agosto de 1900, no Estado do Rio Grande do Sul, militar,
MOYSE'S NUNES (2.552), filho da José Nunes e de Anna Nu—
residente- á rua das Flores n . 57, com domieiiio e'ciloraí
nes.jiascido a 13 de setembro de 1897, em Niçtheroy, E s no distrieto municipal de Andaraby. [Qualificarão extado do Rio de Janeiro, militar, casado, com domicilio eleiofficio — B, E . 8 2n. 1.708. 14* zor.a) .
-•
toral no districto municipa' do Andaraby, residente á avenida Frontin n . 2.2. (Qualificarão ex-officio — B . E . FRANCISCO FERREIRA DE OLIVEIRA (2.506), filho- de Cy-'81. n . 9, 7" zona.)
riaco Ferreira de Souza e ds liaria Ferreira de OliveiDOMINGOS DOS SANTOS (2.553), íilhv: d" José Francisco Cos
ra, oasci-lc a 25 de novembro de 1.^96. em S. lzabel, E s Santos e de Carolina Teixeira dos Santos, nascido a 3 de
tado do Pará, militar, residente á rua
Parauapiaeaoa,
janeiro cie 1C04. no Districto Federal, militar, casado, coni
Piedade, com domicilio eleitoral uo districlo municipal
- domicilio eleitoral no districto municipa' de Andaraby,
de Anüarai-y. (Qualificação ex-officio — B . E . ,;. 48.
residente á rua General Florindo n. 62. (Qualificação cx7 zona) .
officio — B . E . 79, n. 19, 7" zona.)
OCTACILIO FERREIRA SOARES (2.567), filho de OJyiupio
Ferreira Soares e de Anna Mana,, nascido a 30 de julho
OCTAVIO POLIDORO PINTO (2.554), filho de Franeellino
de 1904, ein Barreiras, Estado da. Bahia, militar, residenPolidoro Pnto o de Rosa Alves Ie Castro, nascido a 1 0 de
te á rua S. Luiz de Gonzaga 11. 216, -c XIV, com domiciabril de 1898, em Cruz Alta, Estado do Rio- Grande do Sul,
lio eleitoral 110 districto municipal de Andaraby. (Quamilitar, casado, com domicilio eleitoral tio districlo munilificação ex-officio — B . E . 82 n . 44. 7 zona;.
cipal de Andaraby, residente á rua Engenho Novo n . 16,
JOÃO FLLLIPE DA COSTA FILHO, (-'.508-), filho de João
(Qualificação cx-officio — B . E, 79. n. 79. 7> zona.)
Fellipv da Costa e Joanna Pires da Costa, nascido a 1 de
T.VN..REDO FAUSTINO DA SILVA (2.555), filbo de "José
outubro de 1913, em Manaus, Estado do Amazona?, mi! ..a.u.+iiíJD da Silva e dc Eliza de Moraes Avelino da Silva,
» tar, residente á avenida Henrique Valladares n- 5, 2"
imseido a 5 cie março de 1887, no Districlo Federal, militar,
2- andar, com domicilio eleitoral no districto nn.uiCicasado, com domicilio eleitoral- no dislricto municipal de
pal de AiíJavahy. (Qualificação ex-officio — E . E . 84
Rio Comprido, residente á rua Rego Lopes n. 32. (Quali11. 2.335. 14 zona).
ficação por transferencia.)
DESAIX DIAS (2.556), filho de João José de Souza Dias o de IVAN DE MELLO BRAGA (2.569), filho, de Augus'u dc Aleilo Braga, o ds Olga Campos de Mello Braga, nascido a 30
Emilia Leite Dias, nascido a 15 de abril de 1904, em São
de rnsib cie 191 i, no Distrieto Federal, saili-tar, resiri.-mie
Salvador, Estado da Bahia, militar, solteiro, com domicilio eleitoral, no districto. municipal de Andarahy, resiá rua Antônio de Padua n . 10. eom domicilio- el-jitcral
zdente á r u a do Senador n.. 334. (Qualificação ex-officio
no districto munictnal de Andaraby. iQualiíic&çúo cx— B . E . 77, il. í .
officio — B, E . 82 n. 1.SS0. I V zona;.
VVALDEMAR RUFINO DE OLIVEIRA (2.557),- filho de José BEN1TO BORGES DOS SANTOS (2.570-j. fuho de Fias.o AlRufino de Oliveira e de Maria Libania de Oliveira, nascido
ves rios Santos e de Vircea. Borges CÍQS San'os, nascido a
a M de outubro de 1913, em Rio Branco, nu TerriLorio do
28 de dezembro tíe 1911, na Ilha dos Porcos. Esla;k> do
Acre, militar, com domicilio- eleitoral no dislricto m u n i Pará, militar, residente no I regimento de cava liaria d i cipal de Andarahy, residente, á avenida, D . Pedro II nuvisionaria,' com- domicilio eleitoral 110 distrieto municimero 111. (Qualificação ex-of feio — B . 3. 78, n . 20, 10"
pal de Andarahy. (Qualificação cx-officio — R. B . 82
zoa ia.)
n. 60. T zona).
OCTACILIO PIMENTEL COUTINHO (2.558), filho, de Orencio POLYDOR-O- CORRJiA BARBOSA (2.57 t), filho de João José
Pereira Coutinho. e de Maria Pimentel CoutirJio, nascido
t e r r ê a Barbosa e de Elvira. Maia Corria. Barbosa. u«*ci
a 8 de fevereiro de 190!,. em Abaeté, Estado do Pará, m i dc- a 7 de setembro- de 1883, ei» Porto Alegre, Estaco dtf
litar, com. domicilio eleitoral, no districto militar ue An.Rio Grande do- Sul. militar, casado, com domicilio eleitoa
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r««" uo liJbuycto municipal de Andarahy.
(Qualificação SEBASTIÃO ASSIS DE ALMEIDA (2.581), filh.j de F-aueisex-ofjiciò •— 13. E . 79 n . ,1. 3 zona).
co de Assis Almeida e de Maria Clemente de Jesus, nasEUSTACH.I. CORRÊA (2/572'), íilho de Sergio Corrêa e de E u cida a 25 de junho de 1506, ém Carintinga, Estado de Minas Geraes, militar, solteiro, residente n;a Escola de Velalia Corrêa, nascido a 8 de fevereiro -de 1902, em Laranterinária do'Exercito, com domicilio eleitoral no distei- \
jeiras, Estado de Sergipe, militar, casado, com domicilio
cio municipal de Andaraby. (Qualificação ex-of fino —
geiros, Estado de Sergipe, militar., casado, residente á
B. E . 78).
rua Aprazível n . 4, Realengo, com .domicilio eleitoral no
districto municipal de A n d a r a h y ( Q u a l i f i c a ç ã o ex-of fi- RAIE MUNDO DE CASTRO MOURA (2.-582), filho' de Francisno — B . E . 79 n . 13. 3 zona) .
co-de Castro Moura e de Francisca de Castro Silva, n a s FRANCISCO DE ASSIS SILVEIRA (2.573), filho de Aprigio .
cido a-18 de março de 1907, em.Therezinha, Estado do
Leopoldo de Arruda Silveira e de Mirmina de Siqueira >
Piauhy, militar, .solteiro, residente á rua do Mattoso r.n... .Silveira, nascido .a.20 de outubro de 1904, em Vieira, E s .mero 125, com domicilio eleitoral no districto municitado do Ceará, funecionario publico, solteiro, residente á
pal de Andarahy. (Qualificação ex-officio — B. E , 84
rua do Acre n . 84', sobrado, com domicilio eleitoral no
n . 1.980. 14* zona)..
districto municipal de Andaraby. (Qualificação
ex-offi- JOSE' JACINTHO DE CARVALHO (2.583), filho de João J a cio — B . È . i). 1.776. 14 zona).
cirtho de Carvalho e de Joanna Maria de Souza Ferraz,
ALCIDES ALCEDIARES R-ICHTER (2.574), filho de Francisnascido a 30 d e janeiro de 1902:, em Recife „Estada "* de
-co de Borjas Ricbter e de Olga Sophia Richter, nascido a
Pernambuco, militar, casado, residente á rua da Liber31 de dezembro de 1893, em Santa 'Cruz, Rio Grande do
dade n . 22. com. domicilio eleitoral no districto muniSul, militar, casado, residente á rua Senador Dantas nucipal de Andaraby^. (Qualificação ex.-offie.i-3 — B. E . 78
mero 1,9, -com domicilio eleitoral no districto municipal
n . .8. 10 zona) .
•
de Andarahy. (Qualificação transferencia).
OSMAR SOARES DA CUNHA (2.564), filho de Antônio Soares, da Cunha Filho e de Almerinda Soarjs da -Cunha,
FHANGISCO BIMALI (2..575), f i l h o ' d e JVicol.au Bimali e^de
• nascido a 9"de novembro de 1907, em Jogo do- Carneiro,
Rosa P.aschoarella, nascido a .20 de agosto de .1902, jem Be• Estado da Bahia, militar.,' solteiro, residente á rua Berlém, Estado do Pará, militar, casado, residente á rua J u nardo Vasconcellos n . 93 C. I, com domii ilio eleitoral
venal Galeno n . 47, c I, com domicilio el=itoral no disno districto municipal de Andarahy. («QnUificaçãc extricto municipal de Andaraby.. (Qualificação
ex-officio
officio — B . E . 79 n. 76. 7 .zona) .
— B . E . 82 n. 16. 7 zona).
ANTOMO FERREIRA. ALVES (2.576), filho de Vicente F e r E,
que chegue ao conhecimento dos interessados,
reira e de Dolores Alves, nascido a 6 de maio de 1904; mandoupara
-o
doutor
juiz desta Zona Eleitoral passar o presente
em S. Manoel Paralzo, Estado de S. Paulo, funecionario edital que será affixado
no lugar do costume e publicado no
publico, solteiro, residente ,á rua Bomfim n . 15.7. com Boletim l&eitoral. Outroshn,
que este juizo funeciodomicilio eleitoral no districto munieipal -oe Andarahy. na á Avenida Mem de Sá n . faz.saber
Dado e passado nesta ci(Qualificação ex-officio — B . E . 81 n . 680. 10? zona). dade do Rio de Janeiro, aos 31152.
de agosto'de 1-934, Eu. RicarJ&SE' D Q PATROCÍNIO DE MAGALHÃES LEITE (2.577), fi- do Thompson da Cunha, escrevente, subscrevo e assieno ho
iho d e José Fernandes de Magalhãeê 'Leite e de Rosa de impedimento occasional do escrivão. — Ricardo Thompson da
• Magalhães Leite, nascido a 13 de maio de 1901, em Ca-» Cunha.
jurú;. Estado de S. Paulo, militar, solteiro, residente á
rua Visconde de Niçtheroy, com domicilio .eleitoral no
OITAVA ZONA ELBITOBAJLi
districto municipal de Andarahy. (Qualificação transferencia) .
(Districtos: Andaraliy e Rio Comprido)
ADRIANO MUNIZ DA CONCEIÇÃO (945), filho de Rufo Muniz e de Isa Maria da Conceição, nascido a 26 de agosto
Juiz: Dr. Raul Camargo
de 1906, cm .Cachoeiro de I.tapemirim, Estado do Espirito Santo, operário, casado, residente ;á avenida Paulo de
Faço publico, para os fins dos a r t s . 43 do Código e 25
•Frontin n . 194', <com domicilio eleitoral no districto m u - do 'Regimento dos Juizos, Secretarias e Cartórios Eleitoraes,
nicipal de Rio Comprido. (Oualificáção requerida — B . que, por este cartório e Juizo da -8 Vara Eleitoral, estão
E . n. 486. 8* zona).
sendo -processados os pedidos * de inscripção dos seguintes
DOMÜNGÍ**> PINTO SOARES -(1.158), filho de Antônio Pinto cidadãos: •'
.
•
Soares e de Maria da Silva Lima, nascido a S de fevereiro
de 1901, no Districto Federal, motorista, solteiro, r e s i - BENEDICTO JOAQUIM DE OLIVEIRA
(2.583), filbo de .
dente á rua ommandante Coimbra n . .440, com domicilio
Francisco Joaquim de Oliveira e dè Maria José de Oli- •
eleitoral no districto -municipal de. Andaraby. (Qualifiveira, nascido a 19 de junho de .1904, em Pinciamouhancação requerida — B . E . n .44. 8 zona)..
:gaba, Estado de São Paulo, militar, casado, -com domiJOSE AVELINO DOS SANTOS (1.162), filho de Avelino Azacilio eleitorai no districto municipal de Andaraby, r e rias dos Santos e de -Gracinda Maria Gerquerida, nascido
sidente á avenida Maracanã n . 663, casa VI. (Oualifia 2 de fevereiro de 1904, em Lagoinha, Estado de Alacáção "ex-officio"', B . E . 82, « . '34, 7= zona.)
goas, operário, .solteiro, residente á travessa dos Prazeres HERMAM FAltfA (2.586), filho de Gualdino de Paria e de
Maria de Oliveira JTaria; nascido a. 8 de novembro de
n . 54, .com 'domicilio eleitoral no districto municipa! de
1897, em S. Matheus, no Estado de Espirito Sanlo, miAndarahy. («Qualificação requerida — B . E . a , 10. 8
litar, solteiro, com domicilio eleitoral nó districto muzona) .
.
"
nicipal de Andarahy, residente á rua Visconde -de Ita- .
MANOEL PLINIO DO NASCIMENTO JÚNIOR (2.57-8), filho
maraty n. 4-01 (Qualificação "ex-officio", B . E . 70, n u de Manoel Plinio do Nascimento e de Gertrudes Wanzelmero 524, 10 zona.)
ler .Nascimento, nascido a 19 de novembro de 1893,
em
Vicfcwàa, Estado do Espirito Santo/ militar, solteiro, resi- UBIRAJARA DE OLIVEIRA REIS (2.587), filbo do Augusdente "á rua Luiz Zanchetta n . 4, -com domicilio eleitoral
to Francisco dos Reis e de Leonor de Oliveira Reis,
no districto municipal de Andarahy. (Qualificação exnascido a 16 de março dt 1910, em Bagé, no Estado do
officio — B . E . 77 n . 3 . 10 zona).
Rio Grande do Sul, militar, casado, com domicilio eleiMANOEL LÚCIO ALMEIDA MONTEIRO (2.579), filho de J o ã o ,
t o r a l no districto municipal de Andarahy, residente á
Clodoaldo Monteiro -Lopes e de Luciana -Rodrigues Monavenida 7 de Setembro n . 83. (Qualificação "éx-offiteiro .-Lopes, nascido a 7 de dezembro de 1899, no Estado
cio", B . E . 75, n . 10, 7 zona.)
de Pernambuco, militar, casado, residente á rua GonzaÜRMANDINO
MONTA NI (2.588), filho de Henrique Veras
g a Campos n . 73, com domicilio eleitoral no districto
Gomes e de Senhorinha Montani .<Gomes, nascido a 8 d e
municipal-de Andarahy. (Qualificação ex-officio — B .
setembro de 1909, no Districto Federai, tipo gr a p t o ,
E . 75 n\ 18. 7 zona).
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
JEREMIAS GOMES DE LIMA (2.580), filho de Joaquim
de Andarahv, reeidente na Villa S. Lázaro, rua G n. 28.
Francisco de Lima e de Rosa Maria de Lima, nascido a
•(Qualificação "ex-oíficio", B . E . 81, n. 630, 10 zona.)
8 de outubro de 1907, no Districto Federal, funecionario MARIO DA CUNHA A-RÈA E MOURINHO (2.589), filho do
publico, .solteiro, residente á rua Ilha do B.;in Jesus sem
Raymundo Arêa de Mourinbo e de .Idalina Violeta da
numero, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Cunha Arêa e Mourinbo, nascido a 19 de maio. de 1907,
Andarahy. (Qualificação ex-officio — B . Ê . ,81» 10
no Districto Federai, militar, casado, com
domicilio
zona).
•
eleitoral no districto municipal de Andaraby, residente
a
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á rua Conde de• Bomfim n . 1.052. • (Qualificação "exofficio", B. E. 70, n. 8, 7" zona.;
AJ.CINDO NUNES PEREIRA (2.590), fitho de Claudino Nunes Pereira e de Josephina Boeorny Pereira, nascido a
6 de junho de 1897,"em Porto Alegre, no Estado do Rio
Grande do Sul, militar, casado, cora domicilio eleitoral
no districto municipal de Andarahy, residente á . r u a
Amaral n. 52, casa IV. (Transferencia.)
BERCILIO POMPÊO DE BARROS (2.591), filho de Luiz
Áureo Pompêo de Barros e de Dorvina Pompèo de B a r ros, nascido a 17 de agosto de 1903, em Rosário, no E s tado de Matto Grosso, militar, casado, com domicílio
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente
á estrada de Realengo n. 28. (Qualificação
"ex-officio", B . E . 82, n. 1.862, 8" zona.]
CARLOS GOMES (2.592), filho de Antônio Pedro da Silveira e de Maria de Jesus Gomes, nascido a 20 de junho
'de 1898, na cidade de Guimarães, Estado" do Maranhão,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Andarahy, residente á rua Caicó n. 134,
Jacarepaguá. (Qualificação "ex-officio", B.. E . 79, n u mero 42, 7 zona.)
JONAS CORRÊA DE FARIAS (2.593), filho dc Antônio Pedro de Farias e de Umbelina Rosa de Queiroz, nascido
a 21 de dezembro de 1899, em São João de Cariry, no
Estado da Parãhyba, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy," residente á
rua Renato n . 534, Campo Grande. (Qualificação "exofficio", B . E , 82, n. 1.706. 14 zona.)
PEDRO MARTINS DOS SANTOS (2.594), filho de Dyonisio
Martins dos Santos e de Joanna Moreira, nascido a 19 de
junho do 1911, no Rio Grande do Sal, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente
á rua de São Cbristovam n. 414. (Qualificação "ex-offfcio", B . E . 77, 9 zona.)
JOSÉ DE OLIVEIRA LEITE (2.595), filho de Anna de
Araújo Leite e de João de Oliveira Leite, nascido a 2 de
dezembro de 1897,' em Brejo de Madre Deus, Estado de
Pernambuco, militar, casado, com domicilio eleitoral no
município de Andarahy, residente á rua Copacabana
n . 704. (Qualificação transferencia.
YvALDOMIRO DUARTE RAMOS (2.5961, filho de Virgílio
de Aguiar Ramos de Acillela Duarte Ramos, nascido a
19 de agosto de 1897, em Maceió, Estado de Alagoas, m i litar, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Andarahy, residente á rua Gustavo Brieder
n . 144. (Qualificação "ex-officio", B. E. 75, n. 5, 7
zona.i
OSWALDO LOBO (2.597), filho de Antônio Lobo o dc Maria da Conceição Lobo, nascido a 12 de julho de 1900,
i c m Alagoas, Estado do Maceió, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy,
residente á rua Uranos n. 053, Ramos. (Qualificação
"ex-officio".
SETÉMBRINO DE OLIVEIRA PALMA (2.598), filho de
João Palma e de Celina Palma, nascido a 22 de janeiro
de 1905, no Estado do Rio Grande do Sul, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal-de
Andaraby, residente, á rua Argentina n. 45. (Qualificação "ex-officio", B . E . 70," n . 328, 10" zona..')
PINDUDO DE ALMEIDA RODRIGUES DOS SANTOS (2.599),
filho de Octacilio Fortuna Rodrigues dos Santos e de Dol o r e s de Almeida, nascido a 22 de junho de 1912, no-Districto Federal, militar, solteiro, com domicilio eleiloral
no districto municipai do Andarahy, residente á rua São
Francisco Xavier r . 615.
(Qualificarão cx-offici»
—
. B . E . 75, n. 19. 7" zona.)
EDSON MACHADO DA ROSA (2.000), filho de Manoel Rufino da Rocha e de Herminia Machado de Azevedo, naseido a 1 de fevereiro de 1909, cm São Luiz, Estado do Maranhão, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, residente á rua Barão do
Mesquita n . ' 562. (Qualificação ex-officio — B . E . 75,
u. 7, 10 zona.)
RAPHAEL MUSSIA CAMPAM (2.«01),'filho de Clemente Campam, filho de Clemente Campam e cie Cacilda Murcia Campam, nascido a 10 de maio de 1901, no Districto Federal,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, residente á rua Cimbros n. 18. (Qualificação ex-officio — B . E . 75, n. 10. 7' zona.)
WALDEMAR BORGES (2.602). filho de Tose Borges de Oliveira e de Antonia Borges de Oliveira, nasc do a 3 de
agosto de 1910, no Districto Federal, funecionario publico,
a

a

a

a

a
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, solteiro, coin domicilio eleitoral no dislricto municipal do
Andaraby, residente A rua Esperança n . 34. (Qualificação
ex-officio — B . E . 81, 10" zona.)
JOÃO ARAÚJO DA SILVA (2.603), filho de Agostinho Araújo
•da Silva e de Maria Francisca da Conceição, nascido a 5
de junho de 1903, no Ceará, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, residente á rua P'rancisco Eugênio n. 1 6 9 - \ . (Qualificação
ex-officio — B. E . 78, n . 19, 10" zona.)
RIVADAV1A DE MELLO BARRETO (2.604), filho d.e Heitor
Velho Barreto e de Rita de Velho Barreto, na •"•.ido a 19
de julho de 1914, no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, residentes no Caes do Arsenal de
Guerra n. 33. (Qualificação ex-officio — B . K. 8.1, numero 629, 10 zona.)
\lMTONTO PINTO DE MIRANDA FILHO (2.605). fiUio de
Antônio Pinto de Miranda e de Josephina Goulart de
Souza, nascido a 27 de maio de 1906, no Districto Federal,
funecionario publico, com domicilio eleitoral no districto
municipal do Andarahy, residente á rua Parãhyba n. 16.
(Qualificação ex-officio — B. E . 75, n. 4, 7 zona.)ARISTER DA COSTA AMARAL (2.606), filho de Raymundo
da Costa Amaral e de Maria Amaral, nascido a 7 de setembro de 1910, em Fortaleza, Estado do Ceará, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Andarahy, residente no I regimento de cavallarbi divisionaria. (Qualificação ex-officio — B . E . 82, n. 51,
7 zona)
MARIO ANTUNES (2.607), filho de Álvaro Antunes e dh Delphina Anlunes, nascido a 14 de junho de 1914, no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal tio Andaraby, iesidente á rua São Luiz Gonzaga n. 148. (Qualificação exofficio — h. E. 81, n. 639. 10 zona.)
SEGISNANDO JOSE' DE SOUZA FILHO (2.608), filho de Segisnando José de Souza e de Faustina de Souza Monteiro,
nascido a 19 de abril de. 1902, em Manáos, Estado do Pará,
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy. residente á rua Esíacio de Sá n. 57,
casa VI. (Qualificação ex-officio — B . E .
87 n. 9,
" 7 zona.;
NAYLOR DIAS NOGUEIRA (2.609), filbo de Juvenal Dias Nogueira e de Amélia Dias Nogueira, nascido a S de outubro de 1915, no Districto Federal, funecionario publico,
com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, residente á estrada Camboalá n. 2 1 . (Qualificação
ex-officio — B. E. 81, n . 657, 10 zona.)
HILDO SENNA DE VIEIRA BRANDÃO (2.610), filho de Nicoláo de Figueiredo Brandão e de Conceição Vieira Brandão, nascido a 20 rie maio de 1900. em Manhuassú, Estado
de Minas, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, rua Bella de São João n u mero 270, casa 2. (Qualificação cx-officio — B. E . 78,
n. 12, IO- zonal)
'
IDA HELLMEISTER ( 2 . 6 H ) , lilha de Pedro Heü.-n-i-Vr e de
Virgínia Cassane Hellsmeistcr, nascida a 14 de janeiro de
1916, no Districto Federal, funccionaria publica, solteira,
com domicilio eleitoral no'districto municipal do Andarahy, residente á avenida Henrique Valladares n. 152,
appartamento 21, 2° andar. (Qualificação ex-offkio
—
B . El 7 8 , ' n . 10, 4 zona.)
SEME JAZBIK (2.612), filho de José Jazbik o dc Nayla Jazb-rk, nascido a 18 de agosto de 1914, em São Fidelis, Estado
do Rio de Janeiro, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy, resitltínlo. á 'rua
Uruguay n. 86. (Qualificação, ex-officio — fi. E . 82,
n. 76, 10" zona.)
JOSE', CUPERTINO DO SACRAMENTO (2.013), filho do Antônio José do Sacramento e de Almeirinda Leite do Sacramento, nascido a 18 de setembro de 1902, em Ouro
Preto, Estado de Minas Geraes, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahv. r e sidente á rua D. Clara n. 181. (Qualificação ex-offi^o
—
B . E . 87, n. 57, 7 zona.)
RAYMUNDO BRIONES MARINS (2.014), íilho de Celestino
Laurindo Marins e do Phiiomena Briones Marins, nascido
a 28 do março de 1903, em' Coary Estado do Amazonas,
militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andarahy, residente á rua Clarimundo de,
Mello n. 327. (Qualificação cx-officio — B . E . 79, numero 49, 7 zona.i
a
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ALTAM-ÍRO PEREIRA (2.61o)., filho de Manoel Pertsiri e dé
Alpcna de Azevedo Pereira, nascido a 15 'de maio de
1=912, ne Districto Federal, funecionario publico, solteiro,
•com domicilio eleitoral no distrieto municipal'du Andarahy, residente á rua Euphrasio Corroa n. .«3. (Qualificação ex-officio — B . E . 81, n; 653, -10 zona.)
LEONARDA '-SALLES MEIRA (-2,616,7, filha de Leonardo
Meira e de Maria .Salles Meira, nascida a 16 de abril .de
1909 ,enr Belém, Estado do Pará, •funccionaria' publica,
solteira, eo.in domicilio eleitoral .no districto municipai
de Andarahy, residente á. r u a 'Vigia Floresta 'ti.' "W. (Qualiifcação ex-officio — B. E . 82, n. 1-774, 14 zoona.j
JONATHAS DA COSTA REGO MONTEIRO FILHO (2.617),
.fillio de Jonathas da Costa Rego Monteiro e de. Maria .-Elvira Flores -Rego Monteiro, nascido "a 12 de dezembro de
1896, em Porto .Alegre, Estado do Rio Grande do Sul, m i litar, casado, com domicilio eleitoral no. districto m u n i cipal de Andarahy, residente na- Fazenda Santa Tbereí i B h a — Estadod o Rio. (Qualificação ex-of.ficio — B .
E . 19. n . 1.623, 4 zona.)
GEDEÃO ZACHARIAS DE SOUZA (2.618), filho de Joaquim
Zacharias de Souza e de Capital iria Aranha de Souza, nas• ' cido a 23 de -abril dé-T894,. em-Canguaretanha, Estado do
Rio Grande, oo Norte, militar, casado,, com' domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy. (Qua.íL- cação ex-officio — B . E . 84, ii. 154. 6 zona.)
gLOVIS DE AL1NCAR SABOIA [2.619), Ilibo de Domingos
-Carlos tíe Alencar Saboia e ' d e Adelina da Co-sta-Saboia,
nascido a 13 de. abril de 19-00, em • Cravinhos. Estado do
Sâc Paulo, militar, casado, com -domicilio eleitüsrá! no
districto municipal de Andarahy, residente á m a T e iiente Gosta n . 1-07, Meyer. '(.QuaüfrcaçãC; cx-officU- —B. E 82, n 3, 8* zona.}
JOSE' OCTAVIAWG ©E OLIVEIRA (2.230), filha da Sérgio
Gci.aviano de Oliveira e cie Cândida Lina de Oliveira, nascido a 5 de dezembro de
em Campos de Aimclias,
Estudo de Alagoas, I tenente da Exercito, casEtdo, com
.domicilio eleitoral no districto municipal cie Andarahy,
(Qualificação ex-:oficio — B. E . n.»8£.)
THEMíSTOCLES 3VÍLO "BEZEREA - (2.621.), filho de. Antônio
Pinheiro Bezerra -e de Eudoxiíi Fernandes Bezerra, nasc i d o a 20 de fevereiro de''490.3, em Timbanba, Estado de
Pernambuco, rodlltar, casado, .com domicilio .eleitoral no
dictricto municipal de Andarahy. (Qualificação .ex-offic i o — B . E . 6:3.)
JOAQUIM TH'EOPOMP-0 DE
GODOY
VASCONCELLOS
<2.-6.22'), filho de Luiz Aurélio de Godoy Vasconcellos e
de Josepha de -Godoy Vasconcellos, nascido a -21 ;de maio
de 1879, em Pernambuco, (Estado de Pernambuco, .militar, .casaflo,' com domicilio eleitoral no -districto m u n i '-cipal de Andarahy. (Qualificação •ex-officio — B . E .
n. 75, d e 1.933.) '
EDMUNDO SAKTAL DE ALBUQUERQUE (2.623), filho de
Antônio David de -Albuquerque e de Maria Amélia d e Albuquerque, naseido a 16 de junho de.1910, em Manaus,
toral « o -districto municipal de Andarrahy. ."(Qualificação
"Estado do Amazonas, militar, solteiro, com domicilia -eleiex-officio — B. E . n. 84.)
JOSE' -DA-SILVA RIBEIRO ('2.624);, filbo.de Manoel d a Silva
Ribeiro e de Etelvina Sophia 'Ribeiro, nascido a 30 de
julho de "190-1, em Codó, Estado do Maranhão, militar,
casado, com domicilio, eleitoral no districto .municipal de
Andaraby. (Qualificação ex-officio — B . E . 79, n. 44.)
OCTACILIO TAVARES FIGUEIRA.. CAVALCN.TI- (£..'625),
- filho cie Marianna Tavares Cavalcanti e - ü e Joaguinã Tavares Figueira Cavalcanti, nascido a ,6 de agosto de 1912,
•em Goyana, Estado -de Pernambuco, militar, casado, com
domicilio -eleitoral no dietricto. municipal de ndarahy.
.(Qualificação ex-of ficio — B . E . 84, n . -265.)
ORLANDO DE MIRANDA MOURA -'(2.6S6), filho de Antônio
Henrique de Moura e de Maria Miranda de Moura, nasc i d o a 20 de setembro de ±909, em G-aranhu-ns, Estado de
'Pernambuco, militar, casado, -com domicilio eleitoral no
districto municipal de Andaraby. (Qualificação -ex-officio — B . E . ,83, n. 69.)
ALAMRO D E SOUZA FRAlv.ÇA (2.1 '627), filho de Paulo da
Cruz de Souza França, e de Er-me-lroda Tavares de Sotiza'
Fi-ança, oasciflo -a il de jjaneípo-de 1S09 em Deodoro .(Districto. Federal); militar, -casado, com domicilio eleitoral
no districto mtnsteipal de Andarahy, -/-Qualificação "cxoflicio", , B . E . 81, n . 601).,
'-_ '
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JAYME MALAQUL4S (2.628),'fillio de José Malaqujas e de
Esther Malaquias, sâscido^a 31 do maio de 1907 em
Porto Velho (Estado do Amazonas). -2" sargento do 'Exercito, "casado, com domicilio eleitoral ho districto m u n i cipal de Andarahy.- ( Q u a l i f i c a ç ã o "ex-officio", B. E . 82),
- n . 15)".
JOIO FÍRMINO DE LIMA (2.629), filho de Fervasio.de Ramos e de'Thereza de Jesus.nascido a 2h de junho de 1914,vem Estância- (Esta-do de Sergipe), mecânico/solteiro, com
domicilio eleitoral no districto musicipal de Andaraby.,
(Qualificação "'.ex-officib", B , E . 79, n, 115).
WALDEMAR J O A Q U I M NOGUEIRA'(2.630), filho de Antônio Joaquim- Nogueira e de Elsa Menezes, nascido a 21 de
Janeiro de l&lTS no Districto Federal, funecionario p u blico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u •- nicipal de Andarahy, (Qualificação "ex-oíficio", B .
'8í, u, 631) >
MARCELINO TELLES DE MENEZES '(2.63-1), filho de B e r nabè"Telles de Menezes e de .Anna Joaqusn-a de Menezes,
nascido a-2 de junho de 1896 em Itabaiaria (Eslado de
Sergipe), militar, viuvo, com domicilio eleitoral no districto. municipal de Andarahy. (Qualificação "ex-of ficio". B . E . 7õT n . 49) .
EUCLYDES DE GOULART BUENO (2.632), filho d.e- Cornelio Goulart Villela Bueno e de Luiza Amélia Teixeira
Goulart Bueno, nascido a 24 dc novembro de 1889 no Arxxx& áe'Aiigiistura Sã-^. J&s4'de Além Parãhyba (Estada
de Minas Geraes), medico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal- cie Andaraby. (Transferencia'; ,""
'"
VICENTE TERRA (2.633), filho de Abril m Terra e de Maria Joanna Terra, nascido a -31 de maio de 1905 em Porto
Alegre" [Estaüo do Rio Grande do Sul), mecânico, solteiro), com- doir.-iciliCf eleitora': no districto municipal de
Andarahy. (Qualificação
ex.-etticio", • B ' . " B . '79, n u mero lí-5)
• "
AiNTOMO DA MOTTA SILVEIRA ( 2 . 6 3 4 V filho Sé. José
' Francisco "ria Motta S i l m r ã e de Maria Angélica -da Conceição, nascido a 5 de outubro de 1906 em Nazareth (Es• tado de Pernambuco), militar, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de Andarahy, (Quaiifica'
ção "ex-officio" B. E . 79, n . 19).
HAXBiO BISPO DOS SAÍTEOS' (2.635); íilho tíe Gccüio .Bispo
dos Santos e de Maria Norberto dos Santos,-nascido a 29
de setembro d e 1895 no Estado d a Bahia, .militar, casa' 'do, com domicilio eleitoral no districto municipal de And a r a b y . (Qualificação ".ex-ofíicid" B . E . 79, a . 2 ) .
MANOEL ANTONIO DE FIGUEIREDO (2.636), filho de Alexandre de Figueiredo e de Antonia Maria das Neves, nascido a .9 de março de 1892 em Cábedelk» (Estado da P a - faliyha;, ic-ecanico, casado, cbm domicilio eleitoral no
' districto municipal de Andaraby. (Qualificação "ex-ofíi-'
cio", B,. E . 79).
.
•
ARMO JERNESTO MlCHEL (2.637),, .filho de Carlos Leopoldo:
' Michol e de .Thereza Hasil Michel, nascido a 4 de "abril de 1.904 em São Leopoldo' (Estado do Rio Grande do Sul),
-militar, casado, com domicilio eleitoral no -districto m u nicipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio", B . E.'
75, n , la) .
'.
,
JUL-I-0 ALVES DE LIMA (2.638), filho de Pedro Alves F r e i re e de "Maria Alves de Lima, nascido a 12 de abril de
1913 em Natal (Estado do Rio Grande do •Norte), n i i l i - .
tar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i cipal de Andarahy. (Qualificação "ex-officio" B . E . 77).-.
OSWALDO BRONZO (2.639), filbo de Olivio Bronze e de
. Assumpta Marcott, nascido a 11 de março de 1914 no
Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Andaraby...{Qttalifijaç-ão "cx-officio". B . E . 81, n . 659)'i
RAYMUNDO NONATO D E ABREU ,(2.640), fililio de E v a n t a
Ôe Abreu, nascido a 17 de-fevereiro de 1909'em Caxias
i(Estado do Maranhão), sargento do -Exercito, solteiro,
coro domicilio eleitoral no districto municipal de Andar a h y . (Qualificação "ex-officio", B . E.. 79, n . . 3 6 ) V
ÁLVARO BARBOSA (2.641), filbo de Albino Barbosa e dé
Maria Barbosa, nascido a 27 de janeiro de 1913 no Districto Federal, funecionario publico, solteiro, com domicilio-eleitoral no districto municipal de Andarahy. Q u a lificação ".ex-officio" B . E . 81. n . .634).
MANOEL MENDES "DA SBLVA (2 .-6-42), filho de Luc-io Men-,
des da Silva e -de Odilia Mendes da Silva, nascido a 13
de março d e 1904, no Estado do Piauhy. militar, casado,,
com domicilio eleitoral no clisfricto municipal do Anda0

u
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noel Murlinbo n , 39, (Qualificação "ex-officio", B . E . 7 8 ,
rulij, rcsidcnío á rua Ferre r n. i;*>i>. .u.saiifieaçüo "exn . 50, 10 zona,)
oíiiciu, B . J i . 84, il. 2.3o8, l i " zona".')
LOURIVAL SA' RIBA» (2.«43), filho do Franklin Sà Ribas e HYFPOIJTO VIANNA (2.650). filbo de Bruno Corrêa Vianna
e de Elisa Brum Vianna, nascido a 28 de janeiro de 1908,
do Olivia Roberto Sã Ribas, nascido a 21 de dezembro de
em Santa Vktoria do Palmar, Zítado do Rio Grande do
1908, em Santa Maria, Estado do R. Grande do Sul, miliSul, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
tar, casado, com domicilio eleitoral no districto munimunicipal do Andarahy. (Qualificação "ex-offieio" B .
cipal do Andaraby, residente á avenida Sete fie Setembro
E. S2,n.35.)
n. 40. Qualificarão -ex-officio", B . E . 79, n . 49, sétima
zona.,
SOLON ALVAREZ CORRÊA (2.057), filho de Manoel Alvarez
Corrêa e de Catharina Ramos Corrêa, nascido a
JOSE" AL GU ST O DE BARROS (2.344), filho -dc Roberto Ma19 de junho de 1909, em Pelotas, no Estado do Rio Grandeira Barros e de Amélia Augusta Pereira, nascido a 14
- de do Sul, militar, casado, com domicilio eleitoral no
de agosto de 1914, e-m Pacaluba, no Estado do Ceará, m i Andarahy. (Qualiifcação "ex-officio", B . E . 78 n . 40,
litar, solleiro, eom domicilio eleitoral no districto m u n i ;
8 zona.)
cipal do Andaraby, residente á avenida Suburbana n u mero 2.983. (Qualificação "ex-officio", B.K. 79, n . 24, NELSON NESTOR DE ALMEIDA CASTRO (2.658), filbo de
7" zona.)
Álvaro Nestor de Almeida Castro e de Carolina ClemenASTROGILDO DO NASCIMENTO (2.645), filbo de Antônio
tina de Castro, nascido a 19 de setembro de 1901, em
Joaquim do Nascimento e do Amélia Mendes do NasciCabaceira, no Estado do Parãhyba, militar, solteiro, com
mento, nascido a 3 de agosto de 1905, em S. Paulo, E s domicilio eleitoral no districto municipal do Andarahy,
tado de S. Paulo, militar, solteiro, com domicilio eleiresidente á rua Ceará n . 29. (Qualificação "ex-officio",
toral no districlo municipal do Andaraby, residente á rua
B . E . 81, n . 601, 10» zona.)
Antônio Ganouzi n . 19. (Qualificarão "ex-oíficio'', B .
E para que chegue -ao conhecimento dos interessados
E 73, n . 88, 10 üona,)
HOMERO CARBONE (2.646), füho dc Luiz Carbone e de Flo- mandou o doutor juiz passar o presente edital, que será affirinda Carbons, nascido a .8 de junho de 1911, no Districto xado no logar do costume e publicado no Boletim Eleitora!.
faz saber que este Juizo funecioná á avenida Mem
Federal, militar, casado, com domicilio elaitoral no dis- Outrosim,
de Sá n. 152. flio de Janeiro, 31 de agosto de 1934. Eu, Ritricto municipal do Andarahy, residente á rua Euclydes cardo
Thompson da Cunha, escrevente, o subscrevo e a-ssigno,
da Cunha n. 40. (Qualificação "ex-oíficio", B . E . 82, n u - no impedimento occasional cio escrivão. — Ricardo Thompson
mero 59, 7 zona.)
da Cunha.
"IRAM ALA CASCÃO (2.647;, filho do Eugênio Casca o e de Man a Amélia Cascão, nascido a 12 dc julho de 1915, no DisTERCEIRA CIRCüMSaRIPCAO
tricto Federal, tunceioiiario publico, solteiro, com domicílio eíeitoral no districto municipa] do Andaraby, resiDÉCIMA ZONA ELEITORAL
dente á rua Divisória n . 167. (Qualificação "ex-officio",
B . E , 81, n. 446, 10 zona.)
(Districtos de São Christovão e Engenho Novo)
ATT1LANO DlüGRET (2.048), filho de Victor Diugret e deAtlilaiia Diugrel, nascido a 8 de setembro de 1913, em
Juiz — Dr. Antônio Vieira Braga
Rio Grande, no Estado do Rio Grande do bal, militar,
solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal
O doutor Antônio Vieira Braga, juiz da Décima Zona
do Andarahy, Escola Technica do Exercito. (Qualificação Eleitoral do Districto Federal, faz publico para conhecimento
''ex-oíficio", B . E . 70, n . 8, 9" zona.)
dos interessados que estão sendo processados neste juizo os
ftLPIO VIANNA (2.G49), filho do João Vianna o- de Clara pedidos de inscripções dos cidadãos abaixo:
Vianna, nascido a 25 de setembro do 1914, no Districto
Federai, funecionario publico, solteiro, com domicilio CUSTODIO ALFREDO DE SARANDY RAPOSO (1.875), filho
eleitoral no districto municipal do Andarahy, residente
de Custodio Teixeira Raposo e de Maria Euzima Carmen
á rua Sã n. 174, Encantado. (Qualificação "cx-officio",
Rap oso, nascido a 11 de fevereiro de 1880, em FlorianóB . E . 81, 10 zona.)
polis, Estado de Santa Catharina), funecionario publico,
MIGUEL PINTO FIGUEIREDO (2.650), filho de Ncstor Pinto
casado, com domicilio eleitoral no districlo municipal do
Figueiredo e Maria Barret Costa, nascido a 4 de janeiro
Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio" B . E . 79
de 1916, no Districto Federal, operário, solleiro, com
n. 32.075, de 33).
domeilio eleitoral do dislricto municipal do Andaraby,
residente á rua Tres de Março n . 8 3 . Qualificação "ex- MARCELLINO JOSii DIAS (1.876), filho de Marcellino José
Dias e de Maria dos "Anjos Dias, nascido a 26 de abril de
oíficio"; B . E . 81, n . 645, 10" zona.)
1900, em Alagoinlías, Estado da Bahia, operário, caMOACYR DOS SANTOS (2.651), filho de Álvaro Cândido dos
sado, com domicilio eleitoral nn distrieto municipal de
Santos e de Maria Salerno dos Santos, nascido a 15 de
8 . Christovão. (Qualificação requerida B . E , n . 1.258,
julho de 1913, no Districto Federal, funecionario publico,
10" zona),
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
do Andarahv. residente á rua Bella n . 231, casa 3 . (Qua- ONDINA DOS SANTOS DUARTE (1.877), filha de Albino
Judu Rodrigues e de Augusta dos Santos Rodrigues
lificação "ex-officio", B . E . 81," n . 033, 10* zona.)
• nascido a 27 de março de 1910, no Districto Federal, doSATURNINO LANGE (2.052), filho de João Lange e de E m i - ,
mestica, casada, com domicilio eleitoral no districto mulia Lange, nascido a 29 de novembro de 1903, em S. Paulo,
nicipal de S, Christovão. (Qualificação requerda B . E .
Estado de S, Paulo, militar, casado, eom domicilio elein. 1.259, 10" zona.)
toral no districto munieipal do Andarahy, residente á rua
José Felix n . 70. (Qualificação "ex-oíficio", B . E . 81, JEAN MARIE ROBILARD (1 .878), filho de Ceeilia Robilard,
nascido a 31 de janeiro de 1904, na Capitai Federal, comn. 568, 10" zona.)
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral, no districto
J3EC10 StVEíRA MAIA (.2.653), filho dc Manoel Simeira F i municipal de São Christovão,
(Qualificação requerida
lbo e dejOlinda Simeira Maia, nascido a 11 de outubro
B . E . n . 965, 10" zona) .
de 1901, cm Parãhyba do Norte, Estado da Parãhyba, m i litar, casado, coir, domicilio eleitoral no districto m u n i - JOSií JORGE D E SOUZA (1.879), filbo de Maria José (ia Conceição, nascido a 23 de novembro de 1870, em Cabo Frio,
cipal do Andaraby, 1° regimento de cavallaria divisionaEstado do Rio, operário, solteiro, com domicílio eleitoral
rio. (Qualificação "ex-officio", B . E . 82, n . 28, sétima
no districto municipal de S, Christovão. (Qualificação
zona. i
requerida B . E . n . í .658, "10" zonu).
GASSIAKO DE SOUZA (2.651), filho de Cassiaao Elias de ALEXANDRE MARINHO (1.880), filho de João Marinho e dc
Souza e de Phiiomena da Silva Souv.a, nascido a 15 de
Maria Josepha Marinho, nascido a 12 dc maio de Jp03-,
janeiro de 1907: no Estado do Pará, militar, solteiro,
na Capital Federal, commercio, casado, com domicilio
com domicilio eleitoral no districto municipal do Andaeleitora! no. districto municipal de São Cbrstivão. (Quarahv residente ã estrada Rio-S. Paulo n. 157. (Qualilificação requerida B , E . n . 1.315, 10 zona).
ficação "ex-officio", B . E . 82, n . 1.848, 14 ' zona.)
PEDRO TAVARES DA SILVA (1.881), filho de Pedro Josó
JOSE' DE OLIVEIRA GOMES (2.655), filho de João Baptista
Tavares da Silva e de Maria lzabel Tavares da Silva,
Sá Gomes e de Ermelinda de Oliveira Gomes, nascido a
nascido a 20 de setembro de 1911, no Dictricto Federal,
2 de novembro de 1907, em Cruz Alta; Estudo do Rio
estudante, solteiro, com domicilio elitoral no districto'
Grande do Sul, militar, ca.sado, com domicilio eleitoral
municipil de São Christovão,
(Qualificação requerida
no districlo municipal do Andaraby, residente á rua MaB . E . a, 2.878," 10" zona).
a
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MOACYR SAMTOS LUQüE ESTRADA MEYER (711), filhe
de Francisco cie Paula Duque Eetrada Meyer e de Idalina,
Santos Duque Estrada_Meyer, nascido a.9 de maio de'1911,
no Districlo Federal, "commercio,' solteiro, com domieiiio
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qua-.
lificação requerida B, E . n. 7.506).
• •
AMARO RIBEIRO DE FREITAS (1.302-), filho de-"Silvio Rodrigues de-Freitas e de Anna de Souza Freitas nascido
a 15 de outubro de 1886, em Campos, Estado do Rio de
Janeiro, commerciante, casado, com domicilio eleitoral
•no d istricto municipal do Engenho. Novo. (-Qualificaçãorequerida B . E . ) .
•
- •
ÍORGE DOS SANTOS LAGE (1.303), filho de Camillò dos
Santos Lage e de Christina Magalhães, nascido a 26 de
maio de 1915, no Districto Federal, estudante,-solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal, de São
Chrictovão. (Qualificação requerida B . E . )
HOMERO DA SILVA BRAGANÇA (1.455), filho de Antônio
Joaquim Bragança e de Cécitiá.Lopes Bragança, nascido
a 18 d e novembro de 1893. em S. Felix, Estado do Rio
de Janeiro, ajudante de chauffeur, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida B . E . ) .
- -• . .
'
~ .
JOSÉ ANTÔNIO DOS SANTOS (1.470), filho de José Amanc i o d o s Santos e de D . Maria Landim dos Santos, nascido
a 1-3 de. junho de 1846, em. Bom Jardim, Estado do Rio;
de Janeiro, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto^municipal de São Christovão. (Qualificação
. "ex-officio" B . E . 7 8 ) .
;

-

ROMULO PEREIRA DO NASCIMENTO" (1.471), . filho
de
Ascendino Ferreira, do Nascimento' e 'de, Emilia Alves
do Nascimento, nascido'eni 30 de junho de 1905, no Districto ' Federal, escrevente mijitar, casado, com domicilio
eleitoral nb districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação "ex-officio" B . E . 78)..
SEVERINO DE OLIVEIRA (868), filho de Manoel B. de Oliveira e de -Maria A. de- Oliveira, nascido a 15 de março
de 1898, em Guarabira, nb Estado da Parãhyba do Norte,
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de S. -Christovão.
(Qualificação requerida,
n. 7.977, 5* zona.)
"
ALFREDO. OLYMPIO'DA SILVEIRA (869), filho de Fernando
Augusto da. Silveira e de Joaquina Costa Silveira, nascido
a 7 de outubro de 1881, no Districto Federal, commercio,
casado, com domicilio eleitoral no districto-municipal de
S. Christovão.
(Qualificação requerida n . 666, nona
. •
zona.)
•
.
•
ARMANDO PINHO FILHO (870), filho de Armando de Pinho
e de Abigail Velho de S. Pinho, nascido a 19 d-e setembro
de 1915, no Districto Federal, estudante,'solteiro, com domicilio no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida n. 144, 9° zona.)
HONÒaiNO FERREIRA TEIXEIRA (871), filho de Francisco
S. Ferreira e de Adelia M. S. Ferreira, nascido a 21 de
fevereiro de 1908, no Districto Federal, doméstico, casado, com domicilio, no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida n. 2.119, 11" zona.) ANTONIO BERTOLAMI (872), filho de Sebastião Bertolami e
de Maria Lobianca, nascido a 18 de junho de 1909, no
Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districlo municipal de .S. Christovão. (Qualificação requerida n. 454, 10 zona.)
CARLOS PLESSMANN (873), filho de Adolpho Plessmann e
de Alice R. Plessmann, nascido a 14 de janeiro de 1913,
no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida n. .262, 10 zona.)
JOÃO DOS ANJOS (874), filho de João A. dos Anjos e de
Maria M. dos Anjos, nascido a 12 de julho de 1911, em
Rosário, no Estado de Sergipe, operário,.solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão.
• (Qualificação requerida, 7.871, 5 zona.)
.
XiAÊRTH LEITE (875), filho de Luiz G. Leite e de Adalgisa
B. Leite, nascido a 2 de fevereiro de 1915, no Distrieto
Federal, commercio, solteiro, com domilicio eleitoral no
districto municipal de S. Christovão. (Qualificação r e querida n . 435, 10" zona.) *
ANTÔNIO.NASCÍMEINTO SILVA (876), filho de Isidro N. Silva e de Ottilia B. Nascimento, nascido a 21 de março de
de 1906, em Pernambuco, operário, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de S. Ghristovão. (Qualificação requerida n . 433, TO" zona.)
.
a

a

a
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MARIO DE- ALMEIDA (878), filho ue Jqsc ao Almeida e de
Maria G. Almeida, nascido a 13 de agosto de'1896, no
Districto Federal, commercio, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida n. 457, 10 zona.)
OTTO MARQUES MONTEIRO (879), filho, de-Arnobio M.
Monteiro c de Livia M.* Monteiro, nascido a 25 de fevereiro de 1913, no Districto Federal, estudante, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida<n. 507, 10" zona.)
CELINA NOBRE .(880), filha de Adriano Nobre e de Alzira M.
Nobre, nascida a 27 de outubro de 1913, no-Estado do
Pará, costureira, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. ChrJstovão. (Qualificação requerida n. 946, 10 zona.)
' ,
' * •
ALICE MARTINS (881), filha de Manoel Martins e de Maria
A. Martins, nascida a 25 de maio de 1913, no Districto
Federal, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
.districto municipal de S. Christovão. (Qualificação r e querida n. 630, 8 zona.)
LUIZ MARTINS PENHA (1.270),"filho de Luiz José Martins
Penha e de Bemvinda de Oliveira Martins Penha,-nascido a 18 de julho de 1902, na Capital Federal, militar,
solteiro, eom domicilio eleitoral no-districto municipal
de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio" B. E . 75,
n. 8.)
*'
•
ANDRÉ' ALVES DOS SANTOS (1.271), filho de Manoel. Alves dos Santos e de Carolina Armancia dos Santos, nascido a 10 de setembro de 1891. no Districto Federal, operário pblico, casado, com domicilio eleiloral no districto
munieipal de São Christovão. (Qualificação. "ex-officio" B . E. 70.)
AYDANO DE FARIA (1.272), filho de .Paulo de Fatia e í e
Rita Torres de Faria, nascido a 4 de setembro de 1896, no
Districto. Federal, officiaPde Marinha, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de. Engenho
Novo. "(Transferencia.)
,•
. \
AVELINO CARDOSO ARANDA (1.273), filho dè
Bithurbio
Cardoso Aranda e de Eliza Bastos, nascido a 10 de março
de 1916, em Niçtheroy, Estado do Rio de Janeiro, operário publico, solteiro, com domicilio'-' eleitoral no districto municipal de São Christovão (nnrd' ir>a ão "ex-officio"' B . E . 70. n . 8.1
ROQUE JOSE' BARBOSA (1.274), filho, de i .. .il;.José"
Barbosa e de Constança'Maria Barbosa, nas.iido" a J30 do
setembro de 1897, em Belém, Estado do Pará, operário
publico, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São Christovão. (Qualificação "ex-officio B.
E. 72-, n. 29.210.)
AN A Y DE DE MEDINA CALE RIBEIRO MOREIRA (1.27o),
filho de Francisco de Almeida Ribeiro "e de Maria losé
de Medina Cale' Ribeiro, nascido a 16 de abril de- 1381,
no Districto Federal, professora municipal, viuva; com
domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho
Novo. (Qualificação "ex-officio B. E-. 78.)
HILDA CUNHA MONTEIRO, MEIRELLES (1.2761, ffbo de
Pedro Sérgio da Cunha e de Henriqueta Coelho da Cunha,
nascida a 22 de outubro de 1897, no Distrieto Federa!,
funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral
-no districto municipa] de São Christovão. (Qualificação
''•ex-officio B . E . 9. n. 24.398.)
ADELIA FERREIRA DE ALMEIDA, E ' ALBUQUERQUE
(1.277), filho de Randolpbo Ferreira e de Pa'myra GV>' , mes Ferreira, nascida a 30 de março de 1899. em São
Pedro d'Aldeia, Estado do Rio de Janeiro, professora m u nicipal, casada, com domicilio eleitoral no d slricto m u nicipal do Engenho Novo. (Qualificação "ex-oTicio" B .
E . 52, n. 33.874.)
,
WALTER RODRIGUES DOS SANTOS (! .278), filho de José
Vicente Dias dos Santos le de Ade'ina oares Rodrigues
dos Santos, nascido a 19 de junho de 1913, no Districto
Federal, funcionário municipal, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação " e x - o f f i c i o " , B . E . 74.) , „
NEMEZIA MENESCAL CONDE (1.279), filho de Antônio dos
Santos Conde e de Otilia Menescaí Conde, nascida a 9
de agosto de 1910, em Rio Branco, Estado do Acre. fun.ccionaria munieipal, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São Christovão.
(Qualificação
"".x-officio" B. E. 74. n . 246.)
OLIVIA BENTES LEAL (1.280), filha de Eugênio Severo
bro de 1903, no Districto Federal, residente á rua B . S.
a

a

a

t

r

v

3316

Sexta-feira

31

BOLETIM ELEITOR AE

dc 1906, no Dislricto Federal, funccionaria
municipal
solteira, com domicilio eleitora! no districto municipal
no Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio" B . E. 40,
n. 32.687.)
THEREZA DE JESTTS MEDEIROS ALBUQUERQUE ASSUMPÇÃO (1.281), filha de Joaquim José Campos Costa Medeiros Albuquerque e de Phiiomena Anis a de Carvalho
I;.' M. Albuquerque, nascida a 13 de outubro de 1881,
no Districlo Federal, funccionaria
municipal,
casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal de £ãc
Christovão. (Qualificação "ex-officio" B . E . 7 1 .
ZEN1TH ADELAIDE DO REGO BARROS (1.282), filha de
Francisco Leopoldo do Rego Barros de Adelaide Pinheiro do Rego Barros, nascida a 20 de feveriro de 1910, no
Districto Federal, funccionaria municipal, solteira, com
domicilio eleitoral no districto municipal dc São Cbris-tovão. (Qualificação "ex-officio" B . E . 74.)
OSCAR JOAQUIM DA CUNHA (1.283), filho de Ricardo Joaquim da Cunha e de Justina Julia Gilbert da Cunha, nascido a 1 de novembro de 1881, no Districto Federal, funecionario municipal, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipai do Engenho Novo,
(Qualificação
«ex-officio" B. E . 74. n . 266.'»
LAURA SYLVIA MENDES (1.284), filha de Carlos Bernardino Mendes Pereira e de Laura Silva Mendes Pereira,
nascida a 11 de setembro de 1901, no Districto Federal,
funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação
ex-officio. B. E . 79, n. 27.)
JOSEPHA ROSSI MAGALHÃES (1.285), filha de Eduardo
Magalhães e de Italina America Rossi Magalhães, nascida
a 16 de março de 1914, no Districto Federal, funccionaria
municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal de Engenho Novo.
(Qualificação
ex-officio,
B . E. 78, n. 43.)
LOURDES REIS MENTZINGEN ' (1.286), filha de Alexandre
JUendes dos Reis e de Maria Alexandrina da Costa Reis,
nascida a 23 dç, janeiro de''1902, no Districto Federal,
professora primaria, casada, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São Christovão. (Qualificação exofficio. B . E . 79.)
MARIA CAROLINA DE VASCONCELLOS (1.287), filha de
José Joaquim da Costa Vasconcellos Júnior e de Maria
Clara Joraes Vasconcellos, nascida a 15 de maio de 1893,
no Districto Federal, funccionaria municipal, viuva, com
domicilio eleitoral no districto' municipal de São Christovão. (Qualificação ex-officio. B . E. 74, n, 223.)
MARIA DA ROCHA SOARES (1.288), filha de Guilherme da
Rocha Soares e de Alexandrina Maria da Cruz, nascida a
15 de dezembro de 1898, no Districto Federal, funeciona'
ria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação
ex-officio,
B. E . 74, n. 186.)
LAURA MELLO DA SILVA (1.289), filha dc Francisco Monteiro da Silva e de Olivia Small da Silva, nascida a 13 de
março de 1889, no Districto Federal, funccionaria municipal, viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação ex-officio, B. E. 75,
i i . 420.)
MARIA FRANÇA ALONSO (1.290), filha de Antônio Joaquim
Aionso e de Maria França Alonso. nascida a J18 dc março
de 1009, no Districto Federal, funccionaria
municipal,
solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal dc
Silo Christovão. (Qualificação ex-officio, B. E. 79, n u mero 110.)
ATX A DE QUEIROZ SAMPAIO (1.291), filha dc Alaor Marcondes Torres de Queiroz e de Benedicta de Queiroz Sampaio, nascida a 11 de fevereiro de 1903, no Estado dc São
Paulo, funccionaria municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualifir-.içáo ex-officio, B. E. 78, u. 38.)
HUGO CA IRE DE CASTRO FARIA (1.292), filho d.e Thomaz
de Castro Faria c de Zaira Caire do Castro Faria, nascido
a 20 de setembro de 1911, no Districto Federal, medico,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
JOÃO MARIA DE ALMEIDA, (1.833), filho de Francisco Antônio tíe Almeida e de Cândida de Almeida, nascido a 10
ele maio de 1906. em Minas da Victoria, Estado do Paraná, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal dc S. Christovão. (Qualificação "ex-officio"
- B . E. 75, n. 5 2 ) .
s
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DJALMA ANACLETO DIAS DOS SANTOS, (1.834), filho d e '
Francisco Antônio dos Santos e de Joaquina Angélica
Bragança Dias dos Santos, nascida a 13 de junho de 1887,
no Districto Federal, militar, casado, com domicilio eleitoral no dislricto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida).
GARJBALDI PERES, (1.835), filho de Goubaldi Peres e de
Telefora de Souza Peres, nascido a 12 de agosto de 1912,
em Pelotas, Estado do Rio Grande' do Sul, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal dc
S. Christovão. (Qualificação "ex-officio" — B. E. 78,
n . 48) . <
JOÃO XVIER DE SOUZA, (1.836), filho de Manoel Francisco
Xavier de Souza e de Maria Conceição dè Souza, nascido
a 6 de dezembro de 1906, em Queiroz, Estado do Piauhy,
empregado publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S. Christovão-. (Qualificação "exofficio" — B. E . 78, n . 14).
RAYMUNDO NONATO LOPES (1.837), filho de Pedro José
Lopes e de Raymunda Maria da Conceição Lopes, n a s cido a 31 de maio de 1898, em Therezina, Estado do P i auhy, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo municipal de S. Christovão. (Qualificação "exofficio" — B . E. 78, n. 1 ) .
JOAQUIM ASSUMPÇÃO RODRIGUES, (1.838), filho de João
Antônio Rodrigues e de Antonia Assumpção Rodrigues,
nascido a 19 de abril de 1906, em Cametá, Estado do
Pará, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de S. Christovão. (Qualificação "ex-officio"
— B . E . 81, n . 21).
GENTIL HOMEM LOPES MACHADO, (1.839). filho de Antônio Lopes Machado, nascido a 13 d-e outubro de 1901, em
jprinceza, Estado da Parãhyba do Norte, militar, casado,
com domicilio eleiloral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação transferido).
JOSE' FAUSTINO DA SILVA, (1.840), filho de Joaquim
Faustino da Silva e de Joanna Faustino da Silva, nascido a 15 de dezembro d-e 1897. em Baturité. Estado do
Ceará, sargento da Armada, casado, com domicilio eleitoral, no districto municipal de S„ Christovão. (Qualificação "ex-officio", — B. E: 78. n . 446).
fLORIANO GERALDO DA SILVA, (1.841), filho de José
Gonçalves da Silva, e de Maria Joaquina do Livramento,
naseido a 8 de junho de 1899, em Pau d'Alho. Estado de
Pernambuco, sargento da Armada, casado, com domicilio
eleiloral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação "ex-officio". — B. E . 78. n. 450). '
ALMIR LESSA LINHARES. (1.842), filho de Miguel Linhares e de Francisca Lessa Linhares, nascido a 12 de fevereiro d e . 19-12. em Belém, Estado do Pará, sargento
da Armada, casado, com domicilio eleitoral no districlo
'inunicinal de S. Christovão. (Qualificação "ex-officio"
— B . E . 75, -n. 395) .
LAURO DE ALBUQUERQUE LIMA (1.843), filbo de Manoel
de Albuquerque e de Adelaide Albertina da Silva Lima.
nascido a 7 de setembro dc 1893, em Districto Federal,
oíficiai de marinha, ca.sado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de S. Christovão.
(Qualificação
transferencia).
RENATO -CHAVES DA COSTA (1 .844). filho de João Chaves
da Cosia e de Manuela Chaves da Costa, nascido a 29 do
janeiro de 1895, -em Belém, Estado do Pará, empregado
federal, solteiro, com domicilio eleitoral no districlo
municipal de S. Christovão. (Qualificação "cx-officio"
- - 3.1. E . 72. n. 29.199) .
HUGO ÁLVARO (1.846), filho de Lino Álvaro e de Maria
Álvaro, nascido a 30 de. abril de 1914, no Districto F e deral, operário publico, -solteiro, com domicilio eleitoral
no districto mumicipal de S. Christovão. ^Qualificação "ex-vi" — B. E . 70. n. 15).
JOÃO BAPTISTA DOS SANTOS. (1.846). filho de Zacharias
Bispo.da Cruz e de Maria Rosa dos Santos, nascido a-*$
de fevereiro de 1903, -em Barra dos Coqueiros. Estado de
tsèrgipe, sarjsenfo da Armada, casado, com domicilio eleitoral do districto municipal de S. Christovão. (Qualificarão "ex-officio" — B . E . 78. n. 238).
FRANCISCO MONTEIRO (1.847), filho de Joaquim Rodrigues
da Silva e de Josepha Monteiro da Silva, nascido a 1 de
agosto dé 1904, em Fortaleza. Estado rio Ceará, sargento
da Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto
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municipal de S. Clmslovâo.
(Qualificação
ex-officio, MARIA JOSE' DE. SERPA PINTO (1.862), filha de Antônio
B. E. 78, n. 636.)
•
"
Augusto de Serpa Pinto - e de Eliza Zarãtaro de Serpa
ANTONIO FERREIRA'DE-ARAÚJO. (1.848), íilho de Vicente
Pinto, nascida a 1 de junho de 1907, no Districto F e .. Ferreira da Silva'e de, Angela Maria da Conceição,' nas- •
deral, funccionaria municipal, solteira, com domicilio
cido a 17. de julho de 1906, em Branquinha, Estado de
.. eleitoral no districto municipal dè S. Christovão. (QuaAlagoas, sub-offiçial da Armada, casadóT com domicilio
lificação "ex-officio",-B. E . 79, n. 111.)
eleitoral no districto municipal de S. Chr-istovão. (Qua- HEROND1 NA SOARES PEREIRA (1.863), filha de João Pereira
lificação ex-officio, B . E . 71.) •
'
Janior e de Martha Soares Pereira, nascida a 8 de abril
JOANNA FLORES PRADES (1.849), filha de Manoel Gomes '
de 1904, no Districto Federal, funccionaria municipal,
. da Silva Ferreira e de Marianna Augusta Flores Ferreira,
solteira,'com domicilio eleitoral no districto municipal de
'nascida a .10 de janeiro de 1883, em Itü, Estado de São'
São Christovão. (Qualificação "ex-offieio", B . " E . 74,
. Paulo, funccionaria municipal, viuva, com domicilio
• n . 121.)
*
eleitoral no districto'municipal de Engenho Novo'. (QuaNADIR DA SILVA TELLES (1.854), filha-de Antônio J o a q u i m
,' lificação' ex-offioio, B . E . 78, n. T20-)
- da Silva Telles e de Hercilia Viriato d.e Freitas. Telles,'
FRANCISCO LUIZ DO ESPIRITO SANTO (1.850), filho do. nascido a S de outubro.de 1899,*no Districto Federal, fun. Pedro Luiz do Espirito. Santo e de Maria-da Conceição
ecionario municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no
Castro, nascido a 4 de. outubro de 1878,. em Recife, E s districto municipai de Engenho Novo.' (Qualificação "extado de Pernambuco, sargento da Armada, solteiro, com •
ofíicio", B . E . 78, n. 177.)
..
, *'•'•domicilio eleitoral no districto' municipal, de S . ' ChrisIRACEMA PITANGA (1,865), "filha de .Genes:o de Souza P i tovão. (Qualificação ex-officio, B . E . 75, n. 339.)
tanga e de Maria Eliza Guimarães Pitanga, nascida a 31
JOSUÉ' SIMÕES DE VASCONCELLOS (1.851), filho de Made agosto de 1905, em Cochoeira, Estado da Bahia, funnoel Simões da Motta e de Alexandrina Simões José,
ccionaria municipal, solteira, ewm,domicilio eleitoral no
nascido a 9 de novembro de 1911, em União, Estado de
districto municipal de S. Christovão.' (Qualificação "exAlagoas, sargento da Armada, casado, com domicilio eleiofficio", B . E . 78. n . 1Ó8.)
'••
toral no districto municipal de S. Christovão. (QualifiMARGARIDA CORDEIRO FONSECA DE MATTOS (1.866) , filha
cação ex-officio, B . E . 75, n. 274.)
.
de Francisco Fonseca Araújo e de Rosa da Conceição
LYDIA NANCY ROCHE SARTY (1.852), filfía de Henrique
Cordeiro de Araújo, nascida a 8 de-julho de 1894, no Dis-Sarty e de Lydia Roak Sarty, nascido a 20 de. fevereiro
triclo Federal, professora municipal, casada, com domide 1913, no Districto Federal, funccionaria municipal,
cilio eleitoral no districto municipal.de Engenho Novo.
solteira, com domicilio eleitoral nodsitricto municipal d c
(Qualificação "ex-officio". B . E . 78, n . 148.)
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, B . E.. 78, n. 49),
J2ULE1KA MOREIRA (1.853), filha de Franklim da Cunha EMMA DE AZEVEDO (1.867), filha de João de Azevedo e de
Felisberta Maria do Rosário, nascida a 13 de março .de
Moreira e de Guiomar Teixeira, nascida a 25 de fever e i r o d e 1902, no Districto Federal, funccionaria muni- ' *«• 1871, em Victoria, Estado do Espirito Santo, funccionaria. municipal, solteira, com domicilio eleitoral no discipal, solteira, cõm domicilio eleitoral no distrieto mutricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação "exnicipal de> S. Christovão. (Qualificação ex-officio, B. E.
officio", B. E . 74, n. 412.)
. ' • "
i
78, n. 224.)
MARIA DULCE SODRE' CARDOSO (1.854), filha de Thiago BEATRIZ CAMARGO OSÓRIO' (1.868), filha de José Osório e
de Palm-yra Camargo. Osório, nascida; a 4 de novembro
- Cardoso e de Mariana Sodré Cardoso, nascida a 20 de .sede 1910, em Curityba, Estado do Paraná, funccionaria
tembro dé 1904, no Districto Federal, funccionaria m u municipa], solteira, com domicilio eleitoral, no districto
nicipal, casada, com domicilio eleitoral -no districto m u nicipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, B. .15.
municipal de S. Christovão. (Qualificação "ex-officio'7
•9. n. 89.)
'
.-'".,.
' *"
B. E. 84.)f: ,
'
.
NAZTR CARDOSO DA FONSECA (1:855), filha de Thiago Car- IZA GOMES (1.869), filha de Gualberto Gomes -e- de Eulinádoso e de Mariana Sodré Cardoso, nascida a 29 de seSoares Gomes, nascida a 16 de. dezembro de. 1910,.no
tembro de 1902, em S. José dos Barreiros, Estado de
Districto Federal, funccionaria municipal, solteira, - com
S. Paulo, funccionaria municipal, casada, com domicilio
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (QuaNow>. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, n . 115.)
lificação ex-officio,
B . E . 79, n . 9 0 . )
ISABEL ALMEIDA_DE- OLIVEIRA (1.870), filha de Accacio
CECÍLIA CORDEIRO DA FONSECA (1.856), filha dê F r a n Teixeira d e Almeida e de Graziela Gaetano da Silva Alci.sco Fonseca de Araújo e de Rosa da Conceição Cordeiro
meida, nascida a 11 de agosto de 1899, em Vallença, E s dè Araújo, nascida a 17 de julho de 1902, no Districto
tado do Rio de.Janeiro, funcci.onaria municipal, viuva,
Federal, funccionaria munieipal,>solteir-a, com domicilio
- . com domicilio eleitoral no districto municipal de São
eleitora! no districto municipal de Engenho Novo. (Qua• Christovão: (Qualificação "ex-officio", B . E . 6 8 . ) .
lificação ex-officio, "B.--E. 78, n. 17.)
NOEMIA BRASIL CORDEIRO DE FARIA (1.871), íillia de
GRACIOLA CÉSAR DIAS (1.857)\ filha dè Atvaro César F e r Antônio Carlos Brasil e üe Alice Balthazar Brasil, nasnandes DiaS e tíe Leonor de Azevedo Dias, nascida a 9
cida a 19 de julho de 1894, no Districto Federal, p r o de junho de 1903, no Districto. Federal, funccionaria mufessora municipal, casada, com"domicilio eleitoral no''disnicipal, sóiteira, com domicilio eleitoral no districto m u tricto municipal de S. Christovão. (Qualificação "exnicipal de S.'Christovão. (Qualificação ex-officio, B, E,
officio", B . E . 9, n. 26.855.)
,
1
78.)
-ISABEL DOMINGUES MAIA (1.872), filha de Bernardino dà
MARTHA BRASIL DA SILVA (1.858).,, filha de João Pereira
Silva Maia' e de Bibiana Rosa Domingues Maia, nascida
• Júnior e de Martha Soares Pereira, nascida a 13 de maio
a 13 de julho de 1873, em Subaio, Estado do Rio d e . J a de 1902, no Districto Federal, funccionaria municipal; ca--' - .neiro, "funccionaria municipal, solteira, com domicilio
-sada, com domicilio eleitoral no districto municipal'de
"eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (QuaS. Ghristovão. (Qualificação ex-officio, B . E . 74, n u - "
lificação "ex-officíú", B . E . 74, n . 69.) •;
mero 202.1 P
ALMIRA BRASIL ESMÉRARD (1.873), filha'de Manoel íJosé
MÀLAQUE TAHAN ABDTJ (1.859), filha de-Gabriel Taban
Brasil "dà Silva e de Maria .Sampaio da Silva, nascida a
e de Rosa Zakzuk Tahan, na=cids * 25 de maio de 1908,
8 de agosto de 1908 no Districto Federal, funccionaria
no Districto Federal, funccionaria municipal, casada, com
municipal, casada, com domicilio eleitoral no districlo
domicilio eleitoral no districto municipal de S. Cbris-/
municipai-de S. Christovão. (Qualificação "ex-officio",
, . tovão. (Qualificação ex-officio, B . E . 78, n . 146.1
B . E . 74, n. 10.)
1
CARMEN MORAES (1.860), filha de Alfredo Pinto.de Moraes
e de Eugenia Paiva Moraes, nascida a 11 de abril de ARISTIDES SORAGE AFILHADO (1.874), filho de T h i moteo Ribeiro dos Santos e de Barbara Antunes Veiga,
- 1896, no Districto Federai; funccionaria municipal, solnascida a 25 de outubro de 1895, em Saquarema, Estado
teira, com domicilio eleitoral no distrcito municipal de
do Rio de Janeiro, empregado-municipal, casado, com
Engenho Novo, (Qualificação ex-officio, B . E . 7 8 ; ' n u domicilio eleitoral no districto municipal de S. Chrismero 29.)
^
- ' tovão. (Qualificação "ex-officio", B . E . 83 n. 69.)
FLORIANTTA RAMOS DA COSTA (1.861), filha de Rodrigo
Gamario de Oliveira Ramos e de.Adelaide Florisbela de . JOÃO BAPTISTA GAMARAL" ; (1.882), filho de Francisco
Antônio Camarl e* de Concheta L e d a , nascido a H i- do
Andrade Ramos, nascida a 2-3 de agosto d'^ 189.6, no Disabril de 1905, ni Distrieto Federal, commercio. solteiro,
.tricto Federal, professora primaria,- casada, com domicom domicilo- eleitoral no-, districto municipal de -São
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho N o v o :
Christovão. (Qualificação requerida, n . 627), .10* zona.
• (Qualificada^"ex-officio", B . E . 78, n. 79'.) ••• * '
(;

1
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ABIÜAIL GUTIERREZ DE SOUZA (1.883), íilho de Antônio Gutierrez e de Amalia Ferrez Gutierrez. nascida a
21 de novembro de 1901, no Distrieto Federal, domestica, casad, com domicilio eleitoral no districto municinal de S. Christovão. (Qualificação requerida).
LYGÍA BARBOSA NASCIMENTO (1.884), filha de Dyonisio
Maciel do Nascimento e de Edith Barbosa Nascimento,
nascida a 14 de outubro de 1914, no Districto Federal,
funccionaria municipal, solteira, com domicilio eleitoral no districto muncipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida) .
JOSE' BARRETO DE ASSUMPÇÃO (1.885), filho de Joaquim Leitão de Assumpção e de Haydée Barreto c;e Assumpção. nascido a 21 de junho de 1916, no Districto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida) .
ALBERTO MOREIRA DE SA' (1.886), filho de Jeremias Moreira, de Sá e de Maria Nogueira Sá, nascido a 22 de
maio de 1910, no Districto Federal, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida).
HILDA REISLER (1.887), filha de Otto Scherninkan e da
Aloine Sshernikan, nascida a 17 de fevereiro de 1906,
em Blumenau, Estado de Santa Catharina, domestica,
casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Novo. (Qualificação requerida).
LÉO REISLER (1.888), filho de Eugênio Reisler e de Sara
Reisler, nascido a 10 de março de 1902, em Itaquy, E s tado do Rio Grande do Sut, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação requerida).
CID CARLOS RIBEIRO (1.889), filho de Euclydes Ribeiro e
de Adelina Nascentes Ribeiro, nascido a 20 de. maio de
1912, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de- Engenho
Novo. (Qualificação requerida).
EDGARD GOMES DE CASTRO (1.890), filho do Ernesto
Gomes de Castro e de Guiomar Mourão de Castro, nascido a 2 de setembro de 1913, cm Petropolis, Estado do
Rio, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qaulificaç-ão requerida) .
FRANCISCOBERNARDINO (1.891), filbo de Bernardino José
e de Maria Cazota, nascido a 16 de maio de 1907. no
Districto Federal, pintor, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qauhficação requerida).
AICIDES ALVES PEREIRA (1.892), filho de Manoel Alves
Pereira e de Rita Emilia Pereira, nascido a 13 de setembro de 1911, no Districtoa Federal, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal de E n genho Novo. (Qualificação requerida).
MARIO COSTA (1.893). filho de João da Cosia e de Carolina
Oliveira Costa, nascido a 21 de setembro de 1890, no
Dislricto Federal, operário, solteiro., com
domicilio
eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação ex-officio,
B . E . n. 79).
JOSE' ALVES DE SA' (1.894), filho de Leopoldo Alves Benevides e de Idalina de Sá e Benevicíes, nascido a 24 do
maio de 1912, em Rio Bonito, Estado do Rio de Janeiro,
commercio. solteiro, com domicilio eleitoral no districto
municipal de S. Christovão. (Qualificação r e q u e r i d a .
DOMINGOS DE ALMEIDA (1.895), filho-de José Antônio
de Almeida e de Celina Rosa de Oliveira Almeida, nascido a 1 de abril de 1913.. no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação requerida).
WALTER LOPES DOS SANTOS. (1.896), filho de Aristides
Lopes dos Santos e de Deolinda Lopes dos Santos, nascido a 15 de junho de 1914,. no Districto Federal, empregado no conímercio, solteiro,, eom domicilio eleitoral no
districto municipal de S. Christovão. (Qualificação r e querida.)
THEMISTOCLES JOSE' DE SOUZA (1.897), filho de Thomé
de Souza e de Etelvina Ribeiro de Souza, naseido a 3 de
abril de 19-13, em S. Salvador, Estado da Bahia, operário, solteiro com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação ep-officio
— B.
E 79.)
' ANTONIO FELEMON GONÇALVES TORRES FILHO (1.898),
filho de Antônio Felcmon Gonçalves- Torres e de. Amélia
Dohertz Gonçalves Torres; nascido, a 21 de março de
1895, em Pomba, Estado d e Minas Geraes,. empregado no
y
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commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no cü.síi-iclo
municipal tio Engenho- Novo. (Qualificarão requerida.)
ANIMA CAVINA (1.839), filha de Amadeu Cavina e de Paschoalina Tugnoni.-nascida a 24 de abrvl de 1911, no Districto Fedeial. costureira, solteira, com domicilio eleitoral no districlo municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
JOÃO JOSE' DA SILVA. (1.900), filho de Manoel Porem: da
Silva e de Anastácia Ferreira da Silva, nascido a 24 de
julho dc 1899, em Prijuca, Estado da Bahia, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Chrisiovão.
(Qualificarão requerida.)
ENCARINA FERNANDES GUIMARÃES, filha
dc Manoel José Fernandes Guimarães e de Maria da Gloria
Fernandes, nascida a 18 de fevereiro de 1901, no Districto Federal, empregada no commercio,. viuva, com domicilio eleitoral no districto municipal de S. Christovão.
(Qualificação requerida.)
OSWALDO DE SOUZA MOTTA (1.902), filho de Francisco
Xavier da Motta e de Laura de Souza Motta, nascido a
17 de março dc 1915, no Districlo Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai de
S. Christovão. (Qualificação ex-officio — B . E.
06.)
CARIBAL DE ALICELLI (1.903), filho do Luiggi Alicelli e
de Vicenza Alicelli, nascido a 22 de maio ilc 1911, no •
Districto Federal, empregado no cominereio. solleiro. com
domicilio eleitoral no districlo municipal dc S. Chriítovão. (Qualificação requerida.)
AMBRQSINA JULIA DA FONSECA (1.90-5), filha dc José
Manoel da <Fonsoca e de Ambrosina Lopes Dias da Fonseca, nascida a 17 de agosto de 1911, em Nova Iguassú,
Estado do Rio, professora municipal, solteira, tom domicílio eleitoral no districto municipal de S.. Christovão.
(Qualificação requerida.)
MODESTO XAVIER PEREIRA (1.905), filbo dc Alberto Xavier Pereira e de Nàtalia Xavier Pereira, nascido a 16
de julho de 1912. no Districto Federai, operário, solteiro, com domicilio eleitorai no districto municipal de
S. Christovão.- (Qualificarão requerida.)
ADOLPHO SALITURO (1.906), filho de Giuseppe. Saüluro
e de Phiiomena Signorelli, nascido a 24 de abril de 1905,
no Districto Federal, operário, solteiro,, com domicilio
eleitoral no districto municipal de S. CÍrri.stovão. (Qualificarão requerida.)
•,
'ARMANDO PINTO (í.90 8), filho de ..Manoel Martins Leal e '
de Maria Martins, nascido a 16 de oulubro de 1915, no
Districto Federal, empregado no commercio, .solteiro,
com domicilio eleiteral no districto municipal do Engenho
Novo. (Qualificação requerida.)
OSWALDO GAMA (1.909), filho de Octavio Menna Gama e
de Lúcia Martins Moreira, nascido a 25 de abril de 19.15,
no Districto Federal, empregado no comrnereio..--solteiro,
com domicilio eleitoral no dishicto municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
JOSÉ JOAQUIM MOREIRA (1.910), filbo de Jo.-é Joaquim
Moreira; e de Maria da Gloria Rabello Moreira, nascido
a 28 de janeiro de 1892. em Paris. França, capitalista,
casado, com domicilio eleitoral r.o' districlo municipal
cie São Christovão. (Qualificação requerida'.!
WALTER MOREIRA (1.911), filho do. Rogério Moreira e de
Maria Dote Moreira, nascido a 10 dc junho de 1915; no
Districlo Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal de São Guris tovão.
(Oualificáção requerida.)
ARl-STOTEfJNA SILVA (1.91.2). filho de Alfredo Francisco da Silva e de Carmem Si (vau nascida a <5 de dezembro de 1911, no Districto Federal, domestica, solteira,
com dcmicilio eleitoral no distrieto municipal du E n genho Xevo. (Qualificação requerida.)
OSCAR PAES DE Al,MT.!DÁ (L.913), filho dc Francisco
Paes de Almeida e de Georgina Marques 'Ferreira-, nascido a 4 de j-ulhb de 1893, em Minas Geraes, sapateiro,
casado, com domicilio eleiloral no districlo muujgipaí
de- Engenho- Novo. (Qualificação requerida.
COK.PE ABRA HÃO' (1.9*4), filho de Felippe Abra hão e de
Catharina Miguel, nascido a 26' rie abril dç 1915, no
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal rie Engenho Novo.
(Qualifreação requerida:)
WASHINGTON TELXEIRA DA MOTTA (T.915),. filho d e Jayme Teixeira da- Motta e dé' M-am da Penha Motta, •
nascida a 4- dc fevereiro de 1912.. no Estado do Rio,
!

'cowunercjo, solteiro, -com domicilio eleitora) no districlo munieipal de Kngeulw Sovo. (Qualificação requerida.)
I>JÂNIRA FERREIRA. MACHADO .(-l.flbS;), filho dè Germano Ferreira Machado e de Francisca Ferreira-Machado,
nascida a 30 de outubro de 1910, -em Porto Novo do
Cunha, uo Estado de Minas Geraes, domestica, casada,eom domicilio eleitoral n o districto municipal de Engenho -Novo. (Qualificação requerida..)
ÍT.KÁ WILLÉS
(1-917), filho de.. Luiz Willcs da
Silva e de Alice WiRes da. Silva, ua-rcida -a. .22 de junho
de 1907, no Districto Federal, domestica, casada, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. .(Oualitifaecão .requerida.)
SÍLVIO RIBEIRO BENTTO (1.918), filho'de- Anthero F e r reira Senito e de Julieta Ribeiro Benito, nascido a 21
de novembro de S914, no Distrieto Federal, commercio,'
solteiro, -com domicilio eleitoral no districlo .municipal
de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio", B . E.. 7.)
OLGA TAVARES DA SILVA (1.920), fi'-ho de Oscar Tavares da Silva e de Honorina Lins Tavares, nascido a 9
de maio de 1898, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municifml de
São Christovão. (&ualif icação requerida.)
JAHB.VS FERNANDES PIMENTEL (1,921), filho de Alva-'
ro Pimentel e de Cecília Fernandes Pimentel, nascido
a 17 de fevereiro de '1908, .em Mdnnerat, no Estado do
Rio, militar, casado, eom domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qjualifieação "exofficio", B . E. 79.)
JOSÉ FRANCISCO DE ARAÚJO- (1.922), filbo de Francisco Antônio de Araújo e de Reginalda Maria -de Araújo,
nascido a. 26 de janeiro de 1913, em RioyBonito, no Eslado do Rio,- operário, solteiro, .com domicilio eleiloral
no districto municipal de São Obristovão. (Qualificação requerida.)
PElMtO CELESTINO DE ANDRADE (1.923), filho de Miguel Cardoso o de Anna Maria de Andrade, nasceido a
•19 de maio de .1913, em Natal, no Estado do Rio Grande do Norte, commercio, solteira, com domicílio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.) kn
HELENA DE OLIVEIRA SERPA (1.924),. filha de Carlos Américo de Oliveira e de, Maria Rita de Oliveira, nascido a 1
de setembro de 4899, no Districto Federal, domestica casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Novo. (Qualificação requerida — n. 53G.)
NARCISO CORRfsA (1.925'), filbo de Antônio Corrêa Maduro
e'de Leonor Maria Corrêa, nascido'a 3 de abril de 1.344,
no Districto Federal commercio, solteiro, com domicilio
. eleitoral no .districto municipal de Engenho Novo. (Q i a lificação requerida.)
DAMIÃO FRANCISCO DE SOUZA (1.926), filho de Manoel
Francisco de Souza e l z o l i n a Rosa de Souza, nascido a 18
. de janeiro de 1913, no Districto Federai, operário, solteiro, com domicilio -eleitoral no distreito municipal de E n genho Novo. (Qualificação requerida — m. 734SEVERINO FERREIRA DA SILVA (1.927), filho d e Lourenço
Ferreira da Silva e de Maria da Silva, naseido a 1 de j a neiro, de 18:92,'em no Estado de Pernambuco, motorista;
com domicilio .eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida — n.. 10.. 129.)
WALTER TAVARES DA SILVA (1.9.28), filbo de Oscar Tavares da Silva e de Honorina Sanes Tavares, nascido a 0 de
janeiro de 1916, no Districto Federal, commercio, solteiro,
com domicilio eleitoral no districto municipal -de São.
Christovão. (Qualificação requerida — n . 1.705..')
JOSE DA SILVA COSTA (1.929), filho de Manoel da Silva
Costa e de Rosa Francisca Pereira, nascido a 12 de agosto
de 1906, no Distreito Federal, motorista, casado, com domicilio eleitoral no distrieto municipal dc São Cbrislovão.
(Qualificação requerida — n . 195.)
GIL . D E MELLO CUNHA (1930),. filbo de Luiz Ignacio da
Cunha e de Antonia cia Natividade, nascido a. 17 de -novembro de 1889, no Districto Federal, operário, solteiro,
com domieiiio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida — n , 1.319.1
HOMERO VALPASOSí'1.931), filho de. Antônio Valpasos e de
Maria de Oliveira Martins Pereira, nascido a 29 de j u n h o
de 1906, em Garuari, Estado de Pernambuco, dactylo.gr apho, solteiro, com domicilio--eleitoral no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação ex-officio—B.
E." 79.)
50LANJM. FIGUEIREDO (1.932), filha dc Mario Ne^-ton de
Figueiredo c de Celina Vieira'do S. Figueiredo, nascida
J

' a 19 de maio de 1916, no Districto Federal, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Eiifcnho Novo." (Qualificação requerida — n . 1.759.)
CELINA VIEIRA DA SILVA FIGUEIREDO (1.933), filha de Raymundo José. Vieira da Silva e de Elvira Vieira da Silva,
nascida a 1 de janeiro de 1893, no Districto Federal, d o mestica, casada, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida —
n . 1.767.)
'•
MARINA DE FIGUEIREDO (1,934), filha de Mario Newton de
Figueiredo e de Celina Vieira da Silva Figueiredo, nascida a 30 de janeiro de 1915, no Districto Federal, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Novo — n . 1.706.)
OCTAVIO CAMILLO DOS SANTOS, fiiho de Benedicto Camillo dos Santos e Julieta Amélia da Silva, nascido a "0.
de maio de 1913, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto municipa! de
Engenho Novo. (Qualificação requerida — n. 154.)
MARIA DO CARMO CHAVES (1.936), filha de Maria da Conceição, nascida a 16 de junho de 1912, em Belém, Estado
do Pará, domestica, solteira, com domicilio eleitoral no
districto municipal de São Christovão. (Qualificação r e querida — n . 787.)
BELMt.RO RIBEIRO DA SILVA (1.937), filho de Eliziaria Maria Baptista, nascido a 26 de novembro de ÍOOT), no Districto Federal, operário,, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação
requerida — n . 10.154.)
,
CARLOS NATALINO GOLDSCHMIT DE QUEIROZ (1.938),
. filbo de João Ribeiro de.Queiroz e de Helena Goldschm.it de Queiroz, nascido a 26 de dezembro de 1900, no
Districto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Eengenho Novo. (Qualificação "ex-offieio". B . E . 77, n. 1.271.)
ANTÔNIO DA COSTA LINO (1.939), filho de Manoel da Costa Lino e de Maria Henriques Lino, nascido a 23 de agosto de 1902. no Districto Federal, commercio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação requerida n . 1.556.)
ANTONIO FERREIRA ARANTES (1.940), filho de Antônio
Ferreira Arantes e de Lydia Maria Vieira, nascido a' 6
de janeiro de 1914, no Distrieto Federal, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral ni districto municipal de
Engenho Novo. (Qualficação'requerida n . 1.581.)
ÇLAüDINO MARTINS FERREIRA (1.941), filho de José Martins Ferreira, e de Izoiina Cardoso, nascido a 1 de abril
de * 19i2, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com
demicilio eleitoral no districto -municipal de Engenho
Novo. (Qualificação "ex-offieio", B . E . 77, n . 1.081.)'
FRANCISCO DE ASSIS (1.942). filho de Catharina de Assis,
nascido a 11 de maio de 1906, no Estado do Rio de J a neiro, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no d i s tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação " e x officio". B . E . 77, n . 1.216.)
ADHEMAR PAIXÃO (1.943). filho de Procopio Paixão e de
Celestina de Oliveira, nascido a 26 de junho de 1910, no
-Districto Federal, lavrador, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio". B . E.. 77, n . 1.281.)
ADELSON DE SÁ E CASTRO (1.944), filho de Alfredo Castro
Júnior e de Aminaide de Sá e Castro, nascido a 3 de-junho de 1915, no Espirito Santo, operário, solteiro, com'
_ domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78. n . 467.)
ANNA ANTUNES LEMOS (1.945), filha de Porfirio.Lemos da
Silva e de Jovita Antunes Lemos, nascida a 11 de agosto
de 1901, no distrieto de Santa Isabel, município de Leo-,
poldJna, Estado de' Minas Geraes, commercio, solteiro.,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão. (Qualificação requerida n . 579.)
ANTONIO TEIXEIRA DANTAS DE ARAÚJO (1.946), filho de
João Teixeira Dantas e de Constância Maria de Araújo,
nascido a 2.3 de agosto de 1901, em Soledade, Estado da
Parãhyba, commercio. solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de S. Christovão. (Qualificação
reouerida n. 114.)
RUBENS SENNA MATTOS (1.947), filho de Ernesto Mattos
e de Bernardina .Senna, nascido a 30 de novembro de
1895. no Districto Federal, commercio, solteiro, com do-,
micilio eelitoral no districto municipal de S. Christovão.;
(Qualificação requerida n.' 1.246.)
VERA LEAL BARROSO (1.948), filba de Paulo Antônio Gomes Barroso e de Estephania Alves Leal Barroso, nas-
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Citfíi « B-2 de janeira da iW-K na Estudo dc Mo dc Jurtairu, commercio, solteira, com domicilie eleitoral no districto municipal da S. ChrisLtvão. (Qnabricação
requerida n. 1.615.)
' ' '
OÜALBERTO FRANCO PIRES (1.949), filho de Abel Pires
e cie Carmeu Franco -Pires, naseido a 17 de junho de
1915, no Districto Federal, operário, solleiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação requerida n. 304.)
JOÃO GOMES DIAS (1.950), filho de Ignacio Gomes Dias e
de Carmen Gomes Garcia, nascido a 13 rio janeiro do
1313. no Districlo Federal, commercio. solteiro, com domicilio eleioral tio districto munieipal i.íe á . Chctsjivã-a.
(QualficaçâoTripierica, B. E . 83, n . 1.C19.V
THEODORO GOM&3 DE VASCONCELLOS (1.951), filho de
Lviôiano Alves; de Araújo e de Balbina Corrêa'cs Araújo,
nascido s 16 de maio de 1883, em União,- Vtl.ido dc Aiagôaí, funecionario do Lloyd Brasileiro, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Chrisíovão. (Qualificação ex-officio, n . 27.121.)
Jf.tDYR BRAGA (1,952), filha de Américo Franco Braga e
de Guiihermina Laura de Mattos Brasa, nascida- a- 27 ô&
março de 1915, no Districto Federal, nuxiliar de d e n tista, solteira, com domicilio eleitoral"no dislricto municipal de São Christovão. Qualificação
nx-officio, n u mero 1.029.)
ALCIDES ESTEVES (1.953), filho de João Domingos Es leves e de Ernestina Esteves, nascido a 25 dc outubro de
1912, no Districto Federal, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo.
(Qualificação ex-officio — B . E . 78, n. 47-1.)
AGLAIR RODRIGUES DE CARVALHO (1.954), filbo de Gervtisio Rodrigues ds Carvalho c cie Aliaa Augusta de Carvalho, nascido a 17 de janeiro de 1916, no Districto F e deral, do commercio, solteiro^ com domicilio eleiloral no
do Engenho Novo, (Qualificação requerida, n , 557.)
•fílECIOSA DA ROCHA MEDRONHO GUIMARÃES (1.955),
filha de Francisco Dias de Oliveira Medronbo q de E m i lia da Rocha Medronho, nascida a 17 de junho de 1897,
no Districto Federal, domestica, casada, com domicilio
eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida, n. 1.543,)
LUDOVIDO FONTAN OLIVEIRA PITTA (1.956), filho de
Ludovico Alvares de Oliveira Pitta e de Maria Lucrecia
. Fontan Pitta, nascido a.13 de fevereiro de 1914, no Distrieto Federal, lavrador, solteiro, çom domicilio eleitoral
no dislricto municipal do Engenho Novo, (Qualificação
ex-offieio — B . E . 77, n . 1.149.)
CÍÜIIVO PLÁCIDO TEIXEIRA (1.057), filho de flíacheus
Plácido Teixeira e de Olivia Jesus Teixeira, nascido a
30 de setembro de 1905, no Districlo Federal, lavrador,
solleiro, corri domicilio el oi to ral no distriuLo municipal
do Engenho Novo. (Qualificação t-x-officio — B . E . /7,
TI.

MARIO RODRIGUES MACHADO (1.958), filbo de Joaquim
Rodrigues Machado c de Maria Brnsilin» Fiirnsintlta, nascido a 1 dc abril de 1913, no Estado do Rio de Janeiro,
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no districto rio
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B . E . 77,
- n. 1.127.) .
JOSE' GONÇALVES LIMA (1.959), filbo dc Antônio Gonçalves Lima e.de Beatriz da Cruz, nascido a lí> ds julho de
1898, no Districto Federal, do commereio, solteiro, com
domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho
Novo, (Quatfíieaçwo requerida, n .
8.284.)
JOÃO DE SOUZA PEREIRA GUIMARÃES < 1.960)-, filho de
Luiz dc. Sousso Pereira Guimarães o de Ma pia da Jesus, .
nascido a i l de abril de 1867, no Districto Federal, funecionario publico, casado, com domicilio cloil.oríil TIO distriçlo municipal âo Engenho Novo, (Qualificação «-requerida. n. 1.760.),
AíARISTÉLLA BURITY SILVA (1.961), filha de João CUmaeo ria Sflv.i o. de Esthor Burily Silva, nascida a 24 de
maio de 191b, na cidade de São José das La^ea, Estado
do 'Alagoas, estudante, solteira, com domicilio eleitoral
no districto municipal de São CnristovBn. (Qualificação
requerida. 11. 2.223.)
EVYGDIO DANTAS (1.902), filho de José Juíujuim do SaníaArma e cie Silvina Dantas, nascido a 15 de agosto de 1888,
em K. S. daj Dores, Estado de Sergipe, .snb-ofiiuial da
Armada, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de Silo Christovão. (Transíi-retir.isi de Eslasln.)
LUIZ VICTOR DOS SANTOS (transferencia (1.963), filbo rie
Francisco Victor d cs Santos e de Maria Victor dos Sati-
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tos, sttse)âo o ir de setembro do i89i, em Jatobá, Estado
cp PernambüBo, stib-ofíicial da Armada, casado, com d c micilio eleiloral 110 districto municipal de São'" Cbristovão. (Transferencia •)
LAURA DOS SANTOS MELLO (I.954), filha dc Alcino Corrêa de Mello e de Emilia dos Santos Mello, nascida a 4
de junho de 1915, no Districto Federal, estudante, solteira, com domicilio eleitoral no distrjeto municipal do
Engenho Novo. (Qualificação requerida — n, 1.587.)
HUMBERTO CERBELLA (1.965), i'jlr de Salvador Cerbella
e de Carmelita Magdálena Cerbelio, nascida a. 1 de março
de -1912. no DisL-icta. Federal, commercio, solteiro, cwa
domicilio eleitoral no districto municipal -de São Cbris*
tovão. (Qualificação requerida — n . i . 3 5 9 . )
DOMINGOS MEIRELLES. BASTOS :1.«Ü6>, filha de Antônio
Me ire He 3 Bastas e de Maria Luiza Bastas, n ase ido a 2 8
ria outubro de 1899, no Districto Federal, operário, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal da
São Christovão. (Qualificação requerida — n . 945.)
JURACY TAVARES DA SILVA (1.907), filho d? Oscar T a vares da Silva e de Honorina Sines Tavarçg nascido ,a
24^de janeiro de 1913, no Districto Federal, commercio,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de São Christovão. (Qualificação requerida — n. 1.649.)
JOÃO MARTINS (1.Ü68), filho de Rossini Martins e de Mf.ina
Burity, nascido a 12 de fevereiro de 1914, na Capital F e deral, commercio, solteiro, com domicílio eleitoral no
districto municipal de São Christovão. (Qualificação r e querida — n. <350.)
DEOCLIDES BORGES (1.909), filho de Alexandre Borges e
de Francisca Borges, nascido a 2 de maio de 1912, no
Estado do M o Paulo, operário, solteiro, com domicilio
eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação cx-iyfficio — B . E . 78,.n. 463.)
RUBENS PEREIRA (1.970), filbo de Domingos Pereira de
SanfAnna e de Jovina de Souza Pereira, nascido a 20
de fevereiro de 1912, no Eslado de Minas Geraes, p e dreiro, casado, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal do São Cbris tovão. (Qualificação requerida —
n . 499.)
JURACY EUGENIA DOS SANTOS (1.971), filha de João E u gênio dos Santos e de Sonhorinha Eugenia dos Santos*
nascida a 29 de outubro de 1913, no Districto Federal,
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no districto
municipal du Engenho Novo. (Qualificação requerida -—
D, 1,1)10.)
NELSON IUJFFIER DOS SANTOS (l.i)72), filho de José Domingos dos Santos e de Clemência Rufficr dos Santos,
nascido a 8 de setembro de 1909, no Districto Federal,
commercio, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto
municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida —
n . 1.250.)
MAC RIM LEY DS OLIVETRA (1.973), filho de Leandro E Í B quiel de Oliveira e de Sophia da Oliveira, nascido a 2
de janeiro de 1904, no Districto Federal, commercio, ca, ss-dó, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão.' (Qualificação requerida
n. 1.362.1
JOSÉ SEGRETO (1.974), filbo de Francisco Scgrclo e de
Aida -Russo Scgreto, nascido a 1 de abril de 1914, no Districto Federal, barbeiro, solleíroj com domicilio eleito-*
ral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida — B. E. Si, n. $32.}
EDUARDO" HYARUP CABRAL,(1.975), filho de Jerònymo da
Mesquita Cabral e de Albertina Hyarnp Cabral, nascido
a 30 de junho dc 1912. no Districto Federal, estudante,
- ' solteiro, coni domicilio eleitoral no districto municipal
de f.So Gfirisfovão. (Qualificação requerida — n . 7.Í87.)
DORALICE FILGUEIRA VALONGO (1.976), filha de José
. Alves Valongo e de Joanna Filgueira Valonjjo, nascida a
8 de maio de 1915. no Rio Grande do Norte, com domicilio eleitoral no distrieto municipal do .Engnebo Né*í>. .
(Qualificação requerida — n. 1-577.)
HUMBERTO BOQUE (1.977), filho de Miguel Boque e do
MatioeJa fia 1 vão Boque, nascido a 2 de fevereiro do 1894,
ern Caxambú, Estado dé Minas Geraes, coinmercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
> ãa Chrisl.ovSo. (Qii&Ufic&ç&o requerida — n. I i . - i í 8 . )
ESTEVÃO MARCOLINO DOS SANTOS NEVES (1.978), íilho rie
Marco)ina Maria de Jesus, nascido a 10 de setembro dc
, 18C5, no Districto Federal, machinista, casado, com do0
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micilio e l e i t o r a l n o districto-municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida — J B . E . n. 509).
JOSE' FRANCISCO ALVES (1.979),-filho de João Francisco
Alves e de Amanisia Pereira Alves, nascido a 20 de outubro de 1913, em Macuco, Estado do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, com domicilio .eleitoral no districto-municipal de São Christovão. (Qualificação requerida? —•
B . E . n . 1.359).
JOÃO ALEXANDRE DOS SANTOS (1.980)', filho de Rosa. Maria dos Santos e de José Alexandre dos Santos, nascido a
2 de maio.de 1897, no Districto-Federal, oammer.do, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
S. Christovam. (Qualificação requerida — B.. E.. n u mero 1.372 — 10 zona).
AGOSTINIiO LOURENÇO TEIXEIRA (1.981), filho de Agostinho Lourenço Teixeira e de Deolinda" Mendes Teixeira,
nascido a 21 de março de 1913, ho" Districto Federal, cómmrçio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São Christovão. (Qualificação requerida — B
E . n. 418).
• • .
ODILLON FERREIRA (1.982), filho de Manoel Ferreira e de
. de Josepha Maria da Conceição, nascido a 15 de fevereiro
de 1907, em Municp. de Lâge do Canhoio, Estado de
Alagoas, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no
-districto municipal.de São Christovão.. (Qualificação requerida — B . E . n . 439).
»;'•
FRANCISCO.JJCHôA CORREIA (1.983), filho de Pedro Cavai. cant de Albuquerque e de Francisca Gabriella Caval* canti dê Albuquerque, nascido a 28 de julho de 1877, em
Pernambuco, domestica, viuva, Com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e .querida — B . E . n . 527).
AGOSTINHO MACHADO: (1.984), filho de Manoel Machado
Barbosa e de Julieta Jesus de -Almeida, nascido a 28 de ,
agosto de 1890, nb Districto Federal, operário, casado,
com domicilio eleitoral, no districto municipal de E n genho Novo. (Qualificação requerida — B . E . numero
10.272).
'
FRANCISCO NUNES RIBEIRO (1.985), filho de José Joaquim
Ribeiro e de Amélia Nunes Ribeiro, nascido a 5 de dezembro de 1894, no Districto Federal, operário, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida — B . E . n . 542).
ORLANDO DA SILVA MENDES .(1.986), filho de Frederico
Ramos Mendes e de Risoleta Dias da Silva Mendes, n a s cido a 6 de dezembro de 1911, no Districto Federal, e s - ,
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Novo. . (Qualificação requisitada —»
B . E . n . 525).
i
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eleiloral no districto mumcipai de t-au oiuísiovau. íQualificação requerida n. 275,)
PEDRO MASCIIIETTO (1.993), filho de José Maschietto e de
- Maria Merlin, nascido a 23 de julho de 1912, em. Capiyaiy, Estado de São Paulo, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal, do Engenho Novo.
(Qualificação requerida n . 420.)
,PEDRO FRANCISCO DOS SANTOS (1.994), filbo de Claudiano.
Rodrigues Pinto e cie'' Margarida Rodrigues dos Santos,
nascido a 4 de junho de 1913, em Campos, Estado do Rio
de. Janeiro, commercio, solteiro, com. domicilio eleitoral
no dislricto municipal de. São Christovão. (Qualificação
ex-officio n . 1.251.)

a

t ;

OSMAR GONÇALVES DE OLIVEIRA (1.987), filho de Jeocelino Gonçalves de Oliveira e de Lydia Gonçalves
de
Oliveira, nascido a 13 de janeiro de 1906, no Estado de
Minas Geraes, contador, casado, com domicilio eleitoral
vo districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação
requerida — B . E . n . 284).
JOSE' RODRIGUES.DE OLIVEIRA FILHO (1.7)88), filho de
José Rodrigues de Oliveira e de Deolinda Augusta
de
Oliveira, nascido a 23 de junho de 1900, no Districto F e deral, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto . municipal de Engenho Novo. (Qualificação
requerida — B . E , n . 1.288).'
ADHEMAR PEREDES DA SÍLVA (1.989), filho de Thiago
Guedes da Silva e de Emereciana Corrêa Guedes, nascido a ,1 de março de 1913, no Districto Federal, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio — B . E . 78
• iv. 468) .
JOÃO SANTIAGO RODRIGUES (1.990), filho de Ernestina
Rodrigues, nascido a 4 de dezembro de 1909, em Rio Claro, Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão
•rx^-i (Qualificação requerida — B. E, 81 n, 1.023).
ANTONIO XAVIER (1.991), filho de Açcacio Xavier Sampaio
e de Amélia Cândida Belleza, nascido a 31 de agosto de
1913,. no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de* São Christovão.
(Qualificação requerida• —• B . E . n . 1.353).
ROGÉRIO BARTOLETTE (1.99.2), filho de Severio Bartolette
e de Maria Alves da Silva, nascido a 1 de abril de 1910,
no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio

OASTÃO DE OLIVEIRA (1.995), filho de \Paulino. cio; Oliveira
e de Isabel Maria da::Conceição, nascido a. 5 de março de
1914, no Districto Federal, commercio, solteiro, eom do-*
micilio eleitoral nd districto municipal de São Cbristo^
vão. (Qualificação requerida — B . >E. 81, n . 1.Ü16,),
MARIA DE SANTANNA (1.996), filha de Daniel José de SanfAnna e de Adelaide Florença de SanfAnna, nascida a 3
.
de janeiro de 1899, em Laranjeiras, "Estado de Sergipe,
operaria, solteira, com domicilio
eleiloral no districto
municipal de São Ghristovão. (Qualificação requerida —
B . E . 83, n . 1.025.) .
. . . . . .
í
JOSE'. AVELINO DE BARROS '(1.997), filho de Avelino de
Barros Cavalcanti e de Josepha' Diamantina de Carvalho
Barros, nascido a 19 de março de 1898, em Picos, Estado
do Piauhy, militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Transferencia r e querida.)
•'
i;
CARLOS TAVARES DE SOUZA (1.998), íilho de Manoel de
•... Mello Tavares e de Julia de Vicencia de Souza, nascido a
26 de março de 1908, no Districto Federal, lavrador, eom
domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho
Novo. (Qualificação ex-officio — 1 3 . i E . 77, n . 1.275.)
DORALINA LOPES DA COSTA (1.999), filha de Domingos
Lopes da Cosia e de Phiiomena Mello Lopes, nascida a 16
de setembro de 1910, no "Districto Federal, operaria, solteira, com domicilio eleitorai no districto municipal do
~ Engenho Novo. (Qualificação requerida.)
FRANCISCO DE ASSIS COBUCGI (2.000), filho de Antônio
Gobucci e de Maria do Carmo Cobucci, nascido a ,30 de
agosto de 1897, em Barbacena, Estado de Minas" Geraes,
commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto
.municipal do Engenho Novo. (Qualificação ex-officio —
B . E. 77.)
<
:
EDUARDO DE ALMEIDA FILHO (2.001), lilho de Eduardo do
Almeida.e dè Flor de Almeida, nascido a 9 de julho de
1912, em Magdálena, Estado do Rio de Janeiro, operário,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Cbrislovão. (Qualificação requerida n . 9 1 3 ; ,
JOSE' CUGOLO (2.002), filho de Jorge Cugolo e de Vico.Amelia, nascido a 14 de dezembro de 1907, em São Paulo, E s - ,
tádo de São Paulo, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo.. (Qualificação requerida n . 403, 12 zona.) ,
'•
.MARINA GONÇALVES MARQUES (2.003)', filha, de Joaquim
Ferreira Marques e d e Maria Cândida Gonçalves de
Araújo, nascida a 28 de dezembro dé 1912, no Districto
Federal, dactylographa, solteira, comi domicilio eleitoral
no districto municipal do Engenho Novo;. (Qualificação,
requerida n. 528.)
:'
CONCEIÇÃO PINTO DA COSTA (2.004), filha de Ignacio T e i xeira da Cunha e de Geraldina Pinto da Cunha, nascida
a 8-de dezembro de 1900, em Parnahyba, Estado de Minas 'Geraes, domestica, casada, com domicilio eleitoral no
districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação r e querida n . 6.204.)
",
•.
'
ANTONIO CARRILHO FERREIRA JÚNIOR (2.005), f i l h o ' d e
Antônio Canil üc Ferreira, e de Maria Pereira dai Silva,
nascido a 13 de junho de 1914, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida n u ' mero 790, 7° zona-.)
". '
«
GERALDO PEREIRA DE SEQUEIRA (2.006), "filho de J o a quim Pereira de Sequeira e de Maria do Céo Coutinho Se-*
queira, nascido a 8 de dezembro, de 1914, no Districto F e deral, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis"
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação requer i d a , — B . E . 8 1 , n . 1.078). .
'
1

:

a
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JOÃO PEREIRA DOMINGUES (2.007) fillio de Manoel Pereira Domingues e de Maria Thereza Domingues. nascido
a 2 de julho de 1909, no Districto Eederal, operário, casado, eom domicilio eleitoral no districlo municipai de
Engenho Novo. (Qualificação requerida — B . E . , n u mero 767).
POLYBIO DE MEUTZINGEN (2.008), filho do Alfredo de
Meutzingen e de Blandina de Mattos Meutzingen, nascido
a 14 de janeiro de 1900. em Vassouras, Estado do Rio de
Janeiro, commercio, casado, com . domicilio eleitoral no
districto municipal de São Chritovão. (Qualificação r e querida — B. E . . 165).
ANGÉLICA CASTELLO BRANCO PEREIRA DAS NEVES
(2.009), filha de Pedro Athanagildo Castello Branco e de
Emerenciana Angélica Castello Branco, nascida a 18 de
dezembro de 1890, no Estado do Rio de Janeiro, professora, caada, com domicilio eleitoral ho districto munici
pai do Engenho Novo (Qualificação requerida — B . E . ,
n . 1.240).
JOÃO PEREIRA PRISTA (2.010), filho de Domingos Pereira
Prista e de Alice Saber Prista, nascido a 21 de setembro
de 1903, no Districto Federal, commercio, casado, com
domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho,
Novo. (Qualificação requerida — B. E . . a . 7.199).
EILDEBRANDO) LOURENÇO RODRIGUES (2.011), filho de
Miguel Lourenço Rodrigues e de Umbelina Silverina Rodrigues, nascido a 12 de maio de 1893, no Districto F e deral, empregado na A. Militar, casado, com domicilio
- eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida — B . E . , n . 580, 10 zona).
T

a

ANTÔNIO CORRÊA JÚNIOR (2.012), filho de Antônio Corrêa
e de Anna da Silva Jesus, nascido a 19 de junho de 1898,
no Districto Federal, operário, casado,, com domicilio eleitoral no distrieto municipal de São Christovão. (Qualificação requerida — B . E . , n . 6.711).
ÁLVARO JOÃO BAPTISTA (2.013), filho de Francisco João
Baptista, nascido a 20 de abril de 1909, no Districto F e deral, commercio, caiado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação r e querida — B . E . , n. 2.269, 12 zona).
KESTOR PEREIRA LEITE (2.014), filho de José Leite e de
Cherubina Pereira Leite, nascido a 9 de setembro de
1909, no Districto Federal, commercio, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Christovão.
(Qualificação requerida — B . E . , n . 7.635, 5" zona).
1LKA DOS SANTOS PACHECO (2.015), filha de Antônio Moreira Pacheco e de Zulmira dos Santos Pacheco, nascida a
1 de setembro-de 1912, em Nitheroy, Estado dó Rio de J a neiro, funccionaria publico, solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo- (Qualificação ex-officio — B . E . . 8 6 ) .
ABILIO PINTO FIGUEIREDO (2.016), filho dc Miguel Pinto
Figueiredo e dc F u s a Thereza Figueiredo, nascido a 18
de outubro de 1887, no Districto - Federal, funecionario
publico, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida —
B . Ê . , n. 1.061, 12 zona).
CLOTILDE FIGUEIREDO (2.017), filha de João Baptista Leporace e de Carolina Leporace, nascida, a 13 de junho de
1889, no Eslado do Rio de Janeiro, costureira, casada,
com domicilio eleitoral no districto municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida — B . E . , n u mero 1.062, 12" zona).
•ALDOMO CARDOSO GUIMARÃES (2.018), filho de Antônio
Cardoso Guimarães e de Antonietta Schiavo Guimarães,
nascido a 28 de julho de 1915, no Districto Federai, commercio. solteiro, com domicílio eleitoral no districto munnicipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida —
B, E . , n . 425, 12" zona).
a

a

PEDRO CEZAR LEAL (2.019), filho de Aristides Cezar Leal e
de Carlinda Vargas Leal, nascido a 29 de julho de 1908," no
Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio
eleitoral no dislricto municipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida — B. E . , n. 1.274, 10 zona).
ANTÔNIO THOMAZ DE AQUINO (2.020), filho dc Luiz T h o maz de Aquino -e de Maria Cândida Aguiar, nascido a 3
de janeiro de 1910, Estado do Rio de Janeiro, lavrador,
solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal
de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio" B. E . 77,
n . 1.097. 14 zona).
NESTOR DIAS (2.021), filbo de João.Dias e dc Inedina
Dias. nascido a 23 de janeiro do 1910, no Districlo F e a

a
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deral, estivador, solteiro, com domicilio ebntoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação "exofficio" B . E . 71, 3 zona).
JOSE' ASSUMPÇÃO (2.022), filho de Antônio Assumpção e
de Rita Assumpção, nascido a 7 de março de 1905, no
. Districto Federal, operário, casado, com' domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida n. 520, 10 zona).
JURACY MELLO COUTINHO (2.023), filha de Carlos Coutinho e de Thereza Mello Coutinho, nascida a 6 de novembro de 1909, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Novo. (Qualificação requerida n . 1.468, 10
zona).
a

a

a

ANTÔNIO MONTEIRO DÊ FARIA (2.024), filho de Francisco Monteiro e de Maria do Nascimento Faria, nascido a
26 de maio de 1896, em Portugal (Brasileiro Nacional),
funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no
districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e querida n . 1.451, 10* zona)..
JOSE' MOURA CAMPOS (2.025), filho de José Francisco
Campos e de Herminia Moura Campos, nascido a 16 de
dezembro de 1912, no Districto Federal, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de
Engenho Novo. (Qualificação requerida n. 1.267, 10"
zona).
GEORGINA MORAES DIAS (2.026), filha de Georgino Pereira Moraes e de Manoela da Silva Moraes, nascida a 20
de novembro de 1910, em Belém, Estado do Pará, domestica, casada, coín domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São Christovão. (Qualificação requerida numero 1.369, 10 zona).
AUGUSTO TEIXEIRA (2.027), filho de Álvaro Teixeira o de
Marietta Almeida Teixeira, nascida a 10 de agosto de
1911-, no Districto Federal, architecto, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de Engenho
Novo. (Qualificação requerida n . 1.703, 10 zona).
HEITOR DOS SANTOS MACHADO (2.028), filho de Joaquim dos Santos Machado e de Julia Santos Machado,
nascido á 2 de janeiro de 1916 no Districto Federal,
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto "municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida n. 1.064. 12 zona).
LUIZ IGNACIO DA SILVA (2.029), filho de João Pereira da
Silva e do Rita Maria da Conceição, nascido a 21 de j u nho de 1888, -em Sertãozinho, Eslado do Rio dc Janeiro,
funecionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral no
dislricto municipal de São Christovão.
(Qualificação
requerida n . 2.029, 10" zona).
JOSE' MIRANDA VIEIRA (2.030), filho de José Vieira dc
Souza e de Ida Miranda Vieira, nascido a 20 de dezembro do 1913, em Santos, Estado de São Paulo, 3 sargento, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São Christovão.
(Qualificação "ex-officio''
B . E . 82 n. 63, 7 zona).
ADEMAR GOMES MOREIRA (2.031), filho de Manoel Gomes
Moreira e de Emilia Gonçalves, nascido a 15 de abril de
1915, no Districto Federal, lavrador, solteiro, com domi••
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.
(Qualificação "ex-officio", B . E .
77, n. 1.213. 14"
zona).
JOSE' MOTTA RAMOS (2.032), filho de José Ramos e de
Josepha Maria Ramos, nascido a 10 de fevereiro de 1876,
no Districto Federal, official da Armada, casado, com
domicilio eleitoral no districto m.unicina! de São Christovão. (Qualificação "ex-officio" B . E . 78, n. 165, I
zona).
JOSE' DA COSTA MONSORES (2033), filho do Júlio da Costa Monsores e de Maria Eugenia Barbosa Monsores, nascido a 26 de setembro de 1898, em Vassouras, Estado do
Rio de Janeiro, funecionario publico, solfeiro, coni <Stí-micilie eleitoral no districto municipal dc São Christovão.
(Qualificação "ex-officio", B. E . 70, n. 2.033).
DTHON DUTRA FRAGOSO (2.034). filbo de João Guerra
Fragoso e de Maria da Gloria Fragoso, nascido a 20 de
janeiro de 1906, no Districto Federal, militar, casado,
com domicilio eleitoral no districto municipal de São
Christovão.. (Qualificação — Transferencia.)
GERALDO BAPTISTA DE OLIVEIRA (2.035), filho de Josó
Baptista Oliveira e dc Beatriz Costa Oliveira, nascido a
a

a

a

o

a

a
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24 do 'setembro de 1905, em Cachoeira (Estado da Bahia),
militar,' casario,- com-domicilio eleitoral no, districto m u nicipal de São Christovão. (Qualificação — Transferencia .)
•
* _
..
MOYSE'S DOS SANTOS BARROS (2|036), filho, de Liberato
Maximiano Barroso, e de Luiza Vicericia Barroso, nascido a
í de novembro de 1897, em Fortaleza (Estado do; Ceará),
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de Engenho Novo.. (Qualif icação — Transferencia.)
JOÃO TEIXEIRA SOARES (2.037), filho de Júlio Teixeira
Soares e de Josepha Anna Soaresr nascido a 7 de setembro de 1890, no Estado do Espirito Santo), militar, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão. (Qualificação'— Transferencia.)
OTHELO"DE SOUZA CALDAS (2.038), filho de oJaquim P e o
reira de Souza Caldas e de Sarah de Lemos Caldas, n a s cido a 6 de abril de 1887, no Districto Federal, funecionario publico, casado, com domicilio eleitoral no distrito municipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio", B. E. 87, n. 2, T> zona . . ) ' • '
:

ADEMAR DA ROCHA "(2.039), filho^de José da-Rocha e de
Rosa Gonçalves, nascido a 4 de julho de 1911,no Distrito Federal,-funecionario publico, casado, com domicilio
eleitoral no districto municipa! dé Engenhos Novo. (Qualificação "ex-officio", B. E. 77, n. 200, il" zona.)
SYLVIA PINTO DE" LEMOS (2.040), filha de Antônio. Pinto
de Lemos Júnior e de Idalina Costa Braga„Lemos, n a s cida a 21 de abril de 1900, no Districto Federal, professora municipal, casada, eom domicilio eleitoral, no districto municipal de São Christovão. (Qualificação "exofficio", B. E. 78,. n. 203, 4» zona.)JULIO MANOEL DE CARVALHO (2.041), filho de Augusto
Dias de Carvalho e d e Iracema Maria da Silva Carvalho,
nascido a 3 de maio. de 1911, no Districto Federal; funcionário publico, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipai de Engenho Novo. (Qualificação "exofficio"; B . E . 83, n. 93, 4 zona.)
MARIA LUIZA DIAS PAES (2.042), filha de José Dias Paes
e de Maria da Silva Paes, nasida.a 24 de outubro de 1909,
no Estado do Rio de Janeiro, funccionaria publica, solteira, cõm domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão. (Qualificação ""ex-officio", B. E. '78,
n . 161.)
MARIA GUTERRES DUQUE ESTRADA (2.043), filha-de José
Ferreira. Guterres Sobrinha e de Maria Duque Estrada
Guterres, nascida a 15 de abril de 1887, em Niçtheroy
(Estado do Rio d e Janeiro), professora, publica, casada,
' ' com domicilio'eleitoral rio districto munieipal*de*S. Ghristovão. (Qualificação ^ex-officio", B. E. 79, n. 39, 7 zona.)
ISABEL. MÂRTOZZI MEDEIROS (2.044), filha de José 'Ma-,
riozzi e de Luiza Teixeira Mariozzi, nascida a 1 de julho
de 1894, no Districto Federal, funccionaria ""'publica,' Cá-'
•sada, com domicilio" eleitoral no "districto" municipal de
Engenho Novo. (Qualificação: ""ex-officio", B . - E . 79,
n. 71. 7 zona.)
- ••' .
a

a

a
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funccionairia publica, casada, com domicilio eleitoral
no districto municipal de Engenho Novo. (Qualificação
"ex-officio" B . E . . 7 8 n . 106) — 4 zona. •
ELISA SERRA ALVES DE AMORIM (2.050), filha de Domingos Alves de Oliveira e de Joaquina Serrão Medeiros
de Oliveira, nascida a 2 1 , de março de 1895 ,.no Distei»
cto Federal, professora municipal, casada, com domicilio eleitoral no districto municipal de- S. Christovão.
(Qualificação "ex-officio" B . E . 78 n . 66) — 4 zona.
OSMAR DA SILAA. FERNANDES (2.051), filho de Agostinho Ferreira da Silva Fernandes e de Sarah' de Souna
e Silva, nascido a 8 de julho" de 1914 no Districto F e deral, funecionario publico, solteiro, com * domicilio
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo(Qualificação "ex-officio"-B. E.« 78 n . 12) - i . 4 zona.
JAYME DE, LARA RIBAS (2.052), filho dé Quiriho' de Lara
Ribas é dè Glarinda de. Vargas Ribas, nascido a 21 de
abril de 1870 em Alegrete, Estado do Rio Grande do
Sul, I tenente reformado do Exercito, solteiro, com d o micitio eleitoral no districto municipal de São Christovão. (Qualificação "ex-officio" B . E . 78) ± - 4"zona.
OSCAR FLORENTINO DOS SANTOS' (2.053), filho de Gaídino Florentino dos Santos e de Guiihermina^ Florentino dos Santos, nascido a 28 dè janeiro dei 1900 em
Águas B.ellas, Estado de Pernambuco, l* sargento, casado, com domicilio eleitoral no districto municipal de
São Christovão. "(Qualificação "ex-officio" B . E . 32
n . 9) — 7 zona.
,'
'
•
JOSE' 'SAMPAIO DE CASTRO (2.-054), filho de Thomaz
Dutra, de Castro e de Francisco"- Sampaio ; de -Castro,
nascido a 20 d e fevereiro oe 1905 em Município Luxada, Estado de Pernambuco, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto municipal de São Cbristovão.
(Qualificação transferencia). •
'
.....
JOSE' CARLOS FERREIRA "(2.055),- filho- de EÍydio' F e r reira e de Anna Vicéncio Ferreira, nascido a 21 de d e zembro de 1907 em Fortaleza, Estado do Ceará,* official
do Exercito, casado, com domicilio", eleitoral rio districto municipal de São .'Christovão. (Qualificação . t r a n s ferencia) .
V
-•
„.;,.-•...
JQSE' EGYDIO GARBOCCI (2..057),, filho d e ; Francisca
- Guimarães 'Garbocci e de Júlio Garbocci, noscido a 19"
de março de 1904 e n r C a c h . do Campo," Estado'de Minas
iGéraes, com domicilio eleitoral no districto municipal
de E.. Novo. (Qualificação "ex-officio"- B . E . 78 numero 625) — I zona.
"
> '
JOÃO FRANCISCO DE ANDRADE (2.056), filho de Rosa
Francisca, nascido a 6 de fevereiro de 1911 em Petropolis, Estado do Rio.de Janeiro,, com domicilio eleito-.,
ral no districto municipal de Penha. (Qualificação "ex-^
officio" B . E . 70-n. 407) — Í0 \ zona.
J
ANTONIO TAVARES (2.058), filho de. Dommgos Tavares e
de lzabel Tavares,' nascido a-21 de' outubro -de* 1875 em.
' SanfAnna -'Livramento', Estado do -" Rio' Grande: do Sul,
- official da Armada, solteiro, com «domicilio eleitoral no
districto municipal de S. .Christovão. (Qualificação
"ex-officio" ' B . E . 78 n . 169) — I zona.
PADOLPHO DE SOUZA BURMESTER (2.059), filbo. de Adolpho Burmester e de' Emilia Souza Burmester, nascido-a
25 dé agosto de 1884"no Districto Federal, official de
, Marinha, casado, com domicilio eleitoral no districto
municipal de S. Christovão. (Qualificação "ex-officio".
Transferencia E s t . ) .
> .' j
MANOEL FLORENCIO DÊ. AGUIAR (2,060), filho.de An. . . tonio Alibomes Ximenes e de Maria Angélica Ximenes,
inaséido a 14 de julho de 1906 em Masapé, Estado do
/ Ceará, sargento .'da Armada, casado, com domicilio elei-*
toral no districto"-municipal de Si Christovão.:| (Quali-. ficação "ex-officio" B . E . 7« n . 239) —' i\ èona.
JOÃO DE'ALMEIDA SAMPAIO . (2.061), filho de ;Uoão de
Almeida Sampaio e de Joc-elína Gomes Sampaio, n a s cido a 31 de'março de 1900 em Rio Branco, Estado, de
Minas Geraes, sargento da Armada, solttiro, çom "domicilio e l e i t o r a l n o districto- municipal de S. ^Gtaristci.
v ã o . (Qualificação, "ex-officio" B . E . 78 ii.T 28) —
x

a

a

a

o

a

!

a

a

DULCE CORDEIRO, (2.045).. filha de Alipio .Cordeiro e deMaria de Oliveira Cordeiro, nascida a 2 dè novembro de
1900, no-Districto F e d e r a l , • funccionaria publica,"- solteira, com domicilio eleitoral no districto municipal do
Engenho-Novo. (Qualificação "ex-officio", B. E. 78, n u • mero 59, 7 zona.)
_
"
CELINA AIRRHE NINA (2.046), filha de Almir P a r g a N i n a
é de Maria Airrhe Nina, nascida a 26 de janeiro de 1907,
em São Luiz (Estado do Maranhão), funccionaria p u blica), solteira, com domicilio eleitoral no districto m u nicipal de São Christovão. (Qualificação
"ex-officio",
' B. E. 74, n. 375, 7 zona.)
-.-'•-•
HERCILIA NADEI.(2.047), filha dè Henrique Alberto Nadei
e de Antonieta Paranhos Nadei, nascida a 4 de dezembro
de 1912, no Districto Federal, funccionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral''rio districto municipal, de
São Christovão. (Qualificação "ex-officio", B. E. 40, n u mero 3.518, 4" zona.)'
"•'--.
.
. •' .
JAEL CORDEIRO (2.048), filho de' Alipio Cordeiro "o de
.Maria Oliveira Cordeiro, nascido a" "14 de outubro do
I zona. .
"'."-."
.. Í
•
• .-jj
1901 no Dislricto Federal,- funecionario publico; solteiro, com domicilio eleitoral no districto .municipal
de JÚLIO VALERIANO DA SILVA (2.062),. filho defTiburso
Engenlho -Novo. (Qualificação "ex-officio" B . E . 9 nume.Valeri.ano da Silva "e de" Umbelina das .Virgens SJIva,
nascido a* 6 dê* novembro de- 1904 cm Cururipé, Estado
ro' 20.280J — 4 zona. " '
,--.
- - •, •
. •
de Alagoas, sargento da Armada, casado, com domicilio
IRACEMA COSTA ALVES DA SILVA. (2.049), filha de .Ocla-r^,-eleitoral^no ídisbrictotmunicipa-l d.e E . Novo-. ^Qualifiviano da Rosa Costa e de Pharcèlla'. Ramos» da Costa
cação "ex-officio" B . E . 78 n.' 031) — 1" zona.
nascida a 11 de junho de J 8 9 0 " ' n o ' Districto "Federal,
a

a

a

a

a
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6. Arlindo Viggiano.
7. Aristóteles Siqueira Pinto,
8. Arnaldo De Luca.
9 . Arnaldo Parisot Dias Pereira.
10. Bazimorio Tavares,
i
1 1 . Brasilino Ricardo de Queiroz.
12. Custodio 'Cabral de Almeida.
13. Dino Veran.
EDITAES E AVISOS
14. Davenir Gonçalves.
15. Djalma Ladeira Braga.
16. Edson de Faria Gomes..
íiUAUFíCftCÃÍi "EX-OFFiClO1'
17. Francisco de Souza Ferreira..-.
1 8 . Francisco Esposito.
Primeira Orcamscripção
19. Gonçalo Pinto Magalhães<
20. Geraldo Aguiar.
PRIMEIRA ZONA ELEITORAL
2 1 . Garcia Dias de Ávila Pires.
22. • Glauco José Tavares de Mello.
(Distrieto municipal fle Canslelaria)
23. JJelio João iíaina.
2b. Hélio Barroso.
25. Horacio Luiz do Nascimento..
Juiz «— Br. Decio Cesario Alvim
'20. Henrique von Kruger F i l b o . '
Escrivão •— Br. Carlos Waldcmar do 27. José Petra de Mello F i l h o .
28. José Jtibeiro Filho.
29. José Caruso Magdálena.
30. José Francisco Corrêa..
QUALIFICADOS POR*DESPACHO DE 30 3 1 . João Baptista Rubíni.
DE AGOSTO DE 1334
32. Jorge da SJva Braga.
3 3 . João de Aguiar.
. BeparlEiteritD Sos Correios e Tílc
34. Joaquim Marinho»
gra.pli<is.
3 5 . João- ?:nbei:3 da Silva Filho,
3 5 . José Leão Alencar.
1. Helena, de Pinho Salgueiro.
37. Jorge Belmonte dos Santos.,
3 . Maria Alves Silva Pereira P i n t o .
3 8 . Lui2 de Mendonça.
3 . Jandyra ReTouoasa "Vieira.
39. Lauro de Queiroz Vieira.
4. l e o n o r Mullov ds Carvalho M a r t i m 40. Lúcio Vespucio Cordeiro Moletta,
5 . Emérita Werneek Garcez.
4 1 . Luiz Paulo Neves.
6. Felippa Drnmond Lobo.
42. Manoel Rodrigues Fampa Júnior.
7 . Maria do Carmo Silva.
•43. Manoel Ferreira da Silva Pinto J ú : S. Adolpho Cavalcante de Souza.
nior .
9 . Ceeilia Santos,
44. Manoel Joaquim Gonçalves Car10. Zilda Cmeiro Mendes Salgado.
neiro. '
1 1 . Minervino Marques de Castro.
45. Mario Pinto da Motta F i l h o .
12. Maria Judith Cerqueira Lima,
46. Manoel Israel F e r r e i r a .
13. Silvino Ignacio Marmelo.
4 7 . Maurüio Teixeira dos Santos.
1 4 . Antônio Cândido d e Oliveira.
-48. iMarino do Espirito Santo P i n t o .
1 5 . Bianor Marques da Silva.
49. Mauro Ponte de Aleneastro Graça.
16. João Rodrigues de Menezes,
50. Nioola Penna.
17. João Agnello de Mendonça.
5 1 . Newton Ferreira J o s e t t i .
18. Octavio Gomes de Almeida.
52. Newton Pinto Bravo Limoeiro.
19. Alfredo Castilho Brandão.
53. Onofre Gonçalves Ferraz,
20. Ignacio Alves JBarbosa.
'Sá. Paulo da Costa Soares..
.21. Mario Antônio de Castro.
65. .Paulo Mas Suarez.
22. Mario Coraey Lopes Marfins.
6 6 . Ruy Tavares Dmoamond.
.23. Carlos dos Santos Conceição.
57. Rubem Pernandes de Oliveira..
24. Adalberto .'Ribeiro rie MagRlhães.,
•58. Renato Nogueira -de Oliveira.
2 5 , Hermany Oliveira da Sirva.
•59. Sabino.D.eodato. ..
5 6 . Orozimbo Rodrigues.
27. Maria da Gloria Soeiro de Amorim. •00. Serapbim de Souza.
6 1 . Thomaz Edison JBarbosa Cordeiro,
28. Júlio Jardim.
-432. VvaWo -Pereira Nunes.
29. Farol do Pivatelli.
-63. Waldemar Mendes.
30. Waldemar de Oliveira.
64. Waldir Abdo Francisco.:
fi5. Wálte-r Cardoso.
laiioratc-rio Racional de AnaüyaBS
6.6. Walter Rivera.
67. .Danilo' Cabral. Silva.
D r . Adolpho .Sylvio Mausell, •
68. Oscar Gonçalves da Fonseca.
69. Ubirajara Brandão Parente.
InElituto tr-acional de Technologia
7 0 . Vidal da "Rocha Filho.
Amerino Pinto da Silva,
Instituto de Meteorologia
João da Silveira B u e n o . í
Antônio Lopes de Souza. '
Vicente tíe Paula Reis.
Paulo Sylvio J-opes Cezar.
Nair Accioly de Baeerda.
Jacy Pereira Maia.
Clara Cardoso Brochado.
'Departamento dos Correios e TeleQUALIFICADOS TOB DESPACHO B E
graph.es
3.1 DE AGOSTO DE 1934
1. Rosalina Fernandes.
2 . Nilo Lopes de Silrmeira. ^
Gymnasio de São Bento
3 . Djalmu Brasil de Moraes.
1, Abner Florentino dos Santos*
- 4 . Heimies Ferreira Cardoso,!
.2, Aristóteles Guimarães.
5 . Abel Silva.
3„ Américo do . Aline ida Moraes. "
6 . Maria José Lobato»
í, Américo Martins.
7. Artíuir -Cavalcante de Sá.
5. Armando Rodrigues Gasanova.
'3, Guiomar Vereza, ..

TRIBUML MiONMLEíTOML
M D1STO0 W R S L

"Agjsío 'de 1S34
9 . Nicanor Franlílin da Rocha.
10. Clara Adelia da Silveira,
1 1 . Corina Saliés.

Segunda Circurnscripeão
SEXTA ZONA ELEITORAL
(IMstíictos municipaes de láigôa, Copa^
ca"bana e Gávea)
Juiz — Br. Nelson Hungria
E s c r i v ã o — Dr. í^ancíseo Farias
faculdade de Odontologia da Universidade do Itio de Janeiro
QUALIFICADOS POR DESPACHO DE "30
DE AGOSTO DE 193.4
I

o

Anno

1. Arauliz Sother.
2-, Maurício Monteiro Valente.
íL Danilo Luis Ülarüas,
4, Ignacio da Silva Kalvãa.
5. Octaeilio de Araújo.
£. Geraldo tíe &or,za Coelho.
7, Oscar Siihmith,
8, Eduardo Raul dc Souza L o p e s .
9, Oswaldo Gomes U m a .
10. Ary Pinto tíe Mas-alhãea.
11. Nelson da Silva Attartonio.
12. Glauco Glaris Ribeiro Vianna.
13. Gilson de Castro.
14. Esmeralda Miguea.
15. Ary Rodrigues.
16. Thereza Araújo L i m a .
17. Elmassa de Giacomo Monassa.
1 8 . Elzy Pereira de Carvalho.
19. Marilda de Souza Ferreira.
20. Nadyr da Silva Campos.
.21. Jaime -Madruga de Souza .Freita.
22. Milton Costa Lera César.
.23. U n d e b e r g Gosta Lenz Gesar..
.24. Waldir Moreira Machado.
25. Rachido Haddad.
26. Jovino Abi Ramia Abbud.
27» Olimpio .Ferreira da Sirva,
28. Eduardo iPaulo da F r e i t a s .
29. Alberto Dieguez.
- 30. Nelson de Oliveira Gonoalses.
3.1. Maria dos Santos Pires,
32. Antônio de Souza Leal.
33. Newton Rojas.
-34. Eauro Joaquim Ramos.
35. Wysex Rodrigues.
3 6 . Sebastião F a r i a ,
37. "Rubem Ladeira.
"38. Noemia Carmen Qiglio.
.39. Maria José Carrapatoso.. "
40. Eduardo "Leonardo,, d Alexandre.
44. Renato Letmgruber.
42. Mercedes Hockert.
43. Alberto -Nasser Safadf.
44. Edmundo Campos de "Medeiros. '
45. Geraldo Mac Guines Xavier.
46. Fausto Chaves.
47. Ernani Pequeno.
48. Wilbert Dothard Polter.
49. Jüdison Torres Pereira.
50. Luiz Jorge de Cantanheda.
5 1 . Alceu Baptista.
52. Ary de Souza,
53. Olivier Pereira.
54. Archimedes Honorio de Mello.
55.. Camlé Simão.
56. Manoel Ferreira da Rosa,.
5 7 . Ignez Araújo..
58. Jtaq.uê da Azeredo Costa,
$9. Michei Antônio Cour3.
•Í0. Xaiaro .Arruda da B r i t t o .
1
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£° Anno

29.. Laura da Costa Macedo.
Apolonio de Moraes e Souza.
.30, Maria Amélia. Teixeira.
Azuhyl Gomes.
3 1 . Maria Luiza Silveira.
Octacilio Madeira.,
S. Octavio Martins.
32. Luiz CampbelL,
Carlos Aguiar de Souza..
2 . Armando- Leal Pedu-ta*
33. Eugênio Chaves,
Eericles Gardim'de Alencar Osório.
S. Odilà d"e Albuquerque Martins»
34. Abelardo Gonçalves Arr.udSv
Alfredo de Hollanda Cunha.,
•4. Diva Xavier Müller.
35. José-João Yaleutini: de Biasse.. .
Francisco Câmara Ferreira:.
5 . Adalia, Lima Torres.36. José de .Vasconcellos. Einfiareg-,.
" Vital Bras.il Filho.* 6 . Eunice.dé Segadas .37. Oscar Augusto: Machado F i l h o ,
Ai.: lias Antão- de Carvalho.
7 . Maritià da Fonseea:.,38. Eurico dós Símios:.
Mario- Rubens' de Mello'.
.
8. "Cleoniee Corrêa da, Gosta..
39. João Teixeira Alvares: Neltoy
Carlos Teixeira da Motta J F ü h o . '
9 . Inah Lin.a Ruis. .
•
João de Hollanda. Cur.ba. ^ .
iO. Josefmo- Saldanha da Gama. Mtir- 40. Emerson' Fontoura:»
4 1 . Antônio da Costa Bento.
Manoel Pinheiro- dos Reis Füthov
ífeL
42. Olympio de. Souza:.
Aloysio de Hannequim Rbcha.
l í . Lodomire- Monteiro- BuatííevJosé Perlingeiivo" Gtarçatvesv
Fereulano Serafim.
12. Rubem Pereira Braga,
; . 43.
44. Jayme OttatT Perliogeiro;.
Jadyr Vogel.
1$. Rachei, e b a r a m Yjmp.aslsy;v,
Henrique ümlm- Car*penter dírestec,. Geraldo Gouvêa So«tG .
14. Clemente Rodrigues Mourão? J ú n i o r .
Vicente Leite Xavier.
15. Dorival" Linhares Ramos;..
Fábio Gratidiaoo Dorilêo.
Í 6 . ABffeaü» AtftaraaR da- Cosi». Eáafe,
• Rogério de Albuquerque Mara-nhao-,
Professores e funccionarics da
1 7 . Manoel' Ftaneísco de- Paiss. Eiunes:
Antônio de Oliveira Surm"av.íeRi.,.
1 8 . Ary dfe- And>rsd«;
'
Faculdade
Osvino Pensa, Briglitmore*19. Odette-Resurena. d»; Ross.
Agberto dè Miranda,.
20. Gorda, d e Almeida. EoíJfês
QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 31* José dos Santos Pir.esk
2 1 . Heloisa- Fonseea-.DE AGOSTO DE 1934
Caetano MarzoRãí..
2 2 . Antônio- Jar.oni,
Anisio Victorino de: Assumpção-.
2 3 . Alarieo: dè: Araújo-- e- Silva.
1. Profes"sor-assistente. Paulo Macedo.
Emmanuel da Matta Guedes dè Vascoit
24. Jonas Pauio- Fernandes;.
2 . Archivista.-Ernani de: Moraes.celiós.
25-. NelsME Evaldo- Meanda.
3 . Offiefal* JbaorBbnto Nery- Gãdavai,
Yderzio Luiz Vianna.
2 6 . Jorge Kboury.
4. Conservador RaymrxEdb' N-branato da Euribyades Teixeira: de Godoy.
27. Maurício- Ferreira: Alves;.
Costa.
Sigismundo Carlos, dè' Andradè:..
28. Humberto Speneer Galvão..
29'. José Rogério Alves- d e Carvalliõ.
Franklin Washington. d!e' Almeida;- NetlO'.
5 . Continuo-Luiz. Teixeira: Barbosa
30'. Marcas-- Vinícius de? Carvalb/*
Heüo Berutti Augusto Moreira...
3 1 . Aloysio de: Oliveira.
Nevcton .Woolí de: Oliveira..
32. iOciacilio Arratia...
Escola Nacional de Veterinária
Silverio Pereira da- Costs.
3 3 . Homero^ EsmeraldOí.
João Brito Jorge.
S4. Benon Navaes Efem?iqaes
Departamento Nacional d a EroducGã» Arnaud Borges Pinto.,
-35. Votando Vieiraí âe; M.elüo>.
Osias de Oliva Gomes Guimarães.
36. Mio'd¥T Carvaího- Limá.
Animal
José Rangel de; Souza. Brito., ,
37. Rubens Terzella P i e r r e .
Luiz Raymundo Tavares de Macedo.
38. Roberto Cardozo Fontes".
Raymundo-Gurgel dk-Günba,Ministério- da Agricultora
39. Arlindó- de, Souza Eereirai © í i r a s *
José Jardim Freire-;.
rães.
QUALIFICADOS POR DESPACHO'- DE 31 Fernando Rodrigues; dos Santos.
Hugo Cruz; Maíoarei.has.
DE AGÜtóTO D E 1934
£ 0 . Bento Delfim Castanheira:
Walter de Aguiar F e r r e i r a ,
4 1 . Ja-fèth: da. Costa; Araujb.
Carlos Alberto- de Carvalho- Vidal.,
Antônio Barboza.
42. José; dai Veiga. Euzitajjo-,
Hercilio de Andrade. Silva,.
Jorge Pinto de Lima;.
4 3 . Iram Ferreira de Mello.
Moahir Thomé; de- Oliveira.
Miguel C i o n e P a r d i . '
'44. Milton Simas.
Maurício Alves Cabral;.
Cid de Hollanda Tavora.
45. José: Aguiar Corrêa..
Luiz; LemgrubeE Kropf.
Accacio de Albuquerque: L e i t e .
46. Antônio MazídlTo Júnior.
Jorge Lessa Motta Reisv
47. Aníoiiio Dias-de Cànva;lhff-Jiamor. " Armando- Portella Capanema de Souza.
Luiz de Souza Ribeira...
Ali de Mello;,
.
.48. Sérgio Ferraz B r i t o .
O l h o » Viegas'.
Abdolaziz de Alcântara,
Cesario: dis; Figueiredo-.
Joaquim Sisino Rocha..^
S° ar.no
Joaquim de Oliveira Faria.
Ge th Jansen.
Sophia WAtitâé&sr.
Oswaldo Soares Chagai.
1 . Alexandre- de Moraes: @-SÍ-atEos?.
Ivo Pastina.
Lúcia Camanho RRieiro.
2.'' Nelson, da. Gosta'. Marroi&:.
Nilo Esteves.
3 . Ronv.rlVv Pessoa Rebeífe..
•
s Aurelia: Máximo de- Lima;,
4. Igmacio. Lopes- de Fortes: Basta"mantet Arnaldo Rosa Vianna:.
Joaquim- Victorino de Souza".
Altair Garcia; Nogueira ..
Edson de Assis Albernaz:.
5. Augusto' Teixeira Gardoso-,
Mario, dfe Cunha' Guámarfes.
Humberto Lemme.
6. Oscar Pereira Bragas
João AwfeBiific Pfenes éat <3tah3.
Benedicto de Barros" Lano?"
7". Raul-Reraicai-Ktogeti.
Nelson Augusto de Menezes .:
Rodolpho Novelli.
8. Augusto- TKo db- Oliveira-. Eem®?'.
Domingos* Asthwr Máísfedte' EiM*©.,
Alfredo Montella, Gottgetroy.'
. 9 . João Evangelista db- Eíma Juitibr.
Alberto Car%alho F i l i o .
Júlio Carvalho- EecseáBa.
10. Michael'Eifòury-.
Altamir Gonçalves de Azevedt,
Miltoffi Goaçaives- dè- Britto..
1 1 . Newton- Romeu. Salles-,
Antônio João Ribeiro.
Sebastião: Hernan Ignacio da. ísirxa',.
12'. Wafter-Kanlt-Z".
Clodoaldb Rodrigues' d e Carvanio.
Manoel Ignapio da Silva.
13. Djahy Farina Roméro.
Ihiel Schawartz Sèhneider .
Cloyis Borruitt.Mello. .
14. Odette: Basto- Paes B a r r e t *
Hélio Francisco de Carvalho dã Silva,
Ernani de- OTiVeiras Bastos;^
15. Macio» cfe Moraes Troara.
Victor Fidely Lapagesse.
^
Tercio Dutra d'e Almeida .
16. Gladstone Etori«i'o Álvaro-.
Jayme Leonel Rocha.
Alcindb Castello Chaves'.
17.- Pedro Bastos Chaves.
Antônio Pedro de Figueiredo.Hugo Luiz Addôr.
18'. Humberto Alves, Quito-.
Domingos Collares" Mesquita.
19. Manoel de Carmo Reis.
Jefferson Andrade dos' Santos..
Luiz dos Santos Brant.
2(\ «ÈlaymundO' Es-meraídò.
Milton Fernandes Gyriao-.
José Aureliano de Oliveira Ba-sfos.'' ..: Paulo Dacorso Filho.
2 1 . Antônio Loureiro Bastos:.
Obertal Barreto de Oliveira Povoa..
22. Thales do Nascimento Teixeira.,
Marcilio Machado.
.João Sampaio Abrantes F i l h o .
2 3 . Heüo Alves Cbutinho,.
Alcides--M-ãrquês Monteiro.
Arthur Borges Dias.
24. Anna Seheehtèr.
Dacio Guterres da Silveira
José Jorge de Magalhães Pecego.
Altamiro' de- Paula Nogueira.
25. Tito Augusto Guignon de--Araújo.
W e r t h e r Santos Duque Estrada Baátos,
Diomedes; OZOTÍO Lattari!.
26. Heíio Leite Guimarães;.,
Arnaldo tíe Almeida Magalhães.
Eugênio Augusto- Wãmteci EÍWi»..
27. Newton, Diogo de ©üveirai.
Isaac Moussatcbé". •
Ary José; de; F a r i a .
28. Ruy Dias-de Oiiveirá,,.
:

r
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Laercio Garcia Nogueira,
Heiena Tavares de Queiroga.
QUALIFICADOS POR DESPACHO DS 31 Clovis Martins F e r r e i r a .
Laura de Barros Comeíte.
DE AGOSTO DE 1934
Álvaro Augusto de Frias Villar,
Nancy Guimarães de Queiroz.
Abel da Silva Santos,
Felix Henrique Brzostek Penter.
Elvira Viviani Telles. .
Guiihermina Goulart de Souza Soares. .Frederico Villeroy França.
Antônio Luiz dos Santos Werneek F i - Maria Rosaly dos Reis Pereira.
Salomão Bergstein.
lho.
Pericies Lopes Barbosa.
Manoel Chagas dé Almeids.
Hygino Pires F e r r e i r a .
Carlos Alberto de Souza Borges.
Vera Maria de Freitas.
José Ribeiro Campos.
Humberto Teixeira Cardoso.
Lygia Marinho.
Tfajano Carvalho de Mendonça.
Eugênio Neiva.
Adaucto da Silva Teixeira.
Luiz Ribeiro Guimarães.
Rodolphc Piragibe da Fonseca
Fernando de Laroare.
Helena de Barros B r a n d ã o . '
Roberto Santos.
Aluizio Alves de Araújo.
•
Laura Maria Fialho Teixeira.
Geraldo Taranto.
Ismael Vivacquá
Faculdade de Medicina do Rio de
Luiz Gonzaga Bomfim da Cunha.
Janeiro
Ary Assis de Aragão.
Tibiricá Fleury de-Amorim.
ESTUDANTES
Lygia Maria de Oliveira Mendes.
Paulo Sylvio Lopes Cezar.
Geraldo Mendes de Oliveira Castro.
1. Aimé Luiz Ramos.
Fábio Nunes Leal.
2 . Adão Barcelona de Oliveira.
João Ribeiro.
3 . Anthero de Castro Soares Filho.
Lysandro Campos Salles.
4. Álvaro Zucchi.
Manoel Ferreira âe Carvalho Souíello.
5 . Ary Aluizio Soares.
Yolanda Ribeiro Gomes.
6. Aloyzio de Almeida Magalhães,
Maurício Zarzur.
7. Álvaro dos Santos P e r e i r a .
Lucilia Maria Ruy Barbosa Baptista
8. Aroldo da Gunha e Mello.
Pereira.
9. Almir Guimarães Coelho de
Eric de Reville Falcão.
Souza.
Esvaído Machado Brandão,
10.
Alcides
Lourenço Gomes.
Edgard Frias Rocha.
11. Adherbal-Romão Barcellos.
Juvenal Osório de Araújo Doria.
12. Arthur de Carvalho Azevdo.
Ivo Manoel.
13. Alfredo Mazen.
João Rodrigues da Crua,
14. Anmbal Ribeiro de Almeida o
Renato Ferreira Pereira.
Luz.
Newton de Carvalho Simões.
Leopoldo Américo Miguez de Mello.
15. Aguinafdo Cleto Antunes.
Nestor de Carvalho Lustosa.
16. Alberto Ebert.
Yolanda Rhodes Costa.
17. Anísio Ribeiro de Lima,
Mamede Manetti Barbosa.
iS. Antônio Ferreira F i l h o .
Victorio Porto.
19. Antônio Ellis Dinana.
Jerson Mallet de L i m a .
20. Antônio Guilherme de Carvalho.
Raphael Rodarte.
2 1 . Antônio Geraldo Lagden CavalMaria Alexandra Guerra da Cunha.
cante .
Antônio Olympio. Coelho Franco.
22. Antônio Carlos da Costa Cruí.
Raymundo Isalo Vieira.
2 3 . Antônio Cândido de Figueiredo.
Sylvio Leite F r a n c o .
24. Antonino Manoel Cure.
Sylvio Campos.
25. Antônio Lannes Vieira.
Mariano Lisboa Ramos.
26. Alipio Mendes Vaz.
Júlio César Isnard.
27. Anselmo Cardill».
Virgílio Boraldi.
£8. Adolpho de Souza Pinheiro.
Maria da Conceição Basto Paes Bar29. Affonso de Faria Mendonça.
reto.
30. Alberto Barbosa Hargreaves.
Erico de Oliveira Neves.
3 1 . Aristides Celso Ferrira Lima'Almir de Oliveira Neves.
verde,
. Antônio Marques Soares,
José Bor.iCacio Scbmitt.
32. Armando Macieira de Aguiar.
Antonietta do Larmo-Cantlção,
33. Aloysio de Figueiredo Serra.
Alcides Caldas.
34. Aííonso Bernardinelli Taranlino.
Walther Mattos.
35. Affonso Henrique de la Rocque
Raphael Armando Cresta de Barros,
Mac-Dowell.
Fernando Cervino Lopes.
36.
Altivo
Teixeira da Silva.
Danilo Alves Nobre.
37. Álvaro Simões de Souza.
Mario Souto Lyra.
38. Azarias de Andrade Carvalho. •
João Duarte Mauro.
39. Ary Novis.
Nelson Gaffrée Riedel.
40. Argens de Souza.
Maria José Pantoja Leite.
4 1 . Alberto Magalhães Heeksher.
Conceição Sieiro.
42. Armando Berti.
Celso Pinto Lopes.
43. Abdias Leite de Mello.
Francisco Mangabeira.
44. Armando Brandão de Carvalho.
Delambre Branco Pinheiro.
45. Alfredo Rasteiro.
Ralpbo Rezende Decourt.
Armando José Rodrigues.
46. Alcebiades de Araújo Romão,
Maria da Graça Regis Vieira.
47. Alberto Moreira Guimarães.
David Mochcovitch.
48. Alaríco de Carnera Castro.
Elza dos Santos Carvalho.
49. Abelardo de Castro Andrade»
Paulo Osório de Cerqueira.
50. Aristeu Pereira Quinetti,
Escola Nacional de Chimica
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.

Antônio Ferreira de Carvalho.,
Adalberto Villela de Azevedo..
Antônio Ginsti Netto.
Antônio Vespasiano Ramos.
Antônio Reis.
Antônio Creagh Moreira.
Antônio dos Santos Nogueira,
Aloysio Soares da Rocha,
Aurélio Monteiro.
Adalberto. Otto.
Antar Padilha Gonçalves;
Alcides Grecco.
Ademaro de Lamare Filho..
Aristides Vallejo F r e i r e .
Affonso Corrêa Marca.
Aloysio Calheíros da Graça Mello
Leitão.
67. Américo Gomes de Oliveira.
68. Aloysio Ferreira dos Santos.»
69. Aurélio Aneona Lopez.
70. Abel Ferreira Berangeiv
7 1 . Álvaro Nobrega.
72. Amyr Manhães de. Andrade.
7 3 . Américo Nogueira Bernaechi.
74. Alcyòn Baer Bahia.
7 5 . Amador Corrêa Campos76. Anthistenes Amaral.
77. Albert Furtado de Vasconcellos.
78. Adhemar Hooper Pinto.
79. Alcindo Alves de Almeida.
80; Augusto José Ferreira*
8 1 . Armando Lopes.
82. Anna Gertrudes-Lobo de Medeiros .
83. Alberto Raphael Matera.
Si. Amyr Amaral.
85. Araizul Sother.
86. Augusto de Uchôa Reis.
87. Alda de Oliveira Pardal da Costa.
88. Ary Elias.
89. Abelardo Vianna.
BO. Armindo Antônio Donato.
91. Amando de Oliveira.
92. Alfredo Salim Duaüibe.
93. Arlindo Sebastião Geraldo F a l e i , '
94. Abrahãó Elias de Souza,
95. Arnaldo Philomeno Delliveneri.
96. Armando Rocha Brito Júnior.
97. Armando Ballalai.
98. Augusto Viveiros de Castro.
69. Aguilar Vieira Co Nascimento.
100. Avelino Alves.
101. Álvaro Dodsworth Machado.
402. Affonso Alves Machado.
103. Ataliba Leite de F r e i t a 3 .
104. Alcides Evangelista de Araújo.
105. Armando Neves.
106. Aloysio Leonel de Rezende.
107. Alexandre Chaves de Sopza.108. Alberto Carlos Pereira F i l h o .
109. Aluisío Machado.
110. Álvaro Ministério.
111. "Alberto Fagundes Monteiro.
U 2 . Aluisio Soriaiio Aderaldo.
113.' Aecio do Vai Villares.
114. Abel Faustino de Paula,
114-A. Atyr Nály de Vasconcellos Bastos.
115. Affonso Taylor da Conha Mello.
116. Ary Cíair Síaines de Castro.
117. Abelardo Sã Guedes.
118. Áurea Mendonça.
119. Armando Mariante da Carvalho..
120. Aristides Tranquelíini.'
121. Aleides Marinho Rego.
122. Arnaldo Severo da Costa.
123. Alcides de Souza Martins,
Í24. Astulio Ramos Caiado.
125. Antenor Vicenzo Damini,
126. Alberto Neder.
127. Almir Gusmão Antunes.
128. AttiUo Cinriano.
129. Aldebyr Luiz Esteves.
;
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203. Antônio Rodrigues de Mello..
Aíranio .Rodrigues da Cunha.
204. Antônio Aguiar Marques.
Arnaldo Zéo.
205. Antônio Bonsolhos.
Alfredo Belusci Paes.
.206'. Antônio da Silva Baptista Jú.Almir- de'-'Castro Lisboa.
nior.
Alfredo Hermes.MiLtidieri,Ary Pinto Lippelt,
207. Antonia dos Santos Furtado NuAntônio Borba.
nes. . .
Antônio Barbosa Gomes:
208..Antônio Corrêa Marques.
Antônio Tito Castello Branco.
209. Antônio Serpa Júnior.
Antônio Nogueira de Rezende,
210. Antônio Ribeiro Nogueira J ú Antônio' Galdino Campos....
Antônio da-Cunba Salgado... .
nior,
Antônio Marques de Araújo,
'211. Antônio Garcia Garbes.
Antônio Alvares Maciel. 212. Antonia Carlos da Fonseca.
^ 2 1 3 . Antônio Gomes de Meilo. F i l h o .
Antônio Villela de Mendonça
214. Antônio Barbosa Vergueira.
Uchôa.
215. Antônio Guarany MomVAlverne..
145.. Antônio-Viçoso Moreira de Re-j.
216. Antônio de Souza Dias.
zcnde.
' 217. Antônio ,Refinetti.
146. Antônio Augusto de Andrade
218. Antônio Luiz Gonçalves Pecego.
Santos.
219.-Antônio Vieira de Quiroga.
220. Antônio.Costa Júnior.
147. Antônio Guttemberg de Barros,
'221. Ângelo Monteiro Ciarelli.
Leite.
222. Alberto Tavares de Mattos
148. Antônio de Camargos Rocha. --223. Adolpho S a u b i r m a n n .
149. Antônio de. Passos Simas.
224. Astor José de Carvalho.
150. Antônio Campos Bouças.
225. Américo Padula.
151. Aurélio Ferreira Guimarães
226. Américo Alves •' Senne.
152. Alberto Marinho Soares.
227. Arthur Pereira da Silva.
153. Augusto Bastos Filho.
228. Apparicio Luiz Pugliesi.
»
154. Alfredo Cbeccbia.
229. Arthur Borges Dias
155. Afranio Raul Garcia.
230. Antônio d'Abreu Campanário.
156. Armando Raposo B a r r i r a , ,
231. Antônio da Costa Cruz.
157. Alaôr Teixeira de Godoy.
232. Antônio Bellini.
158. -Aderaldo de Oliveira Cabra
233. Augusto Raphael Marques Braga.
159. Abner Erigido Costa.
231. Arnurido Bergamini.
160. Alberto Scnra.
235. Alberto Rodrigues F e r r e i r a .
161. Álvaro Custodio Vaz.
236. Augusto Luiz Nobre de Mello.
162. Amanda-Silva Silveir:',-:
237. Annibal Carvalho da Silva.
163. Albery de Barros.
238. Alfredo de Almeida Duarte Nu164. Arthur Dantas de Araújo'.
nes . '
165. Agnello Alves F i l h o .
239. Armando Gallo.
166. Alva.ro dc Albuquerque.
,240. Adhemar Falleiros.
167. Aluizio Freire Ramos- Ac;,ioly."
241. Alberto Miranda Raposo da Câ168.- Aureüajvo Dias P a r e d e s .
mara.
169. •Aluizio Ignacic- Alves..
170. Affonso Bortoluzzi.
242. Alberto Rodrigues Pinto Leite.
17!: Arthur Fioilauo de Toledo Jti243. Agrícola Arnizant da Silva.
nior.
244. Arthur Rausck.
245. Alfredo de Souza Lemos.
172. Ario Augusto Nogueira.
246. Albecyr Neptuno Marques.
173. Amélia Kereh.
247. Ângelo Filpl..
174. Alcindo Figueiredo.
248. Ayrton Maia Milícia.
175. Arthur de Almeida Resende F i 249. Acindino Pereira da Trindade.
lho.
250. Aldezirio Marins.'
176. Aloysio Guarita Pãraiso Caval251. Armerico Armando Bruno.
cante.
252. Almir de Carvalho Croneraberger.
177. Alberto Amadeu L o b m a n .
253. Affonso Anacleto Bianco.
478. Alberto Naffah.
254. Armando Barbosa Jaeques.
179. Aarão Bnrlamaqui Beuchimol.
255. Annibal de Albuquerque S a r 180. Ayrton de Andréa.
mento.
181. Adriano Taunay Leite Guima256. Abdicai Albano BahU,.
rães.
257. Astrogildo E r t h a l .
.182. Armando Rodrigues de Souza.
258. Adalberto Severo da-Costa.
183. Arnaldo de Marsillac. 259. Almerio de Lemos Bastos.
184. André Petrarcha de Mesquita. .
260. Armando Carvalho dos Santos.
185. Athos Procopio de Oliveira.
261. Adhemar D i a s . '
186. Aloysio Ribeiro de Mendonça.
262. Affonso Moutinho da Costa.
187. Ataliba de Camargo Andrade F i 263. Arthur Marcondes de Siqueira.
lbo.
2 6 i . Augusto Barros de'Figueiredo
188. Armando Odebr-ic-M-. '
Silva.
189. Alberto Damiaji. •
265.
Adberba!
Spinola D i a s .
190. Ary Vital Gesar. Cániinho.
260. Agenor- Pereira.
191. Anthero Neves dc Arantes.
2G7. Augusto Baptista de Figueiredo.
4Jtô. Atüla David Carnera de Castro.
268. Alfredo Soares Cabral. '
193. Ary de Carvalho Ramos.
269. Arnaldo .Rodrigues de VasconJS4. Armando Pontedeiro.
cellos.
195. Aniz Fadul.
.
270. 'Amaotino Moreira Bastos196. Artiiur Alvares da Souza Filbo.
37:1. Armando José dos Reis.
197. Azael Rocha Silva Pontes» .
'272. Abe! Coimbra.
198. Arnaldo Siqueira.
273. Álvaro Bcrtram de Souza.
199. Alcides Leite da Cunha274. Alfredo Pacheco .Júnior.
200. Adão Victor Nnvplari.275. Aziul Alves do Banho.
201. Antônio Ablas Filho.
276. Adalberto Erthal 202. Antônio"" Muanis.

130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137Í
138.
139.
140.
Í4í.
£42.
143.
144.

fc
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277. Albano Leite Rodrigues de Bastos.
278. Américo Dimigueli. 279. Aretino Cavalcanti de Mattos.
280. Adão Manoel Pereira Nunes.
280-A. Antônio .Romão de Castro.. '
281. Ary Luiz de Menezes.
282. Américo,Piquet Carneiro.:
283. Augusto Haehich.
f
284. Arthur Rodrigues P e r e i r a , 285. Adolpho Surerus.
286. Auto Fiúza de Cerqueira.
28T, Bernardino da Gosta Santos.
288. Bolívar Moioli Pereira de Abreu e. Silva.
' 289. Benedicto Sebe. .
290. Bolivar ^Carneiro
291. Belthoido Baratz.
292. Benjamin Gaspar Gomes.
293. Bichei de Almeida Rodrigues.
294. Benedicto Thomaz F e r r e r i .
295. Brasilino' Garcia "de .Carvalho.
296. Breno Soares Maia.
297. Breno Paiva de Oliveira.
298. Benedicto Siqueira F e r r e i r a .
299. Benedicto Mestre. ' :
300i Benjamin Ferreira Guimarães,
301. Bernardino'Pinto da Fonseca, .
302. Breno Cruz Mascar enhas..
303. Breno Silva.
.
"
•
304. Benedicto Santoro.
305. Benedicto'Corrêa.
306.'Braz de Nola Mazzillo.:'
307.. BennoILima Palma.
308. Bomfim d'Abaddia.
309. Bernardo José Rodrigues.:
310. Bernardo'. M.aclerewskyJ
3 1 1 / C a i o Ferreira Carneiro.- - 312. Cherubina Ribas Marinho.
313. Carlos.Lisboa Murta.
314. Clovis -Pitaiuga de Moura,
315. Camillo Barbieri.
"313. Carios Romeiro Vianna,
317. Clovis Tuin Fontes.
.. 313. Carlos Augusto Barbosa Moreira
Lima.
319. Carlos Lederman.
320. Carlos José Paranhos Rohr.
321. Celso Antônio'Pereira de T.
ledo.
322. Celso Ferreira Ramos.
323. Carlos Guilherme de Campos
234. Cervantes-Angulo.
325. Consuelo de Moraes Sarmento.
326. Gòrydon Euricio Álvaro Filho.
327. Carlos Ramalho Foz.
328. Cândido Senra. •
329. Charles Brooldng.
i
330. Carlos Loureiro' de Moraes.
. 3 3 1 . Celio -Scheirier Gonçalves.
• 332. Cid Nunes da Cunha.
333.- César Augusto Tarsia.
334. Cid de Barros Franco.
335. Carlos Alonso.
336. Carlos Aarestrüp Pimentel.
337. Carlos Neves.
'338. Cenno Sbrighi.
339. Camilio M. Abyd.
340. Cícero Alves Moreira.
341. Cyrus Ferraz de Marinis.
342. Carlos Alberto Bastos" de Oliveira.
.
343. Carlos/Henrique Fernandes.
344.- Cieero Brugger de Oliveira Maeba.
- - •• •
•
345. Cid Ferraz do . Amara!.
346/CamilIò' GaSsab. .,,
347. Carlos Frederico Fernandes da
Cunha.
348. Celso Cruz" AlveS. .
349. César Luiz Bezerra Cavalcante,
:

t
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350.
351.
352.
353.
354.
355.

Celso Cunha da Gama Maleher,
Carlos Cardoso Rudge.
Carlos Tortelly Rodrigues Costa.
Carlos Severo.
Cesario Tavares.
Christovam Colombo de Araújo.
Doria.
356. Cynval de Carvalho.
357. Carlos Eduardo Thomé de Saboia.
358. Carlos
Dobbert de Carvalho
Leite.
359. Civis Müller da Silva Pereira.
360. Carlos Bruno.
361. Carlos Alberto C. Leal de Oliveira.
362. Clovis Pio Monteiro da Silva.
363. Clarindo de Queiroz Rabello.'
364.- Cláudio Thomaz Telles Bardy.
365. Chafic Farah.
366. Cid de Souza Cardoso.
367. Carlos Moreira Lima.
368. Celso Fernandes de Oliveira,
369. Cyro de Alfredo Camargo Bueno.
370. Cid da Rocha Rezende.
371. Cleodulpho Vianna Guerra
372. Carlos da Costa Oliveira.
373. Cesario Fernandes Valerio.
374. Celso de Siqueira.
375. Cícero Bastos Monteiro.
376. Carlos Lima Dias.
377. Carlos José Pinheiro de Souza
Campos.
378. Carmino Eugênio Donato.
379. Clovis Cruz Mascarenhas,
380. Clovis Gosta Bacellar.
381. Contenentino Maciel.
382. Clemente Vieira de Araújo.
383. Clovis Machado Campos.
384. Carlos Alberto de Souza Araújo.
385. Celio Jonas Coelho.
386. Carlos da Silva Mello.
387. Cyro de Oliveira Beltrão.
388. Clemente Brito de Lacerda.
389. Custodio Coelho Guimarães.
390. Carlos Augusto Pereira Filho.
391. Cassio Vieira Marques.
392. Chrismauro Bustamante Bacellar.
393. Carlos Carlito Valle.
394. Custodio de Almeida Magalhães,
395. Gecy Mascarenhas.
396. Carlos de Barros Jorge.
397. Carlos Alberto Vianna Sá
398. Carlos Francisco Alves.
399. Coriolano Roberto Alves.
400. Durval Nicolau.
401. Danilo Perestrello da Câmara.
402. Deogratias Moreira Leite.
403. Danton Mello Leite,
404. Danilo Guarino.
405. David Ribeiro de Gouveia.
406. Darwin Aymoré do Prado.
407. Diogenes Roma.
408. Dario Geraldo Salles.
409. Dante Lauzzeroni, Júnior.
410. Dante Bastos, Cabella.
411. Delzo Rossi.
412. Decio Genuíno de Oliveira.
413. Darcy da Rosa.
414. David Nusman.
415. Durval Miranda Cardoso.
416. Dayid Fernandes Pereira.
417. Demetrio Bezerra Gonçalves P e ryassú.
418. Daniel de Mello Almeida.
419. Darcy Evangelista.
420. Dilermando Silveira Pagnano.
421. Dalton Ferreira da Silva.
422. Dante Smilari Jaoovini.
423. Dirceu Eulalio.
c

424.
425.
426.
427.
428.
429.
430.
431.
432.
433.
434.
435.

Dante Rolando Quazzel».
David Bercarosch.
Durval Barros de Azevedo Couto.
Diogo Leão Beiíort dos Santos.
Durval Caixeta de Mello.
Diram Mascariam.
Daniel Marum.
Dacio Guimarães.
Drausio Canellas.
Djalma Henrique Troise.
Danton Marques.
Dyonisio Cerqueira Dias de Moraes.
43C. Domingos Tellecchéa Clausell.
437. Decio de Oliveira Reis.
438. Delvain Chaves Vasconcellos.
439. Darcy Nunes de Miranda.
440. Decio Leme de Campos.
441. Dioscoro Maria Villela.
442. Dante Nascimento Costa.
443. Dolirio Sandim.
444. Delio Bedei.
445. Daniel Luiz Brandão Reis.
446. Dirceu Menna Barreto de Abreu.
447. Dulcino Monteiro de Castro.
448. JDarly Ferraz.
449. Delson Rodrigues.
450. Domingos Viggiano.
451. Euclydes de Siqueira Rodrigues
Silva.
452. Edgardo, da Cunha Pereira F i l h o .
453. Eudemar Lizardo dos Santos.
454. Évandro Godinho Siqueira.
455. Erotides Arruda do Nascimento.
456. Evaldo Lopes Terra.
457. Ellison Coutinho.
458. Edgard Beranger.
459. Ernesto Leschourle Santos.
460. Egberto Penido Burnier.
461. Esmeraldino Gomes Mathias.
462. Etiel Zulcbner de Andrade.
463. Evandro Henrique Magalhães de
Almeida.
464. Elso Arruda.
465. Euclydes Borges.
466. Enéas Soares Pinheiro.
467. Evaldo Mendonça Campos.
468. Euclydes Carvalho de Oliveira.
469. Edmin Goulart.
470. Eugênio Marcos Cavalcante.
' 471. Eduardo. Vargas Barbosa Vianna.
472. Eduardo Paineiras Horta.
473. Emilio Christovão' dc Amorim.
474. Esther Maria Pinto Ferreira.
475. Eloysio de Simas Kelly.
476. Edgard Duarte Gonçalves da Rocha.
477. Eduardo Olavo Neves Canto.
478. Eimar de Brito. Povoa.
479. Edmundo Blandi.
480. Ermeto Abbondonza.
481. Eduardo Picorari.
482. Euclydes Nery Júnior.
483. Euclydes Carvalhaes de Carvalho.
384. Eduardo de Sá Fortes Nétlo.
485. Ernesto de Mello Kujawsky.
486. Everardo Marques dos Santos.
487. Emilio Perez Filho.
488. Enéas Nogueira Babesclent.
489. Edmyrthon Arthur Ferreira d*
Gouvêa.
490. Edison Ruivo de Souza.
491. Eduardo Floriano de Lemos Filho.
492. Edmar Genuino de Oliveira.
493. Estanislau Penteado de Oliveira.
494. Eloy Lopes.
495. Elias Americano Freire..
496. Edgard Mello Rego.
497. Ernesto E. de Gouveia Monteiro.

498. Ernani de Moura Caldas.
499. EurVdes Luiz Angelina,
500. Elza Balbi.
501. Emmanuel Pinho.
502. Espedito Toledo Pizza.
503. Eduardo de Passos Simas Filho. .
504. Elias Jorge Teixeira.
505. Ernesto José Quadros.
506. Elena de Seabra Coelho.
507. Eugênio Mauro.
508. Edgard Gomez Sciortino.
509. Elimario Costa Imperial.
510. Epaminondas Pires de Castro.
511. Ernani de Paiva Ferreira Braga,
512. Eugênio Casulo.
513. Erastothenes Pereira^
514. Ezilda da Silva Moura
515. Eurico da Costa Carvalho.
516. Espiridião Gonçalves Neves.
517. Evio Santos dè Bustamante. .
518. Egberto Mattos.
519. Emilio Zaratini.
520. Edmundo dos Santos Rodrigues.
521. Emilio Conti.
522. Edmundo Barri os de Alcântara,
513. Edgard Salles Perdigão.
524. Egydio Mollica.
525. Emilio Schmidlin Guilhon.
526. Emiliano Lourenço Gomes.
527. Eduardo Rodocanacchi Becthinger.
528". Emilio Hidal.
529. Enéas da Silva Pereira.
530. Eugênio Dardis.
531. Erasmo Monteiro Martins.
532. Edgard Caldas Barbosa.
533. Edgard Drolhe da Costa.
534. Edson de Araújo Costa.
535. Edison da Costa Carvalho
536. Edgardo Nunes Machado.
537. Epaminondas de Albuquerque
Filho.
538. Edgard de Meilo Rodrigues,
539. Ennio Velloso de Faria.
540. Edgard da Costa Campos.
541. Ernani dos Santos Mercadanle.,
542. Edmir Boturâo.
543. Evaldo Silvei) a de Souza.
544. Eugênio Estelita Lins.
545. Evaldo Ramalho Foz.
546. Emmanuel de Azevedo Martins.
547. Eurico Gonçalves Bastos.
548. Emilio Abdon Povoa.
549. Edgard Duque Guimarães.
550. Eurico Nazareth Nogueira França.
551. Fsbio Furquim Sambaquy.
552. Flavio Spinola Dias.
f53. Faustino Marciano de Castro.
554. Fernando Antônio Guerreiro de
Carvalho.
555. Fernando Alonso Sobrinho.
J-56. Fernando Luiz Martins Ribeiro.
5 7 . Frederico Stolze Bahiana»
5*8. Faril Elias Abbutí.
5~9. Francisco de Alcântara Gomes.
560. Francisco Geraldo Soares Gouvêa.
161. Francisco Eleuteiio Raymundo,
5^2. Fernando Camillo Ottati.
fcí-3. Fernando Augusto da Frota ^Linhares.
5S4. Farid Elias.
505. Fernando Ayres da Cunha.
563. Fernando Machado Bustamante.
567. Francisco Iglesias.
538. Fernando Lúcio Lessa.
509. Fernando Rego Monteiro.
570. Francisco de Paula
Chauréo
Corrêa.
'
571. Francisco Trentini. •
r
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Fábio da Rocha Rezende..
Flavio Freitas Farias.
Fernando Mylaert Collares.
Fernando Augusto Chaves de F a rias.
576. Francisco Gualberto Domingos.
577. Fernando Alves- de Azevedo.
578. Fernando Mangia.
579. Frederico d e Castro- Menezes.
580. Fernando Castelio Branco de
Castro.
581. Francisco Luiz db Carvalho..
582. Francisco" Benfica de Menezes
Netto.
583. Fernando Rodrigues.
584.. Flavio Pinheiro.
585. Francisco da Silva Araújo Filho.
586-. Fernando _Paganii,
587. Francisco, Gelidonio Monteiro dè
Castro.
58S. Francisco SI Moreira.
589. Francisco José de Araújo Costa.
590. Fausto Pereira Limav
591.. Francisco Moreira Júnior;
592. Flavio Pereira Rangel.
593. Felippe. Abrahãb Edê;.
-594. Francisco Antônio. RomeirOi
595.. Franklin de. Menezes Bastos
596. Flavio de Faria Jordão.
597. Francisco de Mendonça Filho;
598. Felicio Falei,
599. Francisco 'Ferreira- de Assis
Fonseca.
600. Francisco Gugiiottl.
601. Francisco d' Enico;
602. Francisco Beltrão Júnior.
603.: Fausto Emilio Nsiitai.
664. Floriano Silveira.
605. Francisco-.Henriques Mendonça.
606. Fued Mansur.
607.. Francisco Noronha.
, 608. Fernando Lins.
609. Francisco da Gama Lima Filho
610. Frederico Napoleão de Souza.
611. Fernando Augusto Nünarw.
612. Farid Isahiàs.
613. Fausto SalemL
614. Frederico Freire.
615. Fábio de Meilo» Pinto;
616. Francisco de Lima- Netto.
617. Flavom Wilson de. Miranda.
618. Francisco Benedetti..
619. Fábio Leite Lobo.
620;. Fernando Guaraná.
621. Francisco Torquafo Lo Prelo.
622'. Francisco Trancredi'.
623. Felix; Poli.
624. Francisco Ferrante:
625. Francisco Guerra Novaes dá
. Silva.
626. Felisberto Jandice Maria.
627. Fábio de Oliveira Camargo.
628. Fernando-Veiga Teixeira de Garvalho.
629. Felippe Caldeira»
630. Francisco Canettieri;.
631. Francisco de Paula Landi.
632. Franklin Alves de Moura.
633. Fuad Guri.
634. Francisco Carlos Grelle.
635. Felicio Saccbi.
636. Fábio Coma.
£S&7. Francisco Carvalho da CruaFilho.
638. Gabriel Augusto Osório de Almeida.
639. .George Summer Filho.
640. Gilberto de Souza. 641. Guilherme Machado.
642. Gerardo de Lacerda Rodrigues,
;
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720. Henri Eugene Jouval.
643. Gilberto Macedo Garcez.
721. Hélio Aguinaga.
y
644. Graziello de Noronha.
645. Glauco Rodrigues Alves Bar722. Hernani- R. de Albuquerque Cavalcanti .
bosa.
646. Geraldo Gonzaga V ieira da Silva
723. Hélio Vaz.
647. Geraldo de Oliveira Mello.
724. Henrique Denek.
648. Gilson. Ferreira de Almeida.
725. Haroldo Azevedo Rodrigues.
649. Gerson Rodrigues do Lago.
726. Homero Maia Pestana.
650. Geraldo'Villela Rosa,
727. Haroldo Werther Orsette
651. Gilberto de Freitas.
728. Hillson Caire Perissé.
652. Gustavo dos Reis.
729. Harvey Ribeiro de Souza.653. Galba de Miranda Chaves.
730.. Herbert Barbosa Dumans.
654. Giacomo Rajá Gabaglia,
7 3 1 . Henrique Armbrust de Góes e
655. Gustavo Soare.8 de Gouvêa.
Vasconcellos.
658. Geraldo Junqueira Ribeiro.
732. Humberto de Oliveira F e r r e i r a .
657. Guilherme Alberto Duque Mil733. Hugo Cotta dos Santos.
ward.
734. Hélio Hungria Hoffbauer.
658. Geraldo Gesar de Paiva Reis.
735. Humberto Torres F e r r e i r a .
659.. Gerson Borsoi.
736. Hugo Kámmsetzu.
G60. Gabriel de Souza Andrade.
737. Heüo de Souza Luz.
6'61. Guilherme ds Freitas Penteado.
738. Henrique Maia Penido
662. Gilberto Ferreira da Costa.
739. Hachem J o s é ,
„
663. Geraldo Cardoso de Miranda.
740. Herminio Linhares Alberto Car664. Graeeho Leite Gomes.
los.
665. Gerardo Vaz de Mello.
7
4
1
.
Humberto
Brasileiro Bahia,
666. Gil Goulart Horta Barbosa.
742. Helib. Bastos Valladares.;
667. Gentil- Portugal do Brasil.
743. Heitor Villares Paiva.
668. Georges de Oliveira Paredí
744. Hélio de Albuquerque Soares,
669. Guilherme Ribeiro Romano.
745. Homero Fernandes Carriço..
670. Geraldo Silva F e r r e i r a .
746. Henrique Mendez.
671. GerardoiJosé de São Paulo-.;
747. Henrique Smith.
672. Guttemberg P e r r o n e .
748. Hervé- Linhares. Machado
673.' Gerson de Carvalho.
749. Homero Graça.
674. Guilherme Victorio Emilio»;
750. Hamilton Moreira.
675. Gerson Sá Pinto Coutinho;..
751. Henrique Euclydes da "Silva.
676. Guimademar Lengruber. ,
752. Hugo di Domenico.:
677. Geraldo Amaral Silva.
753. Helbio Rego Lins.
6 7 8 . Geraldo Chaves Salomão-.
754.Hermé Zulchner dos Santos..
679. Geraldo.'Pereira de Souza.755. Hélio Rocha Nunes.
680. Guilherme de Souza.
756. Humberto L a u r i a .
681. Geraldo.César Fernandes.:
757. Haroldo de Almeida Mattos.
682. Guido- Marcos Bergammi.
683. Germesson Amado-.
758. Henrique da Silva Ramos,..
684. Guilherme Cheade Krayebettte.
7597 Haroldo Rocha Portella.
685. Getulio Lima J ú n i o r .
760. Hugo Otfeati Periingeiró.
686. Geraldo- Lucius de Sá. Leitão.
761. Hugo Pasqualucci.
687. Geraldo Palma Vieira.
762. Humberto de Toledo Aranha.
688. Gilberto Carvalho Junqueira.
763. Humberto Grault Vianna de
689. Gilseno. Nunes Ribeiro J ú n i o r .
*Lima.
690. Garibaldi Bezerra de F a r i a .
7.64. Horacio> Pinto Ferreira,.
691. Guido-Bonini,
765. Horacio Pinto- Azevedo.
692. Geraldo. Tostes de Campos.,
766. Hugo Werneek Fernandes.-,
693. Guido Horta Aguirre.
767. Hélio- Seixas de B r i t o .
694. Galdino Monteiro de Barros.
768. Hugo A l q u i r e s B a p t i s l a .
695. Guilherme í f e n r i q u ' e Romena
769. Humberto" Kopke.
Freire.
770. Horacio Cardoso Franco*.
696. Geobert da Silva Mello.
771. Hermes A. Barthoiomeu..
697. Gerson- de Selios Rocha.,
772. Haroldo Tavares Ribeiro- Gon698.. Gastão Leão do Rego..
çalves .
699. Georges Guimarães.
773. Hugo dè Britto Firmeza.
700. Getulio José; da Silva.
774. Henrique Mourão Camarinha:.
701. Gabriel Heleno Junqueira.
775. Henrique Leopoldo Pfefferkeca.:
702., Geraldo Affonso de Avellar.
776. Hélio Leite.
703. Gustavo Adolpho. Silva Rego..
777. Herman Lent.
704.. Guilherme Alfredo Pires Filho.:
778. Hernant Manoel Vieira da Silva.«
705. Garibaldi de Oliveira Diniz.
779. Henrique Bueno Basilio.
"
706. Geraldo Palleta.
^ 7 8 0 . Hilário Gurjão Carneiro de-Gana707. Guilherme Zazzi.
pos.
708. Gentil Octavio Coelho de Castro-.
781.
Henrique
Oliveira Borges da Ro709. Geraldo da Gama Rangel.
cha.
.
710.. Gisel-io Tanner de Abreu.782. Hugo da Silva Cravo
7 1 1 . Henrique de Souza,
783. Heitor Medina.
712. Hélio Luz.
784. Horacio Milliet.
713. Helga da Rocha Frita.
785. Heüo Ponce de Arruda .•
.714. Henrique Bandeira de Mello.
786. Herculano.Mesquita de Siqueira.;
715. Humberto Gentil Barrai..
716. Herman Benezer.
787. Ismar Fernandes.
717. Hélio d e Almeida P i n t o ,
788. Isa Klinger.
718. Henrique Pasqualette Martins
789. Irene - Sanf Anna.
Filho.
790. Illydio Sauer.
•791. Iturbides Gouvêa do Amaral.,
719,. Homero- Vieira Perdi***»..
s

K

s

:

:
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Ibsen Dormund Martins.
Ivano Velloso de Carvalho.
Ismael Gastão de Schueller.
Ismael Bastos Rocha.
Ivan da Cunha Londres
Isa Duarte Mendes.
Iron de Mello Valente.
Ivan Barbosa Martins.
Irene Corrêa de Mello.
Iracy Doyle F e r r e i r a .
Ítalo Cosentino.
Ivan Ferreira Bastos Tavares.
Ignacio Chaves de Moura.
ítalo Marcello Raymondi.
Isaac Landsbug.
Ivan Frota PortG.
Itagiba Elias'.
Isidoro _Gingif.
Ignacio"Loyola Villela de Andrade.
8 1 1 . ítalo Viviam Mattoso.
812. Ignacio Lafayette Pinto.
813. Ivan Martins de Andrade Reis.
814. Irio Vieira Lima.
815. Italene de Giacomo Monassa.
816. ívo Lazzarini de São Thiago.
817. João de Deus Madureira.
818. João Walter Bernardini.
819. João Guilherme de Pontes Vieira,
820. João Vaz da Silva J ú n i o r .
821. João de Faria Machado.,
822. João de Souza Castello.;
823. João Edmundo Guazelli.
824. João Marafelli J ú n i o r . 825. João Joaquim de Souza Campos.
826. João Machado Caste'Io Branco.
827. João Valverde de Miranda.
828. João Severo.
829. Júlio Pires Magalhães.
830. Jerson Dias.
831. Jacyr Vianna de Quadros
832. Jonas Barbosa Quartins.
833. Jesse Pandolpho Teixeira.
834. Júlio Flavio P r a d o .
835. Jorge Carvalho da Silva.
836. Jamil Allaf.
837. Joffre Alcure,
838. Jamil K e r r a m .
- .
839. Juvenal Ferraz Júnior.
840. Julia de Oliveira Santos.
841. Jorge Alberto de Mello.
842. José Campos.
843. José Monteiro de Figueiredo.
844. José de Lucas Araújo
845. José Tito de Aragão Villar.
846. José Rios.
847. José Simãc.
fc/'8. José Maria Couro.
849. Annulado.
850. José Bastos Vieira J u m o r .
851. José Maria Muniz.
852. José Teixeira de Carvalho,
853. Joaquim Garcia.
854. Joaquim José Muniz,
855. Joaquim Leite Vieira Guimarães.
856. Joaquim de Carvalho Lemos.
S57. José Saraiva de Andrade.
858. José Cintra Franco.
£59. José Soily Torres.
860. José Carlos d'Andret.ta\
801 José Dunham.
862. José Moacyr Serra,
863. Jose Carlos de Araújo.
864. José Arroyo Martins.
805. José Gomes.
866. José Joaquim Pereira Júnior.
867. José de Paula Eduardo,
868. José Vieira da Silva.
869. João Saraiva de Andrade.
870. João da Silva Rocha.
871. João Baptista Ribei 10 de Lima.
;

872.
873.
874.
875.
876.
877.
878.

João Gonçalves Barbosa F i l h o .
Jonio Tavares Ferreira de Salles.
Jorge S i t e .
Júlio Pugliesi.
Jayme Monteiro D u a r t e .
Jefferson Barbosa de Moraes.
Jorge Joaquim de Castro Barbosa.
879. Juercio Samarão Brandão.
880. Joffre Roxo Fleiuss.
881. Jorge Rezende Decourt.
882. Jabyr Nobrega.
883. Jorge Vergueiro Silveira.
884. Jorge Braga de Niemeyer,
885. Júlio Arantes
Sanderson
de
Queiroz.
886. Jacy Ribeiro de Souza Aguiar,
887. José Elias Isaac.
888. José Paulo Pimenta de Mello.
889. José Rufino de Souza Meirelles.
890. José Pontes Alves.
891. José Viihena F i l b o .
892. José Augusto Braga Monteiro
Nogueira da Gama.
893. José Nascimento Fernando.
894. José Loureiro Nascimento.
895. José Penna Peixoto Guimarães.
896. José F l e u r y .
897. José Vieira de Aquino.
898. José Cândido Moreira.
899. José Faria d.e Azevedo.
900. José Maria Caldas.
901. José João Barbosa.
902. José Amparo.
903. José Murillo Netto.
904. João Monte Alegre.
905. José Mario da Silva Pereira.
906. João Oliva de Castro.
907. João Lopes Casali.
908. João Honorio de Mello.
909. João Cardoso de Castro.
910. Jairo Ferreira Jorge.
911. Jorge Miguel Francisco.
912. Joennio Vieira Dias,
913. Jorge Affonseca de Barros Faria.
914. João Eutropio.
915. João Almeida.
916. João Gomes de Mattos Sobrinho.
917. João Baptista Quartim.
918. João de Siqueira Seixas.
919. João de Deus Soares Rodrigues.
920. João da Costa Monteiro.
921. João Fava Netto.
922. João Coelho Viihena.
923. João Terra Alves da Costa.
924. João Plinio Werneek dos Santos.
925. Joaquim Affonso de Paula Neves.
926. João Gomes da Silva.
927. João Pinto de Almeida.
928. João Baptista Mylla.
929. Jayme Eduardo da Silva Araújo.
930. Jorge Braumger.
931. Jurandyr da Motta Guimarães
932. Jovino Ayres da Cunha.
933. Joubert Santos.
934. Jolindo Martins.
935. Júlio César Sampaio Fernandes.
936. Jayme Vitule.
937. Jorge Cavalheiro WillmersdorL
938. Jurandyr Borges Miguel.
939. Jess Paula Taves.'
940. Jacy de Campos Netto.
941. Jarbas Olivier Rodrigues.
942. Jorge Figueira W i n t e r ,
943. Jarbas Martins Vianna.
944. José de Oliveira Fernandes. .
945. José Gabriel Borba.
946. José Salazar Sobrinho.
947. José Francisco da Gama e Silva,.

948.
949.
950.
951.
952.
953.
954.
955.
956.
957.
958.
959.
960.
961.
962.
963.

José Pessoa Mendes.
José de Mello Loureiro.
José Pinto Nogueira.
José Lauro de Freitas..
José Sebastião Fontes.
José Maria Brichmam..
José Salomão Alves.
José Rosário Araújo.
José Pinheiro de Andrade Nelto.,
José de Angelis.
José Vasconcellos Silva.
José dos Campos Manhães.
José Almeida Carvalho.
José de Velho Tito.
José Rodrigues de Moraes.
José Pedro SanfAnna Gomes
Netto. •
964. José Lacerda de .Araújo Feio..
965. José Raphael Haenny.
966. José Baptista dos Reis*
967. José Arminante.
968. Jorge Nunes Khedi.
969. José Roggero.
970. José Godoy Monteiro de Castro.971. José Fonseca da Cunha..
972. José Amaral Martins.
973. José de Freitas Madeira.
974. José Maria Morgade Miranda,
975. José Ortiz Monteiro Pato.
976. José Coimbra da Trindade,
977. José Pinto de Almeida.
978. José Oliveira de Almeida.
979. José Sebastião Lairca Bello.
980. José Antenor Pereira Nunes.
981. José Olympio Rios.
982. João Baptista de Rezende.
983. João Ferreira Teixeira cie F r e i tas.
984. João Ferreira B a r r e t o .
985. João Baptista da Costa.
986. João Bandeira Monte.
987. João de Araújo.
988. João Baptista Quintanilha.
989. João Elias.
990. João Lobo Júnior.
991. João Baptista F e r r a r o .
992. João Fortes de Siqueira.
993. João Cândido Brasil Netto.- .
994. João Ribeiro dos" Santos.
995. João Rodrigues Moreira.
:
990. João Gouvêa da Costa Marques.
997. João Affonso Vieira.
998. João Carlos Guimarães Barreto.
999. José de Barros Corrêa viegas.
1.000. José Maurício Maia.
1.001. José de Magalhães Porto Filho.
1.002. José Parassú de Carvalho.
1.003. José Tepedino.
1.004. José Serpa.
1.005. José Francisco
Alves Teixeira
Filbo.
1.006. José Ubirajara Cezario Alvim.
1.007. José Luiz Vizeu Barboza.
1.008. José Carlos de Ormenioz Burle.
1.009. José Simeão Leal.
1.010. José Aluizio de Castro
1.011. José Gerbase.
1.012. José Maria-de Carvalho.
1.013. José dos Reis Meirelles Filbo.
1.014. José Fonseca Soares.
. 1.015. José Fernandes F i l h o .
1.016. José Tenorio Lima.
1.017. José Lopes.
1.018. José Evangelista de Souza.
1.019. José
de Sampaio
Pereira da
Costa.
1.020. José Nogueira de Sá.
1.021. José Rodrigues.
1.02.2. José Cury Germanos.
1.023. José Bonifácio de Oliveira Coutinho.
;
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•1.024. José Ribeiro dos Santos.
J .099. José Antônio Pacheco Filbo.
1.025. José George Waobed.
S..100. José
Arimathéa
do Monte e
1.0.26. José ' Augusto Soares.
Silva.
1.027. José Frederico Mcinbpr,g.
1.101. José do Amaral Silva.
1.028. José.Ernesto Pinto'Coelho
1.102. Kalil J í e d e .
1.029:. José Raymundo de Moura Filho. 1.103'. Lauro Baptista Machado.
1.030. José Leal Domingues.
í":104. Léo Pentagna.
1.031..José Olavo Martins F e r r e i r a .
1.105. Lauro Solíero,
1.032. José Carneiro.
1.106. Licinio Camillo de Souza.
4.033. José-Rebechi Mariz...
1.107. Lincoln Ferreira Espinola.
í.O:.'4. José Lobo Pereira.
í . l C S . Luiz de Almeida-Cruz.
' Í . 0 3 5 . José Moysés Ezagufc„
i i 109i Lincoln Lisboa Vieira da Silva.
1.036. José Maria Alves de Carvalho. 1.110. Lourenço ^Eugênio Pagano.
1.037. José Machado de -Souza.
1.111. Lucana Mertz Aguiar.
1.038. José Adelmar Carneiro.
1.112. Ladislau Fellippe Salles.
1.039. José Bressa cia Silveira.,
1.113..-Luiz Virgílio de Mesquita Bar1.040. José Aluizio Bittencourt da, Fon'ros.
seca .
1.114. Luthero Sarmanho-Vargas.
1.041. José Abreu Conceição.
1.115. Luiz de Toledo Piza Almeida.
1.042. José Octavio Ferreira de Souza
Netto.
Lobo.
1.116. Lyoba Silva.
1.043. Jandyra Loreiro Pamplona.
1.117. Luiz Barbosa da Silva.
1.044. Januário Nicollela Nettó.
Í.118-. Laureano Vieira Pontes Corrêa.
1.045. Jorge Ferreira Pinto.
•J. -J19. Lourenço' Quitíci.
1 046. Januário de Capua.
1.120. Leonardo Roque Maringolo.
1 047. Jacques Andrade,
1.121. Lafayetfe Rodrigues Pereira,
l 048. Jayme Rego Macedo,
í . 1 2 2 . Luiz Alfredo Corrêa da Costa.
1.049, Jurandy de Albuquerque Bar- í . 1 2 3 . Luiz Macedo.
boza.
1.124. Luiz Lacerda Werneek.
1.050. •Júlio Ferreira da Cunha e Silva. Í . 1 2 5 . Luiz de Freitas Guimarães J u 1.051. José Luiz Barbosa Nogueira Canior.
valcanti.1.126. Luiz Virgílio da Cunha.
1.052. José de Oliveira Sanson. , * ' ' | 1. 127.' Luiz Freitegisto Jatobá.
1.053. José Alves de Figueiredo Filho.. i .128. Lejenne Pacheco Henrique do
1.054. José Fonseca Guaraná de Barros.
Oliveira.
1.055. José de Queiroz Lima.
1.1.29. Luiz Emygdio de Mello-Filho.
1.056. José de Paiva Abreu.
1.130. Luiz Calos Moreira de Souzaz.
1.057. José de Souza. Barros.
1.131. Léo Rodrigues Lima de Gouvêa.
1.058; José Crescencio Ribeiro.
1.132. Luiz -Novaes Pereira.
1.059. José Rodrigues Campos.
1.133. Luiz Daniel Barros Silva Reis,
1.060. José Brinckmar.
1.134. Lauro Reis Gomes.
1.061. José Achermeano. . ".
1.135.'.Luiz Antônio Horta Barbosa.
1.062. José Medeiros Teixeira.
1.136. Leonidas Hermes da Fonseca,
1.063. José Grabois.
Pinto.
1.064. José de Freitas Pinto,?
1.065: José Henrique B . Moreira Lima. 1.137.. Leonel Fiigueiras Chaves F i l h o .
1.066. Josias Ludolf Reis.
^: " L.138. Livio de Queiroz.
1.067. Jerson Braga Vieira da Fon- 1.139. Luiz da Motta Granja.
1.140.-Léo Ferraz de Carvalho.
seca.
1.141. Levy Arruda.
1.068. Jair Ernestino Fogaça. 1.142. Lupercio Campos Machado.
1.069. Jorge-Soares Neiva.
1.143. Lauro dos Santos Durão,
1.070. Jesus Freitas Marini.
1.144. Luciano Venere Deeòurt.
1..071. Joar dé Souza Pereira.
1.145. Luiz Gallotti.
'
1.072. Juvenal Pereira da Siiva.
.
1.146. Luiz Affonso Dantas Sampaio* 1.073. Jorge Luiz Marques Dias.
1.147. Luiz Mãrguti.
1.074. Joviano de Rezende Filho.
1.148. Luiz Augusto Costa Guimarães.
i .075. Jacques Francisco Laender.
1.149. Luiz Guimarães
Fernandes da
1.076. Jorge Maluf.
Silva.
1.077. Jacomo Nasario.
1.150. Laerte Raymundo Trigo.
1.078. Jacy Montenegro Magalhães
'1.151. Luiz Antônio Guelion Ribeiro.
1.079. João José Pessanba.
1.152. Lveurgo da Matta. "
1.080. João Rosa Pires.
1.153. LÜiz Eduardo Ribeiro de Men1.081. João de Carvalho.
donça.
i .082, João-Dantas Prado.
1.083. João José Corrêa .v
1!154. Luiz de Castro Leitão.
í . 0 8 4 . João Caetano da Silva-.
.1.155.. Lelio Antônio Gomes.
•3.085, José Júlio Corrêa Ferraz.
11.156, Luciano Mazzei Nogueira.
i .086. Jayme Guedes. 1,157. Luiz da Costa Ribeiro Netto. i .087t
1.158'. Luiz Antônio de Novaes.
José
de
Almeida'Corrêa.
1.088-.
i:"l59. Luiz Dante Santoro. .
José
Raphael
dos
Reis.
1.089.
1.160. Luiz de Siqueira Seixas.
1.090. José Marcilio Malta Cardoso.
1.161. Luiz Kriídsen.
José
da
Silva
Campos
F
i
l
h
o
.
1£$M-.
1.162. Lúcio Villanova Galvão.
José
Maria
Penido
Fiiho,
1.092.
1.163.'Lourdsmano Fiigueiras.
•1.093. -José Barreto Dias.
Í . 1 6 4 . Luiz Levenhagem de Mello. '
4.094. José Rufino de Carvalho F i l M . 1.165. Luiz Gonzaga Pereira Moura
1.095. José Alves Palma da Silva.
Castro
1.096. José Carlos Machado Costa.
José Humberto • Rodrigues da 1.166. Leonidas Caligula Bastia.
Cunha.
1.167. Luiz de Campos Mello.
097. José do Amaral Osório.
«.
.1.1.68. Luiz Felippe Saldanha' da Ga098'. José,da Silveira Sampaio.
ma Marques.
v

t

1.169.
1.170.
3.171.
1.172.
1.173.
1.174.
1:175.
1.176.
1.177.
1.178.
1.179.
1.180.
1.1-81.
1.182.
1.183.
1.184.
1.185..
1.186.
1.187.
1.188.
1.189.
1.190.
1.191.
1.192.
1.193.
1.194.
1.195.
1.196.
1.197.
1.198.
1.199.
1.200.
1.201.

Luiz Pinto Galvâc.
Luiz Nogueira da Gama Filho.
Lucilo Borges SanfAnna.
Laurindo Campos F é r r e a s .
Lucilo Cobas Costão.
Luiz Carlos de Oliveira Júnior.
Lucas Labandera.
Loel Gomes de P i n h c .
Luiz -Stamile.
•*
Luiz' Corrêa Vallim.
Luiz Gomes Nogueira Ribeiro.
Luiz Maranha.
Linneu de Mattos Silveira.
Lauro de Almeida, *
Leonidas ^Martins-.
Luiz Gonçalves Bogado.
Luiz Guilherme da Cunha.
Lauro Lyra Neiva.
Lauro César Pereira Ribeiro,"
Leandro Coelho Duarte.
Ludovico' Sartini. Luiz da Gloria Mendes.
Luiz Castellar da Silva.
Lucilo Urutiguarãy.
Luiz Augusto Lima.
Luiz Alberto Werneek;
Luiz Daniel Mauro.
Luiz A. de Oliveira Lima.
Luiz Ângelo Dourado.
Lincoln Cairo.
Luiz Zuian.
Lauro Jorge Coury.•
Luiz Maurício Guaraná Monjar1

diw.

1.202. Luiz Armindo Guia.
1.203. Luiz Felippe Saboia Ribeiro.
1.204. Luiz Leite Gomes.
<' .
1.205. Luciano Lace Brandão.
1.205. Luiz Chaloub.
,j
1.207. Luiz Miguel Scaff
1.208. Lauro-Xavier Müller. :
1.209. Luciano Benjamin de Viveiros.
1.210. Lauro da Silva Azevedo.
1.21Í. Leandro Moura Costa.
1.212. Lafayette Soares.
1.213. Lycurgo de Castro Santos.
1.214. Lauro dé Abreu Coutinho.
1.214 a. Luiz de Souza Dantas Fobes.
1.215.. Mario de Mattos Goulart.
1.216. Maria de'Almeida P i n t e .
1.217. Mario Ramos M.. Zendhanser.
1.218. Manoel Affonso Ferreira.
1.219. Maurício Oneto Martins da Silva,
1.220. Murilo da Silva Braga.
1.221-. Maria Alzira Pontes de Miranda.
1.222. Manoel Verbicario.
1.223-. Marino. Pereira.
1.224. Manoel Gentil da Silva.
4.225. Mario de Paula L i m a ,
1.226. Mario Santalucia..
Í . 2 2 7 . Manoel Borges Pinto. '
1.228, Moacyr Gomes. F e r r e i r a ,
1.229. Miecio .Araújo Jorge Honkis.
i .230. Manoel Sader.
1.231. Mario Ruttowisiscíl.
1.232. Manoel Lopes.
1.233. Milton. ítalo Proveiuano.
S .234. Marina Dias dos Santos.
1.-235. Maria José Couto.
1.236. Manoel de Segadas Vianna.
1.237. Mansur Taufic.
1.238. Maurício Sobolh.
1.239. Mario Pagano.
1.240: Maria Pauzeira.
1.241. Miguel Elias.
1.242. Murilo Wamondes Niemeyer,
1.243. Maria de Lourdes .da Câmara L a :cerda.
1.244. Milton-: Rezende
Pontes do F i gueiredo,
1.245. Mario da* Gosta P e r e i r a .
:
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1.216. Maurício Ignacio Marcondes Souza Brandão.
1.247. Maurício José Sanches Basseres.
3.248. Manoel Thimotheo de Freitas.
1.249. Milton José Lobato.
1.250. Mauro Miguel Corrêa Romero.
1.251. Manoel Antônio Alvares Rubião.
1.252. Mario de Freitas Diniz.
1.253. Mario Mendonça Machado Montenegro .
1.254. Milton de Cerqueira L e i t e .
1.255. Manoel Traverso.
1.256. Mario Caroli.
1.257. Manoel Pedro Salles.
1.258. Mario Januário Mattalo.
1.259. Mario Y. Lopes Rego.
1.260. Mario Ferramenta da Silva..
1.261. Maiaquias
Gonçalves
Gasteflo
Branco.
1.262." Manoel Fonseca GareiÉ.
1.263. Mario Pereira db Valle
1.264. Maria Eugenia Wandecl
1.265. Manoel Soares Maia.
1.266. Maria Brasília Leme Lopes.
1.267. Manoel Antônio Fonseca Gosta
Couto.
1.268. Maria Elza Zulchwer dos Santos.
1.269. Manoel Júlio Diniz.
1.270. Milton Saraiva.
1.271. Maria Apparecida de Albuquerque.
1.272. Miguel João Jogaib.
1.273. Marino Lorena Martins.
1.274. Milton Gonçalves Bousquat.
1.275. Murillo Rodrigues Campello.
1.276. Mauro Bueno B r a n d ã o . ,
1.277. Maria Moschini.
1.278. Menandro Thomaz Whattely,
1.279. Munir Serafim.
1.280. Mario Ferreira dos Santos.
1.281. Manoel Luiz de Freitas Guimarães.
1.282. Murillo Queiroz de B a r r o s .
1.283. Mario Eirricio Álvaro.
1.284. Manoel. Palomir.o.
1.285. Mario Ulysses Vianna Dias.
1.286. Marcellino Gomes de Almeida
Netto.
1.2S7. Maria do Loreío Couto de Souza.
1.288. Mario Baccha.
1.289. Marisita Velasco Kopp.
1.290. Manoel Corrêa da Fonseca.
1.291. Manoel de Paula F i l h o .
1.292. Mario Hugo Ladeira.
1.293. Mauro Paes de Almeida.
1.294. Miguel João Borges
1.295. Max Walbert Seize.
1.296. Milton Moreira Maia.
1.297. Mathias Joaquim da Gama e
Silva.
1.298. M-oacyr dso Santos Freitas?.
1.299. Mario Napoleão Santos Araújo.
1.300. Maria de Lourdes do Rosário de
Oliveira.
1.301. Mòretson Clementino dos Santos.
1.302. Manoel Carlos Netto Soutc.
1.303. Miguel Salles Cavalcante.
1.304. Maria Apparecida de Rezende,
1.305. Maurício Herbster Coelho P e reira.
1.306. Mario Fonseca.
1.307. Mecenas Magno da Cruz.
1.308. Milton Bressane.
1.309. Maurício Soares de Gouvêa.
1.310. Murillo Portella Capanema
de
Souza.
1.311. Mario T e r r a .
1.312. Manoel Esteves Garcia de Sa.
1.313. Milton Cunha de Almeida.
1.314. Mauro Ferraz Pereira.
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1.315. Murillo Baltar.
1.3.1o. Maria
Apparecida
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1.391. Nicoláu Caggiano.
Gama 1.392. Nelson de Souza Campos.
Lim-H.
1.393. Nelson Castello Branco Tavares.
3.394. Nelson Caparelli.
1.31S. Mario Fitiinaldi.
1.39o. Naseimé Mathias.
i. 319 , Mi gueí • Whebe Valum.
1.396. Newton Bastos Paes Barreto.
1.320. Manoel Galdemberg.
1.397. Newton Octacilio Amaral.
1 . 3 2 1 . Manoel Simões de Oliveira.
1.398. Nelson de Almeida Prado.
1.322. Moysés Elias.
1.399. Nelson de Azevedo*Alves.
1.323. Maurício Dourado Lopes.
1.400. Ney Bastos de G. Monteiro de
1 . 3 2 1 . Mario Ferrari Valle.
Barros.1.325. Manoel Hemeterio Oliveira P a 1.401. Nelson de Aguiar Ballesdent.
raná.
Í . 4 0 2 . Nelson da Costa Reis de Siqueira.
1.326. Maurício de Lacerda F i l h o .
1.403. Nilton Pereira de Oliveira.
1.327. Mario José Malavazzi.
1.328. Marcello Ferreira Cavalcante Al- 1.404. Nestor de Souza Goelho.
1.405. Newton Soares de Lima Netto.
buquerque.
Í . 4 0 6 . Natalino Tolomei.
1.329. Maria da Gama Lima.
"1.407. Noredino Coelho Cintra.
1.330. Mario de Capua.
1.331. Mem Sardinha Xavier da Sil- 1.408. Nicoláu Manchai.
1.409. Nassare Kamel.
veira ,
1.410. Nelson de Souza Colrim.
1.332. Mario Seixas Júnior.
1.411. Nelson Fernandes Costa.'
1.333. Miguel Salex.
Í . 4 1 2 . Nelson de Castro Monteiro.,
1.334. Moacyr Arbex Dinamarco.
1.413. Newton Luiz Andreucci.
1.335. Moaeyr de Paula.
1.414. Newton de Lima Ribeiro,
1.336. Mario Moraes Henriques,
1.415. Nemesio Bailão.
1.337. Mario Silva.
1.416. Nicola Casal Caminha.
1.333. Murillo Cortes Monteiro da 1.417. Nicolino Falei.
Silva.
1.418. Ney de Almeida.
1.339. Melchior Coimbra Júnior,
1.419. Nilton Mello Braga de Olr-reira.
1.340. Miguel Gabriel Saad.
1.420. Orlando Sattamini Duarte.
1.341. Maurício Lopes Zelpo.
1.421. Octacilio de Lucena Montenegro.
1.342. Milton Xavier Arruda.
1.422. Orlando Cyrino.
1.343. Moaeyr Renault Leite..
1.423. Olivio Martins.
1.344. Marcello Benjamin de Viveiros. 1.424. OI indo Volpe.
1.345. Mario Ramos.
1.425. Osório Teixeira da Silva.
Í . 3 4 6 . Martiniano Salgado,
1.426. Olavo Nery Pucú.
1.347. Mauro Lins e Silva.'
1.427. Oscar Costa.
3.348. Maro Graça.
1.428. Olinda Sommer.
1.349. Mareio de Müller Bueno.
1.429. Orlando Sparta de Souza.
1.350. Murillo Bastos Belchior.
1.430. Osmany da Cunha Lima.
1.351. Maurício Schiller.
1.431. Oswaldo Gomes de Almeida F i 1.352. Moacyr de Oliveira.
lho.
1.353. Mario Luiz Moreira.
1.432. Orlando Borelli.
1.354. Miguel de Carvalho Dias.
1.433. Olavo Magalhães Noronha.
1.355. Moacyr Deleuse.
1.434. Osiris Guimarães Pitanga.
1.356. Moacyr Carneiro Junqueira.
1.435. Olyritho da Fonseca Roldão.
1.357. Mario Bolonha Campos.
1.436. Odiny Antônio Fogaça.
1.358. Manoel Paes de Oliveira Filho. 1.437. Osram Nogueira.
í . 3 5 9 . Murillo Goulart de Barros.
1.438. Oswaldo Riffel França.
1.360. Manoel Francisco de Castro.
1.439. Orlando Penna Ferreira Pinto.
1.361. Manoel Leite de Novaes Mello.
1.440. Oswaldo Gomes.
1.362. Nelson Muylaert de F r e i t a s .
1.441. Omar de Araújo Lima.
1.363. Nelson Pereira Amaral Carvalho. 1.442. Orlando Meringolo.
1.364. Nelson Alves dos Santos.
1.443. Osmar Lima da Fonseca.
1.365. Na ir Leão Mendes.
1.444. Oswaldo Moreno.
1.366. Nelson Gãrnier Vasconcellos.
1.445; Osiris Pimenta da Cunha.
1.367. Newton Guimarães Barreto.
1.446. Oswaldo Marques de Oliveira,;
1.368.' Newton Dias dos Santos.
Í . 4 4 7 . Octavio Guimarães Barbosa.
1.369. Nelson Botelho Reis.
1.448. Octavio Moreira Soares.
1.370. Nadim Achcar.
1.449. Octavio Caputo.
1.371. Nicola Jorge Carneiro.
1.450: Oswaldo de Souza Martins.
í ; 3 7 2 . Nelson Dúnham Filho.
1.451. Orestes de Oliveira Nunes.
1.373. Nelson Camillo de Almeida.
1.452. Octavio Cardoso de Oliveira.
1.374. Newton de Castro Ayres Bar- 1.453. Othon Ubirajara Dias.
cellos.
1.454. Octavio José da Silva.
1.375. Newton Manhães Bethlem.
1.455. Oswaldo Croce.
1.376. Nelson de Oliveira Carvalho.
1.456. Octavio Mangabeira Filho.
1.457. Olympio Barbanü.
1.377. Nivardo Gomes da Gosta.
1;378. Newton de Oliveira.
1.458. Otto Wencesláo da Silveira.
1.379. Nelson Felippe Werner.
1.459. Oswaldo de Moura Brito Pira1.380. Nicoláu Augusto César do Na9»
gibe .
.cimento.
1.460. Oscar de Macedo Soares.
1.461. Octavio Ferreira dos Reis.
Í . 3 8 1 . Newton Gabriel-de Souza.
K 4 6 2 . Oscar da Costa e Silva.
1.382. Nicolino Mazziotti.
1.463. Othon Silvado Vaz Saleiro.
1.383. Nilo Romero.
1.464. Oscar Gomes de Castro.
1.384. Newton de Almeida Amado,,
1.465. Oswaldo Dias.
1.385. Nuno de Souza Santos Lisboa.
1.466. Oswaldo Nazareth Pinto de Car1.386. Nelson Gomes Moço.
valho.
1.387. Nelson Garcia Nogueira.
1.388. Nicandro Iidefonso Bittencourt. 1.467. Oswaldo Monteiro.
1.389. Newton Guaraná.
1.468. Orlando Seabra Lopes.
1.390. Nehase Jorge Cury.
1.469. Oswaldo de Mello Sebmidt.
da

;

;
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1.547.. Pedro Pereira P-telo,
1.618.' Rubem Monteiro de Barros.
Oyanaa de Macedo.
1.619, Káymundo-Xavier Fernandes.
1.548. Paulo Mi rides Braz da Silva.
Orlando Van E r v « i F i l b o .
1.549. Paulo José d.e Araújo.
1.C20. Ro?end'o Marinho do Oliveira.
Oscar AI tico de Souza Leite.
1-..{)21. Rodolpho Luiz Figueiredo 'âe
Orcr.imbo-Octavio Roxo Lourei- 1.550. Pericles Lopes'Barbosa.."
1.551. Pardo Durval..
Mí-iio-.
ro.
• 1.552. Prulo,de-Arêa Leão*.
' 1 . 6 2 2 . hábem Tolentino da:Costa.
1.474. Orlydes de Aguiar Pantoja.
1.623. Reginaldo Macieira-e Silva.
1.475. Oswaldo DontinKttés- de Moraes. 1.553. Paulo França e Leite.
1.554. Piragibe de Figueiredo Ferreira 1.624. Racinfi Leão Castelloi
1.476. 'Odilon Dutra de Rezende.
Pinto.
1.625. Raymundo de'Moura Britto. .
1.477. Oswaldo Velloso Júnior.
1.555. Paulo Sequeira da-Cunha.
1.626. Ruy Vasques.
'\ ' •
1.478. Osmar de Mello Franco. .
1.556. P..Ü o Ofnellas de Camargo F r e i - •1/627. Ruy Barbosa de Arruda.
.1.479. Osr.ar F a r i a .
tas.'
1.628. Raul Escrugnolo Tauna-y.
1.480. Octavio Vieira. Brandão.
1.481. Orestes Muraglia. •
1.557.-Paulo Qncméa Coelho de-Souza, 1.629. Rousseãu Leão -Gastei-lo.
1.630. Reginaldo Torres QuintantMia.,
1.482. Oswaldo Ferreira da Gosta,
1.558. Pei-genlino Moreira de Moraes.
T.4S3. Orlando Bulfoní.
1.55.9. Paula Oswaldo Neves do Ama- 1.631. Rubens de Vasconcellos Lessa,
1.632. TÜecíottiGaribaldi Victoria SpinD '
1.484. Oscar Barreira de Alencar Matral.
:
' tos.
1,560.. Pauto. Mariano Barbosa de Mi- 1.633. Renato de P i r o .
1.634. Roberto Menezes dc Oliveira.
randa.
1.485. Oswaldo Nunes de .Barcellos.
í .635. Roberto da Silva Leão, . . . •
1.501. Paulo L a u r i a .
1.486. Oíivio F e r r a r i .
1.636. Rubens de Lacerda Manna. ^
1.487. Osmar Bello Brandão de Aze- 1.562. Pedro P e t e r s . .
1.637. Ruy Cotta Pacheco.
1.'563: Paulo Geraldo Cotta.
'
.vedo.
1.638.-Roberto-Gataldi.'•
1.564. Pedro Maschietto.
.*
1.488; Osseau Pimenta.
1.639. Raul Pereira de.Araújo.
1.565. Plinio'Bacellar da Silva.
1.489.. Oswaldo Muniz Nevar.es.
1.640. Roberto de Almeida Neves,
1.566. Paulo Monteiro-'Mendes,
1.490. Orlando.Freitas Vaz.
1.641. Raucin Samarra,
1.491. Olympio Miranda Filho.
1.567. Paulo Pires de-Camargo.
1.642. Renan Azzi Leal..
1.492. Oswaldo de Oliveira Martins.
1.568. Pedro Banhara.
'• 1.643-, Renato Santos.
1.493. Osório Vianna Benicio.
1.569. Pedro Corrêa de Oliveira An- 1.644, Randoval Montenegro,1.494. Orlando Pedrosa Eardmanor,
drade.
1.6.45. Raymundo .Serrano.
1.495. Ormandino Benezarth.
-1.570. Paulo Ribo Nogueira,
1.646. Raul Delia S a t t s .
1.496." Oswaldo Bandeira.
1.571. Plinio Ricciardi.
1.647; Rayneri Galdi.
.1.497. Othoniel Lacerda Serafim.
1.572." Paulo Araújo.
1.648. Rubens de Siqueira.
1.498. Olavo Pinheiro de Miranda.
1.573. Paschoal Leonardi Froldy»
1.649, Raymundo Martins Dourado.
1.499. Osório Pinto de Oliveira.
1.574. Pedro Clovis Junqueira.
1\650.-Raul Rodrigues Leite.
1.500. Orlando Baiocchi.
1.575; Pedro José tíe Castro.
1.651. Rubens Tanner de Abreu
1.501. Ornar Gomes Bueno.
1.576. Pacifico. Fontes .Castello Branco. 1.652. Rubens Carneiro Bonif-im.
1.502. Octavio Aurélio Lopes"Bentes.
1.577. Paulo Alberto Baeta ds Maga- 1.653. Renato César Cavalcante de L e 1.503. Oscar de Figueiredo Barreto.
lhães Gomes..
mos.
1.504. Oswaldo Balthazar Portella.
•1.578.
Pericles
-de
Faria
Mello
Carva1.654.
Ruy
Goyana.
* /
'
1.505. Olavo Martins dos S a n t o s . " '
lho.
1.655. Roberto Calmon.
1.506. Õvidio Calíeti. •
1.656. Raphael Quintanilha Júnior.
1.579. Paulo Fleclier' Bittencourt,
1.507. Osir Cunha.
1 ,657. Roberto Comparato.
1.580. Plinio Monteiro Garcia.
1.508. Oswaldo de Toledo Barros.
•1.658. Ruy Castro F e r r e i r a . • ..
1.581. Plinio de Góes Valeriani.
1.509. Octavio Freilas Bastos.
1.659. Raphael Fernandes Reis.
1.582. Pedro Alves iFerreira.
1.510. Olavo de Assis Sartori.
1 ,C60.'Rubens da Silva .-Moreira.
v
1.583. Paulo de Niemeyer Soares.
1.511'. Osiris'.Domingues.
1.661. Roberto Marinho de Azevedo í i 1,584.- Plinio Aristides Targa.
1.512. OsoHo Barbosa Pereira.
lho. '
• "
1.585. Pericles Maciel.
1; 513. Odilon Fsrreíra Guarita.
1,514. Olindo Antônio Ramos.
1.586. Pedro Nolasco Ferreira da Silva 1,662'. Renato de Bello Moreira. ..
•1.515. Ovidio da Silva Simões.
Júnior.
1,663. Renato de Carvalho. Loures.,
1.664—Ruy Barb.òsa -de.-Faria..
1.516. Osolando Judice-Machado.
1.587. Paulo Ferreira Pantaleão. .
1.665. Renault Duval Pereira da Silva.
1.517. Oswaldo Bessa Fernandes,
1.588. Paulo de Góes.
1.666. Ruy Marques Monteiro.
1.518. -Orlando Gomes Beriier.
1.589. Raul Ribeiro Florido.
1.667. Ruy dos Santos Baptista.
1.519. Oswaldo Arruda Macedo.
1.590. Renato dè Azevedo - Rezende'.
1.520. Oswaldo Gomes Maciel.
í . 5 9 1 . Querino Junqueira de Andrade. 1.668. Raphael Hercules La Regina
1.669. Renato de Toledo L i m a .
1.521. Oscar Cardoso Rudge.
1.592. Quartos Costa Netto.
1.67.0. Rubens Bastos.
'•1.522. Posydoro Ernani São Thiago.
1.593. Pedro Rodrigues Homem.
1.671. Raul Corrêa.'
1.523. Pedro Abranmovic.
1.594. Paulo da Silva Lacaz.
1.672. Romeu Vidal.
1.524. Paulo Facundo Cavalcante.
1.595. Paulo Felippe Marches!.
1.673. Rubens de Faria e Souza.
1,325. Pedro dos Santos Leal.
1.596. Pedro Bernardino Pereira,
-1.674. Ruy Debiase.
1.P26. Paulo S i m i o s e . 1.597. Paulo Paes de Oliveira.
1.675. Rubem de Oliveira Coelho»^
J».527. Paulo Cecilio de Mello F r e i r e ,
1.598. Paulo Martins F e r r e i r a .
1.670. Rachel Schneider.
1"'.528. Pedro Debiase.
1.599. Paulo Samuel Santos.1.529. Paulo de Souza Queiroz Paunay. 1.600. Preiss Edmim Lohmam Júnior.' 1.677. Roberto Cunha Pires-de Amorim.
1.678. Raul Nogueira Gerin.
1.530. Pedro Silva Netto.
1.601. Plinio Lima Rubião.
1.679. Raje Miguel.
1.531. Pedro Nascimento Teixeira.
1.602. Pedro Robert.
1.680. Rubens Milton Teixeira-de Souza,
1.532. Pedro Franco, d e Almeida. ,
1.603. Pedro .Miguel Abdon.
1.681. Rodolpho Tileinoscbeg Júnior, >
1.533. Paulo Segadas Vianna.
•1.604. Pierre Giaconino Dante.
' 1 . 5 3 4 . Prudente Alves de Carvalho F i - 1.605. Paulo Frederico de Albuquerque, •1.682. Jtaul de Souza Garcia.
lho.
.1,606: Paulo Marcello de Castro Bar- 1.683.- 'Rodger Gordon 'Keunerly. 1.684. Bosalvo Passos Souto.
1.535. Paulo Carvalho da Silva.
bosa.
1.685. Romualdo José de Carvalho.
1.536. Paulo Esperidião Marques de 1.607.. Paulo do Amaral Pamplona,
• 1.-686. Renato Scavone.
Souza.
1.008. Paulo Ferreira.
1.687. Roberto Barbosa cie Miranda,
^:>537. Paulo Gorga.
1.609, Paulo Novis.
1.688. Renato Cunha Viveiros.
1.538. Paulo Caminha Ròllim.
,1.610. Paulo de Almeida .Machado,
i . 0 8 9 . Roberto Maia Rocha Britto.,
1.539. Publio Bainha.
• -- • 1.611. Paulo Paes tíe Figueiredo.
1.690.. Renato- Clark Bacellar.
1.540. Pedro de Alcântara Magalhães 1.612. Pedro Cisoto,
•1.691. Raphael Gonçalves Andrade.
Machado.
1.-613. Raphael Merucuecí.
1.692. Roberto de Müller J3ueao.
í . 614. Raul P essôa Sobral.
=
•1.093. Rosário'Baptista Conti. •
1 . 541. Oscar da Veiga Filho.
1.542. Orlando Goulart Penteado Júnior. 1.615. Raymundo Augusto de Castro 1.694. Roberto Geraldo Simona-rd-?
Muniz de Aragão-.
1.543. Odilo Antunes de Sequeira.
1.695. Rubem-de-Azevedo Gosta.
1.544. Orbino W e r n e r .
1.696. Renato Barbosa de Souza,
1.616. Raul Valerio de Carvalho.
1.545. Oswaldo Brasil.
1.617. Rubem Alberto Abott de Ca-slvo 1.697. Rubem -Pereira de Araújo.
1.546. Paulo Xarton Avilez.
1.698. Reosevelt Ribeiro,,
••" ' •
Pinto.
-d.470.
l.,471.
1.'472..
1.473.

1

1

;
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4 . 6 9 9 . Ramon Affonso Anbel.
1.700. Roberto Ribeiro Magalhães Gomes.
1.701. Raymundo. Pires e Albuquerque.
1.702. Roberto Goe-l-ho Pessoa.
i .703, Rulb da Silva ..Oliveira-,
1.704. Raphael Galvão Flores.
1.705. Ra«l de Paiva Bèíio.
1.706. Ruy Vieira Barreto.
í , 7 0 7 . Sylvio de Moura Campos.
1.70S. Sylvio Arnaldo Piva.
1.709. Sebastião Jorge Browne.
1.710. Stellio Peixoto de Azevedo.
1 . 7 ) 1 . Sylvio Rangel."
1.712. Severino da Moita Maia. '
1.713. Sebastião Augusto Curado»'
1.7Í4. Sylvio Raiwiio.1.715. Sylvio do Nascimento Ruiz.
1.718. Salomão Antônio Nanas.
1.717. Sidaey Arruda. •
4.718. Sylvio Mendes Figueiredo,
1.719. Sebastião Moreira Nunes,
1.720. Sylvio Alves Netto.
í . 7 2 1 . Sylvio Ferreira Pinto.
1.722. Syrethes de Lorenzo,
1.723. Samuel Penna Aarão Reis.
1.725. Sidney Pereira de Rezende..
1.726. Sanei ovai Coimbra.
1.727. Sebastião Mesquita de AzevsáOs
Í . 7 2 8 . Sylvio Ferreira Jíende3..
1.729. Scyfla Cabral da.Costa.
Í.73D. Savio Cosmo Antônio Scbiavo.:
1.731. Sylvio de-Queiroz Carnera,.
1.732. Sylvia Ecilla Hasselmam..
1.733. Salvador F e r r a r i . .
1.734, Sylvio Moreira..
1.735. .Sylvio Crosta, •
1.736. Sylvio Travaglia.
í.737. Sebistião Anastácio ae P a u i s .
1.738. Sylvio de F a r i a Jordão.
1.739. Saint Clair Antonino de Miranda
riovvH.ho.

.749 Sérgio severino Soares,.741 ,Sater Lage Brandão.
,742 - Samuel Mãrter-son.
.743 Solfieri Taciaho Cabral de Teive,
.744 Sebastião Garcia de Barros*
j'
.745 Sabino tíe Barros" Lemas.-,
'
.746 Sthenio Dantas.
.747 Renato Gteck- Gross* •
:
Roberto Vieira Martins Ferreira.
1..749. Raul Ferreira P i n t o .
1.750 Renato Lausac Patrão,.
1.751. Ruy Brasil Cavalcante« '
1.752, Ricardo Landenl.
1.753, Ruj Russo. Figueiredo..
•Í .754, Trajano Rezende de Oliveira.
(fe
1.755. Tristão Araripe Pestana
Aguiar,
1.756. Tasso Majo cie Oliveira.
de Castro Almeida
. i . 7 5 7 , Theocriio
Neves.
•1.758 Thales tíe Almeida Guimarães^
í .759 TareiSo Soriano Aderaldo^
i.760, Theodoro Jermaríri.
1.761 . Thales de Oliveira Dias"..
1.762, Thales Barbosa.-Pinheiro;-,
1.753, Thoma?. t é r r e a de-Aragão*
1.764, Tlburei o' Affaâoso Teixeira.:
4.765 Semi Jasbik.
1.766 Seraphim Ferramenta 'da Silva,
1.767 ,Seme Jorge Réseck. •
1.763 Sylvio da Silva Brochado.
1.769, Sebastião Augusto' - Pontes Loureaço.
Í.770. ••Setiembrd Landeiro.
1.771 SylvíQ Soares de Mendonça,. .
1.772 Salvador Sardas.
1 .773. Sylvio Roberto Barbosa de 011veira,
Í.774, Salomão Gaiib Taiinurc.
r
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1.775. Saíeni Joi*ge Mansur,
1.776. Sebastião Ernani de Almeida
Bueno.
1.777. Sebastião Laurito T r i o l l i
1.778. Sylvio Menicueci..""
1.779. Sylvio Benjamin de Sá.
1.780. Uraey da Silveira Lobo.
1.781. ü r a n d y da Silveira Lobo..
1.782. ÍILy-sses. Lemos T o r r e s .
1.783. Urbano-de Gouvêa e Silva.
1,784: Ursulina Penteado Bueno.
Ü 7 8 5 . Urandoió Fonseca.
1.786. Urural de Sá Pereira
1.787. Ubirajara Reis.
1.788. Ülysses Giffoni.
S, 789. Cri as F r e i t a s Alv.&s
4.790. Ülysses Vianna Filho.
1.791. Theophilo Machado-- de Atauja
Cosia.
1.792. Theotonio Flavio Miguez. d e
^ Mello.
Í . 7 9 3 . Thereza Maria de Carvalho.
1.794. Theobaldo Vianna.
1.795. Thomaz de Figueiredo Mendes,:
1.796. Theophilo Braga- Rodrigues
1.797. -Tácito Costa F i l h o .
1.796, Tito Gomes de--Moraes.:.
1.799. Theodoro L e r n e r .
1.800. Thomaz'Ribeiro ,de Cerçnslra- Lima. ' . •
5.801. Thomaz Pompeu Rossas,1.802. Tito Lopes da Silva:
1.603. Thomaz Catunda Sobrinho.,
1.804. Vicente Laneellotti., .. ..
1.805. Virgílio Bonoldi.
1.806. Vieente de Paula Castilho«í . 8 0 7 . Virgílio Moageu de Oliveira. 1.808. Vasco Bettini,
1.809. Voltaire Nogueira dos Santos.,
í .810". Vicente Fernandes Lopes.: "•
1.811. Zenalson Medina.
,
i .815, Vital Varella dos Santos..1.813, VtLlpiano .Cavalcante d&- Araújo.
1.814. Vicente,,Rondinelli.
1.815; Vicente Ramos.
í .816. Victor-Neves Abramos
Í . 8 1 7 . Vicente Guerra Filho.,
1 .SIS. Vicente Psllegrino. .
1.819.'Valerio Martins Gosta.]
1.820. Vicente .Damante.
1.821. Valerio Barbosa Pereira.
1.822. Victor de Meiío Scliubuel
1.823. Viterbo Antunes Storry.,.
1.82 4. Victor Augusto Duvat
1.825. "Vinícius Wagner. '
1.826. Victor de-Mattos Goulart.
1.827. Vicente Steranza.
1.828.'Virgiiio Salles Malta.
1.829, Victorino Ramos Silva Maia.:
1.830. Waidemar Nogueira.
-1.831. Walter Madeira.
1.833. Waidemar Lopes Quintas.
1.833. Viterbo Guedes Pereira.
^
1.834. WaUbmviro Jacob.
/
1.835. Wa.ter Aprigliano.
Í.83Ò. Waidemar PaJroa Lima
d."637. Wilma Sorme Viliaud.'
1.838. Walír-ide Arruda;
1.839. Willy Schrantes.
1.840. Wilfrid Hauer.
*
- 1 . 8 4 1 . Walter Cruvinel Ratto. .
1.842. Wilson Ferreira de Mello." ^. ,
1.843. Walter Porchãt.
1.844. Waldyr Sérgio F e r r e i r a .
1-.845. Welliglon -: Cavalcante de Albuquerque.
-1.846. Zacarias Pinheiro Sobrinho.
1.847. Zoliüio Schuler Reis.
1.848. Zenon Rocha.
1.849.. Yolanda Meirelles.1.850. Virgiiio Alves de Carvalho Pinto.
B

4

f

1.851.
1.852.
1:853.
1.854.

Vicente Pinto Musa.
Victorio Maroni.
•
Vicente d A m ato.
Vicente de Paula Faria Zàm->
- braao.
1>855. Vicente Pellueio Neti'0.
1.856, Victorio Lánari.
í . 8 5 7 . Virgílio Mauro Miguel P e r e i r a .
1.858. Waldyr Medeiros .'Duarte.
5^859. Wanda Saraiva da Fonseca.
1.860. Waldyr Rodrigues Costa.
í . s e i . Wanda Casíagnoli.
1.862. Walmar Coelho de Castra ' -fe
Silva.
1.863. Wilson'. Miranda-, Monteiro de
Barres;'
1.854. Werther Leite de Castre.
1.855'. Wa Id emar • Deccache,
1.866. Waidemar Thimotbeo de Al-.
mei Ia. '
1.867. Wilson Rodrigues Barbosa.
Í . 8 6 S . Walter Francisco Saraiva G u e r reiro. '
1.869. Waidemar Barcellos Borges.
Frota
de
Magalhães
1.870. Walter
• Porto,
i . 8 7 1 . •Wilson de SanfAnna Coutinho.
1.872; Walter Moreira Lopes.
1.873. Walter. Silva.
1.874. Wilson de Oliveira F r e i t a s .
1,875. Waldvp da Silva Ramos.- .
1.876: Walter Santos.
1.877.-Washington José Rego Pinto.
1.878. Waldyr Bonhid.
1.879." Waldomiro Ferreira Neves.
1.880"". Walter Cardoso.'
- .
5.881. Waidemar-Pires F e r r e i r a .
1.882. Waidomiro Paiva L u z ,
1.883. Waidemar Severo.
' .
E S C O Ü A

1.
2.
3.
k..
5.
6.
7.
8.
9-.
10.
11.
12.
13.
14."
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
,28.
29
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
.39.
40'.
41.

D E

P H A R M A C I A

Antonio.de Andrade Costa.
, Anlar-io Luiz Peísoto-Gr-in:arã?3:
Alyc de Límã Rodrigues.
Armando Dias -Mendonça
Anchises Ribeiro Soares.
Alis Simão.
Ayresina Tovar Bicndc- de"'Castro.: :
Alice Corrêa,
AÍayde Ferreira dos Santos. .
Armando de Oliveira. • ' .
Amaurínda Sadock-de Freifas»
Dolores de Moura Ribeiro.
Donant Hargreaves.
Emilio Jacyntho'Salles'.
Eumahyl Ventura Penna, "
Elza Coelho Saraiva,
Belio' Maia Pestana.
Haroldo Tavares Gama.
Heloísa de Freitas.
Haydée Ferreira de Castro.
Irene de Carvalho.
Ignez Maria de"'CarvaIho. .
Ilka de Albuquerque.
I,éo OoKíio da Silveira, - Maria Guiihermina Marques,'
Milton de-Mello Schímidt.
Mareei Rosa Bento JimiorMo>5és- SainuekBenoliel.
Mario Adolpho Corrêa.
ataria.do Carmo Cantieão. .
Maria Dolores Prata. •
^
Marcello Fernando de Araújo• Penna,
Odylo. de Brito Ramos.
Oscar Amigo.
Ondina Goulart Villela ^
Oudina.Gomes.
Paulo Moura Brasil.
Rubens Antunes Leilão..
Tasso Henrique .da Silveira.
TlieophiJo Rodrigues da C^nlta.
Yvef.lt Corrêa de'Souza:

Sexía-feira

BOLFTÍM
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3335'

2.173. Paulo AlvCs de . Almeida..
1.755. Hugo da Costa Costunella 1.756. Elpidio Dalcio João dos'Santos
2.174. A'nhib.a! Lobo Monteiro da Silva.
Sistrictos.municipaes de S. Cliristevãó e 1.758...Deolinda da Silva. Nuomi .. ....
2.175. Ângelo Agostini Frescbi.
1.759. Umbelino Rodrigues da "Silva.
<
Engenho Novo
2.176.. .Geraldo Demelrio dc" Souza,
1.760. José. de Souza Baptista '
.'2.177. Honorina.de Carvalho.
Juis; Dr. Antônio Vieira Braga — Es- 1.7.61., Euclydes Quaresma
2.179.. Octavio Teixeira."
crivão: Dr. Guilherme de Medeiros
1.-762.. José Narciso'Mendes .'.'. '
2.1-79.:'Theophilo Manoel Rodrigues.
1 . 7 6 3 . Augusto Lopes .da'Silva ..180. Francisco Magalhães-de Souza.
QUALIFICADO POR DESPACHO DE 25 1.764. Annibal dos Santos
181; Raymundo Fernandes de 'Aguiar,.
DE:AGOSTO DE
•
.1.7.65. Paulo Voyàme
•
,182. Pedro Guilherme Gosta.
.1.766.
Antônio
Augusto
dos
Santos
.183. João' Francisco da Cruz,..
d .451. Antônio Monteiro de F a r i a .
1:767. Aureã da Silva Farias
. 184. Deoclyces Gonçalves de 'Britto.
1.768.
Jorge
Roberto
Pessoa
dos
Santos
QUALIFICADO POR DESPACHO DE 29
*i'85. Brazilino 'Coelho dar Rocha.
1.769.
José
Vieira
da
Siiva
DE AGOSTO DE 1934
186. Álvaro da Costa Loureiro. '
1.770. Manoel Caldas. Machado •
2,187. Manoel Pedro d a r S i l y ã " , / ' .
1 . 7 7 1 . José Cardoso Machado.• .TH, Francisco'Nunes. - • ' - . • 2V188.-Oswaldo da SilvaSMai'tins'7
1.772. Oswaldo Fiúza -Guimarães'
2.189. Hercules Bandoné.
QUALIFICADOS POR DESPACHOS DE .1.773...Heitor. Pereira da .Silva -.
2.190.-Juiio
Cezar. • . •"
.
30 DE AGOSTO DÉ 1934
INDEFERIDOS:
.
2.191. José Martins. •
2.192. Zelis. Vieira dos Santos..
818. Alberto da França Carneiro-Leão. 1.724. Roberto Escragnolle '
2.193. Tácito'Ferreira-da S i l v a .
1.721. Armando da Silva.i . 7 3 1 . Antônio Luiz. VelJos»
..
2.194. Adelino Teixeira.
•1.722. Absalão.-.Ferreira Moreira, *
INOEFEPJCO:' ' , ' - " '
- \
2.195.. Joaquim José Rodrigues, .
1.723. Onofre Carvalho França.
2.196. Quintiliano Antônio Couto,
1.725. CletoVé Moraes Costa-.
1.796. Abilio de Castro. - „,
2.197." Melchiades José da Cruz. :
1.797. Jair Domingos Trindade.-1.726. Carlos da Silva.
'
8.198. Walírido Gomes de Avellar.
1.798. Caldos de Oliveira Braga.
1.727. Ciadomiro de Souza Santos.
2.199, José Vieira de Mello. , , ,
1 . 7 9 9 . João Baptista - Vianna. ' - .. -.'•
.1.728. Luiz Carlos Peffer. . • _ . ..
1.800. Arthur Moreira-Paes-da Costa.
.1.728. Humberto Gomes.
QUALIFICADOS POR DESPACHO DE
1 . 8 0 3 . Alagiza Lins Teixeira.
-1.730. Antônio Januário dã Silva.
30 DE AGOSTO DÈ 1934
1,732. Henrique Jacques Mascarenhas 1.808.. Marina Sarijhins Fernandes.
1.809. Manoel de Oliveira Graça'.
- ' ' Silveira .'
.2.200. José. Possidonió de F a r i a . . 1.810. Etelvina Nascimento.
1.733.. Milton de Campos Rezende.
2.201 .""Dimas Victorino Veiga Áspero.
1.811. Álvaro Gonçalves Griffe.
1.734. Carlos-Coutinho. Fiiho.
2.202." Manoel Borges Madeira "Júnior
1.812. ZachariaS Boneri.
.1.735. -Antônio Rocha de Almeida,,
2.203. Manoel .Ferreira da Gostai 1.813. João Vieira da Silva.', .
1.736. Alventino-Faria.
2.204. César. Lucindo.Piedade. ••
1.814.
Alexandre
Helen.
1.740. Octaviano Leite Sampaio.. 2.205. José Pereira de Oliveira,
.1.815.-Gastão
do
Brasil-Carmo.
1.742.. Joaquim . Theodoro' Cysneiros
2.206. Albino dos Santos.
1.816.
Júlio
Baptista.
Sampaio.
Vianna.
2.207. Oséas Gomes da Paixão,
1.743. Enéas--Menezes Garcia.
QUALIFICADOS - POR DESPACHO DE 2.208. Galdino Alves da Cunha. "
2.2Ú9. Carlos Corrêa dos Santos.
1.744. João'Paulo Macedo Fragoso,...'
30 DE AGOSTO DE 7934
2.-210.. Nelson Andrade-de Almeida.
1.745. Arymân Eduardo Viçoso..
818. Alberto dá- Franca C a r n e y s l 2.211. Amantino Pinto de Miranda..-1.746. Amaro Vieira.
Leão.
-2.212. Jair Alves da "Silva.
1.747. Cicero Soares Dutra..
1.451. Antônio Monteiro de Maria
'2.2,13. Mario Rodrigues.
í . 7 4 8 . . Anna Fiúza-Guimarães.; *
1.817. Manoel Affonso Filho.
2:214. Odette Lucey. Pirailes';
1.749. Dalva Teixeira Cliáves.
1.818. Waldemiro Francisco Gomes.
2.215. Noemia Pires d è . L i m a .
1.750. Maria • de Lourdes Reis
2.216. João de Almeida Rangel.
- INOEFERIDOS :
.QUALIFICADOS POR. DESPACHO DE 2.217. Marcos Antônio de 'Britto, .
31 DE AGOSTO DE 1934
Rubem Silva.
2.218. Augusto Olympio .Vital CarAugusto Nunes.dos Santos Brum.
naúba.
199.
Humberto
Ferreira
dos
Santos.
Maximiano Gomes da Silva.
2.219. Jacyra Souza .Guedes. - .
1.652.
Ondina
Torres
Guimarães.
_
Joaquim Martins de Arruda2.220. Leopoldina, de Mello Couto.
Anna Valladares.Was. .. .
QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 2.221-.,João Lopes de-Mello, .
Miguel Angélico dos. Santos.
.2.222. Maria Luiza Affonso.
' .... 30 DE AGOSTO DE 1934
,Milton Oliveira.
2.223. Oldemár Ferreira Soares.
2.146.
Manoel
de
Sá
Peixoto.
Marietta de Souza Gonçalves.-'
"2.224. Lyterjar Dantas ,de Oliveira
2.147. Lupercinio Fernandes Faria.,
Zelia Barbosa de Souza.'
2.225. Orlando Novelli,
2.148. Ivette Pessôa-de Almeida.
2.226. Olivia Moreira,
78. Lucinda Gonçalves.
2.149. Edgar, dos Santos Drumond.
'i. 227. Antônio Tavares.
79. Carolina Cardoso e. Menezes. 2.150. João Lopes.
2.228.' Júlio Teixeira Pinto.
80. Manoel Domingos Caruncho. •
2:151. Clovis de Ultra, de Freitas.
,2,2.29. Murillo de Barros e Vasçonce»-,
8 1 . Christina Rodrigues de.Oliveira. 2.152.
Eustachio Jesuino de Castro.
los.
82. Oswaldo Francisco Carreira.
2.153.
Lourival.da
Costa
Maia.
83. Henrique Gonçalves Garcia.
2:230. Irene Mulier Alves. *'
2.154.
Olavio
Souza
Valle.
João Alves de Azevedo",
'84, Oscar Octavio da Silva Noé.
2.155. Antônio Peçanha.
' .2.231.
2.232.'
Martiriiáno Barreto.
'85'. Álvaro Joaquim Rodrigues. ' .
2.156. José Coscino do Espirito Santo. 2.233. Aurélio
Mendonça J ú n i o r . 86. José Francisco Peixoto.
2.157. João Cossetta.. . .
2.234. Alberto'Valdomiro Gèyer.j
Manoel. Flòrencio Filho.
2.158. Antônio de. Azevedo.,'
2.235. José ímbroise.
Antônio' Joaquim de Oliveira'. 2.159. Luiz da Costa.
' ' , -..
2.236. Luiz Marques.
José Macario de Araújo.
2.160.
Mariano
Alves
de
Moraes.
2.237. Durval Ricardo Telles.
José Crescencio dos Santos.
2.161.
Áurea
Maria
de
Jesus.
•2.238. Angelina de Oliveira. Duilio Gonçalves.
2.162.
Joaquim
Domingos
de
Castro.
2.239. Abel Francisco Câmara.
Lenerger Cardoso.
2.163.
Arthur
Bispo
d
o
Rosário.
'.
2.240. Antônio Rodrigues Escobar,
Pedro Lombardi.
2.164. Geraldo Anlonio-Francisco Dias. - 2.24.1.. Enock -Pessoa de-Almeida.
Plutarcbo Salayde.
2.165. Luiz Lauriano.
2.,242. Antônio Pereira Mendes.
José d'Annunciãção Pereira. '•
2:166.' Júlio José do Nascimento.
2.243.~Claudionor Dias Ribeiro.
2.167. Adelino Geraldo dos - Santos 2.244. Luiz Portocarrero Velloso. .„
QUALIFICADOS POR DESPACHOS DE
.Filho.
2.245. Luizz Chinchilha Limeiras.
30 DE AGOSTO DE 1934
2.246. Carlos Augusto Messenberg,
2.16S. José Mamari.
Durval Nobre Monteiro.
1.751. Euphemio Anthero da Costa Cruz 2.169. José Maria Gouveia da Costa.- 2.247.
2:248-;. Francisco de Senna Araújo,
2.170. José. Exel Pitta.
1.752. Orozimbo da Costa Carvalho
2.249. João -Senna' Estrella Soares.
2.171.-Ernesto Manoel da Cunha.
1.753. Manoel Carvalho'
2.-172. Edmundo Mendonça Furtado. . 3.250. Theotolla Vieira.. - :
1.754. Dalila Sõarés Teixeira
DÉCIMA VARA ELEITORAL
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1.980. Nelson Neve? Barreto.
1.902. Darcy Aususto da Silva..
Edson Br aialio.
1.981. Bernardino Antônio de Maga1.903. Carlos, da" Silva Oliveira,
Antônio Custodio da Rocha.
lhães:.
1.904. Sebastião Barboza de:'Soiiza.
José Lauria- Fiih i.
1.905. Joaquim Antônio da Silva.
Generoso: Antônio- dos Santos.
1.982. Álvaro Domingues Rodrigues •1,906. José de Lima.
i.9S3-. Frederico von Dollinger.
Humberto Teixeira Pinto;
1.907. Iler.é Alves Nazaré! h. .
1.984. Veríssimo dst Silva 'Passos,
Ramiro Antônio Simões.
1.908. Solidonio Baptista de Oliveira.1.985. Perydlano Francisco da Cruz.
Vera no Fraga Coelho.
1.909. Waidemar Ca-parica Pinheiro,
£.986.. Francisco-Lopesv
2 . 2 5 a Lan-renti.no Jorge de- Olw-ísa;
, 1 . 9 1 0 . João de Carvalho.
1.087.
João Martins Barba. -'
2.259. Vicente Vieira -Rangel-.
1.911. João José. Ramiro.
1.988. Marcilio da Silveira Lopes.
2.260. Clemente Duarte da Rocha.
1.912. Lourenço Marfins Vieira.
1.989. Mario Baptista: da: Siliva.
25261. Adolpho do Patrocínio.
1.913. Maria Magdálena Nazareth,
1 . 9 9 0 - Antonietta: de Paula.
2.262, Antônio- Damião de Carvalho
1.914. Júlio Antônio Cyro-.
£ . 9 9 * . Altino Joaquim da Cbsfa.
2 . 2 6 3 . Raul Gomes Estrella.
1.915. Odette dos Santos Pestana.
£.992. Ida Diva Freire Gaaraeiro...
Laurinda
Guimarães
de
AzcvedU'2.264.
£.916.
Hercílib
Coelho.
£.993.
Sylvio Luiz da Costa.,
Campos.
1:994. Nicanor Francisco da Silva,
Í..S17. Mario- Francisco dos santos,
2 . 2 6 5 . Luiz" Pinto, de- Magalhães,
"1:. 995,. übalüo: Fbnseaa Piamos-.
1.918. Arthur: Thome.
2.266. Nareeu Safernino de Lana..
l.S9"6'. Jbãb Sabino Alves,
>
1.919. Júlio' Angnsto Bagre.
2.257. Lúcio Ricardo Yiraofc
1.997... Zapitira. de Oliveira Santos,
1..980. Laerclo Porto Coelha.
2,268". Augusto RodEigne&.Jtav*.
1.,99'S;. Pedro: Duarte Espinheiro:,
1.921.- Heitor Martins. Areias Junioi*.:
2.2S9. Luiza- Souza «. Silva.
i . 9 9 9 ; Francisco. Velloso da. Silveira."
f .922. Paulo Guimarães Ltodgreii:*
•Dognar
Seibltz
Guanães,
2.270.
.2.000.*Anl.ouio de Carvalhaes:: Pinheiro.:
1.923; Carlos Cruz Ribeiro,
2 . 2 7 i ; Valentim Pereira.
1.924. Sylvio Piranda.
2.272. Gilberto de Oliveira L y a.
1.925. Waidemar Teixeira Abreu,
BSCIMA SEGCXDA ZONA ESMlI&JiMi
2.373. l>jutir.a Esteves.
1.926. Isaac Lopes-,
2.274. Almir Luna. Lobato.
1.927. Nicacio Ribeiro, *
(Districtos- n n i H i c i g a e s de K'edaffe Iraja
2.275. Romeu Fabiano Alves;
1.928. Domingos, Pinto Soares,
3 Pea&a:)
Álvaro
de
Araújo
Cista
e
Silva,
1.929». Almir. Sobral Rosa.
2.276.
1.936. Djalma Granado P i n t a .
J « i z — Dr. Antônio Oarlo& tafbyette de
2.277'. J o E v a l t e . Mbndes,
1.931. Luiz-da Silveira...
Andraâà2.278; Julia Chairtenot -de Oliveira.
1.932. José-Petra de Mello F i l h o ,
2.279. João Ferreira d e Assis.
Escrivão
—
Dr,
Plácido
Sloãbsfo- de Mello
1.933. Didimo Fernandes..
2.280. Arnaldo Machado Leitão*
/
"
Lu
cinda
RadrigiiBS.
1.934.
João
l
u
y
Moreira.
2.281.
QUALIFICADOS POR DESPACHO DB 30
1.935. João Ferreira Eaítliaziir.
2.282. Waidemiro AnceKnò d« Silva.
D E AGOSTO DE 1934
1.936.
Idulcio
Pacheco.
2 . 2 8 3 . José- Ovídio de Jesus,
1.937.
Eu!
ina'
Silva
Mendonça.
2.284. Luiz Pinta de Oliveira.
2.207. José Antônio da Silva:.
1.938. Ceeilia Penha Durão.
2 . 2 8 5 . Antônio José õ e Miranda,
2.208. Alfredo: de Oliveira,
1.939. Isaura de Amorim Ramos.::
2.286. Angelina Pereira»
2 . 2 0 9 . João da Rocha Filho,.
1.940. Léo de Araripe Macedo.
2.287. Bíanor Soarei- da Costa,
2.210. Aldemario Nascimento,
2.288, Argemíro Cândido de Vaíjorr- 1.94-1. Ocíaeílio d e Meura-..
2 : 2 1 1 . Silvio Nogueira FiMe.
1.942.
Alfredo
Araújo.
celos.
2.212. Mariaívo Lui"z Games.
1.S43. J s i r Machado da Costa-.
2.'£líL Anteuro- Wencesli"u .
2.339". Pedro Corrêa da Silva.
1.944. Lmz Peixoto Faria Jur.iof.
2.214. Adindo Cerqueira:.
2.290. Antônio Honorato Diniz.,
1.945. Mario Lemos.
2.215'. Marte Domingos RiiíeirOv
2. 891. Alfredo Neves- Pe:°efca,
1.946.- João Manoel d*at Süva.
2.216. Jpsê-Gonçalves Ramos.
j 2 . 2 9 2 . Aribur Daníàs de Queiroz
1.947. Humberto "Ricardo: Mreh-ralovicli. 2.217. João Nog.rrei-ra.
Santos Duq.tía
| 2 . 2 9 3 . Wertber
1.948. Bernardino Teixeira de Freitas' 2.218. Carlos -1a Motta L s s s u s ,
brada Bastos,
Filho.
2.219. José Baptista Mastrange.í 2 . 2 9 4 . Nelson Augusto MuciiÍJ,
1.949. Fulalia de Almeida Baptista:.
Torquato
Xavier
de
2.220. Pedro
! 2 . 2 9 5 . Álvaro Cardoso do AmTffi,?*,
1.950. Antônio Guimarães Freitas:.
Britto.
i 2.296. Debotar, da. Silv* L y i i ' t
1.951.. Antônio Wenceslau.
2 , 2 2 1 . José Gomes.
2.297. Adalberto Ferreira.
1.952. Tereio Soares Machado.
2.222. José Fernandes L a m a s ,
1 2 . 2 9 8 . Gesualdo Pereira da. Rosar
1.953. Dalva Vitruvio Campos,.
2.223. Avelin.i Gomes. NetVi. .
2.299. José Fere ira da Silva.
_.
1.954. Oscar Nery de Miranda.
Guiaeos RaduszeivsM.
2.224.
• 2 . 3 0 0 . Pedro Eduardo de Liroaí,
1.955. Manoel José dos Santos:.
2.225. C-id da Silva Rocha...'S.301. Fábio Alves: de Bittencourt.
4.956. José Antonia da Silva.,
2.226, J a y m e de: Almeida RMrigMes,
S..':02. Ernesto de -Carvalho".
1.957. Aloysio d© Araújo Oliveiía.
2.227. Sebastião Baptista de Mellb.,
'2-T303. Hélio da Veiga Mariana.
1.958. Alberto Vieira Ramos Júnior,
Bolíval" Moceu-a Lima.
2.228.
2.304. . Olga de Castro Nogueira Roorl- 1.959. Dulc-e Maria, dos S a n t o s . " 2.229. Joaquim Teixeira.
1,980. Alipio Isidoro Telles.
írues.
2,230. 3"-l!a! n i T í i - Gonçalves-.
2 . 3 0 5 . Carbos Cyrinea de Jesus.
2.231, Affonso Ealier.
1
-QUALIFICADOS
EOE
DESPACHO
D
E
3
1
Carneiro de AlbuqFuerque.
2.232, José de Carvalho,
2. sm. Alipio
"
DE
AGOSTO
DK
1934
Edezia Martins Teixeira;.
2.233, Carlos Bricio.
2.307. José: Alves Maia.
2.234, Nestor Cbsta.
• 1 . 9 6 1 . Manoel Moreira, da Conceição..
2 . 3 0 « . Jay-m» de- Fseitas. Machado.
2.235, Mario ;I .Icaquim d.- Souza..
1.962. Oswaldo Gonçalves Pinheiro,
12.309. Watdo Camillo d s Oliveira, •,
2.236, Manoel Eerreira âe Metrcs.
1.963. José Frar.ci-C) da Costa,
I 2.310.
2.237 Claudionor -Francisco Braga
1.964. Waidemar Moreira.
Lins;
1.965'. José Antônio Gonçalves Novaes. 2.238, EuclydesBenriqueta
Nolasco de
QUALIFICAÇÃO REQUERIDA
2.239,
1.966. Raul de Mello.
valho.
1.967. Judith Paiva. Cavalcante.
P r i m e i r a Circiiiiiscriiíção
2.240. Odilon Mende-s Ribeiro.
í . 9 6 8 . Francisco Araruna--de Oliveira.
2.241. Augusto Rodrigues- Gomes
1.968.
José
Baptista
Santiago.
•BÃÚDÍA PRIMEmA ZOKA ELEÍTOTIAL
2.242. Oscar Alve? dos Santos.
• f .970. Ernani de Andrade* Jesus.
2.243, Edith de Azevedo Muniz.
1.971.
Paimyra
HeggeTJdorn
Abrahão.
"
(Districtos municipaes de Mèyei;
Marcillino Nepoimi.
2.244. Herminjo
1.972.
Joaquim
dos-SantosCardoso..
3 Inhaama)
ceno.
1.973. Joaquim Dias de Castro.
3ulz — íir. Edmtmdo de OHreirá ISl- 1.974. Alfredo Braz,
2-, 245 Rayimimâo Briones Marins.
,
goelredo
1.975..Maria de Lourdes da Silva Maia. 2.246", Manoel Fernandes.
2.247, Eberaldo D i a s . .
I Escrivão — Dr. Guilherme de Medeiros 1.976. José Burgos Nog-ueira.
1.977. Fernando- Pereira
do Souza 2.248, Antônio Costa.
í QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 30
Vieira;
2.249; Adabyl. Barroso MamediJ...
DE- AGOSTO DE- 103 i
2.250'. Diva Alves dos Santos,
1.978. Agostinho Pires.
2.251, J o s e G u s t a v o . d e Mello,
j'ú.901. Maria de Lourdes Ribeiro*
1.979. Alberto Bella Rosa.
2.251.
2.252.
2.253.
2.254.
2.255.
2.256.
2.257.
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2.252. Arthur Pereira da Fonseca.
2.253. Nelson da Silveira .Gomes.
2.254. Alberto Alves dos Santos.
f2.255. Jandyra Marcelina dos Santos,
Ag. 25.6. Gestor Barbosa Coutinho.
^2.257. 'Idalina Cunha.
2.258. Francisco Domingos Dias.
2.259.. Fernando Vultra dos Santos.
2.260. Genesio Tavares de Souza . Vaz
2 . 2 6 1 . Luiza Paschoa dos Santos.
i-2.262. Manoel Honbrato Backes,
1-2.263. Sylvia Natalina Backes.
t2.264. Elsa Backes da Silva.
,.jr2.265. .Maria de Lourdes Balaro.
1$. í'6'5. Eugênio Lino dos Santos.
E2>267. Rosalvo Regis.- • • •
."Ç.268. Severino Joaquim da Silva."
.p.269. Álvaro João Baptista.
j.2.270. Lourival Portella Magalhães.
\2;,27i. Ilyria Paula de Souza.
«2".272. Eugênio Ferreira de Aráujo.
j' 2.273. Antônio Nogueira Lopes.
>Ü>.274. Rubem Fausto Ribeiro dôs SanJtos.
( 2 . 2 7 5 . Herminio Figueiredo Bastos.
12.276. Olegario dos Santos.
J2.277. Alberto Campos da Silva.
^2.278. Benedicta Lima Cardoso.
.12.279. José Jorge Perissé.
Í 2 . 2 8 0 : Rubens Ferreira.
[ 2 . 2 8 1 . José Reis.
j2.2.82. Amadeu Torres Carvalho.
;

Agosto de 1934

FT.FtTfYRALl

2.283. Orpheu Frederico da Cunha.
2.284. Manoel"dos Santos Filho.
2.285 .'Octavio da Silva.
2.286. José Francisco da Rocha.
2.287. José Fernandes Lyrio.
2.288. Azamor Figueira Barbosa.
2.289. Hortencia de Oleira Passos,
2.290. Francisco Dias dã Cunha.
2.291. Zaira Saboia de Alencar.
2.292. Joaquim Pinto dé Magalhães.,
2.293. Abalpr Rodrigues Corrêa.
2.294. Mario Antônio de Castro.
2.295. Oswaldo da Silva.
2.296. Francisco Barbosa Machado.
2.297. Manoel Rodrigues Tampa.
2.298. Pedro de Mattos.
2.299. Alayde Lopes da Silva.
2.300,. Moura Estabile.
2 . 3 0 1 . Evaristo Ribeiro.
2.302. Abelardo Caputo.
2.303. Elisio de Azevedo.
2.304. Damas Luiz Coelho. "
2.305. Manoel Francisco Pinto.
2.306. Carlos Borgerth Teixeira^
2.307. João de Almeida.
2.308. Sylvio José Teixeira. '
2.309. Aurélio da Silva.
2.310.. Tibercio José Teixeira
2.311. Deolinda Grillo Pinto.
2.312. Cyrillo José da Silva.
2.313. Ary Franco dò Valle.
2.314. Júlio Pereira da Silva.-

- 2.315.
2.316.
2.317.
2.318.
2.319..
2.320.
2.321.
. 2.322.

:

RIO DB! JANEIRO. '

Noel Fraga Silva.
Domingos José da Silva.
W.aldemar Cocchi.
. ,. •
Germaine Macedo Penna.
Thimoteo-Lapo de Oliveira,
Benedicto. Corrêa.
Carlos Teixeira d a Silva. •
Tito Augusto de Moraes,

" DÉCIMA TERCEIRA ZONA

ELEITOBAli

iDistvictos ímiiúcspaes de. Jacarepaguá,
Madure»'», Pavnna e Anchieta)
Juiz — Bs:. Antônio Beraardino dos
. Santos Netto

• Escrivão — Dr. Plácido Modesto de MelI©
QUALIFICADOS POR DESPACHO
'.
14 D E AGOSTO D E 1934

.

DE

4.366. Mario Rodrigues de Oliveira,
'. 1.383-, Maria Alice dos Santos.
. 1 . 4 3 1 . Arthur de Medeiros Moreira.,
Q U A L I F I C A D O POR
DESPACHO
13 DE A G O S T O D E 1934 .

DE

$.2.73. Hermenegildo Freitas Baptista«
QUALIFICADO

'

•'
t

- Imprensa Nacional — (Offlcinas do Calabouçof
L

3337

POR

DESPACHO

-DE

11 D E AGOSTO D E 1934

i.,047. João, Magalhães de Carvalho..

