
ESTADOS UNIDOS DO BRASIL 
(Decreto n. 21.076,. de 24 de fevereiro de 191'-'; 

, S U M M A R I O 

I — Aeia fl« Ti l l i imal Superior: m 

B" s e s s ã o extraordinária, em 21 de agos to íle 1934. 

i l — fiidtnes e a v i s o s . 

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

A C T A 

3 a SESSÃO EXTRAORDINÁRIA, EM 24 DE AGOSTO 
DE 1934 

PRESIDÊNCIA DO SR. MINISTRO HEIUÍESEGILDO .DE BARROS,' 
PRESIDENTE „ 

1) Abertura da se s são ; 2) Leitura e approvação cia 
ae ta da sessão anterior; 3) Publ icação dos. accordãos 
re í erente s aos processos ju lgados em 21 do corrente; 
4 ) Proposta ao Sr. J O S É L inhares s o b T e a prorogaçao 
do prazo para o recebimento dos pedidos de inscripção; 
5) J u l g a m e n t o do processo n . 5a — Divisão eleitoral 
de Pernambuco; 6) J u l g a m e n t o do processo n . 72JS — 
Minas Geraes — Sobre a al teração dos modelos padro
nizados dest inados a o a l i s tamento e le i toral ; 7) Ju lga 
mento do processo n . S l l — Ceará — Sobre a s i tuação 
do Dr . P.aymundo Fre i tas , juiz do T . R . do Ceará e 
ciue é major reformado do Exerc i to ; 8) Ju lgamento 
cio processo n . 801 — Sobre se lia incompatibi l idade 
entre o cargo de membro do Conselho Consult ivo e o 
de membro de T . K . ; 9) Ju lgamento do p r o c e s s o - n u 
mero 800 — Maranhão — Sobre se os de legados de par
t idos ' podem recorrer dos despachos de indeferimento, 
exarado pe los ju izes e le i toraes , nos processos de qua
l i f icação; 10) J u l g a m e n t o do processo n . -790 —• Sobre 
a concessão de l icença ao pres idente do T . K . ; 11) 
J u l g a m e n t o do processo n . 780 — Ceará — Sobre a 
prova de edade aos brasi le iros natural izados e' aos 
a l i s tandos de 18 annos de edade; 12) Idênt i ca - so lução • 
do processo n . 780 ao processo n . 818; 13) J u l g a 
m e n t o do processo n . 825 — A l a g o a s — Sobre o pe
d i d o de dispensa do juiz do T. R!, D r . Clodoaldo 
P into; 1-1) Ju lgamento do processo n . 791 A c r e — 
Sobre o m o d o de proceder o juiz eleitoral , dando-se o 
fac to do al is tando n ã o saber passar , o recibo de pró
prio punho; 15) Ju lgamento do pedido de dispensa do 
juiz do T. R. de São Paulo , professor Sampaio Doria; 
16) Ju lgamento do processo n . 806 — Rio Grande do 
Norte — Sobre se os partidos, podem imprimir mode
los 9, 9 A e 9 B ( t i tu l e s e l e i toraes ) ; 17) e n c e r r a m e n t o 
da sessão , . \ 

A's nove horas, presentes os juizes: .ministros Eduardo 
Espinola e Plínio Casado, desembargadores José Linhares é 

, Collares Moreira e Dr. João Cabral (5), tendo, faltado com 
causa justificada, o Dr. Affonso Penna Júnior, abre-se' a 
sessão. E' lida, posta em discussão e, sem debate, ãpprovada 
a acta da sessão de 21 do corrente e publicados os accordãos 
referentes aos processos julgados anteriormente. O Sn. JOSÉ 
LINHARES pede a palavra, pela ordem, e depois de se referir 
ao projectd que acaba de ser approvado pela Câmara dos 
Deputados, ampliando a qualificação "ex-officio" aos uni -
yefsftarios e aüendendo a que releve terminar no dia, 25 do 

• corrente, ás 1 8 horas, o prazo para o recebimento dos novos 
pedidos dc inscripção, segundo as instrucções publicadas no 
B . E . n . 72, propõe que seja assim concedida uma proro-
gação para o recebimento das inscripções até /is 1 8 horas do 

<lia 5 de setembro próximo vindouro, encerrando-se o alis
tamento no dia 1 0 do mesmo rnezde setembro, ás 2 4 horas.-. 
Depois de falarem todos os juizes, resolve o Tribunal con
ceder uma prorogação, encerrando-se o alistamento no dia 
6 de setembro próximo futuro, não podendo ser recebido 
requerimento de inscripção depois das 18 .horas , do dia 3 1 
de agosto corrente. O SR. COLLARES MOREIRA submette a ju l 
gamento o processo n . 5 3 (Divisão elei toralde Pernambuco), 
em conseqüência de alterações introduzidas na organização 
judiciaria daquelle Estado e vota no sentido de ser àppro
vada a modificação feita pelo Tribunal Regional Eleitoral. 
E ' o voto approvado, unanimemente. O Su, EDUARDO E S P I -
NOLA relata o processo n . 7 2 8 , de Minas Geraes, sobre as 
modificações que se fazem necessárias nos modelos padro
nizados destinados ao alistamento eleitoral e vota no .sen
tido de se responder não haver conveniência na approvação, 
no momento, de novos modelos, devendo por isso, serem apro
veitados os impressos .existentes e, feitos segundo os mode
los annexos ao Regimento Geral dos Cartórios, como declara 
o decreto n. 2 4 . 1 2 9 , de 1 6 de abril de 1934 , preenchendo-se, 
ou corrigindo-se, o que estiver em desaccôrdo com o citado 
decreto n . 2 4 . 1 2 9 . W o voto approvado, por unanimidade. 
O SR. PLÍNIO CASADO relata o processo n. 8 1 1 , do Ceará, 
sobre a situação do Dr. Raymundo Dias de Freitas, como 
juiz efíeetivo do Tribunal Regional, visto ser major refor
mado, compulsoriamente, do Exercito, e tendo em vista o 
que já foi resolvido em sessão' dc 2 1 do corrente (processo 
n. 7 5 3 ) , o relator vota no sentido de se responder que não 
ha incompatibilidade, porque a prohibição do a r t . 1 7 2 , § 4 O , 
da Constituição da Republica, não compreende os cargos da 
•Justiça Eleitoral. E' o voto approvado, unanimemente. O-
Sn. COLLARES MOREIRA relata o processo n. 8 0 1 , da Parahyba 
sobre se, em faco do texto da nova Constituição, ha incom
patibilidade entre o ex;ercicio do cargo de juiz do .Tribunal 
Eleitoral e o de membro do Conselho Consultivo e vota no 
sentido de se responder negativamente. E' acceito o voto, 
pòf unanimidade. O SR,. JOSÉ LINHARES relata o. processo 
n. 800 , do Maranhão, sobre se os delegados de partidos, po
dem recorrer dos despachos de indeferimento, exarado pelos 
juizes eleitoraes, nos processos de qualificação, e vota no 
sentido de se responder af irmativamente, deanté do que 
dispõe o Código Eleitoral . (art . 100 , n . 2 , e ar t . 1 0 3 ) . E ' 
o voto approvado unanimemente. O SR. JOÃO CABRAL relata 
o processo n. 790 , do Rio,Grande do Norte e vota no sentido 
de se responder declarando que é da competência do Tr i 
bunal Regional conceder licença ao seu respectivo presi
dente. E' o voto approvado, por unanimidade. O SR. E D U - ' . 
•ARDO ESPINOLA relata o. processo n . 780 , do Ceará, sobro 
prova de edade aos brasileiros naturalizados e aos alistandos 
de 1 8 annos de edade, e vota no. sentido dó se responder que 
o brasileiro, para. os effeitos dq alistamento, deve provar sua 
maioridade pelos meios admittidos pela lei brasileira, e tam
bém por documentos autorizados por sua lei nacional. Rela
tivamente á segunda parte da consulta, vota no sentido de 
se declarar que o cidadão menor de 2 1 annos de edade, só 
poderá obter o seu registro de nascimento, segundo o de
cre to-n . 1 9 . 7 1 0 - (cuja vigência foi prorogada),, por inter
médio de seus representantes legaes, não obstante a Consti
tuição Federal haver assegurado o direito, de voto. aos maio
res de 1 8 annos de edade. E' dada idêntica solução ao pro
cesso n . 8 1 8 , do Estado do Rio de Janeiro, sobre a prova de 

.edade aos brasileiros naturalizados. O Su. COLLARES MO
REIRA relata o processo n. 8,25, do Ceará, sobre o pedido de 
dispensa do juiz substituto do Tribunal Regional, Dr . Cio-
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doaldo Pinto, sendo adiado d julgamento, por haver solici
tado vista dos autos o Sr. José Linhares. O SR. JOÃO CABRAL 
relata o processo n . 791 — Acre — consultando como deva 
proceder o juiz eleitoral, dando-se o facto do alistando não 
saber passar o recibo do processo de qualificação, demons
trando prima fdcie ser um còpista. E' adiado o julgamento, 
por haver solicitado vista dos autos o Sr. Eduardo Espinola. 
O SR. JOSÉ LINHARES relata o processo n . 830, pedido de 
dispensa do professor A. Sampaio Doria, como juiz effe-
ctivo do Tribunal Regional de São Paulo, por estar exer
cendo uma funcção de confiança do governo federal, além 
de ter mais de dois annos de serviço eleitoral e, actualmente, 
estar sem funcção, deante do que ficou resolvido no pro
cesso n . 786. O Sr. relator vota no sentido de ser concedida 

à dispensa, propondo que se consigne, em acta, um voto de 
pesrrp pelo afastamento de tão illustre jurista, agradecendo-» 
se-lhe os relevantes serviços prestados á Justiça Eleitpral.. 
E' o voto approvado por unanimidade. O SR. JOSÉ LINEARES 
relata o processo n . 806, do Rio Grande do Norte, sbBre a 
concessão para o Partido imprimir os modelos padronizados 
ns . 9, 9 A e 9 B- (títulos eleitoraes — I a , 2 a e 3 a vias) e vota 
no sentido de ser indeferido o pedido, só sendo permittido 
ás aggremiações partidárias fazer impressão das formulas 
ou pedidos de inscripção (modelo n . 7 ) . O Tribunal, por ; 

unanimidade de votos, resolve indeferir o pedido. Devido 
ao adeantado da hora, o Sr. presidente declara encerrados 
os trabalhos. Levanta-se a sessão ás 11 horas e cinco mi, 
nutos. 

T R I B U M L REGIONAL ELEITORAL 
DO D I S T R I T O FEDERAL 

EDITAES E AVISOS 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DO DISTRICTO FEDERAL 

TRANSFERENCIAS 

A Secretaria do Tribunal Regional 
Eleitoral do Districto Federal faz pu
blico, para conhecimento .dos interessa
dos, que foram transferidos, conforme 
pedidos, os seguintes eleitores: 

Alberto Miller Barbosa (1.703).. 
Manoel Silvina da Fonseca (1.705). 
Álvaro Gonçalves (1.706). 
Waldemar de Souza (1.707). 
Nicanor Alves Mendes 7 (1 .708) . 
Francisco - de Oliveira Guimarães 

(1.709). 
Edmundo'da Silveira Vellozo (1.712). ' . 
Júlio Gomes da Silva (1.713). 
Synesio de Aquino (1.714). 
José Pio da Motta (1.715). 
Reginaldo Monteiro de Barros (1.719). 
Daniel Correia da Luz (1.721). 
Gumercindo Francisco da Cruz (1,722). 
Irineu Moreira da Silva . (1.723). ' 
Joaquim José de Andrade Cruz (1.724). 
.Francisco Rocha de Avellar (1.725).. 
Antônio Gonçalves da Silva (1;726). 
JMicolau Schettini (1.727). 
Manoel Sipião dos Santos (1 .729) . 
Antônio Marques Ventura (1 .730) . 
Joaquim da Silva Braga ' (1 .731) . 
Franklin Xavier Magalhães (1.732). 

"Helena Lozéa Feijó (1.734). 
Armando da Fonsec*a-Pinheiro (1.735). 
José de Mello Júnior (1.730). ./ 
Alberio Correia Feijó (1.737). 
Otto Gomes de Oliveira. (1.738,)". 
José de Souza Teixeira _(1.739). 
Ramiro Ferreira.,Villaçã (1.740.)';. 
Francisco Figueiredo (1.741). 
Jorge Agostinho da Costa (1.743). 
Gina Bruno Bellucci (1.745). 
ÍAcoracy de Almeida Sampaio (1.746), 
José Francisco Ferreira (1.750}. 
João Sérgio Calixto (1-.752). ; ; , -
Julia Pinheiro (1.753). '• . t, 
Oscar Francisco Barboza (1.754)'.,' ' 
'Ary da Silveira (1.755). 
Frederico Eupreüio Simas'(1.756). 
Braz Catalano .(1.757).-•'• 
Carlota Tavares Santiago (1 .758) . ' . 
Laur.% Marcos (1 .759) . : 
!Aida Laranja (1.760). • 
"Luiz Xavierdo Amaral Filho '(! .761) '.'-' 
Eulina de Carvalho Castanhola (1.762). 
Lindólpho Antônio de Barros (1.763), : 

. Juracy Figueiredo da,Silva (1.764), 

João Silveira Rodrigues (1.765). 
José Pinto Ribeiro Haller Júnior (1.766). 
Sylvio Garrido Martins (1 .767) . 
Odette da Cruz Mattos .(1.768). 
José Simões Ventura (1.769) 
Manoel Cambeiro (1.772). ' 
Milton de Souza (1.773). 
Nelson Moreira Santiago (1.778*)-
Affonso Basson do Miranda Osório 

(1.779). 
Djalma Moura (1.780). / 
Manoela de Paula (1.781). • 
Albino Leal Pereira (1.784). 
Joanna da Silva (1.785). 
Noemia Soares Ferreira (1.786). . 
Flordualdo Portugal (1.787). 
Jardolina de Almeida Cruz (1.789)'. 
Reynaldo da Cunha Valle (1.790). 
João Chiaverini (1.791). 
Luiz Freitas de Oliveira (1.79.2). . 
Alcides Callado Rodrigues (1.793). 
Waldemar de Moura Vallim (1.794)'. 
Lúcio Thomé (1.795). 
Alberto Corrêa Monteiro Sobrinho 

(1.797). 
Bernardino Corrêa Monteiro (1 .798) . 
Antônio Francisco de Souza (1.799). 
Armando Gomes da Silva (1.800). 

"Os títulos serão restituidos ao eleitor 
pessoalmente, ou a quem apresentar o 
recibo de que tratam as Instrucções, e 
disposto no § 5", do ar t . 80 do Regimen
to Geral. 

Rio de Janeiro, 12 de setembro de 
1934. — Pelo director, Oscar Lace Bran
dão, offiCl^L 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DO DISTRICTO FEDERAL 

TRANSFERENCIAS 

A Secretaria do Tribunal Regional 
Eleitoral do Districto' "Federal' fàz pu
blico, 'para conhecimento dos interessa
dos, que, foram transferidos, conforme 
pedidos, os seguintes eleitores.-

José Barrozo '(1.801). 
Carlos-Pereira da Silva ,(1.802)" 
Francisco Rabello (1.803). 
Manoel Salles (1.805) 
Clavio da Silva Mesquita (1.808). 
Waldemar Pereira da Silva (1.810) 
Annibal Karl (1.811K 
Adelino dos Santos Xavier (1.812)', 
Antônio Tavares da Silva (1.813). 
Antônio Bastos (1 .814) . 
Henrique da Silva Martins (1.815). 
Pedro Duque Estrada Resener (1.816). 
José Gomes Cruz (1 .817) . 
Antônio Silva (1.823). 
Turido Pardo Ribeiro (1.826). 
Pedro Martins, Cortes (1.830).. 
Lippe Pereira Peixoto (1.832). ' 
José de Raiva (1.833). * 
Augusto Alves'da Silva (1.834). 
Aúíonio Pereira de Mello (1.835)', 

Avelino de Souza Lemos (1.837). 
Álvaro Magalhães da Silva (1.838). 
Alfredo Francisco Marcos (1.839). 
Antônio Augusto Lobo (1.841). 
M-anoel de Moraes (1.842). 
Antônio. Francisco dos Santos (1.843); 
Gentil Alves Cavalcante (1.845). 

'Álvaro Francisco Gomes (1 .847) , . 
Jeronymo Luiz Furlaefo (1 .849) . 
João "Alves (1.850). 
Jorge Pereira Nogueira (1.852).. 
Mario José Belio (1.853). 
Hernani Pinto da Cunha (1.855) 
Fernando Teixeira Guimarães (l.íiíB)' . 
Edgard Jacintho de Almeida (1.857). 
Ayres Gonçalves de Queiroz (1.858). 
Archiminio Araújo dos Santos (1.859)'. 

^Bernardino da Silva Lancetta (1.861). 
Oscar Pereira de Souza (1.862). 
Modestino José Cupertino..' (1.864).. 
Leopoldo Ferreira- (1.865). 
Manoel Francisco de Assis (1.866). 
Theodoro Ávila dos Santos (1 .869) . 
Nestor Ferreira Baptista (1.870),-
Floro José dé Araújo ( 1 . 8 7 1 ) . ' . . ' 
Antônio Dias Baptista (1.872). 
Edmar Quaresma (1.873). , 
Elpidio da Silva Proença" (1.874)'. 
Ormizendo de Souza Pereira (1.875)', 
Joaquim Souza Mesquita (1.876). ; 

Rosalina de Souza Ramos' (1.877). 
Júlio Adão Dias (1.878). 
Virgílio Rodrigues da. Silva. (1.879), 
José Soares Pereira (1.880). 
Clarice da Fonseca Martins (1,881). 
Getulio Gonçalves Ramos (1.883). 
ààntenor Ribeiro Gomes . (1.884). , 
Aristides Leal (1.885). - • 
Sebastião do Nascimento (1.886). 
Luiz Torres da Silva (1.888). 
Pio Climaco de Carvalho (1.889). 
Leopoldo Teixeira da Costa (1.890)>„ • 
Antônio Fernandes de Mello (1.891). 
Paulino Mattarana Mondaini (1.893), 
•Rubens dos1 Santos- (1.894) 
Flòriano Fontes Batley (1.895). •; 
Sebastião Vieira Cardoso" (1.887). 
Ernesto José de Oliveira (1.898)'. ' 
Antônio Baptista da Rocha (1.900).. 

Os títulos serão restituidos ao eleitor 
pessoalmente, ou á quem. apresentar o 
recibo de que trata o n. 3, das, Instru
cções, e disposto no §• 5°,'do ar t . S0 do 

.Rio de Janeiro; 13 de setembro de 1934 
Regimento Geral. -
— Pelo "director, Oscar Lace Brandão. 

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL 
DO DISTRICTO FEDERAL 

TRANSFERENCIAS 

A Secretaria do Tribunal Regional 
Eleitoral do Districto Federal fa*-pu-? 
hlicõ, para conhecimento dos interessa
dos, que, foram transferidos, conforme 
pedidos, os seguintes eleitores: ' 

'Alvará Rodrigues Cavalleiro (1.901)» 
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Carlos Paulo de Far ia (1 .902) . 
Raul de Souza Barbóza (1 .905) . • 

• 1 Claudionor Teixeira da Costa (1.908), 
8» ííntonio Teixeira de Queiroz (1 .907) . 
a Eduardo Lodi (1.908). 
Sf Jaeintho Rezende (1.909) . 

Bento Vianna de Andrade Figueira 
oi (1 .910) . 
' v Maria de ' Lourdes Oliveira Lopes 

(1.911). , ^ 
'Alcides de Oliveira França (1.912)i 
Romeu Lima (1.915). s 
Syl Lopes (1.920). 
Braz Antônio Grego (1.921). 
Francisco dos Santos Silveira Júnior 

(1.922). 
Abílio Lopes Ferreira (1 .924) . 
Aristóteles de Souza Machado (1.925). 
Domingos Martins da Cruz (1 .927) . 
Oswaldo Pestana (1.928). 
Eugênio Macedo Paes (1 .930) . 
Antônio Borelli (1.932). 
Melchiades Ferreira dos Santos (1.933). 
Cicero de Andrade Mendes (1.935),. 
Bento Alves de Mendonça (1.936) . 
João Maia (l. '>44). 
Antônio Rodrigues'da-Silva (1.945). 
Carlos Toussaint Gomes Martins (1.946). 
'Annita Esther Coutinho (1.948). 
Mathilde Mello Moraes (1.949). _ 
Francisco Rodrigues de Assis (1.950). 
Waldemar Faria Guimarães (1.952). 
,Waldemar da Silva Fontoura (1 .953) . 
Antenor Dias Ramos ' (1.954). 
Gabriel Skinner (1 .956) . 
José Thomaz (1.959). 
Maria do Carmo Vidigal Pereira das Ne

ves (1.961). 
'Antônio Borges Gonçalves (1.963). 
Napoleão Coelho de Oliveira (1.964). 

' Manoel Fernandes (1.965). 
Antônio Gomes de Magalhães Bastos 

(1.980). 
Luiz Antônio de Souza (1 .981) . 
Kilton Alvim Xavier (1.984).. 
Moacyr Alvim Xavier (1.985). 
Agnello Teixeira 'de Siqueira (1.989). 
Roque Suzano (1.994). 
Francisco Maria da.Silva (1.999). 

Os títulos serão restituidos ao eleitor 
pessoalmente, ou a quem apresentar o 
recibo de que trata o n. 3 das Instru
ções, e disposto no § 5 o do a r t . 80 do 
Regimenot Geral. 
• Rio de Janeiro, 13 de setembro de 1934 
•— Pelo director, Oscar Lace Brandão. 

SEXTA ZONA ELEITORAL 

• O doutor Nelson Hungria Hoffbauer, 
juiz da Décima Zona Eleitoral do Dis-
tricto Federal, faz sober aos que o pre
sente edital virem que, de accordo com o 
a r t . 3 o, das Instrucções que baixaram 
com a resolução do Tribunal Superior 
de Justiça Eleitoral e publicado no Bo
letim Eleitoral n . 72, de 14- de agosto 
ultimo, dividiu os districtos de Lagoa, 
Copacabana e Gávea nas secções eleito
raes que se seguem, nomeados os pre
sidentes e supplentes que servirão nas 
mesas receptoras de votos das eleições, 
que se realizarão a 14 de outubro pró
ximo, dos membros da Câmara dos 
Deputados e da Câmara Municipal do 
Districto Federal: 

Presidente —. D r . Mario Guimarães 
Fernandes 'Pinheiro. 

1" supplente — Dr . Linneu de Paula 
Machado. 

2° supplente — Dr . Rubens Maximia-
TIO de Figueiredo. 

SEGUNDA SECÇÃO 

Local — Escola Cocio Barcellos (pavi
mento térreo, ala direita), rua Ipane-

- ma, esquina da ruâ**Copaçabana 
Presidente ,:— Dr . Francisco Constant 

de Figueiredo. 
1° supplente — Dr . Francisco . Bar

bosa de Rezende. 
2 o supplente — Dr . Luiz Caminha 

Sampaio. 

COPACABANA 

PRIMEIRA SECÇÃO 

Local — Delegacia Fiscal da Prefeitura 
Municipal, rua Barata Ribeiro 383 

' .,, ' TERCEIRA SECÇAO' 

Local — Districto da Limpeza Publica 
(sala da frente), rua Toneleros 260 
Presidente — Dr. José Maximiano 

Gomes de Paiva. -
I o supplente — Dr . José Menezes 

Franco. 
2 o supplente — Dr . Fernando Vidal. 

QUARTA SECÇÃO.. 

Local .— Escola Cocio Barcellos (pavi
mento térreo, ala esquerda), rua Ipa
nema, esquina.da rua Copacabana. 
Presidente — Dr. Gustavo Lessa. 
I o supplente — Dr. Alcides Pinheiro 

Marques Canário. 
2° supplente — D r . Eugênio de Fi

gueiredo Neiva 

QUINTA SECÇÃo 

Local — Agencia de Correios e Telegrá-
phos, rua Siqueira Campos, antiga 
Barroso, 115 
Presidente — Dr. Sylvio Martins Tei

xeira. 
I o supplente — Dr. Letacio Jansen 

Ferre i ra . * 
2 o supplente — Dr . Mario de Souza 

Carvalho. 

6EXT A SECÇÃO 

Local — Districto da.Limpeza Publica 
(sala dos fundos), rua Toneleros, 26Ò 
Presidente — Dr . Guilherme Estel-

lita. 
I o supplente — Dr. Eduardo Duvi-

vier. 
2 o supplente — Dr, José Belens de 

Almeida. 

\ SÉTIMA SECÇÃO 

Local — Escola Cocio Barcellos (pavi-
' menlo superior, ala direita), rua Ipa

nema, esquina da rua Copacabana 
Presidente — D r . Carlos Sussekind 

de Mejidonça. 
I o supplente — Dr . Raul. de Paula 

Lopes. 
2 o supplente — Dr. Fabricio Carneiro 

de Campos Ponce de Leon. 

OITAVA SECÇÃO 

Local — Escola Octavio Corrêa. (pavi
mento térreo), avenid.a Atlântica, 450 

' Presidente — Caetano Estellita Caval
cante Pessoa,. . 

I o , supplente ,— Dr . Fernando de Fa
ria. 

2° supplente — Dr. Mario dc Oliveira 
Rego, 

NONA SECÇAO 

Local — Escola Nascimento Silva, rua 
Barão da Torre, 90 

Presidente — Dr . Júlio de Oliveira 
Sobrinho. 

r supplente — Professor Raul Leitão 
da Cunha; 

2° supplente — Dr . Theodomiro Pen-
na Vieira'. • . 

DÉCIMA SECÇÃO 

Local — Escola Octavio Corrêa (pavi
mento superior, ala direita), avenida 
Atlântica, 450 

. Presidente —• Dr . Fernando Villela 
de Carvalho. 

I o supplente — Professor Oscar Cunha. 
2° supplente — Dr. Armando Leite 

Nogueira. 

DÉCIMA PRIMEIRA SECÇÃO-

Local — Escola Cocio Barcellos (pavi
mento superior, ala esquerda), rua 
Ipanema, esquina da rua Copacabana 
Presidente — Dr. Caníillo Raul Prates. 
1° supplente — Dr. Oscar Alves. 
2° supplente — Dr. Eduardo Reis da 

Gama. 

DÉCIMA SEGUNDA SECÇÃC' 

Local — Escola Octavio Corrêa (pavi
mento superior, ala esquerda), aveni
da Atlântica, 450 
Presidente — Dr. Alfredo Paulo Ew-

bank, 
1° supplente — Commandanle Silvino 

Frei re . 
2 o supplente — Dr. Augusto Vascou-

ccllos Júnior. 

LAGOA 

PRIMEIRA SECÇÃO 

Local — Escola Cesario Motta, rua M a 
cedo Sobrinho, 24 

Presidente — Dr. Gabriel Loureiro 
Bernandes. 

1° supplente — Dr. José Segreto. 
2° supxjlenle — Dr. Oswaldo Miranda 

Ferraz. . 

SEGUNDA SECÇÃO 

Local — Departamento de Estatística 
^ (Avenida Pasteur, 404) 

Presidente — Dr. Emmanuet Sodré. 
I o supplente — Dr , Tude Neiva de 

Lima Rocha. 
2* supplente — Dr. Léo d'Affonseca. 

TERCEIRA SECÇÃO 

Local — Escola Minas Geraes, Avenida 
Pasteur, 433 

Presidente — Dr . Elmano Gomes Car-
dim. 

I o supplente — Dr . João Barbosa dc 
Almeida Portugal; 

2° supplente — Capitão tenente Brau-
lio Gouvèá. 

QUARTA SECÇÃO 

Local — Escola Joaquim Nabuco,. rua 
General Severiano, 152 (saía da frente) 

Presidente — Dr. Arthur Palmeira 
Ripper. 

V supplente — Dr . José Almeida de 
Souza Lopes. 

2° supplente — Dr, Clovis Dunshee 
de Abfanches, 
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QUINTA SECÇÃO 

Local — Escola Sarmiento, rua Arnaldo 
Quintella, 63 

Presidente — Dr. Álvaro Mariz de 
BaiTOs e, Vaseoncellos. 

1* supplente — D r . Mario Bulhões 
Pedreira. 

2 o supplente — "Virgílio Cláudio da 
Silva. 

• / 

SEXTA SECÇÃO 

Local — Escola Marechal Hermes, rua 
Martins Ferreira," 72 

Presidente — Dr. Plácido de Sá Car
valho , 

I O supplente — Dr. Aehilles Bevila-
tnia. 

•2o supplente — Dr. Joaquim Bueno 
Brandão, 

.SÉTIMA SECÇÃO 

Local — Posto da Superintendência da 
Limpeza Publica, rua General Poly-
doro. 
Presidente — Dr. Roberto Lyra. 

' 1° supplente — .Dr. Álvaro de Souza 
Macedo. 

2 o supplente — Dr. João Stoll Gon
çalves. 

OITAVA SECÇÃO 

Local — Escola Joaquim Nabuco (sala 
dos fundos), rua General Severiano, 

. rn. 152 
Presidente — Dr. Alfredo Loureiro 

fíGriictrclss» f 
•• 1° supplente — Dr. Alcides Bezerra 
Cavalcanti. 

2° supplente Dr. João Olavo da 
Rocha e Silva. 

NONA SECÇÃO 

Local — Escola Basilio da Gama (pavi
mento superior, sala da frente), rua 
São Clemente, em frente á rua Bam-' 
bina 

"Presidente — Dr. João Coelho Branco. 
I o supplente — Dr. José de Souza 

Lima' Rocha. 
2° supplente — Capitão de eorveta Sa-

lalino Coelho. 

DÉCIMA SECÇAO 

Local — Escola.Basilio da Gama (pavi-r 
mento superior, sala dos fundos, á di 
reita) , rua São Clemente, em frente á 
rua Bambina 
Presidente '— Dr. Bernardo Piffero; 

.1° supplente — Dr. Virgílio Antônio. 
2° supplente — Dr. Eduardo Trin

dade. / 

GÁVEA 

PRIMEIRA SECÇÃO 

Local — Escola Manoel Cícero, (sala 4°), 
praça Santos Dumont, 86. 

Presidente — Dr. Nilo Carneiro Leão-
de Vaseoncellos. 

I o supplente —• Dr. Raphael Pinheiro. 
. 2° supplente — Dr. Fábio Crissiuma 

<ie Oliveira Figueiredo. 

SEGUNDA SECÇÃO' 

Local — Escola Manoercicero (saía 6) , 
praça Santos Dumont, 86 

Presidente — Dr. Joaquim Mandim 
Fi lho. 

I o supplente — Dr. Heitor Lima. 
2" supplente ~ Dr. Rodolpho Abreu 

Filho 

TERCEIRA SECÇÃO 

Local — Delegacia Fiscal dã Prefeitura 
Municipal, rua Jardim Botânico, 175 
Presidente — Dr. Epitacio Pessoa Ca

valcanti de Albuquerque, 
IO . supplente — Dr. Francisco Jardim. 
2 9 supplente — Dr.. Edgardo Castro 

Rabello. 

QUARTA SECÇÃx» . • 

Local — Escola Luiz Delfino, rua Mar-
quez de São Vicente, 238 

Pres iden te— D r . Luiz Lyra. 
1° supplente — Dr. Edgard de Oliveira 

Lima. 
2" supplente — Dr. João José de Mo

raes, 

QUINTA ^SECÇÃO 

Local — Escola Júlio de Castilhos (sala 
4) , praça Santos Dumont, 96 

Presidente — Dr, Alfredo Valdetaro 
da Silva. 

•1° supplente — Professor Hahnemann 
Guimarães. 

2* supplente — Dr. Álvaro Cumplido 
de SanfAnna. 

SEXTA SECÇÃO 

Loal — Escola Júlio de Castilhos (sala 
5), praça Santos Dumont, 96 

Presidente — Dr. Cláudio Collares 
Moreira. 

I o supplente — Commandante Escula-
pio de Paiva. 
- 2° suppfente — Commandante Lúcio 

Martins Meira. 

SÉTIMA SECÇAO 
I 

Local — Escola Manoel Cicero (sala 8), 
praça Santos Dumont, 96 

Presidente — Dr. Oito Prazeres. 
1° supplente — Dr. René Nunes Gal-

vão. 
2 o supplente — Dr. Victor Cabral 

Teive. 
Dado e passado nesta Capital F e 

deral, aos 14 de setembro de 1934. Eu, 
Elisa Rosalia de Villeroy, escrivã, o da-
ctyiographei, — O juiz,, Nelson ãimgria 
Eoffbauer. 

SÉTIMA ZONA ELEITORAL 

O doutor Antônio Rodolpho Tòscano 
.Espinoía, juiz de direito da Sétima Zona 
Eleitoral do Districto Federal: 

Faz saber aos que o presente edital 
virem que, de accordo com a- circular 
n . 77 e ar t . 3 o, das Instrucções baixadas 
pelo Egrégio Tribunal Superior de Jus 
tiça, dividiu os districtos municipaes da 
•Sétima Zona' Eleitoral em 33 (trinta e 
tres) secções, designando, para funccio-, 
narem nos seguintes locaes, nomeando 
os respectivos presidentes, l ° . e 2° sup-
plentes das mesas receptoras: 

, ' SANT'ANNA -

PRIMEIRA SECÇÃO 

Presidente —? Dr. Gastão da Cunha 
Bahiana. , 

1° supplente — Dr. Stelio Bastos 
chior. 

2° supplente •— Américo Lepouflê 
Azevedo. -

SEGUNDA SECÇÃO ' 

Escola Benjamin Constant (ala esquer-
' da), frente, praça 11 de Junho 
Presidente — Dr. Carlos de Azevedo 

Silva. . . 
I o 'supplente — Dr. Nestor Massena. 
2 o supplente — Commandante Jorge 

Dodsworth Martins. 

TERCEIRA SECÇÃO 

Archivo Nacional — Saguão (lado es
querdo), praça da Republica 

Presidente — Dr. Nicolau Tolentino 
Gonzaga. 

1° supplente — Dr. Hélio Gomes Pe
re i ra . -

2° supplente — Dr. Roberto Monteiro 
Leão de Aqüino." ' ' 

. QUARTA SECÇÃO 

Delegacia Fiscal da Prefeitura, praça 
da Republica, 139 

Presidente —r Dr. Lino Neiva de Sá 
Pereira . . ' ' 

1" supplente.— Dr. Fenelon Bomilcar 
da Cunha. • 

2" supplente — Dr. Gastão de Azevedo 
Villela. 

QUINTA SECÇÃO 
V 

Escola Benjamin Constant (ala 'direi ta) , 
fundo, praça 11 de Junho 

Presidente — Dr. Carlos Manoel de 
Araújo. 

1" supplente — Dr. Fábio Leonel de 
Rezende. 

2" supplente — Dr. Lauro Andrade do 
"Valle. • ' ' ' 

SEXTA SECÇÃO 

Departamento Nacional de Educação — 
Rua Moncorvo Filho, 8; sobrado 

Presidente — Dr. Estacio Corrêa de. 
Sá e Benevides. 

1° supplente — Dr. Ornar Dutra. 
2 o supplente — Dr. José Agostinho 

Vasques de Frei tas . 

SÉTIMA SECÇÃC 

Almoxarifado da Inspectoria de Águas e ' 
Esgotos, rua Frei * Caneca, 1Í2 

Presidente — Dr. Optato Nehemias 
Eustachio Carajuru. 

I o supplente — Dr . Asterio Campos. 
2 o supplente — Everaldo da Costa 

Monteiro. 

OITAVA SECÇÃO 

Serviço de. Fiscalização do Leite, ' rua 
Frei Caneca, 139 

Presidente — Dr. João Lyra. Filho. 
I O supplente — Dr. Adolpho Murtinho. 
2 o supplente — Dr. Romeu de Souza 

Carvalho. 

NONA SECÇÃO X , 

Estação Central da Limpeza Publica, rua 
Frei Caneca, 42 

Escola Benjamin Constant (ala direita), Presidente — Dr. Waldo Carneiro 
frente, praça 11 de Junho- Leão de Vaseoncellos. . 
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1° supplente — Dr. Mario da Silveira 
Reis. 

2 o supplente — Dr. Luiz de A, Por»* 

DÉCIMA SECÇÃO 

Prefeitura Municipal — Saguão (lado 
direito), praça da Republica, 140 

' Presidente — Dr, Maurício Eduardo 
Accioli Rabello. 

1° supplente — Dr. Roverbal Cordeiro 
de Far ias . 

2 o supplente — Dr. Armando Martins 
de Frei tas . 

DÉCIMA PRIMEIRA SECÇÃO 

Prefeitura Municipal — Saguão (lado 
esquerdo), praça da Republica, 140 
Presidente — Dr. José Carlo3 de Ma

tos Peixoto. 
I o supplente — Dr. Thomaz José de 

Gusmão Júnior . 
2° supplente ••— Dr. José Alves de 

Oliveira Fi lho. , 

DÉCIMA SEGUNDA SECÇÃO 

Escriptorio da garage da Limpeza Pu
blica, rua Moncorvo Filho 

Presidente — Dr. Salvador Tedô3co 
Jún ior . 

I o supplente — Dr. José de Freitas 
Machado. 

2 o supplente — Dr . Bartholomeu de 
Sá e Souza. 

DÉCIMA TERCEIRA SECÇÃO 

Escola Benjamin Constant (ala esquer
da) , fundos, praça 11 de Junho 

Presidente — Dr . Adaucto Lúcio Cari 
doso, 

1° supplente — Dr. Fernando de Sou-
2a Castro. 

2 o supplente — Dr. Mario Martins de 
Mello. 

DÉCIMA QUARTA SECÇÃO 

Conselho Nacional do Trabalho, praça 
da República 

i Presidente — Dr. Heitor Bracet. 
! 1° supplente — Dr. Alair Accioli An
tunes . 

2° supplente — Dr. Arthur Ribeiro 
Júnior. 

DÉCIMA QUINTA SECÇÃO 

Superintendência do Ensino Secundário 
rua Moiieorvo Filho, 10 

Presidente — .Dr. Cláudio Dubeux 
Collares Moreira. 

I o supplente — Dr, Sydney Haddock 
Lobo. 

2 o supplente — D r . Renato de Vas
eoncellos Lessa. 

DÉCIMA SEXTA SECÇÃO 

Inspeetoria de Hygiene Industrial, rua 
Moncorvo Filho. 6 

Presidente — Dr. Octavio Pimervtel do 
Monte. 

V supplente — Dr . João Dias de' 
Paiva. 

2 o supplente — Dr. Nicolau Cianeio. 

y DÉCIMA SÉTIMA SECÇÃO 

Fiscalização do Serviço de- Odontologia, 
praça da Republica, 141-A 

Presidente — Dr. Mansuelo Bernardi. 

1° supplente — Dr. Antenor Reis de 
Assis. 

2" supplente — Dr. Felippe Jacob. 

DÉCIMA OITAVA SECÇÃO 

Arehivo Nacional — Saguão (lado di« 
reito), praça da Republica 

Presidente — Dr. João- Aleides Ba 
zerra Cavalcante. 

1° supplente — Nelson Carlos de Mello 
e Souza. 

2 o supplente — Dr. Odilon Duarte 
Baptista. 

ESPIRITO SANTO 

PRIMEIRA SECÇÃO 

Delegacia Fiscal dá Prefeitura, rua Ma
chado Coelho, 32 

Presidente — Dr. Ricardo de Almeida 
Rego. 

I o supplente — Dr. Cláudio da Costa 
Ribeiro. 

2' supplente —. Dr. Luiz Gonzaga de 
Mello., 

SEGUNDA SECÇÃO 

Deposito Municipal, rua Machado Coe
lho n , 124 

Presidente — Dr. Frederico da Silva 
Ferre i ra . 

1* supplente — Dr... Oscar , Castilho 
Daltro. 

2 o supplente — Dr. Sebastião Moreira 
de Azevedo. 

TERCEIRA SECÇÃO ' 

Escola Publica Luiz de Camões, r ua Dr. 
Carmo Netto 60, sobrado (parte- da 

, frente) 
Presidente. — Dr. Eurico da Rocha 

Portella. 
1° supplente — Dr. Numeriano Cor

rêa de Mello. ' 
2a supplente — Dr. Adaucto Coelho de 

Rezende. 

. QUARTA SECÇÃO 

Escola Publico Luiz,de Camões, rua Dr. 
Carmo Netto 60, sobrado (fundos) 
Presidente — Dr. Raul Gomes de Mof-

tos. 
1* supplente — Dr. Gualter Adolpho 

Lute . 
2° supplente — Dr, Carlos Lessa de 

Vasc.oncellos. 

QUINTA SECÇÃO 

Departamento de Educação (ala direi
ta) , térreo, largo do Estacio de Sá, 
esquina da rua São Ghristovã.o 
Presidente — Dr. Belrniro Bretas. 
1° supplente — Dr. Oswaldo Murgel 

de Rezende. 
2 o supplente — Dr. Isidoro Campos 

Filho, 

BEXTA SECÇÃO 

Departamento de Educação (ala direita), 
sobrado, largo do Estacio de Sá, es-
Quina da rua São Christovão 
Presidente —, Dr. Adolpho Gigliotti. 
I o supplente —- Dr. José Marianao 

Carneiro da Cunha Fi lho. 
2' supplente — D r . Álvaro Barbosa 

Rodrigues Pereira . 

SETÍMÃ SECÇÃO 

Departamento de Educação (ala esquer
da) , térreo, largo; do Estacio de Sá, 

esquina da rua São Christovão 
Presidente — Dr. Otto Prazeres. 
I o supplente — Pr . Cineinato de M,a* 

galhães Frei tas . 
2" supplente — Dr. Antenor da Fon

seca Rangel Fi lho. 

OITAVA SECÇÃO 

Departamento de Hducaeão (ala esquer
da), sobrado, largo do Estacio de Sá, 
esquina da rua São Christovão 
Presidente — Dr. Raul Caracas. 
I a supplente — Dr. ' Antônio da Silva 

Maia Fi lho. 
2° supplente — Ássuero Espinheira, 

NONA SECÇÃO 

Escola José Pedro Varella (ala direita), 
frente, rua São Christovão, 18 

• Presidente — Dr. Jorge de Godoy. 
1° supplente — Dr. Aloysio Francisco 

üe Castro. •* 
2* supplente — Dr. Livio de Araújo 

Porto. 

' DÉCIMA SECÇÃO 

Escola José Pedro Varella (ala direi ta) , 
fundos, rua São Christovão, 18 

Presidente — Dr, José Maria da Silva 
Rosa Júnior . 

1° supplente — Antenor dos Santos 
Fagundes. 

2° supplente — Dr. Luiz Antônio Mon
teiro Lindenberg. 

DÉCIMA PRIMEIRA SECÇÃO 

Escola José Pedro Varella (ala esquer
da), frente, rua São Christovão, 18 
Presidente — Dr. Maurício João Bar-

balho üc-hôa Cavalcante. 
1" suppleníe — Dr. Augusto Neiva de 

Sá Pereira. •• • 
2° supplente — Dr. Adelstano' Soares 

de Mattos Porto d'Ave. 

DÉCIMA SEGUNDA SECÇÃO 

Escola José Pedro Varella (ala esquer
da), fundos, rua São Christovão, 18 
Presidente — Dr. Augusto Casar Lobo, 
1° supplente — Dr. Máximo Mac-am-

bira Monte-Flores. 
2° supplente — Dr. Augusto Vaseon

cellos Júnior . 

GAMBOA 

PRIMEIRA SECÇÃO 
i 

Escola Publica José Bonifácio (ai a d i 
reita), rua da Harmonia, 80 

Presidente — Dr. Oscar Francisco de 
Frei tas . 

V supplente — Dr. Oscar Corrêa dos 
Santos. 

2° supplente — Dr. Antônio Souto 
Gastagaiao. 

SEGUNDA SECÇÃO 

Delegacia Fiscal da Prefeitura, rua 
Bento Ribeiro 

Presidente — Dr. Sylviò Leão Tei
xeira. 

I o supplente — Mario Antônio Fe r 
reira.-

2" supplente — Luiz Oudím Seabrá. 

TERCEIRA SECÇÃO 

Escola Publica José Bonifácio (ala es
querda), rua da Harmonia, 80 

Presidente — Dr. Paulo de Lyra Ta
vares.; 
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I o supplente — Dr. Albreto Ferreira 
de Abreu Fi lho. 

.2° supplente — Dr. Adolpho" Baptista 
ISíogueira. 

Dado e passado, nesta cidade do Rio 
de Janeiro, aos quatorze dias do mez de 
setembro do anno de mil novecentos e 
trinta e quatro. Eu, Ivane Evaristo de 
Oliveira, pelo escrivão, subscrevo. — 
Ivane Evaristo de Oliveira. — Antônio 
Rodolpho Toscano EspiiwJ^. 

DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

Para conhecimento dos eleitores e 
cumprimento do disposto no a r t . 47, 
§ 4 o, do Código Eleitoral declaro que: 
não poderão votar todos os cidadãos 
transferidos de outras regiões para esta 
Capital, e que pediram suas transferen
cias depois do dia 14 de julho próximo 
passado para esta Zona Eleitoral. 

Acham-se nesta situação os seguintes 
eleitores: 

•1. Armando Braga Dias da Costa —• 
Meyer, t i t . n . 5 . 

21 Antônio Dutra Barroso — Meyer, 
t i t . n . 1.191. 

3 . Alcides de Paiva Porto —'• Meyer, 
t i t . n . 1.283. 

4 . Luiz de Castro Vaz' Lobo Câmara 
Leal — Meyer, t i t . n . 1.344. 

5 . Salvador Cotrin Carijd — Inhaúma, 
t i t . n . 2.115. 

,6.- Jeronymo de Araújo '— Meyer, t i 
tulo n. 2.332. 

7. Antônio de Sousa P i n t o — Meyer, 
t i t . n . 3.089. 

8. Oldemar Travassos da Cunha Telles 
— Meyer, t i t . n . 3.633. 

9 . Virgílio Ovidio Pereira da Costa — 
- ; Meyer, t i t . n . 3;904. 

10. Amadeu Ferreira Sarango — Meyer, 
t i t . n . 4 .001. 

•11. Ambrosino de Almeida Nascimento 
— Meyer, t i t . n . 4 .011 . 

.Rio, 15 de setembro de 1934. — Ed
mundo de Oliveira Figueiredo, juiz. 

DÉCIMA SEGUNDA ZONA ELEITORAL 

O doutor Antônio Carlos Lafayette de 
Andrade, juiz da Décima Segunda Zona 
Eleitoral: 

Faz saber aos interessados que foram 
assim constituídos e localizadas as se-
cções eleitoraes que deverão funccionar 
na alludida zona, por occasião do pleito 
a realizar-se no dia 14 de "outubro pró
ximo: 

PIEDADE 

PRIMEIRA SECÇÃO 

Posto da Limpeza Publica — Rua Ma
noel Víctoriho, 46 

Presidente — Dr. Francisco de Moura 
Horta Barbosa." 

1° supplente. — Dr. Miguel. Timponi, 
•2° supplente — Dr. Heitor Garrilho. 

SEGUNDA SECÇÃO 

Agencia da Prefeitura (Delegacia F i s 
cal) — RuaXElías da Silva, 21 

Presidente — Dr. Cândido dò Oliveira 
Fi lho . 

I o supplente — Dr. Octavio de Cher-
mont Royaí. 

2 O supplente — Dr. Nilo Leão de Vas
eoncellos, 

" TERCEIRA SECÇÃO 

Escola- Publica — Rua Assis Carneiro, 
n . 169 

Presidente — Dr. Lafayette Silveira 
Martins Rodrigues Pereira. ' 

1° supplente — Dr. ;Sylvio Abreu Fia
lho. 

2° supplente — Dr. Silvus Martins. 

QUARTA SECÇÃO 

Escola Publica — Rua Almeida No
gueira, 27 

Presidente — Dr. Kermono Villemor 
do Amaral. 

I o supplente — Dr. Hemeterio Fer 
nandes de Queiroz. 

2° supplente — Dr. Lucilio Torres. 

QUINTA SECÇÃO 

Escola Publica — Rua Almeida No
gueira, 27 

Presidente — Dr. Ornar Dutra . .'• 
I o supplente — Dr. Oscar Corrêa dos 

Santos. 
2 o supplente —- Dr. Iberè de Abreu 

Martins. 

SEXTA SECÇÃO • 

Escola Publica — Rua da Capella, 28 
Presidente — Dr. Edgard de Castro 

Barbosa. 
I o supplente — Dr. Domingos de Me

nezes. 
2" supplente — João Baptista. ' 

SÉTIMA SECÇÃO. 

Quarta Divisão — Directoria de Obras 
e Viação — Rua Elias da Silva, 21 v 

Presidente — Dr . Oswaldo de Re
zende. ' 

1" supplente — Dr. Djalma Maia. 
2° supplente —-Dr. Edmundo de Al

meida Rego FilEto. 

OITAVA SECÇÃO 
• * 

Escola Publica — Rua da Capel.la, 28 
Presidente — Dr. Radagazio Muniz 

Fre i re . ' 
1° supplente — Dr. Eduardo Gurget 

do Amaral. 
2.° supplente — Dr.- Mario Bittencourt 

Sampaio. 

NONA SECÇÃO • 

Escola Publica — Rua Assis Carneiro 
n . 129 

. Presidente — Dr. Antônio Mauricio 
do Lago. 

1° supplente — Dr. José Luiz de 
Araújo. 

2° supplente — Pericles Augusto Cor
rêa de Araújo. . , -

DÉCIMA SECÇÃO 

Agencia da Prefeitura (fundos) — Rua 
Elias da Silva, 27 

Presidente — Dr. Álvaro Bernardes. 
1° supplente — Dr. Garlos de Oliveira 

Fre i re . . 
2° supplente — Lourerieo Simões. 

DÉCIMA PRIMEIRA SECÇÃO 

Escola Publica — Rua Duarte Teixeira 
n . 15 

Presidente — Dr . José Raphael de 
Azevedo. 

I o supplente — Dr. Lafayette Sto-
ckler. 

2° supplente — Dr . Vicente Gallo.. 

DÉCIMA SEGUNDA SECÇAO > « -

Escola Pnbdlica — Rua Nerval de Gou-
. vêa, 239 

Presidente —. Dr . Luiz Carlos Pratt i 
de Aguiar. 

I o supplente — Dr. Olavo Canavarro 
Pereira. 

2 o supplente .— Dr, Domingos Alves 
Guimarães. 

DÉCIMA TERCEIRA SECÇÃO 

Escola Publica — Rua Vital, 54 
Presidente — Dr. Leão Caçador. 
I o supplente — Dr . Mario Octavio 

Carnaval. 
2 o supplente — Kuron de Souza Mei-

relles. 

DÉCIMA QUARTA SECÇÃO 

Escola Publica (fundos) — Rua Vital 
n . 54 

Presidente — Dr. Oscar da Cunha. 
1° supplente — Dr. Attilio Carlos 

Peixoto. * # 

2 o supplente — Cícero de Magalhães. 

DEQIMA QUINTA SECÇÃO 

Escola 15 de Novembro (Secretaria)' 
— Rua Clarimundo de Mello, 847 
Presidente — Dr . Antônio Carneiro 

Leão. 
. I o supplente —• Dr. Ary Borges Fortes. 

2° supplente — José de Alvarenga 
Bello. 

DÉCIMA SEXTA SECÇÃO 

Escola Publica (frente) — Rua Silva 
Gomes,. 55 

Presidente — Ayres Pinto de Miranda 
Montenegro. . . 

I o supplente — Ari os to Bezerra da 
Rocha Moraes. 

2° supplente — Sylvio Pereira ' da 
Cruz . - • ' ' . . 

PENHA 

PRIMEIRA SECÇÃO 

Delegacia Fiscal' 'da Prefeitura — Rua 
Nicarágua, 64 

Presidente — Dr. Benjamin do Monte. 
, 1" supplente — Dr. Sylvio Capanema 

de Souza. 
2 - s u p p l e n t e — Dr. Sebastião GLV 

racy do Amarante. 

SEGUNDA SECÇÃO 

Posto da Limpeza Publica (sala da fren
te) —: Rua Philomena Nunes, 349 

Presidente — Dr. João Pedro dos San
tos . 

1" supplente — D r : Carlos Lisboa. 
2 o supplente — Dr. Raul Penido F i 

lho. 

TERCEIRA SECÇÃO 

Escola Publica — Estrada Vicente de 
Carvalho (Circular da Penha) 

Presidente — Dr . Alceu Mario de Sá 
Fre i re . ~ v _ 

. I o supplente — Dr.. Carlos Paulo Be-
lache. 

2° supplente — Joaquim de Andrade 
Santos, • ' 
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QUARTA SECÇAO 

Escola Publica —r Rua Leopoldina Rego 
!< n . 520 
Presidente — Dr. Francisco de Salles 

Malheiros. 
1° supplente — Dr. Gabriel Vianna. 
2 o supplente — Dr. Jorge Silveira 

Martins Ramos 

QUINTA SECÇÃO 

Escola Publica (ala direita) — Rua An
dré Pinto, 27 e 31 

Presidente — Mario Soares Pereira. 
1° supplente — Dr. Arthur Pereira da 

Motta. 
2" supplente — Dr. Ivan Pinheiro de 

Oliveira Lima. 

SEXTA SECÇÃO 

Escola Conde de Agrolongo (térreo, ala 
direita) — Rua Conde de Agrolongo, 
n , 41 
Presidente — Dr. Walfrido- Bastos de 

Oliveira Fi lho, 
I o supplente — Dr. José Paulo Fer

reira . 
2" supplente — Antônio Gomes de 

Castro Blurillo 

SÉTIMA SECÇÃO 

Escola Conde de Agrolongo (térreo, ala 
esquerda) — Rua Conde de Agrolon
go, 41 

Presidente — Dr . Antônio Luiz de 
Castro Barbosa. 

1° supplente — João Garcia de Al
meida Júnior . 

2 o supplente — Dr. Artidonio Pam-
plona. 

OITAVA SECÇÃO 

Escola Conde de Agrolongo (1° andar, 
• ala esquerda) - r - Rua Conde de Agro

longo, 41 
Presidente — Paulo Canongía. 
1° supplente — Dr. Guilherme Pas

tor . 
2° supplente — Belmiro da Silva Cam

pos. 

NONA SECÇÃO. 

Escola Conde de Agrolongo (1° andar, 
sala da frente) — Rua Conde de Agro
longo, 41 
Presidente — Dr . Eugênio Ferreira. 
I o supplente — Dr. Helvécio Penna. 
2° supplente — Waldemar Nogueira. 

DÉCIMA SECÇÃO 

Escola Publica (térreo, ala esquerda) — 
Rua André Pinto, 21 e 31 

Presidente — Dr. Alceste de. Freitas 
Coutinho. 

1° supplente — Dr . Luiz Nascinr 
Gurgol. 

2 o supplente — Guilherme Bolaro. 

IRAJA' 

PRIMEIRA SECÇÃO 

Delegacia Fiscal da Prefeitura — nua 
Plinjo de Oliveira, 13 

Presidente — Dr . Augusto Cezar 
Bojsson. 

i° supplente — Dr. J . H. Sá Leitão. 
2° supplente — Dr. João Pontes de 

Carvalho. 

SEGUNDA SECÇÃO 

Escola Publica — Rua dos Romeiros, 42 
Presidente — Dr. Alberto Barbosa de 

Magalhães. 
1° supplente — Dr. Herculano Santos 

Vergolino. 
2 o supplente — Paulo Frumencio Pe-

reiral 

TERCEIRA SECÇÃO 

Escola Publica — Rua dos Romeiros, 42 
Presidente — Dr. Roberto Carnaval. 
1° supplente — Dr. Raphael Quintani

lha Júnior. 
2° supplente — Dr. Sylvio e Silva. 

Dado e passado, nesta Capital Fe
deral, aos 14 dias do mez de setembro de 
i934. — Antônio Caff.os Lafayette de 
Ándrada. 

EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS 
.(Decretos ns± 22^168, de 6 de dezembro de 1932 « 34..129, d« 1S 

de abril de 1984) 

Terceira Circumscripção 

DÉCIMA ZONA ELEITORAL 

(Districtos inunicipaes de São Christovão e Engenho Novo) 

Juiz — Dr. Antônio "Vieira Braga 

De ordem do Dr. Juiz eleitoral da 10 a Zona da 3 a Cir
cumscripção, do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que foram mandados expedir pelo 
Dr. juiz os títulos eleitoraes dos seguintes cidadãos: 

54. Benedicto Damazio (55), filho de João Damazio e de 
Hypolita Amancia % a r i a da' Conceição, nascido 
a 3 de janeiro de 1903, no Districto Federal, resi
dente á rua Laurindo Filho n . 139, funccionario 
municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo, (Qualifi
cação requerida, n . 6.888, 8 a zona, 'antiga.) 

5 5 . Waldemar P in to 'de Abreu (56), filho de Francisco 
Feliciano de Abreu e de Felismina Pereira de 
Abreu, nascido a 7 de fevereiro de 19Ò3, em Mon
te Alegre, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Barão de Mesquita n . 193, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal .de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
n . 10.146, 6 a zona, antiga.) 

50. Octavio José de Souza (57), filho- de Manoel José de 
Souza e de Lúcia Carvalho de Souza, nascido a 
20 de fevereiro de 1909; no Districto Federal, r e 
sidente á rua São Roberto n . 15, sobrado, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida, n . 6.043, 4 a zona, antiga.) 

57. Salvador Lincoln (58), filho de Manoel Gomes Lincoln 
c de Theodora Francisca Lincoln, nascido a 6 de 

< 

agosto dé 1901, no Districto Federal, residente d 
rua Felix da Cunha n . 112, casa 5, funccionario 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida, n . 6.233, 4 a zona, antiga.) 

58. José Gabriel de Azeredo Coutinho (59), filho de F ran - . 
cisco de Azeredo Coutinho Ollevant e d e ' E r m i -
nia Ollevant, nascido a 24 de novembro de 1888, 
em Barbacena, Estado de Minas Geraes, residen
te á rua Barão do Bom Retiro n* 491, escrevente 
juramentado, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida, n . 5.379, 6 a zona, antiga.) 

59. Yictor Manoel de Castro (60), filho de Manoel Antô
nio de Castro e de Maria de Jesus Castro, nascido 
a 31 de janeiro de 1866, em Paranaguá, Estado 
do Pará, residente á rua 24 de maio n . 274, por
tuário, aposentado, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo. 
;(Qualificação requerida, n . 6 . 4 0 5 , 6 a zona, an--
t iga.) 

60. Maria José dc Souza (61), filha de Manoel José do 
Souza e de Luzia Carvalho de Souza, nascida a 
15 de junho de 1911. -no Districto Federal, resi
dente á rua S. Roberto n. 15, sobrado, commer
cio, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação ' r c -

,querida, n. 6.286, 4 A zona, antiga.). 
61 . Geraldo Lopes Ribeiro (62), filho de José da -Silva' 

Ribeiro e de Eudovires, Lopes Ribeiro, nascido a 
28 de novembro de 1904, no Estado de S, Paulo, 
-residente á rua Bomfim n . 230, pintor, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, n. 7.471, 
5 a zona, antiga.) 

62. Álvaro José Lisboa (63),.filho de Henrique" José Lis-
. boa e de Laurinda Dias Lisboa, nascido a 19 de 

fevereiro de 1900, no Districto Federal, residente 
à rua. Gonçalves n . 38, official de Justiça, can
sado, com domicilia eleitoral no, districto muni
cipal de Engenho Novo,. (Qualificação requerida, 
n , 7,343, 2 a zona), sa t iga. ) 
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03 . Álvaro Adolpho de Oliveira, (64), filho . de Gustavo 
Adolpho de Oliveira e dé,.Joanna Francisca de 
Oliveira, nascido a 13 dó setembro de 1912, no 
Districto Federal, residente á rua ; Nogueira da 
Gama n . 37, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Christovão. 
((Qualificação requerida, n . 7.283; 5 a zona, an
tiga,.) 

04. Ernesto da -Silva Saramago (65), filho de,.-Baltliazar, 
da Silva Saramago e de Luiza Leite da Silva, nas 
cido a 8 de março de 1913, no Districto Federal, 
residente á rua; Villeta n . 13, casa 1, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de S." Christovão. (Qualificação r e q u e - ' 
rida, n . 7.983, 5 a zona, antiga.) 

65. Irene Teixeira (66), filha de Antônio Rodrigues Teixei
ra e de Anna Coral Teixeira, nascida a 9 de abril 
de 1913,'rio Districto Federal, residente á rua ,de 
S.. Christovão n . 519, estudante,-solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de' São 
Christovão. (Qualificação requerida, n.-','0.499, 
5 a zona, antiga.) . 

66. Jayme Antônio de Castro (67), filho de José Joaquim 
de Castro e de Delphina Ferrei ra de Castro, nas
cido a 31 de março de 1915, no Districto Federal, 
residente a avenida Democráticos n . 686, operá
rio, solteiro, com, domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novol (Qualificação r e 
querida, n . 9.899, 7 a zona, antiga.) 

.67. Judith Pereira Cardoso (68), filha de r Marcai Joaquim 
Cardoso e de Etelvina Pereira Cardoso, snascida 
á 27 de agosto á&^íÇllZ, em Florianópolis, Esta
do de Santa Catharina, residente á rua Carolina 
Santos n . 11, sobrado, Meyer, dactylographa, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida; n . 10.164.) 

68 . Adelba Cardoso (69), filho de Marcai Joaquim Cardoso 
e de-Etelvina Pereira Cardoso, nascido a 15 de 
agosto, de 1911; em Florianópolis, Estado de 
Santa Catharina, residente & rua*Carolina ; San
tos n . 11, sobrado, Meyer, comimerció, solteiro, 
com domicilio eleitoral no- districto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação requerida, n u 
mero 10.158, 6 a zona ant iga.) 

9S. Docelino Halle (70), filho de Alfredo Halle e de Rosa 
Coutinho Halle, nascido a 14. de agosto de 1911, 
no Districto Federal, residente & rua Olga nu 
mero 73, Bomsuccesso, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto -municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, nume
ro 9.556, 7 a zona ant iga.) 

89,.Euclyíles de Aguiar Merodio (71), filho de José 
. Merodio e de Thereza Ighacia de Aguiar, nas 

cido a 21 de murço de 1909, nó Districto F e 
deral, residente á rua Vieira" Fer re i ra n . 7 4 , 
Bomsuccesso, motorista, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida, n . 9.738, 7 a 

' zona antiga . )" - . " • 

',70. Manoel. Circuncisao do Sacramento (72),, filho de 
Manoel Circuncisão do Sacramento é de Erme-
hnda Sacramento da Silva, nascido a 16 de fe-~ 
vereiro de 1910,- no Districto Federal, residente 
á. rua. Bella n . 40, guarda sanitário, solteiro, 
cóm, domicilio eleitoral nó districto municipal 
de São Christovão. (Qualificação requerida, nu 
mero 6.692, 5 a zona ant iga.) 

'M. Theophilo Pereira Affonso (73),' filho de José - P e - . 
reira-Affonso e de Maximiana Mesquita, nasci
do a 20 de outubro de 1910, no Districto F e -

' deral, residente á ruavGeneral Pedra n.; 351-A, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Quali
ficação requerida, n . 6 .234,-4 a zona ant iga.) 

•7.2. Junia .i-enosa da Paixão (74), filha.,,de Leopoldo Alves 
Feitosa e de - Gabriela de Araújo Feitosa,, nasci
da a 21 de janeiro de 1911, no Districto Federal, 

Setembro de ,1934 

residente á rua Leite Ribeiro n . 12, modista, 
casada, com domicilio' eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida, n . 11.578; 6 a zona antiga.) > 

7 3 . Jorge Hamaty (75), filho de Esperidião Hamaty*o 
de. Marianà Hadaimé, nascido a 3 de outubro de 
1910, no Districto Federal, residente á Estrada 
do Porto d-e Inhaúma n . . 330,- Bomsuccesso, 
comtoerció, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida, R . 9.448, 7 a zona ant iga.) 

74. Oswaldo Jalluzi (76), filho de Antônio Jalluzi e de 
Angelina Lassalvea, nascido a 31 de outubro de 
1912, em Santos, Estado de São Paulo, residente á 
Avenida-Londres n> 41, Bomsuccesso, commercio, 
solteiro; com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque-* 

. rida, ri. 9.980, 7 a zona antiga.) 
"ió. Wanderlino de Carvalho Botica (77), filho de Mario 

José de Carvalho Botica.e de Lydia da Rocha Car
valho, nascido a 20 de julho de 1887, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Cândido Mendes 
3 . 18, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo. (Quali
ficação requerida, n . 1.032, 2 a zona an t iga . ) ' 

76. Ary Paim (78), filho de Oscar Paim e de Amelia'Duarte 
Paim, nascido a 24 de maio de 1898, no Districto 
Federal, residente á rua Bomfim n . 89, commer-
iio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão'. (Qualificação r e 
querida, n . 7.987, 5 a zona antiga.) 

• 77.' Agostinho Nunes dos Santos' (79), filho de Luiz Nu-
• nes dos Santos e de Maria Josefina, nascido a 28 

de agosto "de 1889, no Districto Federal, residente 
á rua Tuyuty n . 54,. operário, viuvo, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São Chris
tovão. (Qualificação requerida, n . 7.274, 5 a zona 
antiga.) . 

78. João Monteiro de Araújo Filho (80), filho. de. João 
Monteiro de Araújo e de Georgina Cabral de 
Araújo,-nascido a 6-de agosto de 1912,. no Districto 
Federal, residente á rua Cupertino n . 178, Quin-

- tino Bocayuva, mecânico," casado, com domicilio 
eleitoral n o districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 9.459, 7 a zona antiga.) 

80. "Paulo Pedro dos Santos (82), filho dé Luiz Pedro 'dos 
Santos e de Rosa da Rocha Santos, nascido a 20 de 
junho-de 1909, no Districto Federal, residente á 
rüa Araujos n . 111, casa II, commercio, casado, 

'.: • ' com domicilio eleitoral ho districto municipal de 
- Engenho Novo.. (Qualificação requerida, numero 

10.739, 6 a zona antiga.) . 
8 1 . Waldemar Alves (83), filho de José Alves Rodrigues e' 

de Maria Gomes,; nascido a 4 de novembro de 
1901, no Districto Federal, residente á rua Santo 
-Christo n . 1,71,-. Gamboa, motorista, casado, com 
domicilio eleitoral- no districto municipal de En
genho Novo: (Qualificação requerida, n . 6.235, 
4 a zona antiga O" 

82. Felisberto Pereira Gonçalves (84), filho de Pubiio Pe
reira Gonçalves 1 e de Albina .Pereira Gonçalves, 
nascido a 12 de julho de'1893, ho Districto Fe 
deral, residente á rua Cardoso Moraes n . 130, 
motorista, solteiro, cerni domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n . . 9.904, ,7 a zona antiga.;) 

83 . José Alves' de Menezes (85), filho dé Alfredo Augusto 
Torres de Menezes, e de Isòlina dé Menezes, nas
cido'a 17 de fevereiro de 1903, em Maricá, Eslado 
do Rio de Janeiro, residente á rüà Lopes Ferraz 
n . 50, empr. industriai, casado, com, domicilio 
eleitoral no districto munic ipa lde São Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 7; 136, 5 a zona an
t iga.) 

84. Dulce da Rocha Santos (86), filha de Luiz Pedro dog 
Santos e de Rosa da Rocha-Santos, nascida a 11 
de setembro de 1894,. no Districto Federal, r e 
sidente á rua Barão de Pirassinünga n . -74, pro
fessora, casada, com domicilio, eleitoral no-; dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
çãorequer ida , n . 5 .292, '5 a zona antiga.) " 

_ 85. Yolanda Tonelotto (87), filha de Odoacre Tonelotto é 
de Er-nestina'da Silva Tonelotto, nascida a 15 de 
março de 1911, no Districto Federal, residente á 
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87. 

88. 

89. 

90, 

92 

93. 

94. 

95. 

96. 

97. 

Jèo. 

rua- José Clemente n . 155, contadora, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificação requerida, n. 7.649, 
5 a zona antiga.) 

AInura -Andrade Moreira (88), filha de Honorio José 
de Andrade e de Clara Maria de Andrade, nascida 
a 28 de maio de 1904, no Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Assumpção n. 135; casa IV, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualifica
ção requerida, n . 6.494, 3 a zona antiga.) 

João Marzollo (89), filho de Alesio Marzollo e de Amé
lia Polido, nascido, a 18 de dezembro de 1909, no 
Districto Federal, residente á ladeira do Castro 
n . 117, Santa Thereza, commercio,; solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida, n . 7.744, 
3° zona antiga.) 

Cecilio, Rodrigues Modesto (90), filho de Alexandrina 
Rodrigues, nascido a 8 de julho de 1906, em 
Mendes, Estado do Rio de Janeiro, residente & 
travessa Luiz. dos Santos n . 12, Jacarépaguá, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Quali
ficação requerida, n . 6.885, 8 a zona, -antiga.) 

AdaTgiso Affonso Donelotto (91), filho de Odoacie Done-
"lotto e de Ernestina da Silva, nascido a 25 de 

abril de 1913, no Districto Federal, residente á 
ma José Clemente n . 155, commercio, solteiro, 
jqm domicilio eleitoral no districto municipal de-
Sao Christovão. (Qualificação requerida, nume
ro 7.805. 5 a zona, antiga.) 

Antônio de Almeida (92), filho de Adriano de Almeida 
e de Jacintha Julia de Almeida, nascido a 9 de 
setembro de 1911, no Districto Federal, residen
te á rua Matheus Silva n . 99, Inhaúma, operá
rio, solteiro, com domicilio^ eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida, n . 9.551, 5 a zona,antiga. )• 

Maria José Menezes Leal (94), filha de José Justino du 
Menezes e de Apolinaria Enierenciana.de Mene
zes, nascida a 5 de novembro de .1898, em São 
Gonçalo, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua José Clemente n . 143, domestica, casada 
-com domicilio eleitoral no districto municipal d(. 
São Christovão. (Qualificação requerida, nu
mero 7.816, 5 a zona, antiga.) 

Arthur Devoto^Valente (95), filho de Arthenio de Castro 
Valente' e de Julia Denoto Valente, nascido a 
19 de abril de 1877, no.Estado da Bahia, r es i 
dente â rua Coronel Brandão n . 35, commercian-
te, viuvo, com domicilio . eleitoral . n o districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação re
querida, n.. 8.030, 5 a zona, antiga.) 

Gabriel de Queiroz Vieira (96)', filho de João Lopes de 
Queiroz • Vieira e de Clara Cardoso de Queiroz 
Vieira, nascido a 27 de junho de 1908, no Dis
tricto Federal, residente á rua Cruz Lima n. 37, 
engenheiro-architecto, solteiro, -com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, 2 a zona,' antiga.) 

Honorio Alexandre Moraes (97), filho de Domingos An
tônio e de Olegaria Magdalena, nascido a 13 de 
junho de 1913, no Districto Federal, residente á 
Estrada do Norte n . 54, Bomsuccesso, serralhei
ro, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação re
querida, n . 9.737, 7 a zona, antiga.) " 

Josinn José Pereira (98), filho de Satyro José Pereira 
e de Luzia Maria de Jesus, nascido a 25 de abril 
de 1911, em Lagarto, Estado de Sergipe, resi
dente á rua Jansen de Mello n . 55, commercio, • 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão.: (Qualificação re
querida, n . 7.155, 5 a zona, antiga.) 

Antônio Marques da Silva (99), filho de Juliela Marques 
da Silva, nascido a 23 de abril de 1912, no Dis
tricto Federal, residente â rua' Cezar Zama n . 25, , 
operário, - solteiro, com domicilio eleitora! no d i s - . 

- trioto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida, n. 10.159. 6 a zona, antiga.) 

Rubem Pereira Bayão (100), filho de João. Baptista P e - ' 
reira. Bayão e de Ida Pereira Bayão, nascido a 
11 de abril de 1913, no-Districto. Federal, resi

dente á rua Uberaba n . 1.04, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no. districto munici
pal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
n . •• 10:127, '6 a zona, antiga.) 

100. Esther Peixoto Silva (101), filha-.de José-Peixoto Silva 
. e de Maria Luiza Peixoto Silva, nascida a 24 de 

abril de 1909, no Districto Federal,- enfermeira, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque
rida, n . 10.769, 7 a zona, antiga.) 

101. José. de Oliveira Roleiro (102), filho dc João dc Oli
veira Roleiro e cte Maria Izabel de Freitas, nas
cido a 11 de maio de 1906, no Districto Federal, 
residente à rua Souza Freitas numero 115, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida, n . 3.434, 7 a zona, antiga.) 

30.2.-Alyrio Silveira (103), filho de Manoel Garcia da 
Silveira e dé Palmyra Saldanha da Silveira, nas
cido a 5 de agosto de 1912, em Vassouras, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Maria 
Luiza n . 184, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida, n . 10.145, 6 a 

zona, antiga.) 
103. Porphirio Amorim (104), filho de Porphirio Amorim e 

de Josefina de Amorim, nascido a 10 de abril do 
1905, no Districto Fed?ral, residente á rua Maria 
"Luiza n . 184, operário, casado, com domicilio, 

' • eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida, n . 10.130, 6 a 

zona, antiga.) 
104. Ary Pinto da Silva (105), filho de Augusta Pinto da 

Silva,.,-nascido a 24 de fevereiro de 1906, em 
Cantagallo, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Euclydes . da Cunha n . 44, motorista 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque
rida, n . 7222, 5 a zona. antiga.) 

105. Maria de Lourdes Gamara (106), filha de fsaac Manooí 
da Gamara e de Julia Amélia Ferreira da Ga-

. mara, nascida a 23 de abril de 1906, no Districto 
Federal,.,residente á rua Abilio n . 28, professo
ra, .solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. (QuaUUcação r e 
querida, n. 3.899, 5 a zona, antiga.) 

^07. Gastão de Mattos Vieira (108), filho de Sèraphim de 
Mattos Vieira e do Artemisia Teixeira de Car
valho, nascido a 2C :de janeiro de 1897, no Dis
tricto Federal, residente á rua dos Sírios n. 21, 
commercio,. casado, com domicilio • eleitoral ; no 

-districto municipal de Engenho Novo.' (Quali
ficação requerida, n. 9.561, 7 a zona, antiga.) 

108. Nancyli de Souza (109), filha de. Olympio de Souza e 
de Judith Caooza de Souza, nascida a 23 de 
maio de 1913,,no Districto Federal, residente á 
rua São Christovão n. 519, enfermeira, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificação réqtierida, nu
mero 7.742, 5 a zona, antiga.) '. 

109. Lorisvaldo Gomes Rodrigues (110), filho de Abel Ro
drigues Morgado e de' Georgina Rodrigues, nas
cido a 6 de dezembro de 1907, no Districto Fe 
deral, residente á rua Figueira de Mello n . 313, 
empregado industrial, solteiro, :com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo-

. vão. (Qualificação requerida, n . 6.625, 5 a zona, 
antiga.') -

110. Clemente- Cardoso-Vièirà-.(IH), filho' de Luiz Raymun-
do Ferreira Pinto e de Clara- Cardoso Vieira, 

• nascido- a 9 rV; abril de 1905, no 'Districto Fe 
deral, residente á rua Cardoso de Moraes n. 87, 
Operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção requerirti. n . 9.736. 7 a zona, antiga.) 

111. Beynaldo' Dias de 'Castro (112),-filho de David Dias 
, '• Alves Castro e de Aleina Clara de. Castro, nascido 

a 18 de outubro de. 1902, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Cardoso de.Moraes n . 97, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no i districto mu-
nicipal.de Engenho Novo.. (Qualificação requeri-

. ' ' d a , n . 9;;901, 7 a zona antiga.) . -
113. Aristeu Lucas Corra) (113), filho de-Francisco Serò 

. . . . Corra! e de Rita Lucas Comi , nascido a '3 dc 'sc-
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1.27. 

tembro de 1911, no Districto Federal, residente á 
avenida Pedro - II n . 149, casa 39, commercio, 
solteiro, com domicilio, eleitoral no districto mu- 12 í . 
nicipai de São, Christovão. (Qualificação requer 
rida, n . 7.878, 5 a zona antiga.) 

.113. Pedro Paulo Àrgento (114), filho de Nicolau Argento 3 
de Rosa Banza, nascido a 24 de novembro de 1901 
no Districto Federal, residente á rua São Januá
rio n . 14, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão.: 125. 
(Qualificação requerida, n . 7.016, 5 a zona an
tiga.) 

114. Jose Antônio Pacheco Filho (115), filho de José An
tônio Pacheco e de Ilnah Freire JPacheco, nascido 
a 1 de.abril de 1911, em São Salvador, Estacio da • 
Bahia, residente á rua Gonçalves Rego n . 20, 
estudante, solteiro, com domicílio eleitoral no dis- 126. 
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida, n : 7.717, 5 a zona antiga.) 

115. Jeatmim Dantas (116), filho de Franklin Dantas Corrêa 
e de Julia Dantas Corrêa, nascido à 4 de dezembro 
de 1886,. em Teixeira, Estado da. Parahyba do 
Norte, residente á rua Senador Pompeu n.-* 192, -
agente commerci.al, casado, com domicilio eleito^ 
ral no districto municipal de São Christovão. 
^Qualificação requerida, n . 5.433, 5 a zona au<» 
tiga.) 

•J17. João Alves de Carvalho, (117), filho de Antônio Alve.9* 
de Carvalho e de Thereza Rita Carvalho, nascido & 
5 de novembro de 1885, em Cataguazes, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Figueira de Mello 128. 
n . 466, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipaf de São-Christovão. (Qua
lificação requerida, n . 7.553, 5 a zona antiga.) 

317. Adelia Dias Dantas (118), filha.de Antônio Dias e de 
. ' Bértha Guimarães Dias, nascida a 23 de, janeiro 

de 1907, no Districto Federal, residente á, rua Se
nador Pompeu n . 192, domestica, casada, com do- 120, 
micilio eleitoral no districto munioiplad e São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 5.430, 
5 a zona antiga.) • - ' ) 

J18 . (Albino Gonçalves (120), filho de João Baptista Gonçal
ves e de Anna Joaquina,-nascido a 3 de, junho do 

^ 1887, em Portugal (brasileiro naturalizado), r e 
sidente á rua Paes, de Andrade n. 24, :commer- 130. 
çiánte, casado, ; com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação reque-
rida, n . 20.769, 6 a zona antiga.) 

.' P219, Antônio Carlos dos ' Santos (121), filho de Antonid 
• - Francisco dos Santos e de Alexandrina Maria de 

Alcântara, nascido a 4 de novembro de 1872, no, 
Districto Federal,.residente á rua Barão d'e vMes- , '131, 
quita n . 133, commercio, casado, com domicilio 
-eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 

. . [("Qualificação requerida, n . 30.273, 6 a zona an-
• .', t iga.) 

120. -Joaquim 1 de Oliveira (122), filho de João Joaquim dé 
Oliveira e de Amélia Moreira "de Oliveira, nascido 
a 29 de novembro de 1901, no Districto Federal, 
residente á rua Uruguayana n. 41, ourives, ca- 132, 

: sado, com domicilio eleitoral no districto munir 
, cipar.de Engenho Novo.- (Qualificação requerida, 

n . 4.554, I a zona antiga.) 
121. Rub"em Teixeira (123); filho de Manoel Joaquim Tei

xeira, e de Margarida da Silva Teixeira, nascido 
a 20 de outubro de 1910, no Districto Federal, 
residente, á rua Felippe •Camarão n . 130, com- 133, 
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida n . 9.180, 6 a zona antiga.) 

$.22. José Túreo (124), filho de João Tureo e de Philomenà 
Provenzano, nascido a 5 de abril de 1897, no Dis-* 

...... tricto Federal,- residente á rua Cardoso Moraes 1.34. 
h . .25, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 

• no districto municipal de Engenho Novo. (Qua-* 
lificação requerida, í?7 9.560, 7 a zona antiga.) «• 

V123. "Oswaldo Ribeiro-de Souza (125), filho de Evangeliria 
Ribeiro de Souza, nascido a 17 de agosto de 1906^ 
no Districto Federal, residente á estrada do Porto 
de Inhaúma n. 334', motorista, casado, com domicilio 

eleitoral no districto-municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 9.976, 7 a zona antiga.)] 

Arthur da Silva Pinto (126), filho de Manoel, da Silva 
Pmto Netto e de Aida da Silva Pinto, nascido a>lH 
de junho de 1908, no Districto Federal, residente 
á rua Araújo Lima n. 70, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação reqiierida, n. 5.446, 6 a 

zona antiga.) 
Joaquim Lourenço Renha (127), filho de Sebastião 

Lourenço Renha e de Olivia da Conceição Gomes, 
nascido a 11 de abril de 1898, no Districto F e 
deral, residente á rua Maxwell n . 304, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida, n . 10.131, 6 a zona antiga.) 

Aristides Gomes Rosa (128), filho de Júlio Gomes Rosa 
e de Carolina Maria da Conceição, nascido a 27 de 
junho de 1908, no Districto Federal, residente á 
rua Barão de Itapagipe n . 190, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 

'Engenho Novo. (Qualificação requerida, n. 6.345, 
4 a zona antiga.) • ] 

Aristides'de Jesus (129), filho de João André de Jesus 
e de Maria Francisca de Jesus, nascido a 21 de 
fevereiro de 1902, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Bomsuccesso n . 36, motorista, ca-? 
sado, com domicilio eleitoral no districto munici-

• pai de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
n . 9.555, 7 a zona antiga.) 

Manoel Nunes de Oliveira (130), filho de Elisa Cân
dida de Oliveira, nascido a 15 de maio de 1902, 
no Districto Federal, residente á rua Barão de 
Itapagipe n. 92, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida; n . 7.214, 4 a zona 
antiga.) 

Ivamaia Ricardo Lopes (131), filho de Américo Ricar
do Lopes e de Francisca Maria dos Santos, nascido 
a 3 de agosto de 1900, no Districto Federal, res i 
dente á rua Bella de São João n . 40, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São Christovão. (Qualificação r.equerii 
da, n . 7.153, 5 a zona antiga.) ' 

Nair.Pol Nogueira (132), filha de "Ventura Alves No
gueira e de Dolores Pol Nogueira, nascida a 4 da 
março de 1913, no Districto Federal; residente á 
rua Baptista das Neves n . 28, professora de piano, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque* 
rida, n. 6.671, 4 a zona antiga.) ' (, 

Joanna Concepcion de Carvalho (133), filha de Ave
lino Mathias de Carvalho e de Innocencia Bueno 
de Carvalho,, nascida ,a 3 de julho de 1909; no 

- Estado de Matto Grosso, residente á rua João Ro-f 
' drigues n . 16, domestica, solteira-, com domicilie» 

eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
^Qualificação requerida, n. 10.365, 6 a zona an-, 
tiga.) - - - - -

Dolores. Pol Nogueira (134), filha de Gumereindo Pol 
Gouvêa e de Manuela Rivera, nascida a 17 de j u 
nho de 1892, em Folgoso, Hespanha, residente & 
rua Baptista das Neves. n . 28, proprietária, casa
da, com domicilio eleitoral no. districto municipal! 
de Engenho Novo. (Qualificação requerida, nu-i 
mero 6.670, 4 a zona antiga.) , 

Gabriel Pinna (135), filho de Deôlinda Pinna, nascido a 
18 de março-de 1903, ho Districto Federal, resi~ 
dente á rua Lima Barros n . 22, soldador, solteiro, 
com- domicilio eleitoral no districto municipal dia! 
São Christovão. (Qualificação requerida, n: 5.693, 
5a- zona antiga.) -

Guiomario Nascimento' (136)", filho de Amancio José 
do Nascimento e de Maria do Nascimento, nascido 
a 4 de dezembro de 1912, em Annapolis, Estado 
de Sergipe, residente á rua Benedicto Ottoni nu-» 
mero 19, commercid, solteiro, com domicilio ^lei-* 
toral no districto municipal de São-ChTistòvão.v 
^Qualificação requerida, n. 7.304, 5 a zona an* 
tiga..)/ - -
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Í S 5 . Hypolito Kiffer (137), filho de João'Kiffer e de Felis-. 
mina Kiffer, nascido a 26 de novembro de 1894, no 
Estado de Minas Geraes, residente á rua Cardoso 
de Moraes n. 154,. operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida n. 9.550, 7 a zona 
antiga.) 

137. Armando Luiz da-Cunha (139), filho de Álvaro Luiz da 
Cunha e.de Leopoldina Gonçalves, nascido a 7 de 
abril de 1895, no Estado do Rio de Janeiro, r e 
sidente á rua Uranos n . 515-A, commerciante, 
casado, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requeri
da, n . 9.735, 7 a zona antiga.) 

i !38. ArfSudo da Cunha Gaio (140), filho de José da Cunha" 
Gaio e de Leonor da Rocha Gaio, nascido a 17 d< 
abril de 1892, no Districto Federal, residente à 
rua Jansen de Mello. n . 56, operário, casado, cora 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 8.046, 5 a 

zona ant iga.) > 
139. Eloy Martins de Souza (141), filho de Flavio Martins 

de Souza e de Maria Martins de Souza, nascido a 
5 de outubro de 1903, em Maricá, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua São Januário n . 269, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no d is 
tricto municipal de São Christovão. (Qualifica
ção requerida, n , 7.811, 5 a zona antiga.) 

140, Manoel Pereira de Medeiros (142), filho de José P e 
reira de Medeiros e de Cândida Rita Pereira, nas
cido a 4 de novembro de 1904, em Atoleiro, Esta
do de Alagoas, residente á rua Monte Lione nu
mero 99, enfermeiro publico, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São Chris
tovão. (Qualificação requerida n . 7.146, 4 a Zona 
antiga.) ~ 

1-51. Gladestoni Brito Cardoso (143), filho de Quirino Ro
drigues Cardoso e de Rita Gomes Cardoso, nas
cido a 27 de junho de 1911, no Estado do Rio de 
Janeiro,^ residente á rua da Proclamação n . 56, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n . 9.732, 7 a Zona antiga.) 

142, Virgílio Veridiano dos Santos (144), filho de Veridiano 
dos Santos e de Delrnira Henrique Nogueira, nas
cido a 8 de junho de 1911, em união, Estado de 
Alagoas, residente á- rua Falet n . 94, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal dé São Chris.tovão. (Qualificação reque
rida, n . 7.301, 2 a Zona antiga.) 

Í43. Veisoh da Silva Abreu (145), filho de Raymundo Faria 
de Abreu e de Francisca Caetano da Silva Abreu, 
nascido a 16 de janeiro de 1903, no Districto Fe
deral, residente á- rua Conde de Bomfim n . 211, 
sobrado, funccionario dos Correios e Telegraphos, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São Christovão. (Qualificação ex-offi-
cio, B . E . 54, n . 24.702.) 

144. Henrique Pepe (146), filho de Domingos Pepe e de 
Pbilomena Aida Pepe, nascido a 5 ds junho ' de 
1912, no Districto Federal, residente á rua Maria 
do Carmo n . -242 , mecânico, solteiro, com domi
cilio eleitoral* no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida, n . 9.739, 7 a Zona 
antiga.) 

Alberto Leite (147), filho de Pedro Leite e de Joanaa 
Leite, nascido a 19 de setembro de 1898, no Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Maria . 
Luiza n . 34, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho No
vo. (Qualificação requerida, n . 10.162, 6 a Zona.) 

Orlando Pinto da Silva (148), filho de Jeronymo Pin to . 
Gomes,da Silva e de Mirandoliha Umbelina Gomes 
da Silva, nascido a 12 de abril de 1896, em Ni-
ctheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente a rua 
dos Artistas n . 45, casa III, motorista, casado. , 
(Qualificação requerida, n . 10.143, 6 a Zona 
antiga.) ' 

s.'l47. Aldrovandò Gomes Vianna (149), filho de João Gomes 
Vianna e de Eugenia da Fonseca-Viamia, nascido 
a 15 de junho de 1902, ém Pinheiro, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua 24 de Maio n u 
mero 533, commercio, solteiro, com domicilio elei-

145. 

146. 

toral no districto municipal da Engenho Novo. 
.(Qualificação requerida, n . í0.268, 6 a Zona an
t iga.) 

148. Ignacio da Costa Morgado (150), filho da ígnacio dá 
Costa Morgado e de Emilia da Costa Morgado, fas-
cido a -6 de dezembro de 1895, no Districto Fe
deral, residente á rua Senador Euzebio n . í>ô, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São.Christovão. (Qualificação re 
querida, n . 6.819, 4 a Zona antiga.) 

.149. Muriüo de Oliveira Guimarães (151), filho de Ataliba 
de Oliveira Guimarães e de Julia Pimenta de Oli
veira Guimarães, nascido a 6 de janeiro de 1913, 
no Districto Federal, residente á rua Barão de 
Iguatemy n . 32, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de.Engenho 
Novo. (Qualificação requerida,-n. 7.472, 5 a Zo
na antiga.) 

150. Eduardo Ribeiro (152), filho de Luiza Hibeiro, nascido 
a - 8 de dezembro de 1899, no Districto Federal, 
residente á praça da Republica n . 223, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação reque-
r i d a f n . 6.672,"4 a Zona antiga.) 

151. Vicente Pol (153), filho de André Pol e de Adelina Pol, 
nascido a 26 de fevereiro de--1913, no Districto 
Federal, residente á rua Clapp n . 3, official da 
Armada, solteiro,- com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Quali
ficação requerida-, n . 3.741, I a zona ant iga . ) 

152. João Pereira da Costa (154), filho de Antônio Pereira 
da Costa e de Euphrosi-iia Pereira da Costa, 
nascido a 8 de outubro de 1900, no Districto 
Federal, residente á praça das Nações n . 26-A, 
commerciante, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação requerida, n . 9.548, 7 a zona ant iga.) 

153. Cláudio, Mendonça de Albuquerque (155), filho de 
Antônio Duarte de Albuquerque e de Edeltru-
des de Mendonça Albuquerque, nascido a 18 de 
março de 1906, no Estado de Alagoas, residente 
á rua Ferrei ra Fontes n . 160, casa 30, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis t r i 
cto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n . 7.579, 2 a zona antiga.) 

154. Carlos Alberto (156), filho de Gaetano Pusta e de Jose-
phina Pusia, nascido a 26 de março de 1912, em 
Queluz, Estado de Minas Geraes, residente, á 
rua Bomsuccesso n . 146, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
n . 9.730, 7 a zona-antiga.) 

. 5 5 . Antônio Gonçalves. Villela (157), filho de João Gon
çalves Villela e de Alzira Correia Villela, nas
cido, a 26 de março de 1911, no Districto Fe 
deral, residente á rua Porto dê Inhaúma nu
mero 206,, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo< 
(Qualificação requerida, n . 9.9Ò2, 7 a zona an
t iga.) 

156. Belmiro Vianna Ramos (158), filho de Assilio Ramos & 
de Hercilia Leite Vianna Ramos, nascido a 15 
de junho de 1904, em Santo Antônio do Rio Bo
nito, Estado dó Rio de Janeiro, residente á rua 
Bomsuccesso n . 3, commercio, solteiro; com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, nu
mero 9.909, 7 a , zona ant iga.) 

157. Jayme de Figueredo Lopes (159), filho de Thomé José 
Lopes e de Guiomar Figueredo Lopes, nascido 
a 10 de setembro de 1907, no Districto Federal, 
residente á rua Zamenhofí n . 49, commercio, 
solteiro, coi» domicilio eleitoral no districto 
niunicipal de Engenho Novo. (Qualificação re 
querida, n . 5.686, 4 a zona antiga.) 

158. Haul de Almeida Martins (160), filho-de José de Al
meida Martins è de Adalgiza -.Coelho Martins, 
nascido a 21 de dezembro de 1903, no Districto 
Federai, .residente á rua Edmundo n . 72, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. - (Qualifica
ção requerida, n . 9.905, 7 a zona antiga.), 
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159. Alberico Thomé de Castro (161), filho de Antônio Tho
mé de Castro e de Alcina dè Almeida de Castro, 
nascido a 23 de agosto de 1904, no Districto F e 
deral, residente á rua Barão dá Itapagipe n. 46, 
casa V, commercio, casado, coriJ domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
{Qualificação requerida, ri. 7.242, 4 a zona an
t iga.) 

160. Paulo da Costa Braga {162); filho de Feliciano da 
Costa-Braga-e .de Josepha Braga, nascido a 20 
de junho de 1889, no Districto-Federal, residente 
á rua Christovão Penha n . 60, casa II, funccio
nario dos Correios e Telegraphos, casado, com. 
domicilio eleitoral no districto muricipal de 
Engenho Novo. (Qualificação : "éx-officio". B . 
E . 28, n . 10.138, I a zona antiga.) 

Í 6 1 . Asdrubal da Cunha Duarte (163), filho de Rodolpho 
César Duarte e de Odila da Cunha Duarte, nas-
3ido a 11 de fevereiro de 1911, em Ipojuca,. Es
tado de Pernambuco,' residente á rua Maxwel nu
mero 122, funccionario publico, soltiero, com do
micilio eleitoral-no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 10.239, 
6 a Zona antiga.) 

162. Oswaldo José Ribeiro (164), filho de Affonso José Ri
beiro e de Alzira José Ribeiro, nascido a 2 de 
fevereiro de 1909, no Districto Federal, residente 
á rua Manoel Machado n . 51, empregado publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque
rida, n . 6.630, 5 a Zona antiga.). 

163. Fsther Tr igo - de Macedo Reis (165), filha de Manoel 
Joaquim de Macedo Sobrinho e de Francisca Tr i 
go de Macedo, nascida a 27 de outubro de 1904, no 
Districto Federal, residente á rua Uruguay nu
mero 199, casa V, professora primaria, casada, 
com domicilio eleitoral rio districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação cx~officio, B . E . 
9. n . 24.312, 10 a Zona.) " 

164. Rhza Soares Lopes (166), filha de José Soares Lopes 
e de Edith Soares Lopes, nascida a 11 de julho 
de 1909, no Districto Federal, residente á rua Ge-
tulio ri. 228, funccionaria municipal, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação ex-nfficio, B . E . 40, 
n . 32.709, 4 a Zona antiga.) 

165. Oqoavio de Oliveira-Pinto (167). filho de Joaq-iim de 
Oliveira Pinto e de Amélia Rita Vianna Pinto, nas
cido a 22 de junho de 1885, rio Districto Federal, 
residente á rua 24 de Maio n . 312, medico, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muat-
iipal de São Christovão. (Qualificação requerida, 
n . 10.600, 6 a-Zona antiga.) 

166. Heloísa do Amaral Palmeira (168), filha de Francisco 
Cavalcante do Amaral e de Mauoela Bezerra de 
Paiva Amaral, nascida a 12 de fevereiro de 1893, 
no Districto Federal, residente & rua Alice F i 
gueiredo n . 27, funccionaria- municipal, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificação requerida, numero 
•11.127, 6 a Zona antiga.) 

167. L».'lza Muniz (169), filha de Francisco Muniz e de Irene 
de Magalhães Muniz, nascida a 10 de setembro da 
1905, no Districto-Federal, residente d rua 24 de 
Maio n . 789, casa 16, funccionaria municipal, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São- Christovão. (Qualificação requerida, 
n . 11.565, 6 a Zona antiga.) 

168. Dircu Antunes Camargo (170), filho de Enzebio- Ri-
*«>iro Camargo e de Maria Antunes Camargo, nas
cido a 3 de setembro de 1897, em Itinga, : Estado 
de Minas Geraes, residente á rua do Cattete nu
mero 132, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
Qualificação requerida, n . 7.078, 2 a Zona antiga.) 

169. Delcio Muniz (171), filho de Francisco Muniz e de Irene 
de Magalhães Muniz, nascido a 21 de janeiro de 
1912, no Districto Federal, residente á rua 24 de 
Màiõ n. 789, casa 16, funccionario municipal, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Christovão. (Qualificação requerida, 
n . 11.564, 6 a Zona antiga.) 
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170. Maria Justa Martins (172), filha de Manoel Martins, 
Leal e de,Maria Martins, nascida a 19 de junho de 
1911, no Districto Federal, residente á rua São 
Christovão n . 603, professora, solteira, com d.e£-
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida, n . 7.186, 5 a 

Zona antiga.) 
171. Ceüna de Souza Pereira (173), filha de José 'de Souza 

Pereira e de Maria Adelaide Esíeves Pereira, nas
cida a 24 de junho de 1911, no Districto Federal, 
residente árua São Christovão n . 618-A, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
muriicipal de São Christovão. (Qualificação r e 
querida, n . 7.804, 5 a Zona antiga.) 

172. Rosalia Meilhac (174),, filha de Antônio Meilhae e de 
Geny Faussaint, nascida a 20 de janeiro de 1891, 
em Juiz de Foras Estado de Minas Geraes, res i 
dente á rua Bomsuccesso n . 133, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
n . 9.547, 7 a Zona antiga.) 

Manana Rodrigues (175), filha de João Manoel e de 
COrina Danila da Silva, nascida a 24 de maio de 
1912, no Districto Federal, residente á rua São 
Christovão n . 601, casa II, professora de corte; 

• solteira, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
n . 7.259, 5 a zona antiga.) 

174. Lauro de Oliveira Guimarães (176), filho de Atahba de 
Oliveira Guimarães e de Julia Pimenta de Oliveira, 
Guimarães, nascido a 28 de abril de 1911, no E s -

. tado do Rio de Janeiro, residente á rua São Fran
cisco Xavier u . 381, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida n . 10.247, 6 a 

zona antiga.) 
175. Fritz Weber (177), filho de Max Alfred Weber e de 

Carolina Weber Pinheiro, nascido a 19 de novem
bro de 1908, no Estado da Bahia, residente á rua 
José Christino n . 83, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de' São 
Christovão. (Qualificação requerida, m. 6.597, 5 a 

, zona antiga.) 
176. Galdino de Oliveira (178), filho de Marcos José de Oli

veira e de Mareelina de Oliveira, nascido a 6 de 
março de 1891, em Bebedouro, E. de Alagoas, res i 
dente á rua São Francisco Xavier n . 635, operário, 
casado, com. domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Christovão. (Qualificação ex offficio, 
B . E . 66, n . 2.477, 7 a zona antiga.) 

177. Francisco de Assis Pimentel Coelho (179), filho de 
Onesimo Coelho (D.) , e de Olivia Pimentel Coe
lho, nascido a 17 de julho de 1915, no Districto 
Federal, residente á rua Arthur Menezes n. 48, 

v estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualifica
ção requerida, n . 64. 9 a zona.) 

178. João Francisco da Silva (180), filho de Joaquim F r a n 
cisco da Silva e de Amélia Francisca de Senna, 
nascido a 8 de março de 1895, em Petropolis, Es 
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Chichorro 
n . 117, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Quali-
lificaç.ão requerida, n . 6.63,1, 4 a zona antiga.) 

Í79. José Virgoiino (181), filho Vie Maria Patrícia, nascido 
, a 24>de dezembro de 1894, no Estado de Minas 

Geraes, residente á Estrada do Guerengu-: n . 17, 
Jacarépaguá, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n .6.886, 8 a zona antiga.)) 

180. João Baptista Salvador (182), filho de Francisco Sal
vador e ue Elizabetta Bobbo, nascido a 28 de j a 
neiro de 1869, em Veneza, Itália, residente á rua 
Paraguay n . 48, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação ex officio, B . E. 66, n . 2.472, 7 a 

zona.) 
J 8 1 . Adalberto Carneiro dá Silva (183), filho de Luiz Car

neiro da Silva e de Joanna da Silvar nascido a 6 
de agosto de 1908, em Curityba, Estado do Para 
ná, residente á rua Cardoso Moraes n . 171, coras 
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de Engenho Novo. (Qualificação re-

. 1 querida, n . 9.552, 7 a zona antiga.) 
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182. 

183, 

182. Ângelo .Moreira da Costa Lima Filho (184}', filho de Ân
gelo Moreira da Gosta Lima e de Alice da Cosia -
Lima, nascido a 20 de abril de 1905, no Districto 194. 
Federal, residente á rua Cascata n . 18, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u -
munipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida n . 7.185, 5 a zona antiga.) 

Agejior-Az.amor (183), filho de Agenor Azamor e de Ma
ria Augusta Azamor, nascido- a 5 de fevereiro de 
1904/ no Districto Federal, commercio, casado, 195. 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Velho. (Qualificação requerida, nume
ro 9.454, 7 a zona antiga.) 

Waldo Saltes Rodrigues (185), filho de Miíitão Rodri
gues e de Thomazia Salles Rodrigues, nascido a' 8 
de outubro de 1912, em S. Salvador, Estado da 
Bahia, residente á rua Dr. Garnier n. 37, operário, 196. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque
rida n . 11.563, 6 a zona, antiga.) 

184. Mario Drumond (186), filha de Severino Pio Drummond 
e de Zuímira Pinto Drumond, nascido a 10 de ou
tubro de' 1912, no Districto Federal, residente . á 
rua ,de São Lázaro n . 12, funccionario publico, 197. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque
rida, n . 5 .606, 5 a zona, antiga.) 

185. Ondiria Bomtempo (187), filha de Euclydes CarIo3 
Bomtempo e de Carolina de Segadas Bomtempo, 
nascida a 14 de julho de. 1906, no Districto Fe 
deral, residente á rua Figueira de Mello n . 454, 198. 
funccionaria publica, solteira, com domicilio elei
toral no.districto municipal de São Christovão., 
(Qualificação requerida, n . 8..016-,- 5 a zona, an
t iga.) 

186. Antônio Augusto Saraiva (188), filho de Luiz Augus
to Saraiva e de Maria dos Prazeres Sequeira, .nas
cido a 4 de setembro de 1895, ho Districto F e 
deral, residente á rua de São Christovão n . 518, 199. 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualifica
ção ex-officio, n . 2.510, 7 a zona.) 

188. Levino Fanzeres (190), filho de Salvador de Araújo 
. Fanzeres e de Josepha de Vaseoncellos Fanzeres, 
nascido a 8 de junho de 1884, em Itapemerim, Es
tado do. Espirito Santo, residente á rua Curuzú 
n. 60, professor, viuvo, com domicilio eleitoral no 200. 
districto municipal de São Caristovão. (Qualifi
cação requerida. B . E . 3.773, 5 a zona.) 

189. Hilda Roque Fernandes (191), filha de Manoel Joaquim 
Fernandes e de Victoria Roque Fernandes, nasci
do a 3 de outubro de 1904, no Districto Federal, 
residente á rua Alves de Britto n . 21, funcciona
r ia federal, solteira, com domicilio eleitoral no 20Í . 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação ex-officio. B, E . 33, n . 4.799, Sazona, an
tiga.) 

190. Luiz de Mendonça Lima (192), filho de Paulino José ' 
de Mendonça Lima e de Rosa de Mendonça Limo, " 
nascido a 16 de novembro de 1900, em Manáos, 
Amazonas, residente á rua Conde de Bomfim nu- 202. 
mero 1.088, casa III, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n. 5.245, 5 a 

zona, antiga.) 
191. Lourival Manoel Barreto (1.93), filho de Manoel José 

Barreto e de Luiza de França Monteiro, nascido a - • 
16 de dezembro de. 1908^ no Districto Federal, r e 
sidente á rua Teixeira Ribeiro ,n. 37, operário, 203'. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida, .n. 3.741, 7 a zona, antiga.) 

192. Mathikle Veríssimo. Ferreira Fraga (19.4), filha de José 
Verissimo Dias de Mattos e de Maria-Veríssimo, 

„ nascido a 28 de setembro de 1897, no Districto 
Federal,, residente á rua D.. Bosco a. 35, profes- 20-í. 
sora municipal, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Ghristovão. (Qualifi
cação ex-officio. B . E . 9, n . 24.655, 4 a zona, an
tiga.) 

jljfô. Orbelio Teixeira Pinto (195), filho de Paulo Teixeira 
•••C Pinto e de Albertina Soares Pinto, nascido a 3 de 

maio de 1915; no Districto Federal,' residente á 205, 
rua General Rocca n. 13, contador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 

Christovão. (Qualificação requerida, n . 63, 9 a 

zona.) 
João Duplau (196), filho de João Duplau e de Adelina 

da Silva Duplau, nascido a 7 de abril de 1906, no 
' Districto Federal, residente á rua Conde de Bom

fim n . 226,-commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto munieipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida, n . 7:279, 5 a zona, 
ant iga.) . 

Floriano de Araújo (197), filho de Telaseo Tiburelo de 
Araújo e de Floripes Augusta de Araújo, nascido 
a 17 de março dè 1913, no Districto Federal, r e 
sidente á rua, São Carlos n . 18, operário; soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação requerida, nu
mero 7.213, 4 a zona. antiga.) 

Manoel de Miranda Rosa Júnior (198), filho de Manoel 
de Miranda Rosa e de Zulma Carvalho de Araújo 
Rosa, nascido a £5 de maio de 1888, no Estado do 
Paraná, residente á rua Santo Amaro n . 81, jor-
palista, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida n , 8-031, 5 a zona, antiga.) 

Hugo Cordeiro Amil (199), filho de Eulando Amil Cos-
ter e de Regina Amil Cordeiro, nascido a 21 de de
zembro de 1912, no Districto Federal, residente á 

, rua Bomsuccesso n. 72, operário, solteiro, com 
íJomicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida, n . 9.553, 
7 a zona, antiga.) 

SophSa de Araújo Pereira (200), filha de José Soares 
Pereira e de Rosa Raggi de Araújo Pereira, nas
cida a 3 de janeiro de 1884, em São Salvador, Es-
1 a do da Bahia, residente á praça Marechal Deo-
doro n . 374,. domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 1Í.485, 6 a zona, an
tiga .) 

Guiomar da Silva Rocha (201), filha de Pedro Domin-
gues da Silva e de Carolina Maria Parahyba Rosa 
e Silva, nascida a 31 de Junho de 1879, em Cam
pos, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Teixeira Soares n . 32, domestiea, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 6.341, 5 a 

zona, antiga.> 
Jose de Castro Heitor Filho (202), fi lho.de José de 

Castro Heitor e de Marietta Rodrigues da Silva, 
nascido a 23.de maio de 1910, no Districto Federal, 
residente á rua Estaeio de Sá n . 75, casa. IV, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n . 5.569, 4 a zona, antiga.) 

Francisco Moacyr Lemos de Azevedo (203), filho de 
Edgard de Azevedo e de Alzira Lemos de Azevedo, 
nascido a 1 de fevereiro de 1907/no Districto Fe
deral, residente á rua Leite Leal n. 20, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação r e 
querida, n. 3.308, 2 a zona, antiga.) 

Tara Maria Isabel Limeira (204),. filha de Joaquim 
Ferreira Limeira, e de Maria da Conceição Limei
ra, nascida a 5 de julho de 1906, em Teixeira, Es
tado da Parahyba do Norte, residente á rua Licinio 
Cardoso a . 63, aetriz, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 11.561, 6 a zona, an
t iga.) 

Matfoeus Vieira Barroso (205), filho de Manoel Gon
çalves Barroso e de Emitia Vieira Barroso, nasci
do a 25 de setembro de 1902, no Districto Federai, 
residente á. rua Cândido de Oliveira n . 93, .ouri
ves, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida,, n . 7.216, 4 a zona, antiga.) 

Waldemar dos Santos Lage (206), filho de Camillo dos 
Santos Lage e de Quiteria Magalhães Lage, nasci
do a 31 de agosto de 1912, no Dstricto Federal, r e 
sidente á rua Bella n. 164, funccionario munici
pal, solteiro, com domicilio eleitoral.no districto 
munieipal de São Ghrstovão. (Qualificação r e 
querida, n . 8.048: 5 a zona, antiga.) 

Ignacio Xavier C-207), filho de Luiz Xavier e de Rita 
Xavier, nascido á 2 de fevereiro de 1889, em Pe-
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tropolis, Estado cio Rio.de Janeiro, residente á rua Z19. 
São Christovão-'n. 650, operário,. casado, com do
micilio eleitoral no. districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação'• ex-officio. B . E . 66; 
n . 2, 7 a zona.) 

206. Armando Mattos (208), filho de Jesus Mattos Vicente e 
de Anna Mattos, nascido a 30 de junho de 1912, 
no Districto Federal, residente á rua Bomsuccesso 2^0. 
n . 133, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal'de. Engenho Novo. (Qua
lificação requerida, n . 3.453, 7 a zona, antiga.)! 

207. Pietro Prista (209),.filho de Caetano Prista e de José» 
phina Unida, nascido a 6 de março de 1899, no 
Estado de Minas Geraes residente" a rua Bomsuc- . . 
cesso n . 146, motorista, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de. Engenho No- 2.21. 
vo. (Qualificação requerida, n . 9.900, 7 a zona, 
antiga.) 

210. Eduardo de Almeida Nascimento (212), filho de Da
niel Eduardo Nascimento e de Guilhêrmina de Al
meida Nascimento, nascido á 16 de abril de 1910, 
em São Salvador, Estado da Bahia, residente á la
deira do Barroso n . 204, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral..no districto municipal,de São 2.32. 
Christovão. (Qualificação requerida, ri. 7.469, 4 a 

zona, antiga,) 
211. Norma America Figueiredo (213), filha de Luiz de Al

meida Figueiredo e de" Maria da Gloria Carvalho 
Figueiredo, nascida a 12 de outubro de 1912, na 
Districto Federal, residente á rua Escobar nume- 2.93 
ro i l l - A , estudante, solteira, com domicilio' elei
toral no districto municipal de. São Ghristovão. 
(Qualificação requerida, n . 7.160, 5 a zona, an
tiga.) 

212. Alnebiades Soares .da Silva (214), filho de Modestina 
Maria da' Conceição, nascido a 6 de abril de 1898, 
no Districto Federal, residente á rua São Christo
vão n , 602. operário, solteiro, com domicilio elei- 224. 
toral no - districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 7.650, 5 a zona, an
tiga.) 

!13. Eugênio Esbano (215), filho de Luiz Esbano e de Ca-
melia Lobianco, nascido a 25 de janeiro de 1913, 
no. Districto Federal, residente.á rua D.- Felicia-
na n . 172, operário, solteiro, com domicilio elei- 225. 
toral no, districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação ex-officio. B . E . 66, n . 2.505, 7 a 

zona.) ' 
214. Daniel Altas Lopes (216), filho de Anelino Altas Lopes 

e de Amadora de Lafuente, nascido a l9 .de no
vembro de 1911, no Districto Federal, residente á 
rua de SanfAnna n. 122, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral.no districto municipal de São 
Ghristovão. (Qualificação ex-officio. B . E . 66,̂  
n . 2.502, 7 a zona.) 

215. Nelson, Lopes dos Santos: (217), filho de Francisco Lo
pes dos Santos e de Ernestina Lopes de Castro, 
nascido a 8 de, outubro de 191-1, na Districto Fe 
deral, residente á rua Newton Prado n . .40, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão., (Qualificação r e - 227. 
querida, n . 7.473, 5 a zona, antiga.) • 

216. Antônio do Nascimento (218), filho de. Feliciana Ma
ria das Dores, nascido a 17 dé setembro de 1900, 
em Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Braulio Muniz n . 31, Engenho de Dentro, 
funccionario publico, com domicilio eleitoral no 
districto municipal'de São Christovão. (Qualifica
ção requerida, n . 10.947, 7 a zona, antiga.) l'2-8. 

217. Luiz Bernardo Gonçalves (219), filho de José Bernar
do Gonçalvest e de Joanna de Jesus, nascido a 18 
dê maio de 1878, no Districto Federal, residente á 
rua Vaz de Toledo n. 222, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida,, ti. "990, 7 a 

zona antiga.) •" gpg 
218. 'Pedro Cardoso Guimarães (220), filho de Antônio Car

doso Guimarães e de Antonieta" Schiavo Guima^ 
rães, nascido a 27 de fevereiro.de 1913, no Distri-= 
elo Federal, residente á Estrada do Porto de Irihaúi 
ma n . 374, commercio,.casado, com domicilio e le i - ' • 
toral no districto municipal cie Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 3.729, 7 a zona- an*< 
t iga.) 

Ascanio de Macedo (221), filho de Antônio José de Ma
cedo e de Ernestina Maria Saragoça dé Macedo, 

. na sc ido a 17 de fevereiro de 1906, no Districto, 
Federal, residente á rua José dos Reis n . 33, o p e - / 

rario,,, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. „ (Qualificação r e 
querida ri. 10.346, 7 a zona antiga.) 

Alcides Pereira dos Santos (222), filho de Salvador de 
Oliveira Santos e de Martiniana Pereira dos San
tos, nascido a 10 de julho de 1905, em Gravata de 
Bezerros, Estado de Pernambuco, residente á rua 
São Luiz Gonzaga n. 261, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação ex officio, B. E. 66, 
n . 2.480, 7 a zona.) 

Maria do Carmo Hamann Rademak.er. Grunwald (223) j 
filha de Jorge Christiano Hamann Grunwald e do 
Anna Guilhêrmina Hamann Grunwald, nascida a 
26 de julho de 1908, no Districto Federal, residen-» 
te á rua Christovão n. 520, dactylographa, soltei
ra, com domicilio eleitoral no districto. municipal 
de São Christovão., (Qualificação requerida nu
mero 3.363, 5 a zona antiga.) 

Antônio Gamillo Soares (224), filho cie Adolpho Euge-
riio Soares e de Amasile de ÍVIeira Hollanda Soares, 

. nascido a 21 de abril de 1871, no Estado da Pa 
rahyba do Norte, residente á rua Visconde da Sií-

-?á n. 80, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 190, 6 a zona antiga.) ' 

ísevcrino da Silva Bezerra (225), filho de Manoel da 
Silva Bezerra e de Maria Luciana Bezerra,- nascido 
,a 20 de setembro de 1910, em Recife, "Estado de' 

^Pernambuco, residente á rua São Luiz Gonzaga 
^n. 121, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Clrristovão. (Qua
lificação requerida, n . 7.306, 5 a zona antiga.) 

Eduardo Gonçalves (226), filho de Manoel Gonçalves t 
de Aida Gonçalves, nascido "a 18 de abril de 
1913, na Capital Federal, residente á avenida 
Suburbana n. 46, -commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação -requerida, n. 7.215, 
5 a zona, antiga.) • ' 

João Espíndola de Magalhães (227), filho de Jorge 
Magalhães dos Santos e dé" Carlota Espíndola de 
Magalhães, nascido ã 13 de dezembro _ de 1910, 
na Capital Federal, residente á irua Bélla n. 164, 
commercio, solteiro, com'- domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Ghristovão. (Quali- • 
ficação requerida, n. 7,641, 5 a zona, antiga.) 

.Oswaldo Mattos de Andrade (228), filho de Fortunato 
-Ferreira de Andrade e de Amélia Mattos.de 
_Anclrade, nascido a 7 de agosto de 1912, na Ca
pital Federal, residente á rua Marquez do Pom
bal n. 24, operário, solteiro, çonr domicilio eleir 
toral no districto municipal de São Christovão. 
!(Qualificação ex officio, B. E; 66, n. 2.497, 7 a 

zona.') 

, Jüsé Baptista de Albuquerque (229), filho de Alper-
cio Quirino de Albuquerque e de Isabel Barbosa 
de Oliveira, nascido a 15 de junho de 1909, em 
Maceió, Estado -de Alagoas, residente á rua Dias 
da Cruz n. 48, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal- de São. Chris
tovão. (Qualificação requerida, n. 11.335, 6 a 

zona, antiga.) 
Francisco Bartholomeu (230), filho de Sebastião Bar-

tholomeu e de Maria Santa Lobiano .nascido a 
22 de março de 1915,"na Capital Federal, resi
dente á rua Dr. Carmo Netto n. 272, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação ex 
officio, B. E. 66, n. 2.504, 7 a zona.) 

Francisco Gonçalves, de Carvalho (231), filho de 
Antônio Gonçalves de Carvalho e de" Helarnia 
Augusta Gonçalves de Carvalho, nascido a 6 dê 
outubro de 1861, no Districto Federal, resident^ 
á rua Vieira Ferreira,, n. 155, Eoinsuccesso, m o - r -
torista, casado, com domicilio eleitoral no dis-" 
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção 'requerida, n. 9.973, 7 a zona ,antiga.) 

http://Rio.de
http://l9.de
http://eleitoral.no
http://fevereiro.de
http://Mattos.de


Quarta-feira 19 BOLETIM ELEITORAL* Setembro, de 1934 3675 

53 . José Velloso Borba (37), filho de Ivo Pedro Pereira 
Borba e de Paulina Augusta de Paula Freire, 
nascido à 6 de março de 1890, em Timbaúba, 
Estado de Pernambuco, residente á rua Marques 
n. .7, casa 12, jornalista, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho *36. 
Novo. (Qualificação requerida, n. 6.461, ter
ceira zona, antiga.) 

230. Brasília Galvão (232), filho de Francisco das Chagas e 
de Émiliana de Souza Ferreira, nascido a 2 de 
agosto de 1909, no Districto Federal, residente 
á rua Carneiro de Campos n. 19. (Qualificação 
requerida, n. 3.730, 5 a zona, antiga.) 237. 

23Í. urminda Machado (233), filha de Francisco José Ma
chado e de Belmira Sarmento Machado, nascida 
a 5 de janeiro de 1897, no Districto Federal, r e 
sidente a rua Sergipe n. 19, telephonista, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque
rida, n. 3.865, 5 a zona, antiga.) 238. 

232. Pedro Silva (234), filho de Pedro Matnias da Silva è 
de Isaura Marques da Silva, nascido a 30 de 
maio de 1913, em Leopoldina, Estado-de Minas 
Geraes, residente á rua Senador Euzebio n. 96, 
empregado municipal, casado, com domicilia 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida, n. 6.366,- 4 a zona, £39, 
antiga.) 

2^3. Manoel José Moreira (235), filho de Manoel Luiz Mo
reira e de Laurinda Moreira da Suva, nascido 
a 10 de outubro de 1912, em São Paulo, resi
dente á rua Escobar n. 36, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São Christovão.. (Qualificação ex officio, B. 240„ 
E. 66, n. 2.501, 7 a zona, antiga.) v 

234. Naphitaty Ferreira da Silva Santos, (236), filho de 
Kaphitaly Ferreira da Silva Santos e de Or-
merinda Baptista dos Santos, nascido, a 31 de 
janeiro de 1910, nó Districto Federal, residente 
á avenida 28 de Setembro n. 76, empregado pu
blico,'solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
•requerida, n. 10.*155, 6 a zona, antiga.) 

106. Josephina Esproniese Peixe (107), filha de Antônio 
Sproniese e de Annita Mariani Sproniese, nas
cida a 2 de novembro de 1899, em São Paulo, 
residente' é. rua José Christino n. 61, domestica, 
casada, còm domicilio -eleitoral no districto mu
nicipal de São Ghristovão. (Qualificação reque
rida, ri. 3.872, 5 a zona, antiga.) 

271. Manoel Joaquim de Oliveira (274), filho de João Joa
quim de Oliveira e de Amélia Moreira de Oli
veira, nascido a 21 de junho de 1907, no Dis
tricto Federal, residente á rua Campos da Paz 
n. 70, commercio, casado, corn domicilio eleito- 243. 
ral no districto municipal de- Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n. 6.288, 4 a zona, an
tiga.) . ' ' • „ 

272. Felippe Mario de Souza (275), filho de Conrada Maria 
de -Assumpção, nascido a 26 de agosto de 1899, 
no Districto Federal, residente á travessa Gomes 
Silva 11. 57 A,'funccionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificação ex officio, B. E. 
21, n. 1.687, 2 a zona, antiga.) 

273. Cléa de Almeida Parente (276), filha de Domingos 
Ribeiro de Almeida, nascido a 2.fi dó julho de 
1902, na Capital Federal, residente á rua g^g 
Newton Prado n. 40, commercio, viuvo, com 
domicilio eleitoral no districto municipal »de 

. São • Christovão. (Qualificação requerida, nu
mero 11.241, 6 a zona, antiga.) 

274. Olga Pinto Bittencourt (277), filha de João José Bit
tencourt e de Rosinha Pinto- Bittencourt, nasci
da a 23 de maio de 1898, no Districto Federal, 
residente á rua 24 de Maio n.. 260, .professora 
municipal, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Quali
ficação ex officio, B. E. 9, n.25.564, 4 a zona, 
antiga.) 

'275. Manoel da. Silva Corrêa (278), filho de Manoel da Silva 
Corrêa e de Anna da Silva Vieira, nascido a 24 

241. 

242, 

244, 

de dezembro de 1895, no Districto Federal, re-< 
sidente á rua Itapyra n. 463, ourives, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação requerida, n u 
mero 7.904, 8 a zona, antiga.) 

Amélia de Mattos Marba (238), fima de Antônio Joa
quim de Mattos e de Amélia de Jesus Moreira de 
Mattos, nascida a 24 de julho de 1888, no Dis
tricto Federal, residente á rua Engenho Novo, 
n. 52, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação requerida,,n- 6.870,-6 a;-zona,-antiga.)] 

Aristides -Henriques (239), filho de -Manoel José Hen
rique e de Josepha Francisco Henrique, nascido a 
9 de outubro de 1896, em São João da Barra, E s 
tado do Rio de Janeiro, residente á rua São José 
n . 7, mecânico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Quali
ficação requerida n. 4.411, 4 a zona .antiga.) 

Ruy do Nascimento (240), filho de Euvaldo do Nasci
mento e de Maria Magdalena, nascido a 15 de j u 
lho de 1910, em Caravellas, Estado da Bahia, r e 
sidente á rua Senador Pompeu .n . 202,.operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal" de São Christovão. (Qualificação requeri
da, n . 11.507, 6 a zona antiga.) 

Manoel Protasio da Silva (242), filho de Protasio José 
da Silva e de Maria Custodia Rosalina da Concei
ção, nascido a 6 de junho de 1909, no Estado de 
Minas Geraes, residente á. rua São Salvador nu 
mero 84, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto .municipal de Engenho Novo.. (Qua
lificação requerida, n . 7.745, 2 a zona, antiga.) 

Almiro Carvalho Guimarães (243), filho de José dé 
Moura Guimarães e de-Dalila de Carvalho, nasci
do a-7 de dezembro de 1912, no Districto Federal, 
residente á rua Francisco - Eugênio n . 120, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal-de São Christovão. ('Qualificação 
requerida, n . 7.818, 5 a zona, antiga.) 

Iraey do Amaral (244), filha de Ignacio do Amaral e de 
Januaria Maria do Amaral, nascido a 23 de janeiro 
de á avenida Automóvel Club n . 57, Inhaúma, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de São Christovão. (Qualificação r e 
querida, n . 7.226, 5 a zona antiga/) 

Humberto Theotonio .de Souza, (246), filho de F ran 
cisco. Euclydes Souza e de Francisca Benta de Sou
za, nascido a 16 de fevereiro de 1907, em Béberibe, 
Estado de Pernambuco, residente á rua Benedicto 
Ot ton in . 19, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação ex officio, B . E . 66, n. 2.478, 7 a 

zona antiga.) 

José Rosa Camargo. (247), filho de Antônio Rosa de Ca
margo e de Anionia Maria Soeiro, nascido a 17 de 
setembro de 1904, ém Valença, Estado do Rio de 
Janeiro, residente.á-rua Columbia n.'.56, sobrado, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualifica
ção requerida, n . 7,807, 5 a zona antiga.) 

Adolphina Soares.Duque Estrada (248), filha de Adol
pho Eugênio Soares e de Amasile Meira de Hollan-
da Soares, nascida a 7 de junho de 1881, no Estado 
da Parahyba do Norte ; residente á rua Honorio de 
Barros n . 26, domestica, viuva, com domicílio 
eleitoral no-districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida, 'n. 131, 5 a zona antiga.), 

Feliciano Verlangieri (249), filho de Nicola Vernan-
gieri e de Honorata-de-:Souza Aguiar Verlangieri, 
nascido "a 9 de março- de 1886, no Estado de. Matto 
Grosso, residente á rua Barão Ita,págipe" n . 36, 
guarda-livros, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerida, n . 171, 8 a zona antiga.) 

CarlosHaag Sobrinho (250), filho de Ricardo Reynaldo . 
Haag e de Maria Luiza Haag, nascido a 1 de julho 
de 1902, no Estado do Rio Grande do Sul, resi
dente á rua Conselheiro Saraiva n . 9, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral rio districto mu-

; nicipãl de São Christovão. (Qualificação, reque
rida n. 4629, I a zona antiga,)-
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247. V.ictor José do Campos Bello (251), filho de Cyrillo 
Sétimo Bcllo e de Severiana de Campos/Bello, nas
cido, -â' .4 'dé dezembro" de 1909, em. Belém, Estado 
do Pará, residente â-ruá João Cardoso h . 40, of-
ficial da Marinh^' Mercante; .casado, cóm domici
lio eleitoral no districto. municipal de Sãd Chris
tovão. (Qualificação requerida, n . 7.470, 4 a zona 
antiga.) ' . 

248. Gfinçalo de Castro Heitor (252), filho de José de Cas
tro Heitor e de Marieüa Rodrigues da Silva, nas 
cido a 5 de março de 19Õ8, no Districto Federal, 
residente á rua Estacio de Sá n. 75, casa II, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de Engenho Novo. (Qualificação-re
querida, n . 5.574,- 4 a zona antiga.) 

250. Alfredo de Carvalho Pinto Osório (253), filho de 
Antônio José Pinto Osório, e de Thereza Carvalho 
da Silva Osório, nascido a 6 de novembro de 1884, 
em Portugal, residente á rua Ângelo Agostinho 
ir. 40, contador, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerída,"n. 67, 9 a zona antiga.) 

251. Oku'-Martins Pereira .(254), filho de Joaquim Martins 
Pereira e de Maria do Carmo Pastou Pereira, nas
cido, a 2 de setembro de 1912, em Rio Grande, Es 
tado do Rio.Grande do Sul, residente á rua S e - , 
nador Bernardo Monteiro n . 164, professor, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de. Engenho Novo. (Qualificação .requerida, 
n . 11:573, 6 a zona antiga.) . 

252. Antônio Cardoso Pimentel (255), filho de João Anto-
• ' nio Pimentel é de Joaquinã Teixeira Pimentel, 

nascido a 19 de maio de 1905, na Capital Federal, 
residente á rua Bella n . 226, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São. Christovão. (Qualificação requerida, numero 

. 5.996, 5 a zona;.antiga.) 
253. Vírginia Cardoso' Piragrbe. (256)., filha de Luiz Car

doso Martins e de Maria Cândida Martins, nascida 
a."21 de.março de 1898, na Capital Federal, resi
dente á rua São Francisco Xavier n. 989, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral1 no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida, n. 11.838, 6 a zona antiga.) 

254. Octacilio Martins dê Souza (257),. filho de José Mar
tins dê Souza e de Emilia Rosa de. Souza, nascido 
a 3 dè janeiro de 1903, no Districto Federal,- resi
dente a r-uá Luiz Castro n . 4.1, operário; casado, 
com domicilio eleitoral no districto" municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação .requerida, n . 9.544, 
7 a ' zona antiga.) 

255V Yvonne Nepomuceno de Oliveira (258), filha de João 
Antônio Nepòmuceno e de?Aurora.de Almeida Ne
pomuceno, nascida a 29 de julho* de 1895, no Dis
tricto Federal, residente á rua . Balthazar Lisboa 
n . 24, domestica, casada, com domicilio eleitoral" 
lio districto municipal de Engenho Novo.. (Quali
ficação requerida, n. 11.453, 6 a zona -antiga.) 

258. Jcsé Alves Garcia (259), filho de Luiz.Antônio Garcia 
Júnior e de Maria Garolina.de Macedo Garcia, 
nascido a 17 dé agosto.de 1886, no Districto F e 
deral, residente á rua João Rodrigues.n. 42, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida, n. 7.448, 6 a zona antiga.) 

257. Henrique Fernandes da Silva (260), filho de Antônio 
Joaquim da Silva e de^Encarnação Fernandes da 
Silva, nascido a-31.de outubro de 1911, na Capi
tal Federal, residente . á rua Augusto -Nunes- nu
mero '75, commercio, casado, com domicilio elei
toral ho districto municipal-de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 6.842, 6 a zona an
tiga.) - . - -

2õ8. Jaymc Barbei to Corredera (261), filho de Isidro Bar-
beito Parada e de Sophia Caldeira, nascido a 22 de 
fevereiro de 1902;' na Capital Federal-, residente á 
rua Homfim n . 139, commercio, solteiro, com do
micilio' eleitoral'no districto municipal, de São 
Christovão! (Qualificação requerida, n, 3.265, 
5 a zona antiga.')' 

259. Nelson Alves Lima (262), filho de Sebastião Moreira 
Lima e de Adelaide Alves de Lima, nascido a 5 de 
janeiro de 1913, no Districto Federal, residente 
rua Teixeira Júnior n. 37, commercio, solteirtf, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal 'de 
São Christovão. (Qualificação requerida, nume
ro 7.616, 5 a zona'antiga.) 

260. Oswaldo da Veiga Cabral (263), .filho de Carlos da. 
Veiga Cabral e de Sarah Costa da Veiga Cabral, 
nascido a 5 de agosto do 190-4, no Districto F e 
deral, residente á rua Dona Romana n. 98, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal,de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n. 11.483, 6 a 'zona antiga.) 

• 261. Apparicio Luiz Pugliesi (264), filho de Marcos Pugliesl 
e de Vicencia. Affonso, nascido a 8 de junho de 
1906, no Estado de São Paulo, residente á rua 
Carlos de Carvalho n . 6, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão.. (Qualificação requerida, n. 3.064, 
2 a zona antiga.) 

262. Henrique Ferreira Chagas (265), filho de Antônio Fe r 
reira. Chagas e de Amélia da Conceição Chaga?, 
nascido a"20 de maio de 1916, no Districto F e 
deral, residente á rua Pompilio de Albuquerque 
n . 8, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida n . 206, 11 a.zona.) 

263. (Ltjíz de Almeida-Lima (266), filho de Edgar Rossini de 
Almeida Lima e de Maria" Mayorano de Lima, nas 
cido a 15 de agosto de 1914, na Capital Federa!, 
residente á rua Engenho de Dentro n. 182, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo." (Qualifica-. 
ção requerida, n. 205, 1 1 a zona.) 

264. Luiz Lopes da Silva (267), filho dè Augusta Lopes da 
Silva e de Silyina dos Anjos, nascido a 3 de março 
de 1915, no'Districto Federal, residente á rua 
Anna Leonidia-n. 270, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral rio districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida, n . 204, 1 1 a 

zona.) 
265. Jo5o Manoel de Lima (268), filho de Ponciano de Lima 

e de Benedicta de Lima, nascido a 10 de novembro-
de 1907, na Capital Federal, residente á Praia Pe 
quena, Bomsuccesso, operário, solteiro, com domi-
niio eleitoral no districto municipal de São Çhris-
;oyão. (Qualificação ex-officio, B . E . u . 66, nu-
nero 2.500, 7 a zona antiga.) 

2C6. Manoel Corrêa da Costa (269), filho de Anselmo Cor
rêa da'Gpsta e de Balbina Mart insdas Neves, nas
cido a 20 de setembro de 1914, no Districto Fe
deral, residente á rua General Glarindo n. 48, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida, n . 201, 1 1 a zona.) 

to!. Lèoncio Rocha (270), filho de Manoel Joaquim da Ro
cha e de Mariana Francisca da Silva Rocha, nas 
cido a 18 de junho de 1873, em Campos, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Teixeira Soares 
n . 32, mecânico, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerida, n . 6.340, 5 a zona antiga.) 

268. Alditio Tostes Malta (271), filho, de Christovam do 
Freitas Malta e de Maria Tostes Malta, nascido a 
18-de'junho de 1907, em Juiz de Fora, Estado de 
Minas Geraes, residente á avenida 28 de Setembío 
n . 37, advogado, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida, n . 11.851, 6 a zona antiga.) 

269. Marcionilio Campos (272), filho de Joaquim Luiz de 
Campos e d e Nila de Campos, nascido a 6 de abril 
de 1909, em Iguaba,, Estado do Rio de Janeiro, r e 
sidente á r u a Benodicto Ottoni n . 19, operário, 
-solteiro, com domicilio eleitoral po dis t r ic to 'mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação ex-offi-
cio, B . E . 66, n . 2.479, 7 a zona antiga.) 

270.-Justo Oliveira-de-Soüza-(273), filho de Sandro Angslá 
de Souza e de Elisa Pereira de Oliveira e Souza, 
nascido a ,14 de março de 1892, em São Luiz, Es-": 

- tado do Maranhão,- residente á rua Fre i ' Caneca, 
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ti. 224, sobrado, empregado publico, casado, com : 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 5.109, 4 a 

^ • zona antiga.) 
276. Felinto José dos Santos (279), filho de Joanna Maria . 288. 

da Conceição, nascido a 19 de-março de 1898, em 
Penedo, Estado de Alagoas, residente.á rua Ju -
trnhy n. 193, musico; solteiro, com domicilio elei- -
toral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 5.822, 9 a zona an
t iga.) ' 

277, Zachanas Francisco das Chagas (280), filho de Idel- 289. 
fonso Francisco das Chagas e de Joanna Maria de 
Sant'Anna, nascido a 4 de setembro de 1902, em 
Muribeca, Estado dé Pernambuco, residente á rua 
Frei Sampaio n . 107, Marechal Hermes, empre
gado municipal, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerida n .s5 .372, 9 a zona antiga.) 290, 

£78. Oscar Pinto de Lemos (281), filho de Constantino Joa
quim de Andrade Lemos e de Etelvina Souza 
Pinto deLemos, nascido a 15 de setembro de 1912, 
no Districto Federal, residente á rua Vieira Bueno 
a. 60, commercio, solteiro,*com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São' Christovão. (Qua
lificação requerida, n . 7.161, 5 a zona antiga.) 

279. Luiza Lugo do Amaral (282), filha de José Lugo Cid e 291, 
de Idalina Ferreira Cid, nascida a 25 de setembro 
de 1905, na Capital Federal, residente á r u a ; 
Newton Prado n. 40, dactylographa, viuva, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 7.876, 5 a 

zona antiga.) 
28Ó. Alccbiades Leal (283), filho de Alda Paulina de Oliveira 249. 

Leal, nascido a 11 de junho dè 1907, em Barra do 
Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
São Luiz Gonzaga n. 450, eommercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificação requerida, numero 
7.144, 5 a zona antiga.) 

281 : Edith Araújo (284), filha de Domingos José de Araújo e 292. 
de Joaquina Pires de Araújo, nascida a 7 de fe
vereiro de 1909,- no Districto Federal, residente á, 
.rua Teixeira Júnior n . 123, professora publica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque
rida, n . 5.540, 5 a zona antiga,) 

zaz, jonathas Cardia (285), filho de Antônio Cardia e de 
Josephina de Jesus Cardia, nascido a 4 de maio 208. 
de 1913, ha Capital Federal, residente á praça . 
Marechal' Deodoro, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal dò São 
Christovão. (Qualificação requerida, n.. 7.578, 5 a 

zona antiga.) 
284. Heitor Monteiro de Carvalho (287), filho de Antônio 

íiio Caetano de Carvalho e de Marietta Monteiro 209. 
de Carvalho, nascido a 1 de dezembro de 1912, no 
Districto Federal, residente á rua Dias da Cruí 
n . 40, Meyer, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de- Engenho 
Novo. (Qualificação requerida, n . 14.834, 6 a zona 
antiga.) . ' 

285. Elvira Aguiar Tinoco (288), filha de Miguel Pinto da 233. 
Costa Aguiar e de Maria Vaseoncellos Salgado de 
Aguiar, nascida a 7 de setembro de 1881, no Dis
tricto Federal, residente á rua Condessa de Bel- . 
monte n . 10, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.. 
(Qualificação requerida, n . 6.695, 6 a zona an
tiga.) 293. 

280, Carminda Sereno Netto (289), filha de José Domingos 
Sereno e de Isabel Thereza Sereno, nascida a 23 
de abril de 1892, no Districto Federal, residente 
á rua Laura Telles n . 10, Jacarépaguá, domes
tica, casada,' com domicilio eleitoral no distr,icl<\ 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida, n.. 6.889, 8 a zona antiga.) 291, 

287mt5urico Machado Ramos (290), filho de Antônio Ramos., 
• •• r- Calheira e de Maria d'Almeida Assis, nascido a 24 

de agosto de' 1900, em Santos, Estado de São Paulo, 
residente á estrada Nova-^ork n . 14, casa I. OKH 

pregado industrial, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal dc São Christovão. 
(Qualificação requerida, n. 10.471, 7 a zona an-

•tiga.) 
Manoel Marques Roque (291), filho de João Marques 

Roque e de Emilia Rosa Cândida, nascido a 2 
de junho de 1886, em Nictheroy, Estado do Rio.de 
Janeiro, residente á rua Leopoldo n. 49, artífice, 

• casado, com domicilio eleitoral no districto^ mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação ex-offi
cio, B . E. 66, n . 2.475, 7 a zona-antiga.) 

Franklin Pinto Seidl (292),. filho-de Francisco Pinto 
Seidl e de Ottilia da Cunha Pinto Seidl, nascido a 
21 de novembro de 1904, no Districto Federal, 
residente á avenida Pedro II, eommercio, casado, 
com domicilio eleitoral".no districto^municipal de-
São Christovão. (Qualificação requerida, n. 7.289, 
5 a zona antiga.) 

José Thompson de Paula Barros (293), filho de." Ho-
racio Nelson, de Paula 'Barros e de Virgínia Mari
nho de Paula Barros, nascido a 15, de fevereiro de 
1913, em Belém, Estado do Pará, residente á-ru» 
São João Baptista n . 14, sobrado, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo.' (Qualificação requerida, 
n . 294, 6 a zona actúal;) 

Nelson Januário da Costa (294), filho de Tertuliano 
da Costa e de.Maria Cândida da Costa, nascido a 
19 de setembro de 1906, em Penha', Estado do Rio 
Grande dõ Norte,.residente'á rua Tuyuty n . 20, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida, n . 6.166, 5 a zona antiga.) 

Diamantina Gomes de Amorim (295), filha de Benicio 
José de, Amorim e de Adelaide Gomes de Amorim, 
nascido a 9. de maio de Í897, no Districto Federal, 
residente á rua General Cláudio n. 160, costureira, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto m u - . 
nicipaí de S. Ghristovão. (Qualificação requerida, • 
n . 4.680, 7 a zona antiga.) 

Arthur Monteiro de Magalhães (296), filho de An
tônio de Magalhães e de Amélia Monteiro de Ma> 
galhães, nascido a 20 de janeiro de 1895, no Dis
tricto Federal, residente á rua Fábio da Cruz n u 
mero 191, funccionario municipal, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação ex-officio, B . E . 28, 
n . 5.434, 4 a zona antiga.) 

Sebastião. Alves (210), filho de Vicente Joaquim Alves 
e de Maria Rita Alves, nascido a 20 de janeiro de 
1906, no Districto Federal, residente á rua Mago 
n. 118, Circular da Penha, operário, solteiro, com 
ílomicilio eleitoral no districto municipal de São. 
Christovão. (Qualificação ex-officio, B . E . 63, 
n . 2.498, 7 a zona antiga;) 

Cândido Delphino (211), filho de Delphina Catharina da 
Conceição, nascido a 10 de agosto do.1914, em Pa
rahyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua São Christovão n . 650, operário, solteiro; 
com'domicilio eleitoral iio districto municipal de • 
S. Christovão. (Qualificação ex-officio, B . E. 65,-
n . 2.484, 7 a zona antiga.) .. 

José Marques Viciai (286); filho de Domiciano Theo-
• baldo Araújo e de Mathilde Vidal, nascido a 31 de 

dezembro de 1892, em Barbacena, Estado de Minas 
Geraes," residente á rua Joaquim Meyer n . 37, 
pharmaceutico,. casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo.'• (Qualifí-

' • sação requerida, n . 5.608, 6 a zona antiga.) : 
Victorino Cerocchi (297), filho de Henrique Cerocchi 

e de Magdalena Giorgio Cerocchio, .nascido a. 12 
de.março de 1908, no Districto Federal, residente 
á rua Barão de Bom Retiro n. 249, relojoeiro, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação .reque
rida, n . 10.708, 6 a zona,, antiga.) '> 

Benjamin Moreira Sá (298), filho de Jeremias Moreira 
Sá e de Maria Nogueira Sá, nascido á 27 de d e 
zembro de 1908, no Districto Federal,, residente 
á rua Voluntários da Pátria . n . 268, joalheiro, 
casado, com domicilio^elèitorar nó districto mu-
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nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requeri
da, n . 6.790, 3 a zona, antiga.) 

295. Arcelino de Oliveira Mello (299), filho de Francisco 
Vicente de Mello e de Olindina de Oliveira Mello 
nascido a 17 de julho de 1899, no Estado de Per 
nambuco, residente á rua Baroneza do Engenho 
Novo n. 70, casa II, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida, n . 6.180, 6 a 

zona, antiga.) 
290. Eliruth Salles Rodrigues (300), filho de Militão Ro

drigues e de Thomazia Salles Rodrigues, nascido 
a 8 de maio de 1912, em São Salvador, Estado da 
Bahia, residente á rua Dr. Garnier n . 37, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri 
cto municipal de S. Christovão. (Qualificação r e 
q u e r i d a , ^ . 11.100, 6 a zona, antiga.) 

297. Domingos Cantirano dos Santos (301), filho de Bessa 
Cantirano dos Santos e de Isabel Jacintha de 
Freitas, nascido a 9 de fevereiro de 1910, no Dis
tricto Federal, residente á avenida Bruxellas nu 
mero 133, operário, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo., 
IfQualificação requerida, n . 9.545, 7 a zona, an
tiga.) 

298. Basilio Baptista da Silva (302), filho de Florentina 
Baptista da Silva, nascido a 30 de maio de 1896, 
no Districto Federal, residente á rua Bomsuces-
so n . 127-A, ferroviário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
^(Qualificação requerida, n . 9.453, 7 a zona, an
t iga.) 

299. Eunina Pereira da Silva (303), filha de Miguel P e 
reira da Silva e de Anna Branca de Assis, nas 
cida a 25 de janeiro de 1902, no Estado de Pe r -
narnbuco, residente á rua Bomsuccesso. n. 127-A, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis-< 
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida, n . 9.452, 7 a zona, antiga.) 

300. Herminio Pinto Pinheiro (304), filho de Bento Pinto 
Pinheiro e de Vergiliana Fortunata da Concei
ção, nascido a 23 de junho de 1892, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Vieira Bueno n. 41, 
operário, solteiro, com ^domicilio eleitoral no dis
tricto municipal dc -S\ Christovão. (Qualifica
ção ex-officio, B . E . 66, n . 2.509, 7 a zona, an
tiga.) 

301. Salvador Esbano (305), filho de Luiz Esbano e de Car
melita Loubianeo, nascido a 10 de janeiro de 1915, 
no Districto'Federal, residente á rua Dr. Carmo 
Netto n. 172, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Christovão. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 66, n. 2,506, 7 a 

.. zona. antiga.) 
304. Aniiibal 'Valerio da Silva Macieira .(308), filho de 

Manoel Duarte da Silva Macieira e de Margarida 
Valerio da Silva Macieira, nascido a 27 de- agosto 
de 1892,.em Magé, Estado do Rio de Janeiro, r e 
sidente á rua Barão de Bom Retiro n. 765, com
merciante, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida, n . 10.904, 6 a zona, antiga.) 

305. João Gonçalves Vianna (309), filho do Henrique Luiz 
Gonçalves Vianna- e de Maria do Carmo Carvalho 
Vianna, nascido a 18 dc outubro, de 1901, no Dis
tricto Federal, residente á rua Bonifácio Ferraz 
n . 65, eommercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal, de *. São Christovão. 
(Qualificação' requerida, n. 6 . 4 3 1 , 4 A zona. an
tiga .) - . , 

306. Magdalena Dias de Seixas (310), filha de Manoel Dias 
de Seixas e de Maria Pimentel de Seixas,, nasci
da a 27 de setembro de 1913, no Districto F e 
deral, residente á avenida Pedro II, n. 226, estu
dante, solteira, com domicilio eleitoral no dis-

.-. - tricto municipal de S, Christovão. (Qualificação 
. .' .-requerida, n. 96, 10 a zona, aetual.) 

307. José de Azevedo Lima (311), filho de João Baptista de 
Azevedo Lima e de Georgina Araújo de Azevedo 
Lima, nascido a 20 de julho de 1913, no Distri-, 
cto Federal, residente á rua Teixeira Júnior nu 
mero 128-Á, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Christovão, 
(Qualificação requerida, n. 83, Í 0 a zona.) 

808. Milton da Silva Pacca (312), filho de Sidney Américo 
Pacca e de Argentina da Silva Pacca, nascido a 
8 de dezembro de 1913, no Districto Federal, re-* 
sidente á rua Fonseca Telles n . 43, estudàjKte, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de S. Christovão. ,(Qualificação reque
rida, n . 123, 10 a zona.) 

309. Francisca Lucas Corral (313), filha de Francisco Zêrê 
Corral e de Rita Lucas Corral, nascida a 5 de ou
tubro de 1912, no Districto Federal, residente â 
avenida Pedro II n . 149, casa 39, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de S. Christovão. (Qualificação requerida, 
n . 97, 10 a zona.) 

SOS. Alexandre Azeredo (306), filho de José Mãuricio de 
Azeredo e de Cecília da Gloria Azeredo, nascido 
a 19 dé julho de 1887, no Districto Federal, resU 
dente á rua Araújo Penna> n . 58, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni-=» 
cipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
n. 6.637, 4 a zona, antiga.) 

310. Oscar Travassos de Moura (314), filho de José Tra-! 
vassos de Moura e de Minervina Lopes de Moura, 
nascido a 29 de julho, de 1892, no Estado da Pa-* 
rahyba do Tíórte, residente á rua Barão de São 
Francisco Filho n. 10, commercio, casado, com 
áomiCilio eleitoral no districto municipal de E n 
genho Novo, (Qualificação requerida, n. 10.991,-
6 a zona, antiga.) 

,311. Nelson de Azevedo Lima (315), filho de Otto de Aze
vedo Lima e Lamaria Cardia de Azevedo Lima, 
nascido a 9 de maio de 1916, no Districto Federal, 
residente á rua S. Christovão n . 518-A, commer-
-eio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto. 
municipal de S. Christovão. (Qualificação reque
rida, n . 119, 10 a zona.) 

312, Dulce de Azevedo Lima (316), filha de João Baptista 
de Azevedo Lima e de Georgina Araújo de Aze
vedo Lima, nascido a 12 de julho de 1914, no 
Districto Federal, residente á rua Teixeira J ú 
nior n . 128-A, domestica, solteira, com domici
lio eleitoral no districto municipal de São Chris
tovão. (Qualificação requerida, n . 118, 10 a zona.)'-

S i3 . Antônio Thomaz Pereira (317), filho de Fructuoso Tho-
maz Pereira e de Maria Sophia de Barros, nas 
cido a 26 de maio de 1915, no Districto Federal, 
residente á rua S. Christovão n. 518-A, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. Christovão. (Qualificação r e 
querida, n . 112, 10 a zona.) 

El 5. Elza de Azevedo Lima (318), filha de João Baptista 
de Azevedo Lima e de Georgina Araújo de Aze
vedo Lima, nascida a 19 de outubro de 1915, no 
Districto Federal, residente á riia Teixeira J ú 
nior n. 128-A, domestica, solteira, com domici
lio eleitoral no districto municipal de S. Chris
tovão. (Qualificação requerida, n . 117, 10 a zona.), 

315,- Antenor de Senna Ayres (319), filho de Antônio do 
Senna Ayres e de Maria Julia da Silva Ayres, nas

cido a 4 de fevereiro de 1892, em São Salvador, 
fistaclo da Bahia, residente à rua Senador Alen-
sar n. 54, medico, viuvo,- com domicilio- eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Qua
lificação requerida, n . 3.493, 5 a zona, antiga.) 

316. Alyrio Gonçalves de Carvalho (320), filho de Olyntho 
Gonçalves de Carvalho e de Jovelina Theodora de 
Siqueira, nascido a 2 de agosto de 1914, no Esta
do dc Minas Geraes, residente á rua Escobar nu
mero 55 , commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 61, 10 a zona.) 

395. Moaeyr Marcondes Machado (321), filho de José Mar
condes Machado e de Hermiaia Sampaio Macha
do, nascido a 28 de junho de 1902, no Districto-
•Federa!, residente á rua Cardoso de Moraes nú 
mero 457, funccionario publico, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida, n . 9.740, 7 a 

• zona, antiga.) - " 
317. José- Santos Lago . (322), filho de Francisco LagpNLou-

renço e de Olga Lago dos Santos, nascido a 5 de 
novembro de 1910, no Districto Federal, residen
te ã praça Barão de Bom Retiro n , S5, casa I, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
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districto municipal dc Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida, n . 11.847, 6 a zona, antiga.) 

ái8.- Ath/ino Baptista (323), filho de José Baptista e de Na-
'H; zareth da Conceição, nascido-a 23 de maio cie 

1909, no Districto Federal, residente á rua An
il ara hy n. 46, operário, solteiro, com" domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 10.139, 6 a zona an
tiga.) 

319. .Manoel Penedo (324), filho de Silvino Penedo e de 
Maria Luz, nascido a 2 de abril de 1910, no Dis
tricto Federal, residente á rua Conde de Leopol-
cima, commercio, solteiro, com. domicilio eleitoral 
no districto municipal dc S. Christovão. (Quali
ficação requerida, n . 7.810, 5 a zona, antiga.) 

320. Elza Augusta Dias (325), filha de - Manoel Pereira 
Dias e de Maria Augusta Dias, nascida a 9 de ou
tubro de 1914, no Districto Federal, residente á 
rua Bella n . 335, commercio, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de S. Chris
tovão. (Qualificação ex-officio, B . E. 70, de 
í0-8-934, 10 a zona.) 

321. João Carneiro da Silva (326), fi lho.de José Carneiro 
da Silva e de Maria da Gloria Pinheiro da Silva, 
nascido a 1.2 de janeiro de 1911, no Districto Fe
deral, residente á rua Bella n . 235, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de S. Chcistovão.. (Qualificação requeri
da, n. 7.642, 5 a zona, antiga.) 

322. Júlio da Silva (327), filho de .José Narciso da Silva e 
de Escolastica- Maria do Rosário, nascido a 24 de 
julho de 1900, no Districto Federal, residente â 
rua Cândida n. 13, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de S. Chris
tovão. (Qualificação ex-officio. B . E . 66, nume
ro 2.482, 7 a zona, antiga.) 

3.23. X-iyme Moreira Crespo (328), filho-de Joaquim Morei
ra Crespo e de. Armincla da Silva Crespo, nascido 
a 9 de julho de 1911,'no Districto Federal, resi
dente á rua do Senado, n . 227, loja, contador,'sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto mi.mi-

- • cípal de S. Christovão. (Qualificação requerida, 
n. 7.437, 2 a zona, antiga,) • 

.324. José de Souza Filho (329), filho de Antônio Josó.dS-
Souza Mello e de Adelaide Thereza de Mello, nas
cido a 3.de maio de 1894, no Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua-24 de Maio n. 455( so
brado, pharmaceutico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, ri. 11.839, 6 a zona, an
tiga.) . 

325. Esmeralda Leal Bragança (330), filha.de. João Duarte 
Bragança e dè Maria Leal Bragança, nascida a 17 
de setembro de 1915, no Districto Federal, resi
dente Á rua Bella n . 381, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de- São 
•Christovão. (Qualificação requerida, n . 77, 10 a 

zona, antiga.) 

Districto Federal, 16.de agosto de 1934. — Pelo escri
vão,. -Cid Vallez, escrevente, no impedimento do. escrivão. 

Dado e passado nesta cidade do Rio de. Janeiro,, aos seis 
dias de setembro de mil novecentos e trinta eí quatro. Èu, 
Cid Vellez, escrevente, no impedimnto do escrivão. 

DÉCIMA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Silo Christovão e Engenho Novo; 

J u i z — - D r . Antônio Vieira Braga 

De ordem do Dr. Juiz da Décima Zona Eleitoral do Dis
tricto Federai, Terceira Circumscrípção,. faço, publico, para 
conhecimento dos interessados, que pelo-M: M. juiz foram 
mandados expedir os títulos eleitoraes dos seguintes cida
dãos : 

326. Sylvio José Balocco (331), filho de LuizBalocco e de 
Joanna Castelle Balocco, nascido, a-i7-de/fevereiro 

' de 1896, rio Estado do' Rio de Janeiro, residente á 
rua Bella n . 259, casa I, motorista, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 65, 10 a 

Zona.) 

.327. Jorge Gomes Leite (3S2), filho de Padro da Costa Gomes 
Leite e de Orminda da Costa Gomes Leite, nas
cido a 6 de dezembro de 1909, rio "Estado do Rio 
de Janeiro, residente á avenida Paris n . 120, ope
rário, com domicilio eleitoral no districto munici
pal, de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
n . 9.557, 7 a Zona antiga.) 

328. Orsina Mattos de Sá (333), filha de Henrique Mattos 
de Sá e de Percilía Mattos de Sá, nascida a 3 de 
junho de 1915, no Districto Federal, residente á 
rua São Januário n. 9, estudante, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida n . 115, 10 a 

Zona.) -
32V. Samuel SanfAnna (334), filho de. Misael Quinta de' 

Sautanna e de Aurora de Santanna, nascido a 21 
de agosto de 1913, no Districto Federal, residente 
á rua Almirante Mariath n. 32, estudante, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São Christovão. (Qualificação requerida, nu
mero 66, 1 0 A Zona.) 

330. Álvaro Macedo (335), filho de Conrado Luiz de Andra-
drade e-de Elina Alves Pinheiro, nascido a 4 de 

"fevereiro de 1912, no Districto Federal, residente 
á rua César Zama n. 25, operário, solteiro, com 
•domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida, n . 11.756, 
6 a zona antiga.) 

331. Acylino Rodrigues (336),. filho de Manoel Rodrigues 
e de Margarida Rodrigues, nascido a 9 de março 
de 1916, no Districto Federal, residente á rua 
5ella n. 369, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 108, 1 0 A zona.) 

o32. Affonso Nunes Cordeiro (337), filho de Francisco 
Nunes Cordeiro e de Geraldina Clementina Cor
deiro, nascido a 6 de julho de 19Í5, no Districto 
Federal, residente á rua Couto Magalhães n. 35, 
operário solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualifica
ção requerida, n . 81, 10 a zona.) 

333. Lourenço Joaquim Rodrigues (338), filho de Joaquim 
Antônio Rodrigues e de Isabel Toledo Rodrigues, 
nascido a 12 de novembro de 1891, no Districto 
Federal, residente á rua Abolição n . 87, com-, 
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida n . 207, 1 1 a zona.) 

334. Petronio d'Avellar Rocha (339), filho de Alberto Ma
gno Cavalcante Rocha e de Maria Magdalena de 
Avellar Rocha, nascido a 18 de agosto de 1904, 
no Estado do Ceará, residente á rua Newton Prado 
n . 40, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Qua
lificação requerida n. 80, 10 a zona.) 

335. Castorina "Guimarães Bastos (340), filha de Paulo 
Barbosa Guimarães e de Florisbella Maria Pardal 
Guimarães, nascida a 17 de abril de 1876, no Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Carlos Costa 

• n . 34, modista, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida n. 10.776, 6 a zona antiga.) 

336. José Archanjo Costa Leite (341), filho de Pedro da 
Costa Gomes-Leite e de Armanda Rodrigues da 
Gosta Leite, nascido a 3 de julho de 1911, no Es 
tado do Rio de Janeiro, residente á avenida Paris 
n.- 120, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 11.616, 7 a zona an
tiga.) 

337. Theoerito de Azevedo (342), filho de Theonto de 
Azevedo e de Amélia Paiva de Azevedo, nascido 
a 9 de agosto ide 1913, no Districto Federal, resi
dente á rua Pereira Nunes n . 389, casa I, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida, n . 117, 8 a zona.) 

338. Joarina Guimarães Bastos (343), filha de Joaquim 
Pinto Bastos e de Castorina Guimarães Bast03, 
nascida a 13 de junho de 1913- no Districto F e -

. . • doral, residente á rua Carlos Costa n . 34, auxi
liar de modista, solteira, com domisilio-eleitoral 
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no distrieío municipal de Engenho Novo. (Quali
ficação requerida, n . 10.767, 6 a zona antiga.) 

339. Dolores Barrios (344), filha de Affonso Feres Bar-
rios e de Maria Carolina Gonçalves, nascida a 3 
de junho de 1895, no Districto Federal, residente 
á rua Licinio Cardoso n . 332, modista, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida n . 9.784, 
6 a zona antiga.) 

340. Alcides José Corrêa (345), filho de Sebastião José 
Corrêa e de Christina Marques Corrêa, nascido a 
7 de março de 1915, em Nicfheroy, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua São Francisco Xavier 
n . 929, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Quali
ficação ex-officio, B . E . 66, n . 2.572, 7 a zona 
antiga.) 

841. Antônio Barroso (346), filho de Horacio Barroso e de 
'.Adeiina de Castro Barroso, nascido a 18 de janeiro 

de 1914, 'em SanfAnna de Japuhyba, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Engenho de Den
t ro n . 217, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida-n. 203, 1 1 a zona.) 

342. Paulo Alberto Staerke (347), filho de Otto Paulo Ri
cardo Staerke e de Guilhêrmina Staerke, nascido 
a 13 de abril de 1912, no Estado do Paraná, re 
sidente á rua Engenho de Dentro n. 182, cirur-
gião-dentista, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida n4 202, 1 1 a zona.) 

343. Eraani Arouca Brandão (348), filho de Pedro Alcânta
ra Brandão e de Idalina Arouca Brandão, nascido 
a 27 de dezembro de Í897, no Districto Federal, 
residente á rua Bispo Lacerda n . 20, Estação Del 
Castilho, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal 'de São Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 6.156, 5 a zona an- ' 
t iga.) 

344. Cleoduipho Barros Novaes (349), filho de José Aris
tóteles Teixeira Novaes e Maria Cândida Ramos 
Novaes, nascido a 2 de dezembro de 1914, no Dis
tricto Federal, residente á rua Itapiru' n .47, ca
sa II, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida n. 170, 9 a zona.) 

345. Edgard Abreu Jorge (350), filho de Octavio da Silva 
Jorge e de Carolina de Abreu Jorge, nascido a 3 
de novembro de 1908, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua César Zama n . 13, commercio, sol
teiro,, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
n . 10.152, 6 a zona antiga. ) 

346. José Paulo Maestrali (351), filho de Paulo Tobia?' 
Maestrali e de Anna de Oliveira Maestrali, nas
cido a 15 de maio de 1903, no Estado de Per
nambuco, residente á rua São Januário n . 143, 
casa II, guarda-livros, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 73, 10 a zona . ) ' 

347.- Feliciò Saturnino Gesualdi (352), filho de Agostinho 
Gesualdi e de Domingas Gesualdi, nascido a 29 de • 
novembro de 1900, no Districto Federal, resi
dente á rua 24 de Maio n . 552, medico, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dc 
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, B.* E . 
60, n . 9.565, 2 a zona antiga.) 

348. Luiz Alves de Mello .(353), filho de Manoel Alves Ri
beiro e de Francisca Maria da Conceição, nassido. a 
15 de abril de 1906, no Estado do Ceará, residente 
á rua Aquidaban n . 827, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação 'requerida, n . 541, 11 a 

zona.) 
349. Francisco Baptista (354), filho de Custodio José Ba

ptista e de Georgina Barbosa 'Baptista, nascido a 
23 -de novembro de 188f6, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Bomf im n. 141, sargento amahuense 

'do Exercitoj casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerida, n . 94, 10 a zona.) 

350. Jayme Affonso Macieira (355), filho de Manoel Affon
so Macieira e de Florisbella Gomes, nascido a 5 
de setembro de 1902, no Districto Federal, resi
dente & rua Teixeira Ribeiro n . 65, pintofy sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Engenho Novo. (Qualificação requerida 
n. 11.620, 7 a zona antiga.) 

Íí51. Adelino Gomes de Seixas (356), filho de João de Sou
sa e de Virgínia Maria, nascido a 11 de julho d e ' 
1875, em Portugal, residente á rua Figueira nu
mero 114, proprietário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida n . 11.760, 6 a zona an
tiga.) 

Ó52. Jose Tavares dos Santos (357), filho de Manoel José 
Pinto dos Santos e de Deolinda Henrique Tavares 
dos Santos, nascido a 21 de março de 1912, no 
Districto Federal, residente á rua Escobar n. 50, 
casa III, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 7.853, 5 a zona an
tiga.) 

353. Alberto Alves de Moura (358), filho de Joaquim de 
Moura e de Emilia Alves, nascido a 12 de abril 
de 1912, no Districto Federal, residente á Es 
trada Porto de Inhaúma n . 208, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 

Í<54. MarMia Fontes Cotia (359), filha de Antônio Cotia e 
n . 11.629, 7 a zona antiga.) 
de Alzira Fontes Cotia, nascida a 7 de janeiro de 
1915, no Districto Federal, residente á rua Inho-
mirim n. 13, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida,: n . 113, 10 a zona.) 

J55. Laura de Souza Pereira (360), filha de José Joaquim 
de Souza Pereira e de Maria Adelaide Esteves 
Pereira, nascida a 7 de setembro de 1915, no Dis
tricto • Federal, residente á rua São Christovão 
u . 618 A, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida n . 84, 10 a zona.) 

556. Fernando de Carvalho (361), filho de Antônio de Car
valho e de Maria de Lourdes Carvalho, nascido a 
2 de março de 1916,'no Districto Federal, resi
dente á rua São Christovão n . 618, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque
rida n. 105, 10 a zona.) 

í!57. Jbsé Joaquim Ferreira (362), filhei de Idalina Ferrei
ra, nascido a 7 de janeiro de 1893, no Districto 
Federal, residente á rua Inhomirim n . 13, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação r e 
querida, n. 68, 10 a zona.) 

358. Eremites Emílio Baraúna (363), filho de Leonidio Emí
lio Baraúna e de Jardelina Emilia Baraúna, 
nascido a 10 de julho de 1907, no Estado de Ser
gipe, residente á rua da Proclamação n. 68, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação re 
querida n. 11.624, 7 a zona antiga.) 

í!59. Elza Amaral (364), filha de Clara do Amaral, nascida a 
7 de março de 1915, no Districto Federal, resi
dente á rua Escobar n . 9, bordadeira, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificação requerida, nume
ro 103, 10 a zona.) 

^S0. Jayme Silva (365), filho de Antônio Francisco da Silva o 
de Edelima Rosa da Silva, nascido a 10 de dezem
bro de 1899, no Estado de Minas Geraes, residente 
á rua .dos Andradas n . 26, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificação requerida, n . 69, 
10 a zona.) 

3G1. Jose Pereira dos Santos (366), filho de Francisco 
Pereira dos Santos e de Alexandrina Pereira dos 
Santos, nascido a 1 de junho de 1913, no-Estado 
do Amazonas, residente á rua Escobar ir. 43, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerida, n . 75, 10 a zona.) 
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3(52. Armando Ballalai (367), filho de Mario Badalai e de 
Laura Ballalai, nascido a 26 de novembro de 191 
no Districto Federal, residente á rua'Affonso 
Penna n . 100, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 7.681, 5 a zona an

t iga.) 
363. Mário-Barbosa Guimarães Júnior (368), filho de Ma

rio Barbosa Guimarães e de Aurora Coelho Gui
marães, residente á rua Costa Mendes n. 165, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualifica
ção requerida, n . 90, 10 a zona.) 

364. Aiitony Gonçalves Bandeira (369), filho de Antônio 
Gonçalves Bandeira e de Anna Helena Bandeira, 
nascido a 26 de junho de 1910, no Districto F e 
deral, residente á rua São João Baptista n . 11, 
sobrado, estudante, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 293, 6 a zona.) 

365. Av^usto Bartholomeu (370), filho de Sebastião Baiv 
thoiomeu e de Maria Santa Gaubianca, nascido a 
15 de agosto de 1911, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Escobar n . 50, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificação ex-officio, B . E . 
66, n . 2:508, 7 a zona antiga.) 

366. Júlio' Rodrigues (371), filho de Manoel Rodrigues e de 
Margarida Rodrigues, nascido a 25 de dezembro 
de 1914, no Districto Federal, residente á rua 
Bella n . 309, eommercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida, n . 87, 10 a zona.) 

367. Leandro Guilherme .Corrêa (372), filho de Frederi
co Guilherme Corrêa e de Anna da Piedade, nasci
do a 2 de setembro de 1910, no Districto Federal, 
residente á rua Dr . Garnier n . 40 A, negocian
te, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida, n.. 11.576, 6* zona ant iga. ) . 

368. Francisco Cunha Dias (373), filho de Arthur Gonçal
ves da Cunha Dias e de Maria Baptista Dias, 
nascTdo a 8 de janeiro de-1909, no Districto Fe
deral, residente á rua Andarahy n . 38, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida, n . 10.140, 6 a zona antiga.) 

369. Gf.deão Emüio Baraúna (374), filho de Cassiano Emí 
lio Earaúna e de ?*aira Maria da Rocha Ba
raúna , -nascido a 25 de março de 1902, no Dis-
Iricto Federal, residente á rua Adayl n . 83, 
opeiario, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal ée Engenho Novo. (Quali
ficação requerida, n . 11.625, 7 a zona ant iga.) 

370. Guilherme de Sousa (375), filho de José Maria de 
Sousa e de Felismina Pereira de Abreu, nas 
cido a 20 de dezembro de 1907, no Districto F e 
deral, ersidente á rua Fer re i ra Vianna n. 74, 
o j í i a r i o , solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo.- (Quali-

, ficação requerida, n . 9.458, 7 a zona, antiga.) 
3 7 1 . Antônio Barbosa Cabral (376), filho de José Barbosa 

Cabral e de Ignez Gonçalves Barbosa, nascido a 
20 de rraio de 1906, em Laguna, Estado de 
Sar.ta Catl.-arir.-a, residente ái rua Capitão Ru
bens n . 3-8, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto- municipal de São Christo
vão . (Qualificação "*x-of f ieio". B . E . 66, 
n . 2.534, 7 a zona antiga.) 

372. José Cândido Borges (377), filho de José Cândido Bor-
ges e de IVaria Posa, na&cido sa 1 de dezembn 
de 1914, no Districto Federal, residente á rua 
Miguel de Rezende n . .56, commercio, solteiro,, 
com doipiicilio eleitoral no districto municipal 
de São Christovão. (Qualificação requerida, 
n . 124, 10 a zona.) 

3-73. Manoel Mendes de Far ia (378), filho de Benedicto 
Mendes de Far ia e úe Claudina Mendes de F a 
ria, nascido a 21 de junho de 1909, no Distri^ 
cto Federal , residente á rua Amazonas n . 53, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis-

374. 

375. 

Í76, 

tricto municipal. d,e São Christovão. (Qualifi
cação requerida, n . 95, 10 a zona.) 

Álvaro Trindade (379), filho de José Trindade Júnior 
e de Maria, de Araújo Trindade,, nascido a 12 
de seterebro de 1885, no Estado * do Espirito 
Santo, resic!enle'á rua Garnier n . 42, commer
cio, 'casado, com ^domicilio eleitoral no dis t r i 
cto municipal de . São -Christovão. (Qualifica
ção requerida, n . 74, 10 a zona.) 

Olivia Emery Trindade (380), filha de Gustavo Emery 
e de En-iliana Vianna Emery, nascida a 27 de 
janeiro de 1889, no Estado do Espirito Santo, 
residente á rua Garnier n . 42, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São Ghristovão. (Qualificação r e 
querida, n . 72, -10a zona.) 

Felizardo de Andrade Nunes (381), filho de João de 
Andrade Nunes e de Emilia Alves Ferre i ra , 
nascido a 13 de janeiro de 1905, no Districto 
Federal; residente á rua Senador Alencar n . 17, 
despachante aduaneiro, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida, n . 86, 10 a zona.) 

377. 

378. 

379. 

380. 

381. 

Moaeyr dos Prazeres Fonseca. (382), filho d« Maria 
dos Prazeres Fonseca, nascido a 29 de dezem
bro de 1907, no Districto Federal, residente á 
rua Saeadura Cabral n . 199, estivador, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Christovão. (Qualificação requer i 
da, n . 6.240, 4 a zona ant iga.) 

João Nagib Moysés (383), filho de Nagib Moysés e de 
Anna Spalaoc Moysés, nascido a 31 de março-de 
1914, no Estado de Minas Geraes, residente á 
Tua Arthur Menezes n . 48, engenheiro, viuvo, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São Christovão. (Qualificação requerida, 
n . 66, 9 a zona.) 

Jair. Monteiro (384), filho de Januário Monteiro e de 
Dolores Monteiro, nascido a 5 de outubro de. 
•1915, no Districto Federal, residente á avenida 
INova York, n . 212, funccionario publico, sol
t e i ro . (Qualificação requerida, n . 114, 10 a 

• zona.) 

João Fer re i ra Pinheiro (385), filho de Joaquim F e r 
re i ra Pinheiro e de Antonia Gomes Pinheiro, 
com 54 annos de idade, na tura l desta Capital, 
residente á rua Atalaia - n . 22, funccionario 
publico aposentado, casado, com domicilio elei
toral no districto nrunicipal de Engenho Novo.-
(Qualificação requerida, n . 5.533, 7 a zona 
antiga.) 

Acylino Moraes (386), filho de Francisco Siqueira dé 
Moraes e de Maria do Carmo da Silva, nascido 
a 27 de dezembro de 1896, em Petropolis, Es -
íado do Rio de Janeiro, residente á rua da 
Constituição n . 52, operário, casado/ com do
micilio eleitoral no districto municipal de 
•São Ghristovão. (Qualificação requerida, nu-
ar.éro 4.956, I a zona ant iga.) 

-Juv-enal Augusto da Costa (388), filho de Adriano Au
gusto Gcrc-alves da Costa e de Balbina Amélia 
da S iha , ra.scido a 15 de junho de 1894, no 
L ú l r i c l o Federal, residente á rua Argentina 
n . 11, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. 
;(Quaiificação requerida, n . 14, 10 a zona.) 

Aristides da Silva Guimarães (389), filho de Francisco 
da Silva Guirrarães e de Casemira da Fonseca 
Gviiiraiães, nascido a 17 de janeiro de 1889, no 
Districto Federal, residente á rua Barão de 
Mesquita n . 448, funccionario publico, casado, 
com tfofficilio eleitoral no districto municipal 
de São Christovão. (Qualificação "ex-officio.^ 
B . E . 68, n„ 6.834. 4 a zona.) 

.385. Josi Pinto Fernandes (390), filho d-e José Pinto Fer 
nandes e d!.e ' íbereza de Jesus Souto, nascido a 
1G de setembro de 1902, no Districto Federal, 
residente á rua Escobar n . . 5 , commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Ghristovão. , (Qualificação re-
tiiverida, n . 71, 10 a zona*) 

884. 
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386. Maria dos Anjos Fer re i ra dd Amaral, filha de Uriaa 398, 
Fernandes do Amaral e de Rosalina Ferre i ra do 
Amaral, nascida no Districto Federal, a 3 de s e 
tembro de 1904, residente á rua D . Anna Nery 
B. 307, casa 7, escr ipturar ia , solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificação requerida, n u 
mero 11.566, 6 a zona ant iga.) „ Q 0 

387. José Baptista Matheus (392), filho de Victorino Ma- asv . 
theus e de Emilia Matheus, nascido a 17 de j a 
neiro de 1886, em Petropolis, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua dos Artistas n . 45 A, 
casa III, motorista, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
.'(Qualificação requerida, n . 11.761, 6» zona 

388. ü i i i r a j a r ^ d ^ Souza Almeida (393), filho de João de 400. 
Souza Almeida e de Alina de Paula Freitas Al
meida, nascido a 15 de abril de 1912, no Dis
tricto Federal, residente á rua Silvaná n . 28, 
Piedade, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Chris
tovão. (Qualificação requerida, n . 92, 10 a 

zona.) t _ . 401. 
389. Mario Pereira Dantas (394), filho de Antônio Pereira 

Dantas e de Maria Cândida, nascido a 20 de mar
ço de 1915, no-Distr icto Federal, residente & 
rua Bomfim n . 176, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificação requerida, nu
mero 122, 10 a zona.) 402. 

390. Ernesto Fernandes da 'Silva (395), filho de Ernesto 
Fernandes da Silva e de Emilia de Souza Fer
nandes, nascido a 6 de fevereiro de 1912, no 
Districto Federal, residente á rua Poconé nu
mero 13, Encantado, sapateiro, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de E n 
genho Novo. (Qualificação requerida, n. 9.444, 
7 a zona antiga.) . 403. 

391 . Calil Moysés Kehdi (396), filho de Moysés Kchdi e de 
Alabia Kehdi, nascido a 15 de fevereiro de 1881, 
na Syria, residente á avenida Thomó de Souza 
n . 101, commerciante, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida, n . 261, 3 a zona.) 

392. Gilberto Martins Ferreira (397), filho . de Alfredo / m 

Pedro Ferreira e de Neomenia Martins Ferrei 
ra, nascido a 31 de janeiro de 1907, em Barra 
Mansa, Estado do Rio de Janeiro, residente ê 
rua Condessa Belmonte n . 57, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo. (Qualificação requeri
da, n . 10.531, 6 a zona antiga.) 

393. Américo da Costa e Silva (398), filho de Antônio da 
Costa e Silva e de Marianna da Costa e Silva, 
nascido a 1 de outubro de 1894, no Districto 
Federal, residente á rua Sericy n. 20, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação ex-
officio. B . E . 66 n . 2.576, 7 a zona.) 

394. Lindanor Lamego Alves da Silva (399), filha de Au
gusto Ferreira Lamego e de Antonieta Ferreira 
Lamego, nascida a vinte e tres de junho do anno 
de 1904, em Santa Cruz, Estado do Espirito San
to, residente á rua Barão de Itapagipe n . 31, 
domestica, casada, com. domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Quali
ficação requerida, n. 97, 8 a zona.) 

398. Oscar Affonso Alves da Silva (400), filho de Ber
nardo Hilarião Alves da Silva e de Maria Leo-
nor Alves da Silva, nascido a 25 de julho do 
1894, no Districto Federal, residente á rua Ba
rão de Itapagipe n. 31, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, nume
ro 102, 8 a zona.) 

.397. Ivo Nunes Cabette (401), filho de Manoel Cabette e de 
Deolinda Nunes Cabette, nascido a 9 de julho de 
1915, no Districto Federal, residente á rua 
Emerenciana n . 17, barbeiro, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 78, 10 a "40?. 
zona.) 

405. 

406, 

407. 

408. 

Maria da Conceição Almeida Ferreira (402), filha de 
Damião de Almeida Ferreira e de Henriqueta F in -
kemauer, nascida a 3 de agosto de 1913, em Pe
tropolis, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Major Fonseca n . 77, costureira, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 91, IO5* 
zona.) 

Américo Marques de Almeida (403), filho de João 
Marques de Almeida e de Luciana Eugenia de 
Almeida, nascido a 30 de setembro de 1894, nq 
Districto Federal, residente á avenida Mirandella 
n. 15, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Qua-

' lificação ex officio, B. E. 66. n. 2.575, 7 a zona 
antiga.) 

Cassiano da Silva Santos (404), filho, de Maria Fran
cisca dos Santos, nascido a 13 dé agosto de 1906, 
em Maricá, Estado do Rio de Janoiro, residente 4 
rua Barão de Mesquita n. 694, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

•Engenho Novo. (Qualificação requerida numero 
11.840, 6 a zona, antiga.) 

Darcy Araújo (405), filha de Domingos José de Araújo 
e de-Joaquina Pires de Araújo, nascida a 13 de 
de maio de 1912, no Districto Federal, residente 
á rua Teixeira Júnior n. 123, commsrcio, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal ao 
São Christovão. (Qualificação requerida numero 
5.559, 5 a zona, antiga.) 

Antônio Machado Fragoso de Mendonça (406), filho 
de Raul Fragoso de Mendonça e de Hercilia Ma
chado Fragoso, nascido a 12 de junho de 1904, 

'no Districto Federal, residente á rua Conde Leo-
poldina, n. 101, bancário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida n. 8.047, 5 a zona, 
antiga.) 

Néro.Sant'Anna (407), filho de Plínio SanfAnna e de 
• Maria Carrol SanfAnna, nascido a 11 de novem

bro de 1910, no Districto Federal, residente á rua 
Bella n. 354, estudante, solteiro, com domicilio 

z eleitoral no. districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida n. 7.942, 5 a zona, 
antiga.) 

Aracymir Francisco da Conceição (408), filho de 
Brum Francisco Leão e de Cecília Maria da Con
ceição, nascido a 31 de dezembro de 1905, no Dis
tricto Federal, residente á rua Leda n. 381, casa 
II, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Quálili-i 
cação requerida 'n. 67, 10 a zona.) 

Claudionor Leal Bragança (409), filho de João Duar-
- te Bragança e de Maria Leal Bragança, nascido a 

9 de janeiro de 1905, no Districto Federa 1 , resi
dente á travessa da Alegria n. 29, operário, casa
do, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Christovão. (Qualificação requerida, 
n. 89, .10 a zona.) 

Moacyr Costa Brottos (410), filho de Laudeííno da 
Costa Brottoâ e de Ignez de Sant' Anna,. nascido 
2 de julho de 1914, no Districto Federal, residen
te á rua Bella n. 369, commercio. solteiro, coro 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida n. 64. 10 a 

zona.) 

Attilio Andreani (4.11), filho de Rodolpho Andreani e 
de Maria da Costa, nascido a 3 de novembro úb 
1912, em Bello Horizonte, Estado oe Minas Geraes, 
residente á rua Antônio Bazilio n. 48, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu* 
nicipal de Engenho Novo. 

Alayde de Mello Cotrim (412), filha de João da Cruz 
Cotrim e de Irene de-Mello da Cruz Cotrim, nas
cido a 1 de setembro de 1904, no Districto F e 
deral, residente á rua do Cattete n. i-7£, empre
gada municipal, solteira, com domicilio" eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Qua
lificação requerida n. 7.433, 2 a zona, antiga.) 

José Lopes Domingues Filho (413), filho de José Lopes 
Domingues e de Clara Lopes Domingues, nasci-
lo a 9 de outubro de 1907, em "Valença, Estado 
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412. 

do Rio de Janeiro, residente á rua Abilio n. 21, 
motorista, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi- • 
cação requerida n. 7.200, 5 a zona, antiga.) 

-José Janoni (414), filho de Jacomo Janoni e de Inno-
cencia Geminiano, nascido a.25 de março de 1907, 
no Estado de Minas Geraes, commercio, solteiro, 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo, (Qualificação lequerida n. 9.974, • 
7 a zona, antiga.) 

Pedro Frederico Oberlander (415), filho de Frede--
rico Oberiander e de Maria José Oberlander, nas 
cido a 20 de julho de 1879, em Friburgo, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Ribeiro Gui
marães n. 52, commercio, casado com domicilia, 
eleitoral no districto municipal de São Chris,tovão. 
'(Qualificação requerida n. 118, 8 a zona.) 

422. José Fernandes de Mello (427), filho de Josino Fe r - -
nandes de Mello e Zulmira Fernandes da Silva, . 
nascido a 19 de setembro de 1912, no Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Barão da Gamboa -
n . 929, operário, solteiro-, com domicilio eleito» . 
ra l no districto municipal de Engenho Novo. 
'(Qualificação requerida, n . 6.635, 4" zona an-! 
t iga.) 

Gilberto' Muller (435), filho de Maria Olina Muller, -
nascido a 9 de.maio de -1913,: no Districto F e 
deral, 'residente á rua Araújo Lima n . 60, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica- • 
ção requerida, n . 774, 8 a zona antiga.) 

Ecylla Carvalho Gastello. Branco (416), f i lha.de José 
Maria de Mello Gastello Branco e de Adelia Car
valho Gastello Branco, nascida a 9 de dezembro 
de 1909, no Districto Federal, residente á avenida . 
Pedro II, n . 328, professora primaria, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de • 
São Christovão. (Qualificação requerida, n. 7.577, 
5 a zona' antiga. "> 

José Alves de Souza .417), filho de Rita Maria do Nas-* 
cimento, nascido a 26 de julho de 1893, em Bom' 
Jesus, Estado do Ceará, residente á travessa He
lena, 6, operário,.viuvo, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi- . 
cação requerida, n . 5.968, 9 a zona antiga.) 

Clarice Pereira (418), filha de Jayme Pereira e de Deo- , 
linda Pereira, nascida a 25 de março de 1908, no . 
Districto Federa!, residente á rua Victor Meirel- . 
íes, 75, funccionaria publica federal, desquitada, . 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Transferencia de titulo n. 6.925, . 
16 a zona", Bello Horizonte.) 

Arthur Brigido de Carvalho (419), filho de Eduardo. 
• Brigido de Carvalho e de Thomazia Isabel de Car-
. valho, nascido a 7 de maio de 1912, no Districto 

Federal, residente á rua D. Anna Nery, 304, au
xiliar de escripta do Arsenal de Marinha, solteiro, -
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
São Christovão. (Qualificação ex-officio, B . E . 
70, de 1934, 10 a zona.) - i 

Cecília Prado Figueiredo '.(421), filha de Nasciso do 
Prado Carvalho e de Alzyra Gonçalves do Prado . 
Carvalho, nascido a 17 de novembro de 1897, no 
Districto Federa!, residente á avenida do Exer
cito, 405; professora municipal, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação ex-officio, B . E . 9 nu - . 
mero 24.212, 4 a zona antiga..) 

r417.. Carolina Pynho Moreira (422), fiiha.de José Sebastião. 
Basilio Pynho e de Rosa Delfina Pynho, nascida a 
23. de dezembro de 1890, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Bolívia, 46, dir.ectora.de escola m u - / 
nicipal, casada, com domicilio eleitoral no dis- i 

• tricto muhicipa". de'São Christovão-. (Qualificação; 
ex-officio, n . 23.533, 4 a zona antiga.) i. 

Eratostenes Pereira- (423), filho de Aristobulo" 'dã 
Araújo Pereira e de Margarida de Oliveira P e 
reira, nascido a 19 de outubro de 1909, no Distri* 1 

cto Federa!, res dente á rua Engenho de Dentro, . 
104, casa fu:iccionario aposentado da E . F„- | 
C. B , , sol.eiro, com domicilio eleitoral no dis-? 

413. 

414. 

415 

'410. 

,.118. 

tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida, ri. 11-.589, 6 a zona antiga.) 

419. Júlio Cardoso Ribeiro (424), filho de Júlio de Araújo 
Ribeiro e de Zulmira Cardoso Ribeiro, nascido a 
19 de janeiro de 1913, no Districto Federal, res i 
dente á rua Barão de Itapagipe, 102, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requer i 
da, n." 280, 8 a zona.) 1 

420, Etelvina Ribeiro Barreto (425), filha de Bernardind 
Joaquim Ribeiro e de Porcina Cândida Nunes, nas 
cida a 11 de junho de 1877, no Districto Federal, 
siderite á rua Barão de Itapagipe, 59, c. 15, com
mercio, viuva, com' domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação re
querida, n . 284, 8 a zona.) ". i 

4.21. Bagmar Bomtempo (426), filha de Euclides Carlos Bom
tempo e de Carolina de Segadas Bomtempo, nas 
cida a 23 de abril de 1912, no Districto Federal, 
residente á rua Figueira de Mello, 454, escrevente-
juramentada, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação ex-offcio, B . E . 68, de 6-8-34, 10 a zona.)] 

423. Walter Palhaes (428), filho de Antônio Ferreira Pa* 
lhaes e de Alda Palhaes, nascido a 7 de abril do' 
1916, no Districto Federal, residente â rua Goyaz, 
103, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifica^, 
ção requerida, n . 523, 1 1 a zona.) ' 

4.24. João Augusto de Souza (429), filho de Luiz Vericimd 
e de Maria Magdalena, nascido a 12 de junho dé 
1900, no Estado do Rio Grande do Norte, residente, 
á rua Curuzu', n . 45, foguista, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n. 7.847, 
5 a zona antiga.) ] 

425. Silvana Cardoso Ferreira (430), filha de José Maria" 
da Silva :Martins e de Maria Philomena da Silva, 
nascida a 17 de junho de 1903, no Districto F e 
deral, residente á rua Sargento Pinto Oliveira, 80, 
Ramos, escrevente, juramentada, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação ex-officio, B . E . 68. 
de 6-8-34, 10 a zona.) ) 

426. Armando da Silveira (431), filho de Affonso Maurity, 
da Silveira e de Juracema Vaz Piiito da Silveira, 1 

nascido a 22 de abril de 1914, no Districto F e 
deral, residente no Morro do Vintém, 23, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no distri-.. 

- cto municipal de Engenho Novo. (Qualificação! 
requerida, n . 521, 1 1 a zona.) \ 

427. Ary Rodrigues Torres (432), filho de José Antônio?. 
• Torres da Silva e dè Francisca Rodrigues da Si!—J 

va, nascido a 22 de setembro de 1914, no Districto 
Federal, residente á rua 24 de fevereiro, 171,-, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-*! 

_ . tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação' 
requerida; n . 420, 1 1 a zona.) .; 

Marcilio Barbosa (433), filho de Maria Isolina Barbosa",' 
' nascido a 24 de abril de 1907, em Bragança, E s 

tado de São Paulo, residente á rua Frolick, 19,! 
graphico, solteiro, com domicilio eleitoral no d is 
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida, n . 7.929, 5 a zona antiga.) v 

Raphael Pinto Fernandes (387), filho de Emilio Cy-. 
riaco Fernandes e de Maria Julieta Fernandes, 1 

nascido a 24 de outubro de 1913, na Bahia, resi-; 
ciente á rua do Lavradio, n . 171, operário, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipail 
de São Ghristovão. (Qualificação'requerida, 10 a 

zona, n. 60.) ! 
| 2 9 . FabiO Alves Pereira (434), filho-de Antônio José Alvesf 

Pereira e de Roserida Carolina Alves Pereira, na3*< 
cido a 2 de setembro de 1885", ein Minas Geraes^ 
•residente á rua Pedro de Carvalho, n. 210, Meyew 
•leiloeiro publico, casado, com domicilio eleitora? 
no districto municipal de Engenho Novo. XQualiJ, 

, .. _ 'ficação requerida, 1 1 a zona, n. 563.) | 
. | 3 Í , Antônio Lopes de Moraes (436), filho de Affonso Lo-ij 

, " pes e dé Verídiana de Moraes, nascido a 17 de> 
• julho de 1904, no Estado dó Rio de Janeiro, resi-> 

428. 

382 
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dente á rua Maria Luiza, n . 184. commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni- , 
cipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
1 1 A zona, n . 564.) 

432. Miguel. Mauro (437), filho de Alfredo Mauro e de The- . 
reza Mauro, nascido a 16 de dezembro de 1898, no 
Districto Federal,, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São Chris
tovão.'(Qualificação requerida, 10 a zona, n . 76.) 

433. Abel Torres. Damasceno (438), filho de Francisco Tor
res Damasceno e de Joanna Emilia Torres, nascido 
no Estado da Parahyba do Norte, residente á rua 
Bomsuccesso, n . 130, funccionario publico, casa
do, com domicilio' eleitoral no districto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 7 a 

zona antiga, n . 10.323.) <'. -
434. Guttemberg Rosa Cardoso (.439), filho de Guilherme 

Vieira Cardoso e de Francisca Rosa Sarandão, nas
cido a 25 de abril de 1913, no Districto Federal, 
residente á Estrada do Norte, n . 54, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
7 a zona antiga, n, 11 .622. ) . 

.435. Dario Murei (440), filho de Abilio Murei e de.Leonidia 
Moreira Murei, nascido a 28 de agosto de 1901, no 
Districto Federal, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal do Engenho 
Novo. (Qualificação requerida, 1 1 a zona, n . 529.)! 

.436. Mario Porcino Coelho da Fonseca (441), filho de Fran
cisco José Alvares da Fonseca e de Maria Porcino 
Coelho da Fonseca, nascido a 14 de janeiro de 
1887,.em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, r e 
sidente á Avenida Visconde de. Albuquerque, nu
mero 668, medico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Quali-

. ficação requerida, 6 a zona, n . 418.) 
.437. JfJio Ferreira Leite -(442), filho, de Joaquim Ferreira 

Leite e de Joaquina Freitas Leite, nascido a 8 de 
setembro de 1915, no Districto Federal, re'sidente 
á. rua José Queiroz, n . 89, commercio, solteiro, -
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, 13 a zona, 
n . 557.) *• -

.438-. Manoel Francisco Chagas (443), filho de Manoel Fran
cisco das Chagas, e de Lucinda Pereira das Cha
gas, nascido a 23 de junho de 1908, no Districto 

, Federal, residente á rua do Lavrad io .n . 81, so
brado, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo. (Qua-

•- lificação requerida, 2 a zona antiga,,n. 7.198.) 
439. Abilio Custodio (444),. filho de Lucas Custodio e de Ma-
• • ria de Jesus, nascido a 24 de abril de 1909, em 

• . ' Portugal, (naturalizado),, residente á rua da Pas
sagem, n. 99, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal-de São Christovão. 
(Qualificação requerida, 10 a zona, n . 100.) 

440. Edgarcl de Souza Ferraz (445), filho de Domingos de 
Souza Ferraz e de Margarida de Souza Ferraz, 

' • " nascido a 8 de junho de 1913, no Districto Federal,-
residente á rua Villela Tavares, n . 328, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação re
querida, 6 a zona antiga, n . 11.762.) 

441. .Francisco Jucá (446), filho de Bernardo Freire Jucá e 
de Maria Vianna 1 de Cai"valho Jucá, nascido a 22 
de outubro de 1912, no Estado do Ceará, residente 
á rua do Rocha, n . 14, funccionario publico, sol
teiro, com domicilio eleitoral' no districto munici
pal" de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, 
10 a zona, n. 8.934.) 

.442. IVadyr Rodrigues Bertolano (447), filha de Carlos 
Rodrigues Maia e de Rosa da Silva Maia, nascida a, 
1 de julho de 1910, na Capital Federal, residente á 
rua Escobar, n . .58,-.domestica, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São Chris-

. tovâo. (Qualificação requerida, 10 a zona, n . 98.) 
443. Tsa Torres Bittencourt - (448)., filha • de Manoel Ribeiro-

de Oliveira Bittencourt è de Sylvia Torres da Síl- -
va Bittencourt, nascida a 24 de julho de 1913, no 
Districto Federal, residente,, á rua ' Conselheiro -
Octaviano, n . 29, "funccionaria publica, solteira, 

com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, B . E . 
68, de 6 de agosto de 1934, 10 a zona.) 

444.--Peri' Franco Nunes (449), filho de Duarte Nun^s e de 
'Julieta Franco Nunes, nascido a 18 de janeiro de 

, - 1913, em Villa de Nossa Senhora do Rosário, Es 
tado do Rio Grande do Sul, residente á rua Des-
sembargador Izidro, n . 32, funccionario publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-offU 
cio, B. E . 68, de 6 de agosto de 1934, 10 a zona.) 

J45. Ganindo Baptista (450), filho de Deziderio Baptista e 
de Filomena Perrom, nascido a ,4 de dezembro de 
1912, em Santa Luzia de Carangola, Estado de M i 
nas Geraes, residente á travessa Affonso, n . 16, 
Tijuca, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 7.223, 5 a zona antiga.)] 

440. José Dutra (451), filho de Miguel Archanjo Duatra e de 
Anna Benedicta Dutra, nascido a 11 de janeiro de 
1910, em Angra dos Reis, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Gama, n . 21, casa 2, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral n o districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
n . 11.395, 6 a zona antiga.) 

147. Elisa Passos Mackenzie (452), filha de Sérgio Passos 
de Oliveira e de Emilia da Rocha Passos d'01iveira 
nascida a 3 de janeiro de 1896, no Estado do Ama
zonas, residente á rua General Canabarro, n . 56, 
capitalista, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualifica
ção requerida, n . 367, 9 a zona antiga.) 

448. Jor^e Segundo Cavalcanti (453), filho de João Mar-
cellino Cavalcanti e de Francisca Petronilha Ca-

. valcanti, nascido a 7 de abril de 1914, no Estado 
do Amazonas, residente á rua Itacurussá, n . 116, 
empregado publico, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Christovão, 
(Qualificação requerida, n . 246, 9 a zona antiga.) 

449. Nelson Gomes Pereira (454), filho de Oldemar Gomes 
Pereira e de Ernestina Gomes Pereira, nascido a. 
28 de abril de 1915, no Districto Federal, residen
te á rua Alice, n . 160, funccionario municipal, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação ex-offi^ 
cio, B. E . 68, 4 a zona antiga.) 

450. Laura Bellucci (455), filha de Archangelo Bellucei e do 
Maria José Marques Bellucci, nascida a 18 de no
vembro de 1905, no Districto Federal, residente á 
rua Marechal Bittencourt, n . 105, professora pr i 
maria, solteira, com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-
officio, n . 26:039, 4 a zona antiga.) 

451. Arthur Alves Portillo Bastos (456), filho de José 
Alves Portillo Bastos e de Joanna de Oliveira 
Bastos, nascido a 22 de janeiro de 1871, em Flo
rianópolis, Estado de Santa Catharina, residente ;t 
rua General Argollo, n . 32, offícial de marinha, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação ex-offi
cio, B . E . 69, 10 a 'zona.) 

91 , R<i5' Almeida Migon (93), filho de Eugênio Almeida 
Migon e de Maria Ribeiro Migon, nascido a 6 de 
junho de 1913, no Districto Federal, residente á 
rua Bella, n . 231, casa 18, São Christovão, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida, n . 7.812, 5 a zona antiga.) 

Amaro de Oliveira (457), filho de João Francisco do 
Oliveira e de Sebastiana Machado dc Oliveira 
nascido a 18 de fevereiro de 1894, em Lage do 
Muriahé, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Samuel Guimarães, n . 2,-servente, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En-

. genho Novo.' (Qualificação ex-offició, B . E . 70, 
' ' . I a zona.) .. - - • ' ' 

452; Manoel da Silva (458), filho- de Manoel Marques da 
Silva e de Viçosa Vieira da Conceição, nascido a 

' 21 de agosto de 1906, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á travessa Affonso, n . -35, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral.no districto muuici-
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pai de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
ri. 7.198, 5 a zona antiga.) 

.453. Hélio Caire Castro Farias (459), filho de Thomaz de 
- Castro Farias e de Eaura Caire de Castro Farias, 

^ nascido a 8 de dezembro de 1912, no Districto F e 
deral, residente á rua São Christovão, n.. 426, en
genheiro, solteiro, com domicilio eleitoral no dís- 465. 
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida, n . 40, 10 a zona.) 

454. Ramiro Agueda Lopes (460), filho de José Augusto 
Lopes e de Anna Guilhêrmina Agueda, nascido a 
23 de junho de 1915, no-Districto Federal, resi
dente-á rua Barão de Sertorio, n . 3, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu- 406. 
nicipal de São Christovão. "(Qualificação reque
rida, B . E, ,70, n . 270, 8 a zona.) 

.455. Mario Martins da Costa (461), filho de Brasilino Mar
tins da Costa e de Elvira Maria da Costa, nascido 
a 26 de setembro de 1911, no Districto Federal, 
residente á avenida Democráticos, n . 775, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 4(571 

municipal de Engenho Novo. (Qualificação .re
querida, n . 11.627, 12 a zona.) 

456. Domingos Duarte Martins (462;, filho de José Duarte 
Martins e de Deolinda de Jesus Martins, nascido 
a 15 de setembro de 1900, no Districto Federal, 
residente á rua Villela Tavares, n . 331, bombeiro, 
electricista, solteiro, com domicilio eleitoral no dis- . 4gg< 

tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n . 11.850, 6 a zona.) 

•isv. Aracy Ribeiro (463), filha de Luiz Gonzaga Ribeiro e da 
Maria Joaquina Ladeira Ribeiro, nascida a 25 da 
novembro de 1897, em Porto Alegre, Estado do 
Rio Grande do Sul, residente á rua Ibituruna, nu
mero 94, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida, n.<347, 9 a zona.) 

458. Antônio Tautz (464), filho de Carlos Tautz e de Ida 
Tautz, nascido a 30 de junho de 1914, no Districto 
Federal, residente á rua de São Januário, n . 237, 
empregado industrial, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Ghristovão. 

' . . (Qualificação requerida, B . E . 70, n . 70, 10 a 

zona.) -
459. Joaquim Alves Garcia (465), filho de Manoel Alves Gar

cia e de Olivia Garcia Carneiro, nascido a 22 de 
janeiro de 1904, no Districto Federal, residente à 
rua Grão Pará, n . 112, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida, n . 543, 
1 1 a zona.) 

Epiphanio José Bispo (467), filho de José Lananazeno e 
de Maria Rosa da Conceição, nascido a 20 de agos
to de 1900, residente no Becco"Ataliba, n . 30, ca
sa 1, motorista, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifica- ^ P 

ção requerida, n . 539, 1 1 a zona.) ~" 
Silvino Pinto Gonçalves (468), filho de Saturnino 

Pinto Gonçalves e de Thereza Ribeiro da Luz, nas
cido a 16 de julho de 19Q5, em Conceição do Rio 
Verde, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Coronel Thedim, n . 96, commercio, casado, com ^ 3 
domicilio eleitoral 110' districto. municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 6.797, 
8 a zona.) 

462. Domingos- Ferreira da Silva :Filho (469), filho de 
Domingos Ferreira da Silva e de Florinda dos 
Santos Silva, nascido a 31 de março, de 1911, no 
Districto Federal, residente á rua José Christino, '474 
n . 10 H, casa 1, marítimo, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 7 . 0 3 0 , 8 a zona.) 

463. Manoel Mendes (470), filho de Joaquim Mendes e de Ro
saria Maria de Freitas Mendes, nascido a 1 de 

• janeiro de 1904, no Estado do Rio de Janeiro, r e - „75 
sidente ã rua Babylonnia, n . 3, pedreiro, solteiro, 

f'' com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, n. 11.849, 
6 a zona.) 

464. Manoel Ferreira de SanfAnna (471), filho de José 
.Ferreira de SanfAnna e de Antonia Maria de 

«70. 

471. 

SanfAnna, nascido a 10 d e m a r c o do 1912, em 
Itaipu', (município), Estado de Alagoas, residente 
á rua Padre Januário, n. 142, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto muaiçipal do 
São Christovão. (Qualificação requeridy, numero 
11.897.) 

José Antônio do .Amaral Júnior (4.72), filho de José 
Antônio do Amaral e de Felizarda do Amaral, nas
cido a 25 de dezembro de 1874, no Districto Fe
deral, residente á rua General Argollo, n . 186, 
funccionario publico, viuvo, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 7 .404. ; 

Álvaro Felippe do Nascimento .'(473), filho de Antô
nio Felippe do Nascimento e de Rosalina Carneiro 
Nascimento, nascido a 18 de março de 1916, no 
Districto Federal, residente á rua Villela Tavares, 
n . 358; commercio, solteiro, com. domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, ri. 745, 1 1 a zona.) 

Regina Moreira Benites (474), filha de Eleodoro Bc-
nites e de Olivia Moreira Benites, nascida a 19 de 
abril de 1910, no Districto Federal, residente á rua 
Ávila, n . 9, Riachuelo, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida,' n . 515, 
5 a zona.) 

Eurico Teixeira (475), filho de Jeremias Teixeira e de 
Maria Teixeira, nascido a 12 de dezembro de 190.2, 
no Districto Federal, residente no Caminho da 
Freguezia, n . 410, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida, n . 11.630, 5" 
zona.) 

Dadelino de Souza Filho (476), filho de Maria da Silva 
Costa, nascido a 4 de maio de 1912, em Santo 
Aleixo, Estado do Rio'de Janeiro, residente á rua 
Maria José, sem numero,-Inhaúma, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Christovão. (Qualificação requerida, 
n. 6.705, 8 a zona.) 

Hélio Nobre Guimarães (477),'filho de Arthur Oscar 
Guimarães e de Clotilde Nobre Guimarães, nascido 
a 16 de março de 1916, no Districto Federal, resi
dente á rua Pedro de Carvalho, n . 64, comercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requeri
da, n . 538, 1 1 a zona.) 

Alfredo Pinto Garcia (478), filho de Antônio Emilio 
Pinto Garcia e de Ghristina Garcia, nascido a 14. 
de março de 1898, no Districto Federal, residente 
4 rua Gonzaga Bastos n . 417, commercio .soltei
ro, com domicilio eleitoi"al no districto munici
pal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
B . E . 70, n . 419, 8 a zona.) 

Gil Horta (479), filho, de Arthur Vieira Horta e de 
Maria Rodrigues Horta, nascido a 23.de maio de 
1912, em Minas Geraes, residente á rua dos In
válidos n. 153, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral' no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida, n . 7.447.) 

Antônio Nicolau Faria. (480), filho de João Augusto 
Faria e de Ernestina Fernandes Faria, nascido a 
6 de dezembro de 1901, no Districto Federal, 
residente á rua Júlio Ribeiro n . 62, Bomsucces
so, barbeiro, casado, com domicilio eleitqral no 
districto municipal ,de Engenho Novo. '(Quali
ficação requerida, n . 9.903, 7 a zona.) 

Waldemar Corrêa da Fonseca (481), filhd de Ludgero 
Martins Fonseca e de Marianna Corrêa, nascido 
a 18 de maio de 1919, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Regeneração ri. 108, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida, n. 412.) 

João Amancio Cabral (482), filho de Amancio Cabral 
e de Maria Cabral, nascido a 3 de junho de 1908, 
em Macahyba, Rio Grande do Norte, residente á 
rua Escobar n . 35, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, B . E . 70, 
n . 18, 5° zona.) 
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4 7 0 , Eduardo de Castro Barbosa ( 4 8 4 ) , filho de Manoel 
Marques de Castro e de Amélia Augusta de Cas
tro, nascido a 7 de março de 1890, no Districto 
Federal, residente á rua da Alfândega n . 2 1 3 , 
militar, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Ghristovão. (Qualiifca-
ção requerida, n . 3 . 7 3 1 , I a zona.) 

477. . JOSL Ãyres Couto ( 4 8 5 ) , filho de Manoel Ayres Couto e 
de Maria Magdal Couto, nascido a 1 3 de novem
bro de 1907 , no Districto" Federal, residente á rua 
São Carlos ri. 2 1 , operário, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal- de São Chris
tovão. (Qualificação requerida, n . 7 . 6 0 7 , 5* 
zona.) 

- 4 7 8 . Humberto França de Faria ( 4 8 6 ) , filho de Alcibiades 
Peixoto, de Faria e de Anna Isaura França de 

- Faria, nascido a 6 de maio' de 1908 , no Districto 
Federal, residente á rua São Christovão n. 4 1 8 , 
medico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualifica
ção requerida, n . 8 . 0 0 1 , 5" zona.) 

4 7 9 . Luiz Gonzaga Leite Júnior ( 4 8 7 ) , filho de Luiz Gon
zaga Leite e de Adalgia Penna Braga Leite, nas 
cido a 7 de julho de 1 9 1 3 , no Districto Federal, 
residente á rua São Christovão n . 4 1 8 , commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação re-. 

.querida, n . 8 . 0 8 0 , 5 A zona.) 
4 8 0 . Jorge Salles ( 4 8 8 ) , filho de Miguel Salles e de Mari-

quinhas Manesi, nascido a 2 1 de dezembro de 
1914 , no Districto Federal, residente â rua Car-

. doso de Moraes n . 5 5 , commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En-
nlie Novo'. (Qualificação requerida, n . 422 , 12* 
zona.) 

4 8 1 . Antônio Alves Marques ( 4 8 9 ) , filho de João Alves Mar-? 
ques e de Anna Dias Marques, nascido a 4 de fe
vereiro de 1 9 0 1 , no Districto Federal, residente á 
rua da Proclamação, Bomsuccesso, operário, sol
teiro, coní domicilio eleitoral no districto munici
pal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
n . 558, . 12 A zona.) 

4 8 2 . Alfredo Prudencio dos Santos ( 4 9 0 ) , filho de João P r u -
• dencio dos Santos e de Maria José da Conceição, 

• nascido a 1 de janeiro de 1 9 0 1 , em Pernambuco, 
residente á rua General Rocca n . 114, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação requeri
da,-n. 145 , B . E . 67 , de 1934 , 9 A zona.) 

4 8 3 . João Fraga ( 4 9 1 ) , filho de Ângelo Fraga e de. Thereza 
Bellizzi, nascido a 1 2 de junho de 1 9 0 5 , no Dis
tricto Federal, residente á rua Marechal Bitten
court n . 1 1 , commerciante, casado, com'domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Engenho Novo, 
(Qualificação requerida, n . 1 1 . 5 3 9 , 6 A zona, an
tiga.) 

4 8 4 . Ângelo Lioneza Ferreira ( 4 9 2 ) , filho de Manoel Lionma 
Olaia e de Maria Ferreira dos Santos, nascido a 
2 4 de novembro de 1 9 1 1 , no Districto Federal, r e 
sidente á rua Maria José n. 61, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Ghristovão. (Qualificação requerida, 
a. 3 2 1 , 10 A zona.) 

4 8 5 . Tarso Heredia de Sá ( 4 9 3 ) , filho de Herondino Maria 
Medeiros de Sá e de Rosa Silva Sá, nascido a 2 6 

•de'abril de 1 9 1 5 , no Districto Federal, residente á 
rua Barão de Bom Retiro n . 2 4 4 , funccionario 
municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação "ex-officio", B . E . 68 , 4 A zooa.) 

4 8 6 . Marcos Levy ( 4 9 4 ) , filho de Lino Levy e de Maria Levy, 
nascido a 3 de julho de 1910, no Districto F e 
deral, residente á rua Lins de Vaseoncellos n. 1 4 5 , 
empregado federal, solteiro', com domicilio elei-

- toral no districto . municipal de Engenho Novo. 
. " ' _ . . (Qualificação "ex-officio", B . E . 74 , I a zona.) 

4 8 7 J e c h o c h o u de Oliveira Cavalcanti ( 4 9 5 ) , filho de Tibur* 
/no Corrêa Cavalcanti e de .Olympia de Oliveirs 
Cavalcanti, nascido a 1 de novembro de 1 9 1 3 , no 
Districto Federal, residente á rua Maia Lacerda 
n . 149 , commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 

(Qualificação requerida, n . 645, B . E . 7,3, 8* 
zona.) 

48S. Beráld David Fernandes (496), filho de José Andrade 
Fernandes e de Anna Campos Fernandes, náticido 
a 2 de janeiro de 1909, em Campos, Estacio do Rio 
de Janeiro, residente á avenida do Exercito n . 37, 
eommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerida, n . 140, 10 a zona.) 

489. Pedro Barbosa de Castro (497), filho de João Raymun-
do Barbosa de Castro e de Theodora Henriqueta 
de Castro, nascido a 19 de maio de 1867, em Mauá, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Senador 
Alencar n . 185, funccionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação "ex-officio". B . E. 21, 
de 1932. n . 1.829.) 

490, José Furtado de Lyra (498), filho de Alexandre Furtado 
de Lyra e de Felizarda Furtado de Lyra, naseido 
a 25 de maio de. 1899, no Distrieto Federal, res i 
dente á rua São Francisco Xavier n . 508, mil i
tar, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida, n . 15, 10a zona.) 

591. Fausto Ignacio Brasil (499), filho de Procopio Ignacio 
Brasil e de Maria Rufina da Conceição, nascido a 
4 de janeiro de 1909, em Angra dos Reis, Estado 
do Rio de Janeiro, residente â rua Sotero dos Reis" 
n . 107, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Qua
lificação requerida, n . 33, 9 a zona.) 

492, Fortunato Ferreira dos Santos (500), filho de Manoel 
Firmino Peixe e de Claudina dos Santos, nascido 
a 11 de setembro de 1892, no Districto Federal, 
residente á rua Anna Nery n. 256, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requeri
da, n . 11.577, 6 a zona.) 

494. Ismael Ferreira de Souza (502), filho de Adelino José 
de Souza e de Joaquina Firmina de Souza, nasci
do a 21 de setembro de 1905, no Districto Federal, 
residente á rua Cardoso clé Moraes n . 171, ope-

- rario solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipial de Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida, n . 11.628, da 12a zona.) 

495. Ângelo Brandi Regato (503), filho de Gastão João Re-p 
gaio e de Angelina Brandi Regato, nascido a 27 
de outubro de 1912, em Além Parahyba, Estado 
de Minas Gereaes, residente á rua Barão de I ta 
pagipe n . 59, casa 16, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Eu-» 
genho Novo. (Qualificação requerida, n . 259, 8 a 

zona.) 
496. Antônio Pereira de Aguiar (504), filho de Franklin P. 

de Aguiar e de Julia Pereira de Aguiar, nascido 
.a 23 de junho de 1915, no Districto Federal, r e 
sidente, á estrada do Norte n . 119, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni-, 
cipal 'de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
n . 396, 12 a zona.) 

198, Manoel José de Souza (506), filho de Manoel José de 
Souza e de Maria Pimentel, nascido a 29 de maio 
de 1S80. em Portugal, brasileiro naturalizado, r e 
sidente á rua São Roberto n. 15, proprietário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu-

• nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requeri
da, n . 627, 7 a zona.) . 

199. João Alves Marques Filho (507), filho de João Alves 
Marques e de Anna Dias Marques, nascido aJÍ7 de 

' agosto de 1903, no Districto Federal, residente á. 
rua da Proclamação n. 121, operário, casado, corri 
domicilio eleitoral no districto municipal de E n 
genho Novo. (Qualificação requerida, n . 10.32-1, 
7 a zona.) 

50!, Franeisco Ferreira Peixoto (509), filho de Marcello 
Ferreira Peixoto e de Thereza Meiga Peixoto, n a s 
cido a 23 de setembro de 1913, no Districto F e 
deral, residente á rua São Roberto n . 15, térreo, 
funccionario publico, solteiro, com domiciI'in_.elei* 
toral no districto municipal de Engenho^Novo. 
(Qualificação requerida, n . 630, 7 a zona.) • 

802, Delphhiò Monteiro (510), filho de Domingos José Mon* 
teiro e de Maria da Silva, nascido a. 13 de maio 
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de 1899, em Braga, Portugal, residente á rua Al
zira Yaldetaro n . 23,-negociante, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida, n. 11.103, 6" 
zona.) <i21'. 

503. Odilon da Silva Valente (511), filho de Ludovico da Sil
va Valente e de Perçiliuna Rosa Valente, nascido 
a 2 de julho de 1902, no Districto Federal, resi
dente á rua Lins e Vaseoncellos n . 23, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação re
querida, n . 11, 11* zona.) 522. 

Gabriel da Costa Filho (514), filho de Maria dos Pra
zeres Silva, nascido a 9 de abril de 1915, no Dis
tricto Federal, residente á estrada do Norte n. 91, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral M I O dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n . 410, 12" zona.) 

Arthur da Silveira Brasil (515), filho de João da Silveira 523. 
Brasil e de Maria Eugenia, nascido a 8 de maio 
de 1910, no Districto Federal, residente á rua 
Paula Mattos n. 89, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São Chris
tovão. .(Qualificação "ex-officio", B . E. 66, nu
mero 2.562, 7 a zona.) 

500. Oleomedes de Souza Lima (518), filho de Honorio de 
Souza Lima e de Anna Maria dé Lima, nascido a 
12 de janeiro de 1897, em Alagoas, residente á rua 
Senador Pompeu n. 69, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 11.710, 
6 a zona.) 

513. Armando Moutinho dc Magalhães (522), filho de Joa
quim E. Coelho de Magalhães e de Antonietta M. 
Coelho Magalhães, nascido a 17 de outubro de 
de 1896, no Districto Federal, residente á rua Ma
rabá n. 18, bancário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida,- n . 410, 7 a zona.) 526. 

514. Hilda Depíne da Silveira (523), filha de Luiz Depine e 
de Eliza Gomes Depine, nascida a 26 de fevereiro 
de 1907, no Districto Federal, residente á rua 
Thompson Flores n. 24, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida, n. 560, 11 a 

zona.) . 527. 
615. João Eduardo Wibler (524), filho de Frederico Wibler 

e de Arma Elvira Wibler, nascido a 12 de janeiro 
de 1903, no Estado do Rio de- Janeiro, residente á 
rua Barão de Iguatemy n. 46, casa 1, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requeri
da, n. 80.621, 5a-zona.) 331. 

516. Manoel Ferreira Pinhão (525), filho de Antônio Fer
reira Pinhão e de Alzira Soares Pinhão, nascido a 
4 de novembro de 1911, no Districto Federal, r e 
sidente á avenida Amaro Cavalcanti n . 793, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n . 713, 11 a zona.) 532.. 

517. Domingos de Barros Ramos (526), filho de José Pinto i 
Ramos e de Brasilina de Barros Ramos, nascido a ? 

25 de novembro de 1913, no Districto Federal, re
sidente á rua Engenho de Dentro n. 168, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal do Engenho Novo. (Qualificação re - 533, 
querida, n . 712, 11 a zona.) 

Bismarck João de Figueiredo (527), filho de Helena 
' de Assis, nascido a 16 de julho de 1896, no Dis
tricto Federal, residente & rua São Christovão nu 
mero 367, operário, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida, n. 94, 9 a zona.) ^36. 

Alberto Monteiro Dias (528), filho de Manoel Pereira 
Dias e de Albertina "Augusta de Dias, nascido a 14 
de abril de 1914, no Districto Federal, residente 
á. rua Domingos Lopes n. 187, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação requerida, nu -
mero 579, 13 a zona.) . .537. 

520. Milton Gonçalves Vianna (529), filho de Bernardo G. 
Vianna e de Carolina Pereira Vianna, nascido a 
14 de novembro de 1915, no Districto Federal, r e 

sidente ;i rua "Major Fonseca rt. 68. estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de São Christovão. (Qualificação requerida, 
n . 1, 10a zona.) 

João Mai-çano (530), filho de Luiz' Marçano e de Casto
rina Marçano da Silva, nascido a 7 de junho de 
1908, uo Districto Federal, residente á rua Fi l -
gueira Lima n. 213, casa 4,- jornaleiro, casado, 
com domicilio eleitoral ho districto municipal de 
Engenho Novo. "(Qualificação "ex-officio", B . E. 
70, 4a zona.) ' — 

Oswaldo Miranda (531), filho de Antônio Pinto de Mi
randa e de Francisca de Mello Miranda, nascido 
a 29 de abril de 1899, no Districto Federal, res i 
dente á rua Isabel Novaes n. 28, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
n . 7.431, 8 a zona.) 

José Severiano Goldschimidt de Queiroz (532), filho de 
João Ribeiro de Queiroz e dc Helena G. de Quei
roz, nascido a 8 de novembro de 1904, no Districto. 
Federal, residente á rua, Joaquim Meyer n. 33S, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal rle Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida, n. 524, 11 a zona.) 

Altamir Tavares (533), filho de Manoel Tavares e de 
Amélia Tavares, nascido a 31 de maio de 1910, 
no Districto Federal, residente á rua Anna Leo-
iidia n . 150, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 714, 11 a zona.) 

Waldemar Baptista Moreira (534), filho de João Mo
reira e de Anna Rosa, nascido a 1' dc setembro de 
1913, rio Districto Federal,' residente á rua F i 
gueira de Mello n. 358, sobrado, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Christovão. (Qualificação requerida, 
•n. .82, 10" zona.) 

Manoel. Monteiro Dias (535), filho de Manoel Pereira 
Dias e de Albertina H. Monteiro Dias, nascido a 
9 de dezembro cie 1912, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Domingos Lopes n . 187, esc-riptu-
rario, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida, n. 580, 13a zona.) 

Olivier da Silva Corrêa (536), filho de Alfredo da Silva 
Corrêa e de Rafaela Galhardo Gusman, nascido a 
1 de abril de 1900, no Districto Federal, residente 
á rua 'do Souto n. 17, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no' districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida, n . 80, 12* 
zona.) 

Mario Darwin de Meira Lima (540), filho de Estorgió 
de Meira Lima e de Berenice de Meira Lima, nas
cido a 7 de julho de 1912, no Districto Federal, 
residente á rua da Gloria n . 40, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Christovão. (Qualificação requerida, 
u. 339, 5 a zona.) 

Yolanda Land (541), filha de Henrique Land e de Maria. 
Augusta Land, nascida a 25 de novembro de 1903, 
residente á rua São Francisco Xavier n . 753, com
mercio,- solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida, n . 93, 10a zona.) 

Qlodoveu Cayres Pinto (542), filho de José J. Cayrss 
Pinto e de Lauta M. Cayres Pinto, nascido a 28 
de março de 1884, no Districto Federal, residente 
á rua Henrique Dias n . 12, sacerdote, solteiro, 
com domicílio eleitoral no districto municipal de 

, Engenho Novo. (Qualificação requerida, n. 4.862, 
6 a zona.) 

Francisco Guilherme do Lima (545), filho de Joaquim 
Gomes Lima e de Anna Augusta Lima, nascido a 
30 de outubro de 1893, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Baroneza do Engenho Novo n. 86. 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
"ex-officio", B . E . 70, de 10-8-934, I a zona.) 

Ary Ferreira Fialho (547), filho de Alfredo Álvaro Fia
lho e de Alice Meziat Fialho, nascido a 9 de fe
vereiro de 1913,.no Districto Federal, residente á 

- ""ua Pedro de Carvalho n. 81, casa 10, commerciu. 
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555. 

solteiro., com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requeri
da, n . 10.658, 6 a zona.) 

538. Conaebaído de Oliveira Alvim (548), filho de Dario da 
Costa Alvim e de Josephina Isaura de O. Alvim, 
nascido a 26 de março de 1911, em Carangoía, Es- 554. 
tado de Minas Geraes, residente á rua do Rosário 
n . 76, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação requerida, n . 159, 3 ' zona.) 

539. Belmir.o Simões de Almeida (549), filho de Álvaro Si
mões de Almeida e de Deolinda Mendes de Almei
da, nascido a 5 de janeiro de 1910, no Districto 
Federal, residente á rua Pereira Soares n . 7, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis--
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n . 10.249, 6 a zona.) 

540. Affonso Martinez (551), filho de Ângelo Martinez do 
Ribo e de Patroeinia Carvalho dei Valle, nascido a 
15 de dezembro de 1907, no Districto Federal, r e - £53, 
sidente á rua Anna Guimarães n . 65, funccionario 
municipal, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 
"ex-officio", B . E . 9, n . 26.944, 4 a zona.) 

541. Archímedes Mattos de Andrade (552), filho de For tu-
nato Pereira de Andrade e de Amélia Mattos de 
Andrade, nascido a 20 de dezembro de 1905, no 554. 
Districto Federal, residente á rua Justino de 
Souza n . 22, casa 5, operário, solteiro, com do
micílio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 106, 10* 
zona.) 

542. Francisco Rodrigues de Souza (553), filho de Antônio 
R. de Souza e de Felismina S. de Souza, nascido 
a 24 de abril de 1906, no Districto Federal, resi
dente à rua Belém n . 80, Realengo, empregado no 
eommercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida, n . 298, 14" zona.) 

543. Altamiro da Costa Concieiro (554), filho de Antônio 
da Costa Concieiro e de Alice da Costa Concieiro, 
nascido a 3 de fevereiro de 1909, no Districto 
Federal, residente á rua Bomsuccesso n. 133, fun
ccionario publico, solteiro, com domicilio eleito-

. ral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida n. 410, 12 a zona.) 

545. Octavio da Silva Brandão (556), filho de Luiz Augusto 
Brandão e de Agostinha Medrado Brandão, nas
cido a 28 de agosto de 1892, no Districto Federal, 
residente á rua da Alfândega n . 249, despachante 
commercial, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida, n . 183, I a zona.) 

546. Moacyr da Silva Bello (557), filho de José Emilio Bello 
e de Arlinda da Silva Bello, nascido a 3 de outu
bro de 1913, no Districto Federal, residente á rua 
Isolina n . 17, Meyer, empregado no commercio, 
solteiro," com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. ' (Qualificação reque
rida, n. 568, 11 a zona.) " 

•547. Rubem Soares Barranim (558), filho de Sérgio "Cíòvis 
Barranim e de Laura M. Soares Barranim, nas
cido a 29 de setembro de 1908, em São Gonçalo, 559. 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Pitta 
n . 27, casa 2, guarda-livros, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida, n . 10.353, 6 a 

zona.) 
548. Arlindo da Conceição (559), filho de Isabel Maria d"a 

Conceição, nascido a 31 de outubro de 1892, no 560. 
Districto Federal, residente á rua Paulo Araújo 
n, 110, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo-. (Nu
mero 10.659, 6 a zona.) ' \ 

549. Manoel Gomes Maia (560), filho de Manoel G. Maia So
brinho e de Rosalina Gomes Maia, nascido a 11 de 
junho de. 1916, no Districto Federal, residente á' 561. 
rua Dias da Cruz n. 197, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida, n . 554, 11"* 
zona.) . , 

550. Alcides Henrique Cabral (561), filho de Affonso H.'Ca
bral e de Francisca F . Cabral, nascido a 3& da 

356. 

657. 

558. 

setembro de 1914, no Districto Federai, residente 
á rua Teixeira de Azevedo n . 13, casa 8, typo-
graphd, solteiro, com domicilio eleitoral no d is 
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida, n . 135, li*1 zona) ' 

Pftulino de Oliveira Filho (562), filho de Paulino dé 
Oliveira e de Isabel Maria de Oliveira, nascido a 
30 de maio de 1916, no Districto Federal, res i -
lente á rua Conde de Leopoldina n . 10, casa 1, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no d is 
trieto municipal de São Christovão. (Qualifica
ção requerida, n . 7.525, 5* zona.) 

Orlando Ferreira dos Santos (563), filho de Manoel F . 
dos Santos e de Josephina F . dos Santos, nascido 
n 14 de junho de 1913, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Villela Tavares n . 342, casa 23, e s 
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n , 10.333, 6 a zona.) 

Remato Martins da Gruz (564), filho de Oscar Martins 
da Cruz e de Eulina G. da Cruz, nascido a 2 de 
junho de 1911, rio Distrieto Federal, residente á 
rua Conde de Bomfim n . 111, casa 4, empregado 
no eommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerida, n . 328, 9a- zona.) 

Diogenes de Andrade Nunes (565), filho de João An
drade Nunes e de. Maria da Conceição A. Nunes,. 
naseido a 30 de agosto de 1893, no Distrieto Fe-* 
deral, residente á rua Bella n . 250, despachante 
aduaneiro, casado, com domicilio eleitoral no d i s 
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida, n . 255, 10 a zona.) 

Margarida da Ponte Silva Antunes (566), filha de Joa
quim do Porto Silva e de Maria Isabel do Rego,-
nascida a 24 de agosto de 1896, no Districto F e - ' 
deral, residente á rua Bella n . 9,.domestica, ca
sada, eom domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Christovão. (Qualificação requerida, 
n . 88, 10" zona.) 

Beatriz da Coneição (567), filha de Joaquim Cardoso-
e de Rosaria Brites, nascida a 6 de fevereiro de 
1908, no Districto Federal, domestica;, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 247, 10 a 

zona.) 
Thereza Moreira Martinho (568),, filha de José A. Mar

tinho de Souza e de Etelvina M. Martinho, nascida 
a 20 de março de 1914, no Districto Federal,, r e 
sidente á rua General Argollo n . 198, casa 2, em-

- pregada no commercio, casada, com domicilio 
eleitoral 110 distrieto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 252, 10 a zona.) 

Perciíiana Mesquita Ferreira da Silva (569), filha de 
Francisco dos Santos Mesquita e de Emilia Rosa 
F . de Mesquita, nascida a 12 de maio de 1908, no 
Distrieto Federal, residente á rua Luiz de Castro 
n. 41, Terra Nova, domestica, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida, n . 9.441, 7 1 

zona.) 
Joaquim Coutinho dos Santos (570), filho de Joaquim N. 

dos Santos e de Antonietta A. dos Santos, nascido a 
28 de novembro de 1903, no Distrieto Federal, r e 
sidente á rua Figueiredo Pimentel n . 113, com
mercio, casado, com domicílio eleitoral no distri
cto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n . 11.626, 7 a zona.1 

Antônio Ramos de Araújo (571), filho de Antônio R. de 
Araújo e de Idalina Màría Ramos, nascido a 12 de 
janeiro de 1911, em Maceió, Alagèas, residente 
i rua. Curuz.ú n . 41, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral' no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 79, '10* 
zona.) -

João Gonçalves Pereira (572), filho de Antônio G. Pe
reira e de Cândida Maria da Gloria, nascido a 14 
de junho de 1892, no Districto Federal, residente 
á rua Mello de Souza n. 142, commerciò>j;6asado-, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
São Ghristovão. (Qualificação requerida, n. 7.721, 
5" zona.) """ 
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562. José Sebastião de Oliveira (573), filho de Sebastião de 
Oliveira e de Deolinda Lopes de Oliveira, nascido 

' -*f a 29 de maio de 1897,- no Estado de Minas Geraes, 575. 
residente á rua Carlos Saraiva n. 68, Madureira, 
marítimo, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n . 605, 8* zona.) 

563. Clotilde das Dores (574), filha de Diogo Borges Mendes-
e de Hermelinda Paes Borges, nascida a 5 de de
zembro de 1912, no Districto Federal, residente a 576. 
rua Primo Teixeira n . 26, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, n . 415, 
7 a zona.) 

564. Evandro Rebello (575), filho de Arlindo Victor Rebello 
e de Maria Emilia Rebello, nascido a 15 de agosto 
de 1914, no Districto Federal, residente á rua Ge- 577. 
neral ArgoIIo n . 196, estudante, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São, 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 245, 10a 

zona.) 

566. lrene.de Almeida (577), filha de Alcino de Almeida e de 
Eulalia Camargo de Almeida, naseida a 11 de mar
ço de 1912, no Districto Federal, residente á' rua 
Bella n . 270, casa 15, bordadeira, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 164; 10" 
zona.) 

567. Manoel Borges Pereira (578), filho de Antônio Borges 
Pereira e de Rita Rosa Pereira, nascido a 20 de 
julho de 1901, no Districto Federal, residente á 
rua Primo Teixeira n . 26, commercio, casado, 

. com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, n . 388, 
12a zona.) 

568. Meredias Aurélio Reis (579), filho de Maçario A. Reis e 
de Donata Severiano Reis, nascido a 10 de setem-
bra de 1903, no Estado da Bahia, residente á rua 
Bomsuccesso n. 138, operário", solteiro, com do-
mieilo eleitoral no districto municipal de Enge- , 
nho Novo. (Qualificação requerida, n . 11.631, 7" 
zona.) 

569. Francisco de Paula (580), filho de Antônio de Paula e 
de Maria Antonia Pnilomena Blais, nascido a 24 
de abril de 1887, no Districto Federal, residente á ggj 
rua Dr. Ferrari n. 72, artista, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal.de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida, n . 10.722, 7 a 

zona.) 
570. Robertino Nogueira de Azevedo (581), filho de Benja

min N. de Azevedo e de Clara Nogueira de Aze
vedo, nascido a 1 de janeiro de 1912, no Distrieto 382. 
Federal, residente á rua Cardoso de Moraes n. 141, < 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto- municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida, n . 9.549, 7 a zona.) 

571. Conegundes de Castro'e Souza (582), filho de Luiz José 
de Castro e Souza e de Amélia de Castro e Souza, 
nascido a 27 de julho de 1888, no Estado do Rio t>83. 
de Janeiro, residente á rua Uruguay n. 240, casa 
n . 8, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação requerida, n . 523, 8 a zona.) 

572. José Pereira Ramos (583), filho de Amélia de Lima e -
Silva, nascido a 27 de maio de 1914, no Estado do &»4. 
Rio de Janeiro, residente á rua Villela • Tavares 
n . 394, commercio, solteiro, com domicilio elei-

. toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 532, 11a. zona.) 

573. Jercino Ferreira de Souza (584), filho'de Adelino'José 
de Souza e de Joaquina Pereira de Souza, nascido 
a 25 de janeiro de 1904, no Districto Federal, r e - *85. 
sidente á estrada do Porto de Inhaúma n. 359, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 

. requerida, n . 35*7, 12 a zona.) 
5 7 4 . i J^aria Zulmira Mendes de Azevedo Soares (585), filha 

•<•». de Rogaciano de Azevedo e Zulmira. Mendes Ri
beiro, nascida a 25 de novembro de 1882, na ca- 586. 
pitai da Parahyba do Norte, residente á rua Vis
conde de Silva n. 80, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 

Christovão. (Qualificação requerida, a. 639. o* 
zona.) 

Severina Martins Costa (586), filha de João Martins 
Costa e de Laurinda Martins Costa, nascida a 7 de 
setembro de 1897, em Recife, Estado de Pernam
buco, residente á praia do Caju n. 9, casa 3, fun
cionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Quali
ficação -'ex-officio", B. E . 33,,n. 4.808, 5 a zona.), 

Emilio Carneiro Lourenço (587), filho de Domingos. C: 
de Moura e de Joanna Carneiro Lourenço, nasci
do a 22 de março de 1913, no Distrieto Federal, 
residente á rua Barão de Petropolis n . 216, casa 
n. 7, operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida, n . 7.643, 2* zona.) 

Sophia Jorge Marques (588), filha de Jorge Abdalla 
Marques e de Maria Antônio Jorge, nascida a 21 
de março de 1911, no Districto Federal, residente 
á rua Teixeira Júnior n . 128 A, capitalista, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Christovão. (Qualificação requerida, 
n . 257, 10a zona.) 

Cândido Antônio Coelho (589), filho de Custodio A. Coe
lho e de Maria Joaquina Coelho, nascido a 0 de 
outubro de 1894, no Districto Federal, residente 
á rua Adaye n. 16, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida, n . 4.321, 12 a 

zona.) 
Manoel Antônio dos Santos (590), filho de Antônio José 

. de Castro e de Marcolina Maria da Conceição, nas
cido a -19 de janeiro de 1906, em M. de Traipú, 
Estado de Alagoas, residente á rua Padre Januá
rio n . 112, Inhaúma, operário, solteiro; com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n. 10.244, 
7 a zona.) 

Isabel Pinto (591), filha de Antônio de Souza Pinto e 
de Constantina Pinto, nascida a 4 de março de 
1892, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 

.Carlos Seidl n. 202, empregada publica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificação "ex-officio", B. E. 

25, n . 4.313, 5 a zona.) 
Francisco Miguel Teixeira (592), filho de João Miguel 

Teixeira e de EIvira Vieira Teixeira, nascido a 10 
de fevereiro de 1912, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Mourão do Valle n . 4, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Christovão. (Qualificação requerida, 
n . 104, 10a zona.) 

Aracymir Francisco Medeiros (593), filho de Manoel F. 
de Medeiros e de Eurydia de Medeiros, nascido a 
23 de agosto de 1913, no Districto Federal, resi
dente á rua Bomsuccesso n. 127, operário, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação requerida, n. 417, 
12* zona.) 

Carlos Pinto Duarte (595), fiiho de Antônio Pinto 
Duarte e de Anna Teixeira dos Anjos, nascido no 
Districto Federal, residente á rua Vaíença n. 14, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida, n . 7.660, 2 a zona.) 

Affonso Moreira de Almeida (59S), filho de Manoel 
Franco de Almeida e de Idalina M. de Almeida, 
nascido a 22 de setembro de 1883, no Districto 
Federal, residente á rua Alayde n . 66, funecio-

* nario publico, casado, com domicilio eleitoral no 
tlistricto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação "ex-officio", B . E . 3, n. 12.7.63, 4" zona.); 

Alfredo Baptista da Silva'(597), filho de Joaquim B. 
da Silva e de Polidonia de Souza Baptista, nascido 
a '4 de maio de 1-892, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Carolina Santos n. 195, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida, n . 10.375, 6 a zona.) 

Henrique Fifi(598), filho de João Antônio Fifi c de Ubat-. 
dina A. Nogueira Fifi, nascido a 5 de fevereiro 
de 1890, no Districto 'Federal, residente á rua 
Magalhães Castro n . 6, professor, solteiro, com 
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domicilio eleitoral no districto."municipal de E n 
genho,.. Novo. (Qualificação requerida, n . 6.015, 
da 6" zona.) 

Maurício Corrêa (599), filho de Jorge A. Corrêa Junio 
H. de Alda Galazans Corrêa, nascido a 2 de outu
bro .de 1915, no Districto Federal .residente á rua 
Sampaio Vianna n. 64, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitora] no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida, n. 639, da 
8" zona.) 

Paulina Rocha Fernandes (576), filha, de Luiz Rocha e 
de Euphrasia Fortunato, nascida a 19 de junho 
de 1892, no Estado do Rio de Janeiro, residente 
a rua Bella n . 270, casa 15, costureira, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificação, n . 111, da 10* 
zona.) ' 

Marcellina Oliveira Nunes (517), f i lha.de Vietor Ma
noel Nunes e de Germana Monteiro Oliveira Nu
nes, nascida a 26 de fevereiro de 1896, -no Dis
tricto Federal, residente á rua General Belegarde 
n . 82, funccionaria municipal, solteira, com do- m 

micilio eleitoral no districto municipal de Enge- " 
nho Novo. (Qualificação "ex-officio", B . E . 71, 

. 7 a zona.) 
Joaquina Monteiro de Azevedo (519), filha de Henri

que Monteiro de Azevedo e*de Joaquina Baptista 
de Azevedo,, nascida a 28 de junho de 1902, em 
Niclheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente à 
rua São Januário n . 83, São Ghristovão, funccio
naria municipal, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Qua
lificação "ex-officio", B. E . 74, da 7 a zona.) 

fldena Amaral (520), filha de José Geres e de Helena 
. Guerreiro Geres, nascida a 1 de maio de 1895, 

no Estado de São Paulo, residente á rua Filgueira 
Lima n. 90, funccionaria municipal, casada, com 
domicilio eleitoral no districto muuieipal de En
genho Novo. (Qualificação "ex-officio", B. E . 9, 
n . 23.834, da 4 a zona.) 

Luciano Martins Alberto (521), filho de Quintino Al - i 
berto e de Luciana Martins, nascido a 13 de se- ) 
tembro de 19.15, no Districto Federal, residente á 
rua Araújo Leite n . 140, operário publico, sol
teiro, com. domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-offi
cio", B. E . 70, cia 1* zona.) 

Heroilia Moreira Tomes (543), filha de Domingos José 
Monteiro Torres e de Augusta Moreira Torres, 
nascida a 17 de novembro de 1908, no Districto 
Federal, funccionaria municipal, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação "ex-officio", B . E . 71, 

, da 7 a zona.) 
Florinda Nunes Salema Garção Ribeiro, filha de Fran

cisco dá Costa Nunes e de Julia Augusta Vieira 
Nunes, nascida a 6 de janeiro de 1901, no Dis
tricto Federal, residente á rua Marechal Aguiar 
n . 31, funccionaria municipal, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação "ex-officio", B . E . 71, 
da 7 a zona.) 

Othelo Hermano Soares (501), filho de Custodio Ga-
-millo Soares e de 'Zulmira Soares, nascido a 27 
de fevereiro de 1903, em Parahyba do Norte, r e 
sidente á rua Dezenove do Fevereiro n. 139, so-
licitador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida, n . 538, da 6 a zona.) 

. Agostinho Coelho Lucas (505), filho de- José, Maria 
Lucas e de Maria da Natividade Coelho, nascido 
a 1 de setembro de 1915, no Districto Federal, 
residente á rua dos Inválidos n . 70, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto. mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida, n . 581, da 13 a zona.) 

. Elidio Corrêa Guerra (508), filho de Maria Julia, Cor- . 
rêa, nascido a 19 de março de 1893, rio Districto 
Federal,, residente; á rua Raul Barroso n. 77, Casa 
9, commercio, solteiro,, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualiíica-

• ção requerida, n . 10.142, da 6 a zona:) 
. Maria da Costa Oliveira (512), filha dc Manoel Leandro. 

- da Costa e de Maria Isaura da Gosta, nascida a 

6 de janeiro de 1898, no Districto Federal, resi
dente á praia do Caju n . 9, funccionaria publica, 
casada, com domicilio eleitoral no D I S T R I G T O mu-
cicipal de São Christovão. (Qualificação réx-of-
ficio". B . E . 25, de 1933, n . 4.321, da 6* zona 
(antiga.) 

507. Denise Gomes da Silva (516), filha de Joaquim Gomes 
da Silva e de Regina Borges Fortes Gomes da 
Silva, nascida a 22 de junho de 1908, no Districto 
Federal, funccionaria municipal, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação "ex-officio", B . E . 68, 
de 1934, da 7 a zona.) 

528. Jc*é Nunes de Oliveira (537), filho de João Nunes Pe 
reira e de Etelvina de Oliveira Nunes, nascido a 
6 de setembro de 1912, no Estado do Rio de J a 
neiro, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação requerida, n . 536, da 11" zona.) 

529. Floriano de Almeida Carvalho (538), filho de Antônio 
de Almeida Carvalho e de Maria da Graça Costa 
de Carvalho, nascido a 1 de novembro de 1913, 
no Districto. Federal, residente á rua Fonseca 
Telles n . 41, estudante, solteiro, com domicilio 
elejtoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida, n . 99, da décima 
zona.) 

530. Guilherme de Almeida (539), filho de João de Almeida 
e de Thereza Ferreira de Almeida, nascido a 13 
de novembro de 1915, no Districto Federal, resi
dente á rua Cardoso de Moraes n . 24, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida, n . 400,.da 12 a zona.) 

544. Francisca Castro de Alencastro Graça (555), filha de 
José Tertuliano de Castro e de Maria da Fonseca 
Castro, nascida a 16 de abril de 1905, no Districto 
Federal, funccionaria publica, casada, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida, n . 915, da oitava 
zona.) 

590. L-ierte Ccrqueirã Montebello (602), filho de Eduardo 
Barreto Montebello e de Anna Cerqueira Monte
bello, nascido a 18 de agosto de 1915, no Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Araújo Leitão 
n . 169, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto -municipal de Engenho Novo..-
(Qualificação requerida, n . 735, da 11 a zona.) 

591. Renato Torres Botto de Barros (603), filho de Aurelino 
Botto de Barros e de Maria Elizabeth Botto de 
Barros, nascido a 30 de setembro de 1911, no 
Districto Federal, residente á rua São Salvador 
n . 85, engenheiro, civil, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida, B . E . 77, n . 166, 
da 10a zona.) 

592. Dsvvid Luiz Moreira (004), filho de Joaquim Luiz Mo-
r/eira e de Ernestina Macedo Moreira, nascido a 
i de janeiro de 1906, no Districto Federal, resi
dente á rua Vinte e Quatro de Maio n . 1.059, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi-_, 
cação requerida, n . 10.133, da 6 a zona.) 

.593 . Omar Pereira dos Santos (606), filho de José Ignacio 
dos Santos e de Maria Pereira dos Santos, nas
cido a 28 de janeiro de 1919, no Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Henrique Scheid n . 140, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral - no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida, n . 553.) 

59'i. Moacyrda Silva Pereira (607), filho de Carlos da Silva 
Pereira e de Olivia da Rocha Pereira, nascido a 
í! de maio de 1915, no Districto Federal, residente 
á. rua Cardoso de Moraes n.. 43, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
n.- 386, da 12* zona.) 

595. Mario Ferreira de Souza .,(608), filho de Manoel Fe r 
reira de Souza e de Maria Gomes Ferreira de 
Souza,- nascido a 27 de fevereiro de 1913, no Dis- , 

. tricto Federal, residente á rua GeneralTArgollo 
n . 118, operário, solteiro,, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Ghristovão. (Qua
lificação requerida, B . E . 70, n . 23uj}a décima 
7nna.) • 
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596. Thier Licbort (609), filho de.João Júlio Liebort e de 
Franceliina Cerff liebort, nascido a 26 de setem-

. bro de 1907, no Estado de Minas Geraes, residente 
• * á rua do Núncio n . 20, commercio, solteiro, com 

domicilio eleitoral no districto municipal de Santa 
Anna. (Qualificação requerida, n . 3.166, da se
gunda zona.) 

597. Sebastião Ferreira (610), filho de Felícia Julia Fer
reira Pacheco, nascido a 9 de novembro de 1905, 
no Districto Federal, residente á rua Corrêa Ho
mero n. 13, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.. 
(Qualificação requerida, n . 451, 8* zona.) 

51)8. Adalberto Barbosa de Oliveira (611), filho de Cândido 
de Oliveira e de Maria de Oliveira, nascido a 4 
de dezembro de 1903, na cidade de Muritiba, Es
tado da Bahia, residente á rua Conde de Leopol-
dina n. .74, extranumerario do D. N. S. Publica, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque
rida, n. 7.140, 5 a zona.) 

599. Salvador Ceribelli (612), filho de Rizzieri Máunes Ce-
ribelli e de Emilia Maunes Ceribelli, nascido a 25 
de agosto de 1899, em Minas Geraes, residente á 
rua Carolina Santos n. 38, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, n . 566. 
11" zona.) 

600. Manoel Marques Moraes (613), filho de Mareellino Mar
ques Moraes e de Maria da Conceição Marques, 
nascido a 7 de setembro de 1902, em Diamantina, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua Conde 
de Leopoldina n . 82, empregado da Saúde Pu
blica, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida t n . 5.607, 5 a zona.) 

8 0 1 . Ary' Kerner "Veiga de Castro (614), filho de Augusto 
Arnaldo da Silva Castro e de Evefina Veiga de 
Castro, nascido a 27 de fevereiro de 1906, no Dis
trieto Federal, residente á rua Marquez de Va-
lença n . 80, Tijuea, funccionario publico, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Tíjuca. (Qualificação requerida, n . 2.409, 2 a zona 
antiga.) 

ú®2. Luiz Lins de Vaseoncellos (615), filho de João R. Lins 
de Vaseoncellos e de D. Maria Alta da Cruz, nas
cido a 10 de setembro de 1904, no Districto F e 
deral, residente á rua Vinte e Quatro de Maio 
n . 1.-081, of fiei ai de Marinha, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação "ex-officio", n . 2.303, 
I a zona.) 

•603. Osvaldo 'Villa Bella e Silva (616), filho de José Ro
drigues Villa Bella e Sih-a e de Maria Emilia 
Moraes Rodrigues, nascido a 23 de agosto de 
1904, em Campinas, Estado de São Paulo, resi-

• - dente á rua Figueira de Mello n . 444, militar, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu -J 

• nieipal de São Christovão.^ (Qualificação "ex-of
ficio", B . E . 75, n . 7.433.) 

60*. Stelia de Castillo (617), filha de Domingos Taman-
gueiro Castillo e de Emerenciana de Moura Cas-
iillo, nascida a 13 de junho de 1900, na Parahyba 

• • 3o Sul, Estado do Rio de Janeiro, residente a rua 
. • íosé Maurício n. 19, Villa Isabel, professora mu

nicipal, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
"ex-officio", B . E . 9, n . 24.758.) 

605. Maria da Conceição Silva (618), filha de Francisco Pe
dro cia Silva-e de Roídina Carreiro da Silva, nas-

• - . cida a 8 cie dezembro de 1899, em Cataguazes, -
Estado de Minas Geraes. residente á rua São Luiz 
Gonzaga n . 113, costureira, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São Chris-

- tovão. (Qualificação requerida, n . 6.694, quinta 
zona.) ' . 

<S0ô. Eíjgairdo Gonçalves Torres (619), filho de Antônio F i -
lemon G: Torres e de Aurelia Doberty Torres, 
nascido a 1 de janeiro de 1890, em Campos, Es 
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Barão de 
Mesquita n . 620, guarda-livros, casado, com do
micilio eleitora! no distrieto municipal de Enge-

• «ho Sovo. (Qualificação requerida, B . E . 7,?j 
» . 643, S" zoaa. ) 

607. Alfredo Francisco de Oliveira (620), filho de Paulino 
Francisco. Oliveira e de Maria Ferreira Oliveira, 
nascido a 13 de maio de 1904, no Districto F e 
deral, residente á rua Cardoso de Moraes n. 115, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n . 11.618, 7 a zona.) 

608. Ülegario Romeu Galvão (621), filho de Ignacio de Aze
vedo Galvão e de Caridade Mortura Galvão, nas
cido a 11 de maio de 1914, residente á rua Vo
luntários da Pátria n . 395, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
São Christovão. (Qualificação requerida, B . E . ; 

74, n . 638.) 
609. Alceu Gonçalves Torres (622), filho de Antônio Fi le -

mon Gonçalves Torres e de Amélia Doberty G.j 
Torres, nascido a 4 de janeiro de 1897, em C. : 

Pomba, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
São Salvador n. 80, commercio, solteiro,'com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida, B . E . 76, 
n. 538, 5 a zona.) 

610. Frederico Guilherme Corrêa Filho, filho de Frederico' 
Guilherme Corrêa e de Anna da Piedade Corrêa, 
nascido a. 22 de janeiro de 1915, no Districto. F e 
deral, residente á rua Dr. Garnier n. 40 A, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral^ao dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n . 289, 10a zona.) 

611. Álvaro de Mello Alves Filho (624), filho de Álvaro de 
Mello Alves e de Emilia Paula Guimarães Alves, 
nascido a 24 de maio cie 1915, no Districto F e 
deral, residente á rua Licinio Cardoso n. 332, 

' estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida, n . 290, 10a zona.) 

612. Mario Innocencio de Faria (625), filho de Pedro Inno-
cencio de Faria e de Castorina Ramos dc Faria, 
nascido a 3 de abril de 1914, no Districto F e 
deral, residente á rua José Bonifácio n. 24, ope
raria, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida, n . 791, 11* zona.) 

613. Renato Barroso Prates (626), filho de Abilio Pinto P ra -
tes e de Emilia Adelaide Barroso Prates, nascido 
a 15 de agosto de 1914, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Licinio Cardoso n . 285, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal .de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida, n. 301, 10 a zona.) 

614. Antônio Ferreira da Silva Quintella (627), filho de' 
Ary Norton de Murat Quintella,e Corina Ferreira 
da Silva Quintella, nascido a 16 de junho de 1903, 
no Districto Federal, residente á rua Jardim Bo
tânico n. 729, funccionario publico, casado, com 
domicilio eleitora! no districto municipal dc E n 
genho Novo.. (Qualificação requerida, n., 6.906, 
3 a zona.) 

589. ümbelina Martins de Carvalho (601), filha de Agosti
nho Nunes Martins e de Antonieta Nunes Mar
tins, nascida a 2 de fevereiro de 1911, no Dis
tricto Federal, residente á rua Bella n . 241, do
mestica, casada, com domicilio1 eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida, n . 248, 10 a zona.) 

415, Rmnhold de Sampaio Mitkel (628), filho de Augusto MU-
kel e de Esther de Sampaio Mitkel, nascido a 11 
de abril de 1901, no Districto Federal, residente 
á rua 24 de Maio n . 552, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, n . 156.)| 

,646. JôSé Joaquim da Costa Vaseoncellos Netto (629), filho de 
José Joaquim da Costa Vaseoncellos Júnior e de 

' Maria Clara de Jesus Vaseoncellos, nascido a 3. 
de dezembro de 1905, no Districto Federal, resi
dente á avenida Democráticas n . 840, commercio, 
solteiro,-com'domicilió eleitoral no. districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque-> 
r ida . ) 

6J7. Mario do. Nascimento. (630), filho de Masimiliano Au
gusto do Nascimento e de Lydia França Suni do 
Nascimento, nascido a 2. de maio de 1896, no Dis
tricto Federal, residente â rua Eulina n . 53, com-

. «aereio, casado, com domicilio eleitoral no distri-
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cto municipal de São Christovão. (Qualificação 
• requerida.) • • • •• 

618. Jtião Corrêa Mariz (631), filho de Luiz Leite Mariz £ 
' • de Elvira Corrêa Mariz; nascido a 28.de agosto de 

1904, no Districto Federal, residente á rua Thom-
pson Flores n . 35, commercio, solteiro, com d o 
micilio eleitoral no districto B municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida.) 

619. Nelson Barroso. Prates (632), filho de Abilio Pinto 
Prates e de Emilia Adelaide Barroso Prates, nas
cido a 18 de outubro de 1915, no Districto F e 
deral, residente á rua Licinio Cardoso n . 285, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualífi-

v cação requerida.) 
62C. jurandy Barroso Prates (633), filho de Abilio Pinto 

Prates e de Emilia Adelaide Barroso Prates, nas
cido a 5 de agosto de 1913, no Districto Federal, 
residente á rua Licinio Cardoso n . 285, commer
cio, solteiro, com domicilio^ eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e -

' ' • • querida.) 
ò2L. 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, r e 
sidente á rua Sampaio Vianna n . 64, estudante, 

«- solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
r ida . ) 

62.:. Carlos da Silva Oliveira (635), filho de José de Oli
veira e de Sílvina da Silva Oliveira, nascido a 
29 de março de 1916, nò Districto Federal, resi
dente á rua do Bispo n . 46, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificação requerida.) 

623. Leoncio Moreira (636), filho de João Moreira e do 
: Maria Senhorinha Moreira, nascido a 29 de agosto 

de 1879, em Morada Nova, Estado do Ceará, r e 
sidente á rua das Laranjeiras n . 168, funccionario 
publico, casado, com domicilio eleitoral- no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
"ex-officio", B . E . 76, n . 2.) 

624. Aldo de Lima (637), filho de Henrique de Lima e de 
Anna Francisca Guimarães, nascido a 4 de junho 
de 1900, no Districto Federal, residente á rua 
Paysandú n . 162, casa XI, funccionario publico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-of
ficio", B . E . 1, n . 1.) 

>25. Nelson Monteiro da Cruz (638), filho de Oscar, Mon
teiro da Cruz e de Eulina Gonçalves da Cruz 
nascido a 17 de outubro de 1907, no Districto 
Federal, residente á rua Conde de. Bomfim nu
mero 111, casa I, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de S. Chris
tovão. (Qualificação requerida.) 

CS2t. Carlos Gonçalves Pinheiro (639), filho de Manoel Gon-
• salves Pinheiro e de Albina Moreira dos Santos, 

nascido a 11 de janeiro de 19.14, no Districto Fe 
deral, residente á rua do Carmo n . 35, I o , operá
rio, casado, com domicilio eleitoral ho districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação "ex-
officio", B . E . 66, n . 2.544.) 

62-7. Igna, io Ribeiro de Avellar (640), filho de Luiz Gomes 
Ribeiro e de Rosa Castilho Ribeiro de Avellar, 
nascido a 14 de maio de 1890, em Parahyba do 
Sul, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Conselheiro Mayrink n . 377, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida.) . 

6.28. >Iax Weber (641), filho de Max Alfredo Weber e de 
Lina Weber, nascido a 6 de novembro de 1913, 
no Districto Federal, residente á rua General 
Bruce n . 223, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo-

I . „ vão. (Qualificação requerida.) 
629,, Mtair de Sá Monteiro (642), filho de Jorge de Mene

zes Monteiro e de Eudoxia de Sá Monteiro, nas
cido a 2 de agosto de 1913, no Districto Federal, 

" residente á rua Pereira Nunes n . 113, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Ghristovão. (Qualificação reque
r ida. ) . 

630, 

631. 

632, 

633. 

634. 

635. 

636, 

637, 

638, 

639 

640 

•641 

•642 

Ottoni Martins da Cruz (643), filho de Oscar Martins 
da Cruz, e "de Eúlina Gonçalves da Cruz, nascido a 
13 de março de 1916, no Districto Federal, res i 
dente á rua Conde de Bomfim n . 111, casa l ^ e s -
tudante, solteir,o com domicilio eleitoral no n i s -
tricto municipal d e S ã o Christovão. (Qualificação 
requerida.) , 

Wilson Reis e Silva Atab (644), filho de Nasre Atab e 
de Esther Reis e Silva Atab, nascido a 16 de j a 
neiro de 1915, no Districto Federal, residente ú, 
rua Anna Nery n . 229, sobrado, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Engenho Novo. (Qualificação reque-
querida.) 

Nilo Estruc • (645), filho de José Augusto Estruc e de 
Isabele Penha Estruc, nascido a 7 de outubro de 
1912, no Districto Federal, residente á rua 24 de 
Maio n . 440, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) 

Áurea Martinez Alvarez (646), filha de Plácido Mar
tinez Alvarez e de Adelaide Martinez Alvarez, 
nascida a 25 de dezembro de 1891, no Districto 
Federal, residente á rua Aquidaban n . 79, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida .) 

Walter Alves Martins (647), filho de Augusto Alves 
Martins e de Maria Ronide Nunes, nascido a 19 
t le . janeiro de 1915, no Districto Federal, resi
dente á rua General Bruce n . 104, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Christovão. (Qualificação reque
rida .) 

Álvaro Porto Guimarães (648), filho de Annibal Gui
marães e de Edith Pereira Porto.Guimarães, nas
cido a 1 de julho de 1913, no Districto Federal, 
residente á rua Amazonas n. 36, funccionario mu
nicipal, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida.) . 

Arthur Ferraz dos Santos (649), filho de Manoel Be-
nedicto dos Santos e de Claudina Maria da Con
ceição, nascido a 29 de outubro de 1885, no Es 
tado de Alagoas, residente á rua Moraes Macedo 
n . 12, estivador, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação "ex-officio", B . E . 71.) -

Victorio Gravina (650), filho de Savero Gravina e de 
Bernardini Perroti, nascido a 27 de outubro d c 
1907, no Districto Federal, residente á rua Bom
fim n . 89, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão. . 
(Qualificação 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 Fe 
deral, residente á rua Licinio Cardoso n. 383 A, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida.) 

Secondino Valencia e Passo (652), filho de Gregorio 
Valencia e Passo e de Rosa Ferreira da Costa, 
nascido a 12 de junho de 1.909, no ^Districto F e 
derai, residente á rua Carlos Seidl n . 189, em
pregado publico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Qua
lificação requerida.) 

Amaury Bentim Pinto (653), filho de Augusto Velede 
Pinto e de Isaura Bentim Pinto, nascido a 26 de 
maio de 1915, no Districto Federal,-residente & 
rua 24 de Maio n. 41, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida.) 

Marcilio Guedes de Almeida (654), filho de Antônio 
Guedes de Almeida Júnior e de Rosa Melone de 
Almeida, nascido a 28 de "janeiro de 1916, no 
Districto Federal, residente á rua Escobar n . 10, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerida.) r~ 

Octacilio Quindoró (655), filho de Francisco Quíndoré 
• e de Maria Quincloré, nascido a 30 de dezembro 

de 1907, em Maranguape, Estado do-Ceará, res i 
dente á rua Licinio Cardoso n . 187, operário, ca-

http://28.de


Quarta-feira 19 ROT.F.TTM FT.FTTORAf. s Setembro de 1934" 3693 

£ac!o, com. domicilio eleitoral no districto muni - ; 
cipal do-São Christovão. . (Qualificação reque
r ida . ) V 

,643. ^Hto Meireiles (656), filho de Antônio, José de -Mei-
''• • relles e de,Thereza Morelli. de Meireiles,- nascido -

a 27 de janeiro de 1913, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Andrade Pertence n: 25, funcciona
rio municipal,- solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho: Novo. (Qualifi
cação requerida.) 

644. Carlos . 'Ferre i ra 'Lei te (657), filho., de Zeferino Fer
reira Leite.e de Celestina Leite,, nascido a 1-5 de 
dezembro de 4899f em São Paulo, Estado de .São 
Paulo, residente a estrada do Norte n. 40, commer
cio, casado,' com domicilio .eleitoral no districto. 
municjpal de Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida.) 

645. Maria Pereira de Almeida (658),' filha de Francisco 
Januário da Silva Pereira e de,Julieta Nove da 
Silva Pereira, nascida a 26 de outubro de 1906, 
era Vicente de Torres.de Rezende, ;Estado do Rio 
de Janeiro, residente a rua Sampaio Vianna nu--
mero 09, domestica, casada, com. domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) 

640. Juracy das Silva Ferreira. (659), filha.de Francisco J a - • 
', nuario da Silva Pereira e de Julieta Nora da Silva 

'Pereira, nascida a 18 de maio de 1900, em Vicente 
Torres de Rezende, Estado do Rio de Janeiro; r e 
sidente á avenida Paulo de Frontin n. 388, da - ' 

'ctylographa, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. -(Qualifica
ção requerida.) - -

047. Francisco Ma-zzei (660), filho de Humberto Mazzei e de 
Elvira Siciliano, nascido.a 10 de março de 1915, 
no Districto Federal, residente 'á .rua São Januá
rio n. 285, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão-. 
(Qualificação requerida.) 

648. Dolores Gonçalves.da Silva (661), filha.de Manoel Gon
çalves Pires e de Estephania"Rio Negro, nascida 
a 26 de abril de 1890, na Hespanha, naturalizado,. 
residente á rua Carlos Seidel n. 247, casa X, 
funccionaria publica,1 casada, com domicilio elei-

' toral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação "ex-officio", B. E . 25, n . 4.335.) 

649. Antônio Fontes (662), filho dc José Pinto Fontes e de 
Ascensão Mendes Soares, nascido a-1 de. dezembro 
de 1914. no Districto Federal, residente á. rua 
Luiz Guimarães ri. - 20, commercio, solteiro, com 

'domicilio, eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida.) 

650. Joaquina Rosa Sportisch. (663), filha de, José Pinto c 
• de Constança Rosa .Pinto, nascida a-12 de dezem

bro de ; 1889, .no Districto Federal, residente á-rua 
Carlos Seidel n. 247, casa II, funccionaria p u r 

blica, casada, com domicilio eleitoral, no-districto 
municipal de São Christovão.- (Qualificação "ex-

- officio", B . E. 25, n . 4.284.) - - • -' 
051. Arisleu de. Andrade (664), filho de Honorio.-José-de 

Andrade e -de Gloria Maria de Andrade, nascido 
á 3 de dezembro de 1908, no Estado dé; Minas 
Geraes, ; residente á rua São Christovão n ; 6'45, 
motorista, -casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal, de São" Christovão-.^ (Qualifica-

. ção»reqiierida;) - , 

652. Luiz Evangelista- Pérrone. (665), filho de Luiz -Per-' 
rone e de -Noemia Francisco - Baptista Perrone,-
nascido, a 12 de agosto de 19)1, no Districto Fe
deral, residente' á rua Pedro I I n. 235, auxiliar 

- de, contabilidade,,solteiro, com -domicilio eleitoral 
no districto municipal dc São Christovão.". (Qua- . 
Ifficação requerida.) ' . 

053. Gil Mendes Fontes, (660), filho, de José Pinto Fontes 
e de Ascensão Mendes' Soares, nascido a 21 de 
dezembro de, 1915,' no Districto Federal, residente 
á rua Luiz Guimarães n . -20, operário, solteiro, 

• com' domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
,s* . Engenho Novo. .(Qualificação requerida.) • 

654"HLaureano Pinto Teixeira (66,7), filho dc Joaquim-Pinto' ' 
Teixeira c de Luzia'-V-iann-ii-- Teixeira, ''nascido ã 
5"de outubro' de. 1890. no Districto Federal, resi
dente á rua 'Emilia Sampaio n. 25, commercio, 

com domicilio eleitoral no districto ;muh;cipa! de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

655. Arlinrlo dc Queiroz Leite (668), filho de Joaquim Go- ' 
•mes Ferreira Leite e de-Manoela Amélia cie Quei
roz Leite, nascido a 7 de abril: de 1888,'no Dis
tricto Federal, residente á rua' General Bellegarde 
n . 96, commercio,.casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação requerida.) 

656. Alexandrina Martins Melío (669), filha de Francisco . 
Martins c!'Ávila e de^Maria da Rocha Borba, nas
cida a 3 de setembro de 1899, no Districto F c -
,deral, residente á^-rua S. Christovão .ar. 603, mo
dista, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal d e . S . Christovão. . (Qualificação re
querida .) , . 

C57. Raymundo Melanio (670),, filho-de Maríàno Melanio e 
de Francisca Melanio, nascido a 3' de.agosto dc ' 

' . ' 1908, em S. Vicente.de Ferros, Estado do Mara
nhão, residente á rua Bella -n, 226, motorista, sol-

. teiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de S. Christovão.. (Qualificação, requerida.) 

658. Marcello José 'dos Santos (671)', f i lho.de Pedro José 
-. dos Santos" e de Luiza Maria dos Santos, nascido 

a 29 dé janeiro do 1916, no-Districto Federal, r e - -' 
sidente a rua Campos da Paz n . . l 4 2 , estudante, 
solteiro, "com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de S. Christovão. (Qualificação reque
r ida . ) 

»' 659. Maria Emilia Soares (672), f i lha 'dc . Peregrino-Soares 
e de'Cora Soares, nascida a 13 de junho de 1913, 
residente á- rua Dr. Garnier n . 31, domestica, 
solteira, com domicilio,eleitoral • no. districto mu
nicipal de S. Christovão. (Qualificação reque
r ida.) ' 

660. João Alves Pereira da Silva (673), filho 'dc Maria 
da Costa Guimarães, nascido a 9 dc março de 
1909, em Palmital, Saquarema, Estacio do Minas 
Geraes, .residente á rua General Bruce' n . 101, 
commercio, solteiro, com domicilio • eleitoral no 
districto municipal de S. Christovão. (Qualifica
ção requerida.) 

601. Maria-Chamorem. (677), filha-de Paschoal Chamo rei li. 
e- de Helena Cardoso Charhorelli, nascida a 21 ele 
fevereiro de 1914, no Districto Federal, residen
te á rua Teixeira Júnior n . -128-A, commercio, ' 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de S. Christovão. (Qualificação reque
rida .) 

062. -Laura- Ferreira (675), filha de Francisco Ferreira, nas
cida a 13 de setembro.dc 1883, no Districto Fe 
deral, residente á rua Bomfim n . 135, casada, com 
domicilio eleitoral na districto municipal dó- São • 
Christovão. .(Qualificação requerida.) 

• ,603. Octavio Cirnc (676), .filho'de Alfredo Cirne-c dc Maria 
Salles, nascido-a 2 de setembro de 1909, em São 
Salvador, Estado da Bahia, residente á rua Flack 
n . 9, operário, solteiro, com- domicilio eleitoral -
no districto municipal de S; Christovão". (Quali
ficação requerida.)- -

' 664Celes te . ' Martins Ferreira ' (677), filha de Manoel Mar- ' 
'Uris* Ferreira e de Laura Ferreira, nascida a 29 

" de setembro de 1910; no Districto "Federal, resi
dente á rua Bomfim n. 135, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do-

' S. Christovão.. (Qualificação requerida..) 
065. Paulo- Martins Ferreira (678), f i lho 'dé Manoel Ma*.-

tins Ferreira e de Laura 'Ferreira, nascido- a • 17 • 
de setembro de 1913, no Districto Federal, resi
dente &• rua.Bomfim. n. 135, solteiro, com domi
cilio eleitoral, no districto municipal de S. Chris
tovão. ('Qualificação requerida.)- • • '• 

6òG. Oscar-da Conceição (679), filho'de Maria José da Con
ceição, nascidot a• 9"de' outubro• dó 1910, no .Dis
tricto Federal, residente á rua Bella n. '226, com-
nercio, solteiro, 'com domicilio eleitoral, n o ' d i s - • 
tricto municipal de S'. Christovão. (Qualificação 
requerida.) - • • • •' • 

637. Maria. da. Gloria Costa Albuquerque (680), . filha do 
Manoel Felix da Costa é de Luiza 'da Conceição 

-- Costa, nascida a 23 de março de 1873; em. Pró
pria,. Estada de Sergipe, residente á rua Pereira 
Lopes n. 61, domestica, viuva,-com domicilio elei-
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toral no districto municipal . de S. Christovão. 
.(Qualificação dequerida.) 

658. Editri de Souza (681), filha de Carlos Seraphim de 
Souza e de Maria Conceição de Souza, nascida a 
16 de julho ,de .1912, no. Districto-Federal, resi
dente á rua José Clemente n. 75, empregada pu
blica, solteira., com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Christovão. (Qualificarão 
ex-officio, B . E . 25, n . 4.279 ) 

B69. Marietta Pinheiro de Mattos (682),. filha de Manoel 
Pinheiro e de Maria Angélica Pinheiro, nascida a 
1G de maio de 1910, em Fortaleza, Estado do Cea
rá, residente á rua Conde de Leopoldina n. 22, 
professora, casada, com. domicilio eleitoral no 
districto municipal de S. Christovão. (Qualifi
cação requerida.) . 

670. Leonel SanfAnna (683), filho de José SanfAnna e de 
Alice Conceição, nascido a 5 de fevereiro de 1910, 
-em Bello Horizonte, Estado de Minas Geraes, r e 
sidente á rua Barão de S. Felix n. 208, padeiro, 
solteiro, com domicilio eleitoral- no" districto mu
nicipal de S. Christovão. (Qualificação reque
r ida . ) • ' • 

671. Alfredo Moraes (684), filho de Estevão de Moraes e 
de Maria Joanna de Moraes, nascido, a 29 de ju 
nho, de, 1897, no Estado de Cão. Paulo, residente 
ã rua Curuzú n . 96, marítimo, casado, com domi
cilio, eleitora fno districto municipal de S. Chris
tovão. (Qualificação ex-officio,. n . 5.450.) 

672. José Fonseca (685), filho de José Carlos da Fonseca e 
de Amélia Maria de Carvalho, nascido a 27 de 
dezembro de 1910, em Boa Esperança, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Toneleiros. n. 350, 
commercio, solteiro, com domicilio" eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerida.) 

588. Margarida. Gonçalves Piífer, (600), filha de Florentino 
Gonçalves Piífer ç.. de Laura Brandão de Carva
lho, nascida a 26 de setembro de 1900, em Cam
pos, Estado'do Rio cie Janeiro, residente á rua 
Licinio' Cardoso n . 126, domestica, casada, 'com 

• domicilio-.eleitoral no districto municipal • de 
. São.Cristóvão..(Qualificação requerida, n. 11.529, 

6 a zona antiga.) 
685- Aixiy Botelho Taveira (698), filha da.José dos Santos 

Pereira Botelho e de-Or-manda da Cunha Bote
lho, nascida a 20 cie abril de 1911, em Barão de 
São Felix, residente á travessa Mariz e Barros 
n , 15, funccionaria publica, viuva, com domici
lio eleitoral r.o districto municipal de Engenho 
Novo.- (Qualificação "ex-offició", B . E . 75, nu
mero 7 . ) ' - ' " -. • 

750.. Epaininondas, Mattos Azevedo Botelho (765). .filho de 
. Tosé cie Azevedo Botelho e. cie Daíila de Mattos 

- Botelho, nascido ,a.12. de març-g. de. 1907, no -Dis
tricto Federal, residente á rua .Êu.ç!ydes cia Cunha 
n . v 2 6 , -affibiaí de pharmacia, solteiro, .com ciomi-

. cilio eleitora.!'no districto muxiíeipp' de São Ctiris-
' tovâo1: ; (Qualificação requerida, n, ,'39, 10 a zona.) 

.793. Francisco .Cascales Ç'808),"filho de. José' Cascales Lopes 
,.e de Carmen Gonçalves,"nascido, a 7 dc. julho de 
'•1913, no pistriòtiy Federal, residente á rua Hacl-
daçk Lobo n. 293," casa" , i , . coràrnercic, solteiro, 

,ço'm .domicilio-,.eleitoral no oistrictò. municipal de 
'Engenho -Novo. "(Qualificação requerida, nume-

. , ro 7.215, 4 a , zona antiga.) 
» " 

834, Henrique-Octavio cie-Paula Camargo (849), filho de 
• . Octavio cie 'Paula "Camargo- a cie' Arlinda Magbelly 

-Camargo,- nascido a -24r ie ríovembro de 1914, no 
Districto• -Federal,•- .'residente á rüá 24 de Maio 
n . 351, casa. 3; : c^mmerciev1 saíte-íro,' com domiçi-

' li© eleitoral no districto' municipal de Engenho. 
Novov (Qualificação requerida,*"-'-nV 1.052, 1 1 a 

zona.-) . •- •!-.'- • • 
' 862. João Alfredo- d'Azeve<:e Freire Barbosa-da Silva, filho 

- d e Virgílio Freire 'Barbosa' dá Silva e de. Laura 
de Azevedo'.-Freire, nascido -a. 24 cie1 junho de. 1913, 
em 'Palmares,'-Estado'de. Pernambuco', residente 
á rua São Ghristovão n. 418, ooiurnerüio", solteiro, 

1 com domicilio eleitoral no districto' municipal de 
São Christovão.- '(Qualificação' requerida, n. 444, 
10 a zona.); • . ' " • • 

967. Dario Rodrigues Coelho (979), filho de Manoel Rodri
gues Coelho e de Leonor Martins Coelho, nascido 
a 30 de setembro de 1913, no Districto Federa!, 
residente á rua Carlos Seidl n. 247,' comnipeio., 
solteiro, com domicilio eleitoral-no'districto mu
nicipal de São Christovão. .(Qualificação reque
rida, n. 967, 10 a zona.) . . 

970. João Baptista de Souza Filho (9S2), filho de João Ba
ptista de Souza e de Maria Moraes de Souza, nas
cido a 8 de outubro de 1898^ em Juiz de Fora, 
Estado de Minas Geraes,. residente á rua Bella 
a. 224, pharmaceutico, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida, n.- 406, 10^ zona.') 

978. Passhoal Chamarelli (990), filho de Paschoal Chama-
réíli e de Thereza Palmeira, ' nascido a 13 de 
março de 1885, no Districto Federal, residente á 
rua São Januário n. 285,. commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n. 307, 10 a 

zona.) 
673. Diva Guimarães Villaça (680), filha de Romão da Sil

va Villaça e dc Iracema- Guimarães Villaça, nas
cida a 8 de abril de 1911, no Districto Federai, 
residente á rua Werna Magalhães n. 21, profes
sora, solteira-, • com domicilio eleitora! no dis.tr.-
cto . municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
"ex-officio'', B . E . 40, n. 32..460.).' 

674. Margarida Pinheiro 'de Almeida (687), filha de Heuri - . 
.. que Tavares de Almeida, "e de Judith Pinheiro 

" d e Almeida, nascida a. 25 de outubro de 1907, no 
Districto .Federal, residente á rua 8 de dezem
bro n. 163,. funccionaria municipal, solteira, 
com domicilio eleitora! no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio". B . 
E. 71.) ' 

675. Eclith Adelaide do Rego Barros Ribeiro (688), filha de 
Francisco Leopoldo do Rego Barros e de Adelaide 
Pinheiro do Rego Barros, nascida a 19 de setem
bro de 1903, no Districto, Federal, residente à 
rua Coronel Cabrita n . 44, professora municipal, 
casada, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação "ex-of
ficio", B . E . 63, n . 25.863.) 

676. Manoel Vieira Filho (689.),, filho de Manoel Vieira e 
cie Maria Tila de Jesus, nascido a 13 de ma;o de 
1914, no Districto Federal, residente á rua Se
nador Nabuco n. 362, empregado publico, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação "ex-officio", B . 
E . 70.) 

r>77. Jjr3rvai Lemos de Araújo (690), filho de Aurélio Le
mos dè Araújo e de Aurora Ribeiro de Mello, nas

cido a.!5 de maio de 1915, no Districto Federal, 
residente á rua Bella n. 24, casa X, aprendiz em 
serviço. publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Qua r 

íificaçã-o "ex-officio", B. ,E. "70.) 
.678. Jijão Fernandes da Hora (691), filho de'Florencio I-Ier-

minio do Carmo e de Mareionilia Maria da Con-
.' ceição, nascido a 24 de maio de. 1890, em Recife, 

- . Es tado.de Pernambuco, residente á rua Victor 
. •• Meireiles n, 1.02, operário (serviço publico), ca

sado, com. domicilio eleitoral no districto muni-
• • . .„ cipaí. de. Engenho" Novo. (Qualificação "ex-offi

c io" , n. k.: 70,) : : ' ".: . , \ ' . v 
,- 679. Oscar Pedro dos Santos (692) f i lho de Luiz. Pedro-dos 

Santos é de Rosa'da Rocha. Santos,, nascido "a 25 
.de. agosto de 1893, no Distrieto Federal, residenle 

, . ' - . . á rua Araújo Lima n . 50, comniercic, casado, • 
com. domicilio, .eleitoral no . districto municipal 
cie Engenho, Neve. (Qualificação requerida.) 

680. .Antônio. Novelio ' (693), filho cie Francisco Novello e 
. da Feíippa Novello, .nascido a 18 dé. dezembro, de 

s" . - 1892,i cm S. i Luedé . (Eorenc ia ) í t a l i a , residente 
á rua Santa Maria n . 24,'. nacionalizado, proprie
tário, casado,, com domicilio, eleitoral no districto 
municipal de. Engenho Ko\o. (Qualificação re -

. querida,) • . . ' . " 
: 6 8 1 , Alcina'Miranda Tetenberg (694), filha de Vi rg i ln j J í i -

randa e de Rita Barroso Miranda, nascida a 20 
de fevereiro.de. 1909, em Çaràtiiiga," Estado, de 
Minas Geraes,'residente á rua. Barão de Ubá nu
mero 24 AJ domestica, casada, com domicilio 
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eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) 

082,. Maria Isabel Breves Velloso (695), filha de Rodolpho 
-f Pimenta Vellsoo e de Justina Breves Pimenta 

Velloso, nascida a 4 de abril de 1907, em Passa 
Tres, residente á rua Pereira de Siqueira n . 47, 
funccionaria publica, solteira, com domicilio elei
toral no- districto municipal de Engenho Novo. 
-(Qualificação "ex-officio", ,B. E . 75, n . 3.) 

G83. Marina Teixeira Moreira (690), filha de Júlio -Gozar 
Moreira de Carvalho Filho e de Aracy Teixeira 
Moreira, nascida a 15 de. julho de 1911, no Dis
tricto Federal, residente á rua - Werna de Maga
lhães n . 154, funccionaria publica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de E n 
genho Novo. (Qualificação -"ex-officio",' B . E . 
75. n . 2.) • 

G8 4. Maria Isabel Taborda (69.7), filha de Archimcdes Ta
borda e de Luiza M. de Taborda, nascida a 29 
de dezembro de 1914, em Alegrete, Estado do Rio 
Grande do Sul, residente á rua Magalhães Couto 
n. 182, funccionaria publica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de En
genho ; Novo. (Qualificação "ex-officio", B . E . 
75, n . 10.) 

C86. Maria Joanna de Trindade (699), filha de Joanna do 
Trindade, nascida a 8 de novembro de 1900, no 
Districto Federal, residente ,á rua Anna Nery 
n . 322, commercio, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) 

. 687. Eugenia Alves Filha. .(700), filha de João Antunes Al
ves e de Eugenia de Mello Alves, nascida a 9 
tíe março de 1914, no Districto Federal, residen
te á rua Anna Nery n. '322, eommercio, solteira, 
corn domicilio eleitoral no districto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

"688,.' Vlvian Camargo (701), filha de Francisco Bueno de' 
'. ' Camargo e de Grace Eleònor Cachell de Camar

go, nascida a 8 de junho de 1909, em São Paulo, 
Estado de São Paulo, residente á rua Guarani ' 
a. 43. casa I, commercio, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação • requerida.) • 

689'. Msirceüü Pimenta Velloso (702), filho .de Rodolpho 
Pimenta Velloso (Dr.) e de Justina Breves Pi
menta Velloso, nascido a 31 de dezembro dc 1910, 
em Nictheroy, Estado do Pvio de Janeiro, resi-
iente á rua Pereira de Siqueira n. 47, funccio
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificarão "ex-officio", B . E . 75, n . . 9;) 

090 .Oscar Hollanda Moreira (703), filho de Hypolito Mo
reira e de Bem vinda Hollanda Moreira, nascido 

. a 4 de abril de 1913, em Rio Branco, Território 
do Acre, residente á . rua das Larangeiras n . 168, 
.funccionario publico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 75, n . 8.) 

591. Newton Moreira de Carvalho (704),-filho de Júlio César 
Moreira de Carvalho e de Joanna dos Santos Mo
reira, nascido a 1 de novembro de 1902, no Dis
tricto Federal, residente á. rua Padre Roma n. 22, 
funccionario publico, casado, com domicilio elei
toral no-districto municipal. de.'Engenho Novo., 
(Qualificação "ex-officio", B . E . ' 7 5 , n . 4.) • 

C9fc.'Antônio Bacila (705), filho deNácin Bacila e de Maria. 
Baoila, nascido a 25 de dezembro de 1898, em 
São Paulo, Estado de São.Paulo, residente á rua 
Padre Roma n. 22, funecinoario publico, casado, 
com domicilio eleitoral-no districto'municipal de 
Engenho" Novo. (Qualificação "ex-officio", B. E . 
75, n.. 0.) 

093. Archimino Carneiro da Costa Guimarães (708), filho 
de Antônio Carneiro da Costa Guimarães e de 
Hercilia Moreira da Silva' Guimarães, nascido a-
12 de maio de 1893, no Districto Federal, resi
dente á rua Conselheiro Agostinho n . 15, com
mercio, casado, com domicilio, eleitoral no distri
cto municipal de Engenho Novo. '(Qualificação 
requerida.) 

C9'i. -Acjuiliho Pereira de Mello (709), filho de Luiz Pereira 
de Mello e de • Maria das Dores Mello, nascido a 
20 de junho de Í9i0.. no Distrieto Federal, resi

dente no Caminho da Freguezia n . . 77, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida.) 

695. João José de Moura (710), filho de Joaquim José de 
Moura e de Vicencia Souza Moura, nascido a 14 
de janeiro de 1907, no Districto Federal, resi
dente á rua Dr. Bulhões n . 124, operário, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

697. Neuza Ameliana de Salles (712), filha de Arthur Ame-
liano de Salles e de Catharina Alice de Salles, 
nascida a .1 de abril de 1910, no Districto Federal, 
residente á rua José Bonifácio n. 52, costureira, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque
r ida.) 

098, Oosé Gomes de Barros (713), filho de Francisco Gomes 
de Barros e de Maria da Silva Barros, nascido a 
19 de março de 1916, no Districto Federal, resi
dente á rua Licinio Cardoso n . 368, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
r ida.) 

•699, Decio 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 Ser
gipe, residente á rua São Januário n . 236, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida.) 

700. Alcides da Silva Brandão (715), filho de Luiz Augus
to Brandão e de Agostinha Thereza Medrado 
Brandão, nascido a 12 de junho de 1915, no Dis
tricto Federal, residente á rua Anna Guimarães 
n. 59, estudante, solteiro, com domicilio eleito-» 

. ral no districto muníepial de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) 

701. Haroldo Antunes Pereira Pinto (716), filho de Augus-
to Feliciano Pereira Pinto e de'Carolina Antu
nes Pereira Pinto, nascido a 31 de maio de 1908, 
no Districto Federal, residente.á rua 24 de Maio 
n . 481, official do Exercito, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida.) 

702. Jaguaré Neves' de Souza (717), filho de Arthur Cid 
Neves de Souza e de Etelvina Aleixo de Souza, 
nascido a 22 de outubro de 1908, no Districto 
Federal, residente á rua Villela Tavares n. 282, 
casa 1, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) 

703. Durval. Pinto Bastos (718), filho de José Pinto Bastos 
. . e de Maria Santos Bastos, nascido a 10 de maio 

de 1916, no Districto Federal, residente a rua 
Campos da Paz n. 70, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

704. Francisco Rufiiío Thomaz da Silva (719), filho de Ru-
fino Thomaz da ' Silva e de Deolinda da Silva, 

, " nascido a 24 de junho de 1903, no Estado do Cea
rá, residente á rua Indígena n. 45, electricista, 

. casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal, dc Engenho Novo. ' (Qualificação reque
r ida.) 

705. João.Leal (720), filho de Albano Leal e de Anna Ely-
sia dos Santos, nascido a 29 dc junho de 1913, 
no Districto Federal, residente á rua Major Fon
seca n. 64, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida.; 

700,. Atonio SanfAnna Libonati (721), i i iho de João Ba
ptista Libonati e de Zulmira SanfAnna Libonati, 
nascido a . 1 3 de junho, de 1913, em Petropolis, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Car
doso .Moraes n . 115, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo'. (Qualificação requerida.) 

707. Darcy João Lopes (722),. filho de Manoel João Lopes 
e de Maria Eugenia de Carvalho Lopes, nascido 

.- a 14 de junho de 1908, no Districto Federal, re
sidente á rua São Luiz Gonzaga ir. 472 A; com-
m,ercio, casado, com domicilio eleitoral no distri-



Q»agta-geigã 1% Seiembra de 19.14 

eÊ«j. mmsaM®aà âs Sã© Garistavãa:. CQualiffcsção 
irecniieriela.]) 

7íô&., Santos; Caseaidí (223$,, füfefi» (te Ganxtotimo Cascardi 
e eter Maria Rosaria. Penna, nascida* o. 1Í5 D E ' .março 
<fe £9í4j„ ma Bistoiete Federal,, residente á; raa-
Mattas ffio<MguES a . 5S>, «-§-6Bar.io$, sattairo, cem 
eEamiciliiD! eleitoral n® díatereto) iMinie-ípal D E En-
ggsâm Kffví». • ((Qiia-Lifieagão) requeria»..);. 

•?©$, €r.eia;M'AI A\TOlair .Jüriàs) cfe ¥irgMiía/ Avellar E D E . 
Ãsaaéai CEdratot Aveftar„ naaeidia: a Sffi de maio de 
§Mi% ao» Bistrícfo. Federal,, residente' & uttà GezsE-
Za i r i m. 2S, es&Maaêe\, seMeira,, aam domicilio 
e í e í t ea t HCB districto} murticSipal D E Engenho Novo. 
(!Q\ialiíffeaçã®> recimerrdaí..)) 

" T F . "Çíagitóa Kfiffai Pereira filha-, D E Álvaro Alves Rola 
e D:e- Afciina. DafiKESiffl Rate,, nascida1 a. 4 de agosto 
D E ttõffl,. noí Bísírieto Federal,, rersdíenfe á rua 
M&SQJIBFELA- B . 23, serviços; dtaiâsteas-, casada» 
mm dtamiicSio: efeítmal no distrieto. municipal tfe 
São GhrisftQvãia?. ^ualííiffaçã-o) requerida.) 

111:,-. AHÜMir Ihonuazc D E Samzm (12&J..'IRkm D E Américo Tho
maz fe Sauzai e d i s MuíaLEa MAE-IA; . Neves, nascido 
a? 1© dé juníioi D E em PeferepaLis-, Estado do 
Ma: der Janeiro, residente, á. rua Toienrato. a . 3Ô7, 

i FFLBFERÂEIM1,, solteiro;, com damféfRe tíeítojraií EC& dfe-
Mete i,nunj«;:,'io,i! de, Engenfeo) Nereo), (Qualifitia-
giQ)' R E Q ^ E R N F O J } 

7/112;.. Alísiino) Fontes C72T?f, fíEno de. V M a r EBaunalho Font.es 
e «te Sersharính-a. Cecrliat Ribeiro; Bastes, nascido 
ai 7'.-CFE iantee» D E íâOSP,. H® Bísteíetor Federal, resi
dente á; r u a Heracllta; da ©raajai nu 47,. commer-
çio.i casado, ceai domicilia 'eleitoral na áisÜEteta 
mmMpal de. Engenho; Nav®. i&ualMeaçãa R E 
querida,.); 

7 I S . Accaeío) da. Casta; BCèiqsita ('72S)}„ fSB® de; Accacio da 
Cesta, Mesquita- e D & Rasa* dai Costa Mesquita, 
nascida a. $g. de, fevereiro- D E i3í'4v nõ Districto 
F E D E R A L , residente; ã. rua. Fteiín.g:ffi Camarão n . 134, 
casai 5,, mensageiro,, softeírov eam> domicilio sfeí-
toraí no disteeío- municipal fe Engenho Nove. 
fQíuaKiicação' requer I D A -).' 

Laiaira ele Lima. Caídas (72S)-,. íHIia â s Joaquim Mar
tins; dá. Silva Lima e. de Luíza Espíndola Gomes 
D'e, Eraí t , nascida a, i% de wasq@, d& £908,. na- Bis-
teicto Federal',, EesMaMes â rua Eugíirasia Corrêa 
E'_20',, serviçss dotaiesticas;, easaia, eam. damieiMo; 
eleitoral o® districto miunícipal' D ' E São ChrfsFcr-
vão).. (Qualificação, re^uesfcto.j 

7í*&., Elfkai M©ÍÍIH 'g,er GttÍBaarãas (iíSS);. fill-a. de Feliciano 
BeEnardino- da Sooza E D E ittstíaa. Hollinger de 
Sousa, BtaseMa & 3® CFA- maior de 187(1,, no Districto 
Federal, reside^fe á nua Harãai d!e Itapagipe nu-
M E R C B . 5.9; casa; 3,. serviços, damestieosv viuva,, com 
d o - B Í I E I L I » eleítoraE ns districto:' .municipal' de Ent-
gíííiite rTovo». fSuaI'i;ffi'ea'çãffl EecKteinlda!.) 

71'©.- AfeiKsp-Prato Prates. (Í73íli), filho- cfe J/óamiim José Pinto 
e eEe? Jaeinfha da Cruàr Prafes, eaw 58; annos, 'nas-
eM» noí Dístsrictc* Fetferat, residerite- á rua Lici-
p$&> 6'ard'oso- n.. S®», comffier.erônte, viuvo, com 

,. «fenmcüliso) E F E F T B E A Í a » eEsÜFÍc-te BATRAÍCFGKRF de En-
getíbst Novo. fQiiaírffoaçãe requerida. • 

Ttl- . Al'v.a-r©> Mmree *CDr.> 0-3®?, fi-lto ete ABílfe-Muree e de 
Leonüia» Mereim Muree, n-asercte» a 7 de janeiro 
«íe t'898»;,' no Dfsífric-íe Federaií, residente á rua 
bspes da. fírnz n . fí2; medico-, casado, C O M domí-
eilÍQi eleitoral no districto; nauiifcipal de Enge-
n t e Wove-. (Q^alíFicaçao' re^werüefèí.> 

7 í S . Ea-fsr Games- CaTdteo- (7-3*3*1, fa&o- d'E AE«onio Ferreira 
Cw&m® e de- L E O E I O R - © E M E S * , na-scidd a 7 de já-
Keiro> de- N O - Bísfirecte FetfevsL, residente á 
r o a SfLVa Gaímsi-ã-ís n. 58, estudante, solteiro, 
«om domicilio; eteftoral no- 'dfsírfcta municipal-
d;e Engenho' N O - V O - . (Qjuaflíffeaçãef reqítepiá».^ 

7-'M. Jfacyivfítea' dai CosÊa- Moreira (734')', filhai áte Antônio da 
Costa1 Moreira e- d'e Anaelía• Rffiíftugtses Moreira, 
mseíése a- SB de ma-rço (Te Mi2\: ne> Districto Fe-
çferal1,. residente á rua Betía á . 13'4, casa 10, 
«©«tmerciov soWeira', GOWD ' domicilia; eleitoral N O 

díisflrrefio) anmiíeipal de São; e&rísfevão. (Quali-
liicaçã® requeriiia, > 

729. Jesè Cfereíewa Çí35->, íílihe'de Manoef Cferdeira e d e 
^ P-ífer v/illais-,. aaseiíl®- » J 2 devJtm&a> dé 1880; em 

.Pont Tedâ-, Bespanfeí, resàâefflgss á> rua Tenente 
Fiweriíieli n. M5, maxienaiFisadie1, aperario, casa— 

•fS'1. 

724. 

725, 

728.-. 

?27. 

73iií, 

7v3a 

-doi wxt- doniieiíiQ. eie-IT-OR.al no. districto municipal 
tfe São- Càrísíovã®. (CLualificaçã.a requerida.), 

AntoiHia- Fe r re i r a ' «te Silva í%38}„ ILHÍO. dei Jaqau-iim. 
FftBBeiwa dai Silva & da- Luiza Eerreira; d'a SPv», 
aa-seíá» ai 1S> de; agosto; da £893?* a® Mstricto 'Fe-
-íeralv residente? á rua Montevídéo, m. 365, ope-
sa-EIA-, easaid©',, <MH» dsnaãcrilia rfgftorat no. districto 
laijímitófaO de; Engenho; Novo.. {Qua-Iificação re-
ojíierida. )> 

Leõiiar WemsBS. dos; Santas- Pereira-, (737)., filha- de. 
Manaeli Fer re i r i . daa- Saníos e áe Alda Kodngu-es 
ãm- Santos-, na-scMá; a 'E* de a-orít da Í90-1, n o Dfs-
Èriatas. Federal,, reaídanüa; £ m s Sao Januário, 

. d!o,m:esM«aK casadai,, com «tom-feilí© ^eleitoral no 
düisíií-Mo. EFL-un-ieiBal. de. SS.ov Christovão. (Qualifi-
e-açãff, RGQLIFIRID 'ai.1* 

Auê-usfe Maíra (738}, filho- d'e Antenor de oliveira Ma-
&ai e. de; Eaurinsta Ca-nsèa da Sfiveira MaErav 
mseMoc a- J5ST de a-goata d© £907', o » Disfrieto Fe-
éfera-L, resiidentffi & ruai Candi-doí Beniieio n . 540, 
easai ¥I, ; sai-genitaí ÍEFFONIKTDJOJ, casadov com domi-
eãm èfei teat no «Ètatoicte» manieÉpaí de"S. Chris-
tavãa1., (;©u.ali"íieação reqjierida,)) 

Ary. P t e e c a PráC* (739), filh® de v?írgi'nia Ferreira 
Píntn, nascido a- 5- de fcweSee. dte 49-14, no Dis-
Metffl FederaE, residente',a r ua Amazena» n . 3®, 
Í S M M E R E I » , solteirír, cosa dainieíKo' eleitoral no 
#'sürMa muH-icipal de São- CÍ'írrstovã.o. (Qualifi-
EAÇRÃCT req.i-ri-i-ida-.i • 

Nunra €te €T«9ía e Soaza. ( W ) , filhei de- João d& Rocha 
e Snu-za. e de- Ornr.e«rkda .da Costa e. Souza, nas.-
eí'd'a; a 21 cie fevereiro. d'e no Estado; «te Mu
nas Seraesv resMeníe á. rm Aurel-fano Lessa nu-
niera- S&, e a m m e r e i O j . soTteEro; mm domicilio elei
toral! HFF dfstrMa, na-uaire-ípát tfe- -S3o> Ghristovão. 
CQuaPSfrcaiiao requerida~í 

BôfHaEdÜaa» Teixeira (541J, filha, de Jeremias; Teixeies 
, ' e és Mau-ia. da. Gloria, Tèiieir»,. nascido a ff rfe 

fevereiro - ete i.9&\ vm Diãtricta, Federal, residente 
4 pragai Piatot Pe-isafe n« IQi A„ guarda civil, ca-
ssedau eanu. demíeiLia- eleitoral n o distrieto muni-
efpaí dte São CtHistQ-vãa:-. (Qualificação jun ta . ) 

Aefiíífeerto Grevina; . í.74ã)'„ filha; da Alherte Grevina e 
de Isaítet Víilarde, «Srevi-na, naseido a> TA 'de se.-
teottoo -696S,, H O - Bi-sfiEíEtoi Btteteral, residente 
&. « a Afnaizoiias' B „ "36,, maforísta,, casado, c o m 
«BanaiieíISa eleitoral;, na districto. mnmicipal de São 
CkB-iâtavão. (Quatifkaçãa. R E Q S A E E I D A . ) 

Jssè .Editei Corrêa Leais £243), fid&o áe Manoel Fran-
efse-e" Êteiréa; Leal i an io r e d:e Maria da Gloria 

- Baátas Leal, raascida- a 2 de dezerabro de 1889, 
«g Estadia, do Rio d» Janeiro^, residente á rua. Ihi-
tariiuna* B « 38;, e-ngen-keiEO, easada^ som domiciTio' 
ete-itenalf no disteicte municipal de São Christo-
ms®. COnaliificaçãa req-nerida..); 

ÉtefeB*»- Faraasio da Gasta; (744)', tffiicr de Eva Dama-
sio; da Casta-,, nascido; a' Í9 de1 j"aneíro- de 1903, N O 
SífstEÍeto' Eederal, residente' á> rua São Christo-
xão- n-.. 5W, meeanic©1, casada; COIBI' domicilio- elri-
•goral' na- distrieta. nTOnrc-ipar D A Sã» Cfiristovão. 
•(QwaLÊfreação requerida.) 1 

Arthur Gornea-hses Mendes (T45-J-, f i lha- de Arthur 
AraK'j> Wendfes ER EFE Dianrantin-a- Gonçalves Men-
-Ites-,, NASCIAÍÉE -at t& de- maia- D'e- iPíõ-, uo Districto 
FôdEcaí; residente aVrua? ©.. Cartas n. 5,. cem--
nerEio-,, saftefro, . c o m dora.icítfo» eteítora; no. <fís~ 

C K Í E F O mimic-ipal' de- São Cteistavãia-, (Qualifiea-
IFJAE- requerida.) 

©esar Aa«tisí# dà Fonseca. (.74&>, fil-h-O- d e José Maria" 
e éet íaa&Bíia. Cferav nasstdãji.a 13. de novembro -de. 
fg-92',. ens Portugal, residentes & rua Sá. Freire 
3..- 2-ã>,. nàtaraLíz-aidO',, PROIMIE-fíurLa,, casada, com- d o -
Miieiliai e-LEÍTFFLBAL. n a -éfetríeto- naunicipal d e São 
e&rjsitia.vãig-. (Qiua-lifficíiçsÃa- retpieuida!. )• 

. 'AtíSm&j: 'Pi«en,ta- Sobrimtío (i7;47);„ fíllia; de Agostinho 
S E I R E Í B * Alves; Piaiea-ta- a de Fsmenia Gonçalves 
S-ÍHIFFLBTA, nascida; a. 3& da maio. fe 1904, E M Santo 
JÈBteimL© d e Pafitaa;,. Estada- da Ria d e Janeirby-re-

• s-iden-te á rua- Barão dfe: Eguatem.j; a . 126, c o m -
• -n&retâ-, pasáítev car» éÉamÁ&Sõst eíeitea-l na; D I S T E I -

ets> mmtieipailt de BHgjsakot Navo. (QuaFificação 
lieqjueiíidai..); 
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7:33.. P.alafin.o -firas Santos ((.7ÍS:)., nu-seMo' .A .17*#b° feeaa&R®; 
de lí§S2„ «na ' tonstítai «âe Leria, Pantagal, resi
dente á raa ©a/Sete Üly-ssas Veiga n , K3,- natura-

Hí r dázaCa, «mpregacl® putolica, ©asado, -oani domicilio 
*' ' eleiferal ma. districto ni;umicipa-l de SIo Christo

vão,. | Qualificação, requerida..:) 
734. Daniia .Lima (749),.ffiHio ê» Mdg&rà l a m a k de JosMa 

da Cuniia Lima, nascido a 3 de ..julho de 19.14, 
no 'Distoãta Federal, residente á 'esteada do ífotite 
n» SS, íconamercio, casado, com ,âmalcíliD eleitoral 
nó districto municipal :de Engenho K-ovo. (Qua-
lificaçãB Teqnfirida.') 

735. .ÂrisíMes 'Manoel Wk$M&- {738)., filho,-de Manoel José 
Bapitisfa B èo 'finzana Jtgnacía Haplisfe», nascido 
a 1® de ..junho de 1890, w '©KtTieto Federal., ne-
SMeht-e ã r o a Samta • Laiüza n . "f7, casa 111,'imíB-
carista, casado., «ora icwnicpio .eleitoral no distri-
'Cto municipal .de' 'São Ctaistovão.. í(%aalifiGação 
./requerida.) 

<m. -Cfiüna Twsms Al^es (Tãl), Mira âe João Fietro Ta-
wmes e de áaanav.-íMiPeíles Tmtedoa, nascida a 2 
de novgmtao de «-889, no .Estacto ide São Paulo, 
tnesideaaite ;ã irua üarã© -âe;jB®ira -fettao n... 15316, do-
sueSftea, «assâa, -caan -teaicãfio .,:etótoral. no dis-
Wicto maiácigial de São ÊMüstovão. t(Qualiíica-
çãú ''RE3SKERDJ5A„ j 

737. Mdar,y Jtosé .topes ííãS,), filho «âe Manoel .José Lopes 
;e cde Maria IBogeada de fiaryaiho I^pes , nascido 
a .7 ide tevemeim de Aêi.%, a© Ba&trielo -Federal, 
residente ã ,r«a Mo £raiz «Gonzaga ..n.. 47.2 A, co.ra-
aneBcis, *Bltceiir®, ;c»m domicilio «lEit&rá-l .ms dis-
feiclo mnmciipál de Mo_ íGhristnvSo. ^Quaíifica-
íç-ãí© .requerida...;) 

738. A)mm fí-onaas íCiaraeiro ,(753;),, Mho de Jos.é Corrêa e 
. de JGarmeaa - . 6 , 0 1 0 0 3 FIOEIÍÈA, nascido ra 27 de março 

de &'Í5,-em 'Nit&Uiere.y, Estada do Elo úe Janeiro, 
Y&si ciente â r aa Coronel "naedim n . tR, operário, 
solteiro, com sÉomícMo .eleitoral no districto mu
nicipal de Sãs. .Cluistotó©. '(B. "E. 6'6, n . .2.571,) 

73.0. João.Menezes Lyra ((Dr.:) '(754)), filho 'de fesé"1«8 
de Sfenezes .Lyra ,e -de ÍMlia .Maria' de Menezes 
'Lyra, nastcido A M <ôe junlan -de no Estado 
da '^imhyba, residente' á TOB 'do íOsftfeeste n. 183, 
•medico, 'CAS-ado,. w m DWNICIÍLTQ «éWtiímal no dis
trieto nntnJícipal -de ÉngenfeD 'Nov-o. ((Qualifica
ção reqaerâéla..') 

740. Ary Eaiiiüsita -,(7.SS). ífilho de .Mordasio Baptista e iam 
üsato-él Baiíitista, nascido a '2 üb dezemtoo de 1913, 
-no ©iàtriclo JFefleiaü, lesidente- Á r u a João Rego 
,3a.. Ü86, J3.orameíi(ii,o, .solteiro, com -domicilio elei
toral no districto m-unicJipál de Engenho Novo. 
(Qualificação reanerMa.') 

741. rxaaclsco 'Ce'rque.ir.a (756:), fflho de* Benedicto Cer-
•.queira Júnior e de t&asaliwa 'Gerqneira, «nascMiD 

" a 21 de .iimno de i'9i2„ em, Campos, Estado-do 
Jt-io de Janeiro, :resideiíte á •praia 'do Flamengo 
n . 116, op-erario, SOLIÍEITO, 'com -domicilio eleitoral 
no districto municipal -DE Engenho Novo. (Qua-
'lifreação R E Q U W I D A . ' ) 

742. Raul Bei-nardino Silsa (,757:), OTio de Bernardino Go-
,mes da 'Silva e de' Mavoelliita Baibina lia íGanféS-
•ção, nascido a 12"de (ma-reo de 1.9;06, no Estado 

. do Rio de Janeiro, residente á RUA Jaãío Torquãto 
n . 307 , «p«ra-rio, «a-sado, «om :desflaicSlio eleitoral 
ao disíríeto-'•ma-áicijKal tée En^eah» Novo. (Qua
lificação ;req-.u'erada.i) 

743. Jorge França de Faria (758), filho xl.e Alae"biades P.ei-
•jcets de ÍParta -e de ânna '-Iaaaana jFr.ança -de JEarica» 
mas.&iflo sa t -ée ãmsnásm áss '4M3, no Districto 
F.edera-!, nesideasite sa 3«fl B5® C-taistevão n. 418, 
•esitadante, B O I A E T O , com -âoniieálio «eleitoral no 
-districto •municipa;! é& iSãe Clirisisj-vÃo, (Qualifi— 
ícação irnqu exiíta..)) . 

J-iâ, W-alm&r Firanris.o.© iG«aáiHar.ães p59;)„ ifiiiha és Antena® 
EraBcdscõD OmaaaaiEãcs * :âe Jitfláa .Nitines Guinia-
rães, jiiasc-Mo ia, ..7 de J.UNH;© áe 1.9âS, mo Districto 
Federal, inesidejate ú rm .Sã© fauzfianzaga n. 23, 
:c,Qniiimfiticiri, soítei-M., .cosa . domicilio .eleitoral no 
districto municipal de São 'Kh-rísiovluo. (Qualifi-

• — c a ç ã o requerida.) 
?4S5Í Ruy AadralE Í7«0j), .filfao ,-ie .AlMno .Ainltaaâe :e és Ma-

iraa ido 'Ga-PEQ® (Guianarães, w&cí$m .a 4-9 de fèws-
9®iM de Wi'i.t m fetado de Minas S-eraes, resi-

7 4 a.. 

7?4B. 

7 5 | 

7 5 3 . 

•ÍT-&4. 

755:. 

7 3 6 . 

7,57, 

7-5®, 

.reEle á mia fflsmif$aB iSkeid' $L -il'40„ -caniHierjcii», 
ssite-irí), mm domicá-Iáo Eleitoral no distíricto -nim-
•aaitípiaa de Eit^enno 3$wo~ Í © A A L A Í E I C A C I D reque-
•riãa,.J 

Lucilia Prazeaies ((7.6i), -filha de ©emeirio Prazeres e 
de ILaaira 'Car-valíto Pr.azeses,, aascMa a ,'27 de ou-
txâtTJB de :'1'.9£)2,' nn 'Districto Federal, .residente & 
s-ua Moscm «to t i n t e m n.. 7f, dom-estica:, .solteira,, 
•mm ÁFFIKIIAILIO £leil.or.AL. no districto mwnieip-a'! de 
jEngeB&B 3S»y©.. fQualfi cação t&<$uerida.) 

ÂKaçy 3>.ciar;te Uteeira Ç(7'S2))„ l i íha de jr-oagaüm Duarte 
Moaxeira s íSb Maria ISajAMa WméíTH., xtascida a 
,2S iffle fflianço de 1S.93, no ISslricto Federal, resi
dente £ rua 'D. 'Rita -n. :21, «astarsira, solteira, 
'Ccacn sétenaicffi© ieleitoral na districto municipal 
i e JEngerilio "Novo.. "ípuaiffieação TetB-erida.") 

.Oscar «Fireire de .Andrade fS^j)., filíio de Beato Freire 
•de.Anârad.e « de Olivia (Cândida -de .Andrade,-nas
cido -a « 'te maio â e 1 W , wb ~Msh&ift& Federal, 
r-esidentí! a pra-ça das Lázaros n,. 22 casa VII, 
eamnier-cio, «oíttearo, com damiieiilio (eleitoral no 
.districto .municipal .de São CTirisílo-v.ã-e, :(Qualifi-
•caçlo .peg-HerMa .D v 

GeHvio-iRenèâra daUdas C7'64), Miho^fle Firmimo Per.ei-
ra <CsM%$ ® D E ftMaa .ele Agmãtr Ulaíôas, nascido 
•a '21. ceie mixSm) de i¥§4, sno iJfisítrieto Federal, 
resMente rã M A AMaMa n ; 42, jmecani&o, casado, 
oom domiG.i;lio ©tei^orál nadlstóefc© tnDJHiicijial dc 
-São $ÉmMmtêQ\ -.('Qiraaiificação meBffiaríâa-S 

Cíiaa ©saaarte SfereSm Í7«) , , ifl*ha de ifeaaiuám Duarte 
"'Mw.eira rs 'de Maria fflajtíãsta Máixeira, nascida a 
7 de -alrM 4e '48#9, ,am !R|@ Èaw&eot, E&tkdo D O Rio 
de JwesHPQ, iíeõ:ideiit.e á roa-SD). Iliitta n_ 21, cos-
Sur.,efea, stíSteiira, ;eonu damãicãiti ©Bleitóral no dis
tricto municipal dè .Engenha I d v d . ,(íQuaiifica-
içãe wecfHerâiila.)) 

•a<93'é ÍVa-iwâs»» .Aaeaiedo í(7iG7.)),, jfilKo de jFa-aaeiseo Aze-
reâ® 'Oaiírtitiko « :de -Bafbim IBasa de Nazaret-h, 
inaçcMa a 4 de -.©aiato© de iM&„ ma. ,-Saquare.ma, 
.Estado do Mo d© Janeiro,, a-esMeaaite ;ú awa Chaves 
iRaría n . 'M>7, tcnmmmwo., ©aaaâ®,, ícaiaa domicilio 
eleitoral no districto miuaieápal 4& Sã© Ohristo-

f f e . 'íQualificaçIuo -paq.ts!aidau5 

Cafiâíâa.'SatítaiEm '(7S'8')„ fi'lsb.a de Aasfti-ur ida 'Costa -San
tarém e :âe ítesalina Games Sanita-HEM, nascida a 

,2-:4 :de lu-nlio de «1:93., no TOSfcrM® F-eôeral, resi
dente -.ã rjaa Minas >n,. -4â,~~FIT.oiessar.a dactylogra-
jdia, ^cílteira, ;E;AM -aonficil-io 'eleitoral ?no districto 
imunicípaS" :de Eagenlío N©va. {ffâuaíiiicaçlvo •!»-
-.querida..:) 

Flai-ipes ©rneJIas Í75B), ifiliia de Mararéi ILapes da Sil
va e de iT-aaqufea .©í-mHws,. maàctSa a 16 de ou-
-tutao i:9»:i., na ©fetricio .Paôe-nal, meside.nte & 
rua ' F H O T Ê P S A N Mtoes >n. 38, 'caster-eira, solteira, 
com .domicilio 'éfeiieral. <no Glistracto ni-nnicipal .de 
EiTg-enho Ka-vo. çQualiíficaçãí) 'ir.equiüeriia.i) 

Aivara ;fle AT-anj-o Lima C77«)T -filha ide Antônio de 
•Aranüa * :de F-rancisca Maria de Airadijo, nascido 
•a 3 â é tíbril -de ««90,. em Baralhyta do Sul, Es -
•*aôo',â0 Si» de fentòro, residente á srua Paula 
Britto n.. '161, casa -H, eamaiifir,GI'0., /solteiro, com 
domicilio 'eleifcaral no áisltritíta mninidipal de São 
'EhRis^ovlo. f'Quál"iffcação .r.eqaeaáda,..') 

üfeonara GaümaTãses B-ttccos -ittty.., ffiiliha de Arthur da 
-Casta SSm&és e-:éle 9tencJ3oa «GhWBaaâes Buccos, 
nascida a 4.de agosto :de il;9Í1.3., mo Districto F e -
deral, ivesáétemíte á a-ua Angítílo BiítiÜEBáourt n. 9, 
•PTIOFE^ara , «altei-ra, omn <&êiewiMw asleitoral no 
distr.idto nwnicipal de Eng-eriko .Kovn. (Qualifi
cação UWFFLB&rMa.') 

•Beueilia -GnsisaaarSes Baicoas f(73S;)., ffilha -éb Arthur. da 
íClssita Boacaos te de Er.aiiciaca «G.raínaKães Buccos, 
naseMa » 4 de agasfe -éb :1S'13,, m® ffiistricto Fe
deral., resátenitíe á Mia Angela ®áítitein&&urt n . 9, 
aerviças .íãanMsMaos, ísalieira, BBÍB..(domicilio elei-
i.:;:t-.ar:i£ü aMstrieto naumicipai .ti-e ifingenho Novo. 
-,(.Qualif-ica;çã.E reameiida..)) 

".CnadstcraSo GkaniHs - ÍRifeèdra " .(773.)., tfiiliho de João .Jaa-
Qpmw Wtáto&m .& «áe Aviefea 43mae& © I B É Ü - o , -nas-
aatíte-a. '<2.5 (de a,GTOS'(I0 .de jresüdaate -á rua Bella 
n... 388, ®&mairim, ©asado, ceoâ dam&.'ilio eleitoral 
•JBB disíbi-iet.© aaDiiu-EIICÎ al de ,%m ©hrítóüfão. _(Qua-
Hificagl® «gnEr i áa . ) , . • 
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759. Albina" Moreira Lameiras (774), filha de Francisco - 77:1. 
Moreira, e de Julia Pacheco, nascida a 1 de junho 
de 1911, no Districto Federal, residente á rua 
Senador Pompeu n . 192, serviços domésticos, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Christovão. (Qualificação reque
r ida . ) 

TfiO. Américo Alves (775), filho de Pedro João Raul e de 772. 
Maria Constantina, nascido a 8 de junho de 1906, 
em Itabapuana, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Pereira Silva n . 192, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Christovão. (Qualificação reque- . 
r ida . ) 

761. Margarida Pereira Carvalho (776),. filha de Herculano I J R 7 3 

Pereira dè Carvalho e de Maria Ragís Pere i ra , -
nascida a 1 de' outubro de 1902, no Distrieto Fe -

" deral, residente á rua dos Garijós n . 27, com
mercio, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo." (Qualifica
ção requerida.) 

762. Mozart de-Souza (777), filho de Thereza Fazenda de 
Souza, nascido a 10 de maio de 1909, no Dis
tricto Federal, residente á rua Venaneio Ribeiro 
n . 184, operário, solteiro,. com domicilio eleito-

• ral no distrieto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) 

763. Sylvio Toledo (778), filho de Adolpho Corrêa de To
ledo e de Ermelinda Costa Toledo, nascido a 23 
de dezembro de 1912, no Estado do Espirito San
to, residente á rua Conselheiro Agostinho n. 93, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida.) 

764. -Carmelia Boscoía- (779), filha de Domingos cie Lou
renço e de Francisca Alves, nascida a 29 de j u 
nho de 1903, em Barra do Pirahy, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Padre Nobrega n. 244, 
costureira, casada, com domicilio eleitoral no 776 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida.) 

Jorge Fazenda de Souza (780), filho de Thereza Fa-_ 
zenda de Souza, nascido a 7 de fevereiro de 1912, 

• no Districto Federal, residente á rua Venaneio 
Ribeiro n . 184, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho 777. 
Novo. (Qualificação requerida.) 

Álvaro de Figueiredo (781), filho de Antônio Ernesto 
de Figueiredo e de Aggripina de Figueiredo, 
nascido a 4 de setembro de 1907, no Districto 
Federal, residente á rua Marechal Floriano nu
mero 223, typographò, solteiro, com domicílio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 773 
(Qualificação requerida.) 

Isaura Pinto Gonçalves (782), filha de. Jeronymo Pinto 
Gonçalves e d c Elisa de.Carvalho Gonçalves, nas
cida a 29 de novembro de 1890, no Districto F e 
deral, residente á rua Monsenhor Amorim n . 10, 
funccionaria municipal, solteira, . com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho 
-Novo. (Qualificação "ex-officio", B . E . 71.) 

768. Domingos Jansen Soares da Costa (783), filho de Do
mingos José Soares da Costa e de Hortencia Al
meida Soares da Costa, nascido a 11 de maio de 
1879, no Districto Federal, residente á rua Co
pacabana n . 485, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida.) 

76.9. Elza Figueira de Mello (784), filha" de Tobias F i 
gueira de Mello e de Cherubina de Assis F i 
gueira de Mello, nascida a 23 de dezembro de 
1910, em Barbacena, Estado de Minas Geraes, r e 
sidente á rua Senador Alencar n. 162, professo
ra, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municpal de São Christovão. (Qualificação "ex-

.. officio", B . E . 7 Í 1 ) . 

í77ft.. 'Aurora Eecksher de Lima e Silva, (785), filha de 
Gastão Hecksher e de Ovidia Ehjcksher, nasci
da a 17 de agosto de 1898, no Districto Federal, 
residente a-rua General Canabarro n. 48, func- «ygg 
cionaria municipal, casada, com domicilio elei-> 
toral, no districto municipal de S. Christovão .1 
[(Qualificação "ex-officio", B . E . 711)« 

779 

780 

781 

Guayr Pires. (786), filha de Waldemiro' 'Gonçalves 
Fernandes Pires e de Maria Siqueira Dias Vi res , 
nascida a 9 dc outubro de 1915, no Districto F e 
deral, residente á r ua T.uyuty n. 29 fimedio-
naria municipal solteira, com domicilio eiei-
tal -no disricto municipal de São Chrstovão.i 

^ (Qualificação "ex-officio", B . E . 70) . 
Altáir Moreira Xavier de Araújo (787), filha de Joa

quim de Souza Moreira Júnior e de Carolina 
PyiTho Moreira, nascida a 18 dc julho de "1912, 
no Dislriclo Federal,, r e s iden te ' á rua Bolívar 
n . 46, professora municipal, casada, com domici
lio eleitoral 110 dislricto municipal de São Chris
tovão. (Qualificação "ex-officio", B . E. 71) . 

Lucilia de Araújo Lopes da Cosia (788), filha de Al
fredo do Souza Lopes da Cosia e do Augusta d e 
Araújo Lopes da Costa, nascida a 10 de .sutem-

• bro de 1903, no Districto Federal, residente á rua 
Maria Antonia n . 28, professora municipal, ca
sada, com domicilio eleitoral 110 dislricto muni
cipal de Engenho Novo. (B. E . 71) . 

Manuel Azevedo de Oliveira (789), filho de Firmiiio 
Martins de Oliveira e de 'Joanna- Thereza de 
Azevedo. Oliveira, nascido a 20 de fevereiro, de 
1898, em Alemquer, -Estado do Pará, residen
te á rua João Rodrigues n . 6'9, casa 11, militar, 
casado, com domicilio eleitoral-no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-
òfficio", B . E . 75, n . 3) . 

Tuuo Paes Leme (790), filho de Jacintho Furtado de 
Mendonça Paes Leme e de Maria Medeiros Pae.s 
Leme, nascido a 4 de junho de 1889, no Distri
cto Federal, residente á rua Mariz c Barros nu
mero 316, official do exercito, • casado, com do
micilio eleitoral no districto.^municipal de São 
Christovão. (Qualificação "ex-officio", B. E. 
75, n . 46.932) . 

Alberto t u a r l e da gilva, (791), filho de Joaquim 
Duarte da Silva Júnior e de Maria Carolina' 
Duarte Silva, nascido a 15 de maio de 1883, no 
Districto .Federal, residente á rua Joaquim Ta-
vora n . 76, guarda-livros," casado, com domicilio 

' eleitoral no districto municipal de Engenho No
vo. (Qualificação requer ida) . 

Bonifácio Gomes da Costa (792), filho de Miguel Go
mes da Costa e de Rosa Maria Lopes da Costa, 
nascido a 24 de julho de 1864, em São Salva
dor, Hslado da Bahia, residente á Praia de São 
Christovão n . 261, 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 
Gouvèa e de Noemia Aguiar, nascido a 27 de 
agosto de 1908, e m São Salvador,- Estado da Ba
hia, residente á Escola de Intendencia do Exer
cito, militar, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. 
(Transferencia) .-

. Plinio Freire de Moraes Filho (794);. filho de Plínio 
Freire de Moraes e de Clementina • do. Moraes, 
nascido a 8 de abril de: 1913 no Estado do Rio 
"le Janeiro, aluíram da Escola cio Intendencia cio 
Exercito, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal dc Engenho Novo. (B. E . 
70, n . 316). 

Elpidio Ferreira de Souza Júnior (795), f i lho.de 
Elpidio Ferrei ra de Souza e de Áurea Rodrigues 

• dos Santos Souza, nascido a 22 cie dezembro de 
1902, em Bicas, Estado, do Maranhão, militar, 
casado, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São Christovão.' (Transferencia). 

Gerson Cabral (796), filho de Bcrnardino Cabral 0 
de Anna Cabral, nascido a 9 de dezembro cie 
1906, era São Bento, Estacio de Pernambuco, 
residente á rua General Canabarro n . 26, offi
cial do Exercito, casado, com domicilio'eleitoral 

•no districto municipal de São Christovão. 
(Transferencia). V -

Carlos. Castor de Menezes (797), filho de José Cas-
tor de Araújo e de Thereza Bezerra Menezes 
de Araújo, nascido a 9- de junho de 1909, em 
soledade, Estado da Parahyba, residente á rua 

http://filho.de
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Abilio n . 62, militar, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão., 

.•' (Transferencia) . 
vLuciano Ramos Lages Júnior (798), filho de Luciano 

Ramos •Varella Lages e de Paulina Ramos La
ges, nascido a 6 de setembro de 1901, no Rio 
Grande, Estado do Rio Grande do Sul, residen
te á rua do Parque n . 18, militar, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Transferencia). 

Álvaro França Filho (799), filho de Álvaro França 
dè Mercedes Teixeira França, nascido a 25 de* 
outubro de 1904, em São Salvador, Estado da 
Bahia, residente á rua Euclydes da Cunha n u 
mero 70, militar casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão... 
(Transferencia) . 

Luiz da Costa Leite (800)', filho de Jeronymo dá Cos
ta Leite e de Alcinda da Costa Leite, nascido a 
16 de julho de 1907, em Porto Alegre, Estado 
do Rio Grande do Sul, residente á rua São Chris
tovão n . 561, militar, solteiro, ' com domicilio 
eieitoral> no districto municipal de' São Chris
tovão. (Transferencia),.. 

86. José Augusto de Oliveira (801), filho de Pedro "Se
bastião de Oliveira e de Maria Camilla de Oli
veira, nascido a 25 de dezembro de 1909, em 
União, Estado do Ceará, residente á rua Ge
neral Canabarro n . 26, militar, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 

•Christovão (Transferencia)'. 
'87. Abimael Clementino Fe r re i r a .de Carvalho (802), f i

lho de Dãgoberto Ferre i ra de Carvalho e de 
Eulalia Clementina de Carvalho, .nascido a -19 
de dezembro dé 1909, em Peixes, Estado do Pvau-
hy, residente á Escola de I. ' do Exercito', mi l i 
tar, solteiro. 

£>8.. Raymundo Cavalcante de Paula (803), filho de F r a n 
cisco Cavalcante de Paula e de Maria Furtado 
de Paula, nascido a 13 de abril de 1909, em Uba-
jax-a, -Estado do Ceará residente á rua General 
Canabarro n . 26, militar, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. 

Antônio Xavier de Andrade 
Antônio- de Andrade c 
de Andrade, nascido a 

?S9 e Silva (804). filho de 
Silva e cie Joaquina M. 
21 de .abril de 1910', 'cm 

M.-de Capélla, Estado de Sergipe, residente na 
Fvscola de I . do Exercito, militar, solteiro, com 
domicilio eleitora] no districto municipal de 
São Christovão. 

790. Arisloieles de '-Augustin Ribeiro (805), filho de Se
bastião G. Ribeiro e de Lidia A| Ribeiro, nas
cido a 25 de março de 1905, em Uruguayana, 
Estado do Rio Grande do Sul, residente á rua 
José Eugênio a. 19 A, militar, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Chrisfcovüo. (Transferencia). 

791 . Walkirio Faria (806), filho de Júlio Faria e de F i r -
minia dos Santos Faria, nascido a 18 cie -janeiro 
de 1914, no Districto Federal, residente á rua Al
ves Montes n . 22, commercio, solteiro, com d o - ' 
micilio eleitoral nó districto municipal de São 
Christovão, (Qualificação requerida n. 45 —»• 
S a zona) . 

792. João de Souza e Silva (807), filho de José Pedro de 
Souza e Silva e de Maria O. de C. França- de 
Souza e Silva, nascido a 25 de dezembro de 1Ü06, 
no Disctricto Federal, residente á rua Buenos Ay
res n. 79, I o andar, funccionario publico, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
le Engenho Novo. (Qualificação requerida nu 
mero 4.546 — I a zona) . 

7£;4. Marina da Costa Silva (809), filha de Ary Castro A. : 

da Costa e de Maria 1 Antonieta da Costa, nasci
da em 1896, no Districto Federal residente á rua 
Aqtiidaban n . 170, casa 1, comimercio, viuva 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, n . 9.780 
— 6 a zona) . " , 

795. Daciano Ferreira da Silva (810), filho de Arnaldo 
F . da Silva e de Marta da Costa, e Silva, naseido 

a 18 de novemnro de 1914, no Districto Federal, 
residente á rua Aquidaban. n . 170, casa 1, com?* 
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida n . 522, 1 1 a zona) . 

V96. Alexandrina da Silva (811), 'f i lha de Antônio Seve-
rino da Silva e de Jardiíina Maria Bernardes, nas 
cida a 18 de março de 1894, no Districto Federal, 
residente á Avenida Pedro 2 o n . 229, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualifi/ação reque» 
rida n . 344, 10 a zona) . 

,797. Renalo dos Santos Silva~(812), filho de Antônio dos 
Santos Silva e de Clara de O. e Silva nascido 
a 21 de maio de 1908, no -Districto F e 
deral, residente á rua Tuyuty numero 34, mo
torista, solteiro, com domicilio eleitoral no d is 
tricto muniicpal de São Christovão. (Qualifica
ção requerida n . 4.868, 5 a zona) . 

798. Joaquim Correia de Magalhães (813), filho de Alfredo 
Pinto de Magalhães e de Alexandrina C. de Ma
galhães, nascido a 6 de setembro de 1911, no Dis
tricto Federal, residente á rua São Januário nu
mero 210, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Sío Christovão, 
(Qualificação requerida, n . 545, .10 a zona) . 

799. Felipe dos Santos Bandeira, (814), filho de Joaquim 
B . Bandeira e de Maria Malachias de Jesus, nas 
cido a 13 de setembro de 1890, em São José, E s -

, tado da "Bahia, residente á rua General Bruce 
n . 268, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Qua
lificação requerida n . 391, 1 1 a zonai . 

800. Derlindo 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, r e 
sidente á rua Villela Tavares n . 328, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida n . 10.657, 6 a zona) . 

801. Alcides Monteiro Bentin (816), filho de Francisco M.: 

Bentin . e de Deolinda M. Bentin,; nascido em 
1907, n o Districto Federal, residente á rua ,24 
de Maio n . 41, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho-

, Novo. (Qualificação requerida n . 483 10 a zona) .• 
802. Humberto Gravino (817), filho de Savero Gravino e de 

Bernardina Perrotta, nascido' a 14 de maio de 
1904, no Districto Federal, residente á rua Bom-, 
"im n . 89, commercio, casado, com domicilio 
deitoral no districto municipal de São Christo-
xivão. (Qualificação requerida n. 440, décima 
zona) . 

803. Edgard Fernandes Pinto (818), filho de Antônio F . 
Pinto e de Nila da Costa F . Pinto, nascido a 13 
de outubro de 1910, no Districto Federal, res i -

4 dente á rua Hermengarda n . 139, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni-
nicapl de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida n . 744, 1 1 a zona) . . . 

804". Oswaldo de Amaral (819). filho de Affonso Pedro do 
Amaral e de Violante G. do Amara!, nascido a 2 
de fevereiro de 1905, no Districto Federal, res i 
dente á rua Barão de Ubá n. 34, casa 28, conii-
nercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
lricto municipal de •'São Christovão. (Qualifica
rão requerida n . 7.291, 5 a zona) . 

'805. Nelson Tavares (820), filho de Herminio J . Tavares e 
de Noemia P . da Silva, nascido a 5 de setèmíbro' 
de 1913, no Districto Federal, residente á rua 

1 Maria Luiza n, 184,: commercio, solteiro, 'eom 
domicilio eleitoral no districto municipal cie En
genho-Noyo. (Qualificação requerida n . 742," 

" 4 1 a zona) . ' 
906. Armando Gonçalves (821), filho de Albino Gonçalves 

e de *Florentina da. Silva Costa, nascido a 24 dc 
novembro, de 1915, no Dist/icto Federal, res i 
dente á rua Paes de Andrade n . 20, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no.districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque-

- rida, n . 487, 10 a zona).. 
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807. Nilo Àives (822), filho de Getulio 'Alves ,e de Josepha 
Alves, nascido a 3 de maio de 1907 -em Itareri 
Estado do Rio, residente á rua dos Cajueiro n u - 819. 
mero 136, empregado publico, solteiro, com dc- • 
micilio eleitoral no districto •municipal de São 
Christovão. (Qualificação "ex-officio" B . E . 76, 
n . 284, I a zona) 

303. Paulina Sanwnartino. (823), filha de Francisco P. Sarcir-
martino è de Marianna Laurea, nascida a 16 de 
fevereiro de 1907, no Districto Federal, residen- 820. 
te á rua Maia Lacerda n. 31: domestica, soltei
ra, com domicilio eleitoral no-distr icto munici
pal de 'Engenho Novo. (Qualificação requerida, 

. ia. 640, .8» zona)-. " ' ' 
809. Philomena Nadan (824), f i lha 'de Agostinho ":acLn e 

de Maria Laurea, nascida a 15 de. julho de 1910, 
em Belé, Estado do Pará, residente á rua Maia 82 i . 
Lacerda n . 31,'domestica, solteira, com domicílio 
eleitoral no districto municipal, de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida n. 637, 8 a zona) . 

810. Galileu de Queiroz n.' 825), filho de Jocelino de Queiroz 
e de Elvirá Muge, naseido a 1 de novembro de 
1897, em Sabará, Estado de Minas Geraes ,Tes i - 822. 
dente á rua Villela Tavares n. 294, c i ru r 
gião dentista, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Quali
ficação requerida, n . 11.588, 6 a zona) . ' 

811. 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, r e - 823. 
sidente á Travessa Costa Mendes n. 25, commer
cio, casado, com domicilio-eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação r e 
querida; n . 213,-10 a zona) . 

812. Pedido Teixeira de Mendonça (827), filho de Maxi-
miano TV de Mendonça e de Maria T . de Men-
..donça,-nascido a 25 de julho de 1889, no Districto 824. 
Federal, residente á rua Senador Alencar n . 104, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerida u . 204, 10 a zona) . 

913. Doralice de Souza (828), filha de Christovão Colombo 
d'e. Souza e de~Angelina M. de Souza, nascida a 
9 de maio de 1907, no Districto Federal, res i - 825. 
dente á rua Barão de Itapagipe n . 363, commer
cio, solteira, com. domicilio .eleitoral no-districto 
municpàl de Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida n . 638, 8 a zona) . 

S14: Franeiseo Sales da Fonseca (829), filho de José N. da , 
Fonseca e de Anna. N. da Fonseca,'nascido a 22 
de outubro de 1893, em Saquareroa, Estado do .826. 
Rio, residente á rua Licinio Cardoso n . 332, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral nò distr i 
cto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n . 291, 10 a zona) . 

815.- José Ribeiro (830), filho de Maria Alves da Silva, nas
cido a 25 de outubro de 1915, em Vassouras, E s 
tado do Rio de Janeiro,, residente á rua Barão de 827. 
Itapagipe n.. 70,.casa 6, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto. municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida n . 1.359, -

... - 8 a zona).. . . . . . . . . 
816. Adalberto Ázambuja de.Mendonça'Arraes (831), f i lhada 

Mario M. .de Arraes e de Otilia xVzambuja de Men
donça Arraes, nascido a 2 de. junho de 1903, no 828. 
D. Federal, residente á rua Carvalho Alvim, 157, 
c. 6, comimiercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida, n. 970, 8 a zona.) 

817. Américo Pereira Guimarães. (832), filho de José F 
Guimarães e de Philomena Simas Guimarães, 
nascido a 12 de outubro de 1891, no Distrieto 829. 
Federal.residente á rua Barão de Itapagipe nu-
59, casa 12, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida, n. 971, 8 a zona;) 

818. Raymundo Pinheiro Silva (833),-filho de Manuel P i - • 
nheiro Silva e de" Maria Angélica Cordeiro .830. 
Brandão; nascido a 7 de abril de 1913, em Qui-
xeramobim, Estado do Ceará, - residente á rua 
Leopoldina, n. 22, operário, solteiro, com: domi
cilio eleitoral no districto municipal dc São 

Christovão. (Qualificação requerida, n. 32, 10 a 

zona.) . ^ 
Antônio João Eis (834), filho de '"João Eis e de Nafli 

- Eis, nascido a-13 de. junho de 1890, em gyria, 
naturalizado, residente á rua Dr. Miemeyer, nu
mero.' 31, dentista, casado, com domicilio eleito
ral- no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida numero 1.238, 1 1 a 

zona.) 
José Cardoso (.835), filho de- Antônio Cardoso e de 

Maria Rosa da Silva, nascido a 16 de novembro 
de 1906, no Districto Federai, residente á rua 
Dr. Carlos Aaide, n. 81, casa 19. commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto mu< 
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque-» 
-rida, n. 321, 10 a zona.) 

Antônio Vieira Henriques (836), filho de íleynaldo 
C. Henrique e de Elias da Gloria V. Henriquea 
nascido'a 19 de maio de-1912, na Capital Federali 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão, ü. 795, 
8 a zona.) 

Roberto Pinheiro da Silva (837), filho de Ignacio da 
Silva e de Rosa da Silva Pinheiro, nascido a 2 t 
de março de 1913, em Espirito Santo, residente 
á rua Pernambuco n. 130, empregado munici
pal, solteiro, com domicílio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação re -

' querida, n. 1.239,-8 a zona.) 
Jacyra Nogueira Pinto (838), filha de Augusto N. 

Pinto e de Cacilda N. Nogueira Pinto, nascida.a 
29 de julho de 1904, no Districto Federal, resi
dente ã rua Cabuçú n. 63, funccionaria federal, 
solteira, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação trans
ferida.) 

Oswaldo Duque Estrada Costa (839), filho de Al
fredo A. da Costa e de-Celina C. Duque Estrada 

i Costa, nascido a 28 de agosto de 1896, no Dis
tricto Federal, residente á rua Tenente França 

J • n. 31, jornalista, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto munic ipa lde são Ghristovão. (Qua
lificação requerida, h. 7.974, 5 a zona.) 

José Francisco Guimarães (840),. filho de Antônio F . 
Guimarães e de Julia N. Guimarães, nascido a í> 
de dezembro de 1904 ,na Capital Federal, resi
dente á rua Cabuçú n. 150, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
São Christovão. (Qualificação requerida, nu
mero 112, 1 1 a zona.) -. 

Regino Rolim de Almeida (841), filho de Francisco F . 
de Almeida e de Genezia R. de Almeida, nasci
do a 7 de dezembro de 1909, no Estado do Rio 
Grande do Norte, residente á rua 28, n. 38, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualifica
ção requerida, n. 7.609, 8 a zona.) ' 

José Almeida Carvalho - (842), filho dc.. Antônio A. 
Carvalho c de Angelina C. Carvalho, nascido a 
26 de setembro.de 1906 ,em. Minas .Geraes, resi
dente á rua Dr. Niemeyer n. 70, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto rau-
cipal de. São Christovão. (Qualificação reque
rida, n. 457, 10 a zona.) 

Jonre de; Oliveira Lima (843), filho-de Antônio L. 
L i m a e de Leopoldina Ângelo, nas rdo a 10 de: se
tembro de 1903, em Alagoas, . residente á - r u a 
Dorothéa Eugênio n. 10, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal do 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, nu-

- mero 546, 1 1 a zona.) 
IUifJi dos Santos Bertolami (844),. filha do Esperança 

dos Santos, nascida a 27 de janeiro de 1914, na 
Capital Federal, residente á rua Escobar n. 58, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Quali
ficação requerida, n. 456, 10 a zona.) x 

Carlos daMot ta Nabuco (845), filho de José C /p i r e s 
Nabuco"e de Maria P. Chichorro da Muita, nas
cido-a 8 de abril de -1894, em Pernambuco, r e - -

' sidente á rua Santo Alexandrina ri. 15, commer-
" cio, casado, com domicilio eleitoral ao districto 
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municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida, n. 1.239, 8 a zona.) " . 

Luiz-Lopes'de Figueiredo. (846), filho de Constantino 
L. Figueiredo e de Augusta L. Figueiredo, nas- 844 
cido a 2-de fevereiro-de 1906, no Districto Fe 
deral, residente a rua Pereira Nunes n. 230, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Quali
ficação requerida, n. 1.241, 8 a zona.) 

Bcnedicto Pires da Silva (847), filho de Manoel L. 
da Silva é de Julia M, da Silva, nascido'a 4 de 845 
agosto de 1910, no Estado do Alagoas, residente á , 
rua Cunha Barbosa n. 77, motorista, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão.' (Qualificação reqúerida,-n. 6.338, — 
4 a zona.) 

Armisio Ferreira de Assumpção (848). filho de Be-
nedicto Ferreira de Assumpção e de Lucilia ft. de 840 
Assumpção, nascido a l i de junho de 1912, no 
Districto Federal, residente á rua Bom.Retiro nu
mero 290, commercio, solteiro, com domicilio elei- . 
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 11.426 — 6 a zona.) 

Anastácia de Andrade Nascimento. , (850), filha de 
Agapito A. Silva e de Philomena C. Andrade, -
nascida a 28 de julho dc 1894, em Campos, Esta- £.57 
do do- Rio de Janeiro, residente á rua Saccadura '. 
Cabral, n . 239, domestica,-casada, com domicilio 
eleitoral 110 districto-municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida, . n . 369 — 10 a 

• • zona.) '• '' 
A Ma Lourenço Ferreira (851)," filha dfe Antônio'dos R. 

Loureiro e de-.Etisàbeth M.. J . Lutonult Rellosto, 
nascida -a 13 de outubro dé 1901, no Districto Fe 
deral, residente á rua Álvaro Guimarães n. 65, 
domestica, casada, ,com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida, n . 300 —- 10 a zona.) 

Antônio Jorge dos Santos (852), filho de Justiniano 
. M. dos Santos e de Dulcina U. de C. Santos, 

nascido a 29 de maio de 1879, em São João Mar
cos, Estado do Rio de. Janeiro, residente á rua 
Floresta de Miranda n . 30, empregado publico, 
viuvo, com domicilio eleitoral no districto muni
c ipa lde Engenho Novo. (B. E . 77.) 

Maria de Lourdes e Oliveira .(853), filha de Luiz de A. g 5 0 

de Oliveira e de Maria R. de Oliveira, nascida a 
10 de abril de 1911, em Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte, residente á rua Bellà n . 224, 
commercio, solteira' com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerida, n. 7.644 — 5 a zona.) . 

Alda-Gomes• (854), filha de Sizenando Gomes e de . g 5 1 

Aurora P..Gomes, nascida a 6 de março de 1913," 
no Dislricto Federal, residente á rua São Fran
cisco Xavier n . 929, professora municipal, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Christovão. (Qualificação requerida, 
n . ,302 — 10 a zona.) . 

Henrique Marques Pereira (855), filho de Manoel M. 
Pereira e de Maria Isabel, nascido a 4 de junho 
do 1916, no Districto Federal, residente á rua 
Barão de Iguatemy n. 106, commercio, solteiro, 
comdomicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, n.- 279 
— 9 a zona.) 

Canos Mondaini (856), filho de Arlindo Wondainic de 
Zulmira Duarte, nascido a 7 de setembro de 1915, 
no Districto Federal, residente á rua Capitão 
Cruz 1 1 . 155, operário, solteiro, côm domicilio elei
toral no districto municipaL.de São Christovão, 
(Qualificação requerida, n . 365 — 10 a zona.) 

Uentil Oswaldo Machado (857), filho de Alfredo L . 368, 
Machado e de Arcilina F . Machado, nascido a 1 de 
abril de 1901. em Recife, Estado de Pernambu
co, residente á rua Miguel de Frias n . 8, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu

n i c i p a l , de. São jChristdvão. (Qualificação reque
r i d a ; n~. 158 — 7*. zona,) . '„ . 

Eeopoldo - Octavio Gravino' (858), ' filho de Alberto- . «09. 
Gravino e de Isabel Vilardi, naseido a 5 do ou
tubro de 1900, 110 Distrieto Federal, residente á 
rua Amazonas n. 36, operário, casado, com do-

852. 
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micilio eleitoral no districto municipal dc São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 368 — 
10 a zona.) -

r José Benedicto Pedroso (859), filho de Benodictò Pe 
droso e dc .Maria das Dores O. Pedroso, nascido 
a 19 de margo de 1903, em Taubaté, Estado de 
São Paulo, residente á rua Bella n . 80, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-
rícipal de São Christovão. (Qualificação reque
rida, n.. 6.164 — 5 a zona.) 

Carmen Lopes (860), filha de Henrique Lopes e dc Am
paro B . Pinho, nascida a 16 de julho de 1910, 
no .Districto Federal, residente á. rua Alice F i 
gueiredo ;n. 31, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral - no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida, n . 366 —. 10 a 

zona.) 
. Euclydes Martins do Nascimento (861), filho de 

Manoel Martins, e de'Deolinda M. do Nascimento, 
nascido a 2 de .abril de 1902, em SanfAnna, Esta
do de Minas,-Geraes, residente á rua São Chris^ 
tovão n. 753,. operário, solteiro,, com domicilio 
'eleitoral no'dislr icto municipal de São Christo
vão. • (Qualificação requerida, n . 7.967 — 5 a 

zona.) . , " - - -
Manoel Ventura Pacheco (862), filho, de Manoel' V. 

: Pacheco e de Ibralia Menezes, nascido a 9 de julho 
de 1903,. no Districto Federal, residente á rua 
João Vicente n . 155, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida, n . 910 — 
1 3 a zona.) 

Mansil Ferreira de Meireiles (863)-, filho de Beatriz, 
de Jesus Ribeiro, nascido, a 11 de setembro de 
1914. no Districto Federal, residente á travessa 
Vavarro n. 22, commercio, solteiro, com domicilio 
ileitoral no dislricto municipal de. Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 913 — 13 a zona.). 

Javme do Rego Raposo (864), filho de José do Regf 
Raposoe de Maria A. Alves, nascido a 25 de julho 
de 191-1, na Capital Federal, residente à rua 
Emerenciana n . 59, c o m m e r c i O j solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 

.Christovão. (Qualificação requerida, 11. 5.5S3, 
5" zona.) 

Aldyr Gomes (865), filho d e Sizenando Gomes e da 
Aurora. P . Gomes, nascido a 3- de setembro dc 
1915, no Districto Federal, residente á rua São 
Francisco Xavier 11. 929, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral 110 districto municipal dc São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . '364,'10" 
zona.) 

Eüzeu Barbosa da Silva (866), filho de Avelino B . da 
Silva e de Beatriz B . da Silva, nascido a 12 dc 
maio de 1915, no, Districto Federal, residente á 
rua José Christino n . 64, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
S. Christovão. (Qualificação requerida, n . .235, 
10 a zona.) 

Piauí Silva (867), filho de Luiz C R . Silva e de F i r -
mina. P . da Silva, nascido a 10.de .outubro do 
1S98, na Capital Federal, residente á rua Vigário 
Morato n . 10,. commercio, casado, com domicilio 
eleitoral n o districto.municipal de-S . Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 378, 10* zona.): 

Carmeh de Azevedo Mattoso (882)', -filha de João-Aze-
; vedo e de Luiza F . Azevedo, nascida a 22 de. maio 

de 1909,- n o Districto -Federal, residente á rua 
Francisco Manuel n . 17,'. domestica, casada, com 
iomicilio eleitoral n o districto municipal de Enr 
genho Novo. (Qualificação requerida, 'n. 0.189, 6° 
zona. ) ' > -

Eugênia de Azevedo (883), filha de Andriano M. Aze
vedo c de Alda U. Azevedo, nascida a 21 de abril 
de 1874, 110 Distrieto Federal, ' residente á rua 
Lins' de Vaseoncellos n . 120, domestica, solteira, 
com domicilio elei toral .no districto municipal de 

- Engenho Novo. .(Qualificação requerida, n . 3.508, 
6* z o n a . ) ' . ' ' : . ' • • 

Clara Pacheco'Duarte (884),. filha de Francisco da 
Cunha e d e Elyirã C". Pacheco, nascida a. 18 de 
marco de- 1883, e m . Pctropolis,-Estado .do Rio, r e 
sidente á rua Joaquim T a v ò r a n . 76, com domici-
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cilífj eMfòrat no districto municipal., de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida» it. 6:833, li", zona.) 

874. Cavlata Luiza Guimarães Medeiros.- (885), filha úu-
Manoel P. Guimarães e de Xtelmiõâa.âe S . Gui-
marães, nascida a 14 de junho dè 1910, no Dislri
cto Federal, residente á rua Souza Barros n. 42, 

"domestica, casaria, com domicilio eleitoral no 'dis
tricto municipal'de Engenho Novo. (Qualificacau 
requerida, n . 4.049, fi" zona.) , 

871. Laurivio Campos de Oliveira (886), filbo de Manoel C. 
Oliveira o de Philomena C. Santos,, nascido, a 26 -833. 
cfe dezembro de 1908, om Alagoas, residente 'a i ra-
•vessa Henriquela n . 15, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
.Christovão. (Qualificação requerida, n . 348, 10* 
zona.) 

•873. Sylvio de Lima Castro (887), filho de Sérgio de L . 
• Castre e da Elvira de L . Castro; nascido a 2 6 de. -SáL. 
janeiro de 1914, no .Distrieto 'Federal, residente, á 
rua Luiz Barbosa n . 148, casa 3, esinüantfe, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo. -(Qualificação requerida, 
n. i.oas, 8 l zona.) 

ERíf. Elias-Ribeiro de'Freitas- (888), filho de José R. do 
Freitas e de Luc-inda. ft.. Nascimento, nascido a 10 . 88<y. 
de junho dè 1895, na Capital 'Federal, residente â 
rua Major Fonseca n. 62, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal <!?. São 
Christovão, (Qualificação requerida, n . 169, 10a 

zona.) 
&74. Luiza Cavalcanti Torres. (889), filha de João da Silva 

Torres e de Julia C. Torres, nascida a 3 cie. feve- 886. 
r« infdc #888, no Dislricto' Federal,'-residente a rua 
S. João H . 18, Rocha, professora primaria, casa
da, com domicilio eleitoral no, districto municipal 
de Engenno Novo! \Qual\Üí.aç.ãç> ex-officio, B. E. . 
9 ; li . 23,909, 4* zona.) . 

.875. Julieta Mouiz Mazaa' (B90), filha d.e Ricardo B . Moniz 
e de Francisca S. Moniz,. nascida a 20 de ABRIL de -88?. 
1889, fio Estado do- Rio, residente 4. rua Enocrcn--
èiaria n . 3G, professora primaria, viuva, com do
micilioeleitoral .no districto municipal t1e São 
ehrtstovão, (Qualificação ex-officio, B , E . 74, 
4' zona.) % 

870. Benetíiçlo José Gomes. (891), filho de Maria Rita da 
Conceição, nascido a-.26 de- julho de .1912, no Es- 388. 
tado do Rio, residente à rua Corrêa Dutra n . . 9 , 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dia-
trieio"municipal' de Engenho Novo. (Qualificação 
-requerida, n . 283, 5* zona.) 

877". Cassiaoó Azeredo (892), filho de •Cassiano A. Azeredo 
e rt«" Adfttaidft Azeredo, nascido' a 27 da acosto de 
196?, no Districto Federal, residente á rua G n. 17, ' 8*>9; 

15. de Gotlegi.o, encadernado!', solteiro, com domi
cilio' eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo, (Qualificação requerida, n- 2-93, 8* zona.) 

.878* Küfh de Souy.a Maciot, da Siíyá (893), filha de Al
fredo Pretextato M. Silva e do Lupercía S. Maciel 
Sitva, nascida a 7 de janeiro de 1905, em Recife, 
Estado de'Pernambuco, residente S, rua José do 
Patrocínio n- 46,-funccionaria municipal, solteira, 
«om. domicilio -eleitoral no- districto. municipal d* 
São Christovão. (Qualiíiçação ea-offiv.w, u. 68, 
4" zour..'• . : . ., - .. ... 

879. Maríalva Pogg-fde Figjiéir.edo> (894),',. filha de Álvaro 
Figueiredo é de . Maria 'Jásé. -P * -Fíipjeírcdo, nas
cida H: ±6 da.jii.lho de -1913, m.fistrioío Federal, 

. residente a rua Felippe' Camarão ,n." 46, A "fuce- • 
' ciònariá ..municipal, :solteira, com" domicilio elei
toral no., districto .municipal, ríe Eng-eiihu Novo. 

. (Qualificação ex*o_fficioy B. E. 7S..7*- zona.) 
880. Helena Lopes Abraíiícs ' .(895), filha de ; Gonçalo José 

Lopes e dVlááurá P.. Lopes,-nascida a 18 de maio ,.392. 
.de 1903, nu Estado da Bahia, residente à rua Se
nador. B.ernar.do Monteiro n . ..133, funccionaria 
municipal, casada, com. domicilio- eleitoral no dis-
T K I E T O , municipal de S. 'ChristüvSo'.- (Qualificação 

. ex-of{idot.B: E . .8, B L 24.37.4, V zona.) 
$&!•. GeíHierrae Thuma'/., de. Oliveira (?96) v:ftltio 'do Oscar 

'fliomaz Oliveira e de. Anna .CaEdim.-tia Silva, nas 
cido: a & rio março de 1914,, em Campo Grande-,, 
fiisír-iete Federal, residente i r e a Condessa Bel-
ffiionte a. Z2,. íuneeiaaario- -i>uj)líce, solteiro, cota 

. 6 9 1 , 

domicilio çlellnral no districto municipal de En-
"goniiu Novo. (Qualificação ex-offSeio, B . E. 7(1, 
7* zona.) 

Ceüo BaSreYto fUho ie- Pedro G. Si.Ua Rubtoki a 
dc. Edwiges S. Rabelío, nasBído a 21 cie maio de 
1897. no flistriclo Federal, residente á Avenida 
Pedro, i r ii. 310,' funccionario municipal, solteiro, 
com -d*mii;ilio, eleitoral n o districto. municipal de 
S-, Ghristovão. (Qualificação ex-officio, B . F. 71, 
7* zona.) 

Myrthes.Gom.es Costa (898), filha de Luiz A. Gomes 
.p. de. Maria José A- Gomes, nascida a 11 de junho 
de 1905, era Campos, Estado, do Rio, residente & 
rua Amaral n. 7,' Í U N C C I O N U R I A municipal, casada. 
eo}n domicilio eleitoral no districto municipal de 
S. Chriatováo. (Qualificação ex-officio, B. E. Câ, 
4* zona.) 

Waldemar Pereira da-Cosia (809), filbo tia Ary P. da 
Coita e de Dcoíir idaP. d& Co-íta,'nascido a 22 cie 
iultiô iJa VK3, ao Diatricto Federal, rcsidcnli; ú 
rua; .José Eugênio n . 12,- operário,, solteiro, com 
díiinicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão., íQualificação ex-officio, .B. H. 70, 
:'• i'.t :m. ; 

Pio Sabino cia Conr-eiçúo (900), filho dc Maaoel Sabido 
.da Conceição e de- Emiliana Eliza da Conceição, 
nascido a. 11 cie-junho de 1885, na Freguesia ,1c» 
Rosário, Êslaáo da "Bahia, rcsideiito á rua Aran.iO 
Leitão n. 496, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal-de Engenho Novo, 
(Qualificação vx-ufficio, B . E . 70.) 

Caitos Barradas (901), lilbo de Manoel Antônio do^ 
Santos e de Maria Gertrudes. nascido a 6 do ou-
(iibro de 1fí81, ny Estado de S. Paulo, residente á 
rua "Teixeira Júnior n. lOtt, casa 1, sub-oíficial 
da Armaria, casado,,com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de' S. Cb-ristovâo. (Qualificação 
transferida.) 

.Annapde Silva (902), íi-lho de José Idalino-da Silva e de 
FiTíjiicisça Maria da Silva, nascido a-5 de- -junho 
de Í8H7, no Estado do Rio GraiWlô do' Sul, resi
dente a rua Silveira Martins T I . 16-4, official do 
Kxercito,, casado, com domicílio cloitoral no dis
tricto municipal de S. Cliristüvão. (Qualificação 
T R A I T S Í E F I C F À . ) 

Ctei-tbatJ.lt Birrrcto (903), filho de Lucas Barreto e de-. 
Gaiíbaldi Barreto, nascido ,à -4 úr- agosto <le 1905, 
em Rín .Pardo, rio Rio Grande do Sul, residente á 
rua S. Ghristoyã.o ri. 379 A, 2 o andar, militar- ' 
professor,, solteiro, com domicílio, eleitora), no 
districto municipal dé S. 'Chriátováo. (Qualifi-
eaç;t.O transferida.) 

'Aaaibãl. dos Reis- Lytio (904J, filho ào. Alfredo Moreira 
íjtía o de Alexandrina Auiarujinaí dos Reis Lyricv 
uaseido a 10 da setembro de 1901, na Capital" Fe -

. deral, residente á rua Paulo Barreto n. 76, c o m -
meruío,--casado, c o m domicilio eleitoral no diifri-
I'to• municipal• de S. Christovão.- (Quatílicação 
requerida.) -•' " - ' • • 

Paulo Affn.nsn de Castro (905)', iilho "de Pedro Mo-
- raes. de Castro e de Josephina Aranha dc Castro, 

nascido .a 11 de fevereiro de 1910, em' Manáos, 
Justado do Amazonas, residente á rua 24 de Maio 
ti.. 1(55, casa 11, commercio, solteiro. ' 

Horacio Washington-de Albuquerque' Land (906), 
filho dc José ílcnriene Thyré Laiul e de M/íra de 
AJl»tn}(iei'<|tic Land, nascido a. 2(5'de. abril de ISSW. 
em-Polj-opolis, Estado-do.RLo da Jnni/íro, r<;s!di?nle 
& rua Figueira de Mello n.. 357," comnierciante, 
casado, com domicilio eleitoral no rlistrioí.o mu
nicipal. de .S. Christovão. (Qualificação ex-officio, 
B. E. 33„ n. 19.779..) •: 

Alda Pires (907), filha de Feliciano Guilherme Pires a 
dü Maria do Carmo Pires, nascida a 11 de abril de 
1910, no Distrieto Federal, resideute á rua 2.4 de 
irtaio n. 789, casa 10, cammercio, solteira, com do-
nlicili ú .eléiíoral, no .diatricto inuniáipal de Enge-
I Í K . Novp. (Qualificação requerida.) 

Maria- Luiía Piragibe £908), filha tfe Mario Piragibé 
'è de' Lui«a Ferreira ' d o Moura - Brito P i r a d o , 
nasuW» a- 7 d.o outufero. dc íSOft, no- Districto F e -
lerâl, residente á sua Lins-de Vasewwellos n..i>86, 
Ituiijcionaria publica, sotfeira, ceim domieilitf elei™ 
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toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) 

Maria da Gloria Fernandes da Silva (909), filha de 
Alfredo Fernandes da Silva e de Zulmira Costa 
Fernandes da Silva, nascida a 6 de fevereiro de 
1906, no Districto Federal, residente á rua Mare-

. chal Machado Bittencourt n . 2 0 5 , domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal 'de Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

Octf.cilio da Silveira (910), filho de Alfredo Magno 
da Silveira e de Carolina Delphina da Silveira, 
nasoido-á 17 de setembro de. 1896, na Capital F e 
deral, residente á rua Costa Lobo n . 94, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no.districto 
municipal dc S. Christovão. (Qualificação r e 
querida.) 

•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, residente á avenida Rio 
Branco n . .117, 3 o andar, commercio, viuvo, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida.) 

Odorico • Octavio Odilon Netto (912), filho de Odo-
rico Octavio Odilon" Netto e de Francisca Corroa 
Odilon, nascido a 19 de novembro de 1912, em 
Curityba, Estado do Paraná, residente á rua D r . 
Garnier n . 21,-estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) 

89S Israel Baptista da Silveira (913), filho de Jiivina 
Baptista, nascido a 29.-de junho de 191-1, em Luiz 
Gomes, Estado do Rio Grande do «Norte, residente 
á rua Carlos Costa n . 34, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no-districto municipal dc 
Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

809. João da Costa Lapera (914), filho de Luiz Lapera 
e de Luiza da Costa Lapera, nascido a 29 de ju
lho'dè 1915, no Districto Federal, residente á rua 
Lins de Vaseoncellos n. 597, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida,) 

Nair Tavares (915), filha de Carlos Afaliba da Silveira e 
dc Yitalina Maia da-Silveira, nascida a 7 de se
tembro cie 1898, no Districto.. Federal, residente á 
rua Engenho de.Dentro n . 38, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

' Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 
Mario Fernandes (916)., filho dc Manoel José-Fernandes 

e de Maria Barbosa, nascido a 14 de. novembro do 
1913, no Districto Federal, residente á rua Bom
successo n . 133, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida.) 

Dagmar Vaseoncellos (917), filha dc Raul Alhos, dc, 
Vasconcelos e de Julieta Cardoso de Vaseoncellos. 
nascida a 31 de dezembro de 1910-, no Districto 
Federal, residente, á rua - S. Braz n . 31, commer
cio. solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação--re
querida.) 

Jacob Calixto (918), filho de Calixto Jacob c de Helena 
'João. nascido a 14 de julho de 1915, no Districto 
Federal, residente á r ua das Dores n . 39, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricio municipal de Engenho' Novo. (Qualifica
ção requerida.) 

Joanna Carmo Jorge (919), filha de Carmo Jorge e de 
Sophia Miguel Carmo, nascida a 29 de janeiro .cie 
1913, no Districto. Federal, residente á rua Paulo 
de Araújo n . 63, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida.) 

Oswaldo Machado Ribeiro (920), filho de Josó Machado 
Ribeiro e de Amélia Pereira Machado, nascido a 
14 de março de 1915, no Districto Federal, resi
dente á rua Heraclito 'Graça . n. 36,. Commercio. 
solteiro, com domicilio eleitoral nq districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
r ida.) • 

'Rosa ura Corrêa, de Almeida (921)., filha de Marceo-
niliò Baptista de Almeida, c de Etelvina Corrêa de 
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Almeida, nascida a 4 de setembro -de 1914, em 
Tororó, São Salvador, Estado da Bahia, residente 
á rua Dr. Garnier n . 21, commercio, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

-907. Kadir Corrêa Odilon (922), filha de. Odorico Octavio 
Odilon Filho e de Francisca Corrêa Odilon, nascida 
a 11 de abril de 1914, em Curityba,' Estado do P a 
raná, residente á rua Dr . Garnier n , 21, profes
sora, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida.) 

908. Lanando Caldeira Dias (923), filho de Antônio-Esteves 
Dias e de Deodata Guimarães Caldeira, nascido 
a 22 de janeiro de 1914, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Argentina n . 30, commercio, sol
teiro," com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
r ida . ) 

909. Caetano Presta (924), filho de Pedro Presta e dè Igno* 
eencia Spagnola, nascido a 12 de -outubro de 
1870, em Itália, residente á rua Bomsuccesso nu
mero 146, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal.de Engenho Novo. (Quali
ficação requerida.) 

910. 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, residente á rua Teixeira Júnior 
3 . Í20, domestica, solteira, com domicilio elei* 
toral no distrieto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida.) ' 

928. Glotilde de.Freitas.Macedo (926),.filha de Antônio de 
Freitas e de Maria Ronctes de Freitas, nascida a 14 
le novembro de 1902, no -Districto Federal, resi- . 
lente á rua Aquidaban, 371, domestica casada, 

com riomicilio eleitoral no districto municipal do 
Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

929'. Alcides Sacramento (927), filho de Manoe IMazilio do 
SanfAnna e dc Eugenia Rosa. de Sacramento, nas
cido a 11 de junho de 1900, em São Salvador, Es 
tado da Bahia, residente a-rua S. Christovão, 223 
a. 13, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Qua
lificação requerida.) 

í)30. Berlinda-Itália Bernardino (928), filho de Salvador 
Dell'Osso e de Concheta Saporito DeirOsso. nas
cida a 9 de agosto de 1900, no Districto Federal, 
residente á rua Presidente Barroso, 56, commer
cio, casada, com domieilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida.) 

931. Lydia Hantes da Silveira (929), filha ,de Augusto Han-
tes e de Valentina Eugenia da Fonseca, nascida a 
2 de agosto de 1886, em São Paulo, residente & rua 
Engenho do Dentro, 50, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dc En
genho Novo. (Qualificação requerida.) 

'932. Maria Emilia Duarte Schweitzer (930), filha de Pedro 
Duarte.c-de Ernestina da Rosa Duarte, nascida a 
10 rie outubro de 1898, no Districto Federal, resi
dente ã rua Senador Bernardo, Monteiro, 149, 
funccionaria publica, casada, com domicilio elei
toral no. districto, municipal de São Ghristovão. 
(Qualificação requerida.)' 

033. Lêo F.Ioriano de Medeiros (931), filho de Francisco da 
Silva Medeiros e de Rosa Branca dè Medeiros, nas
cido a 18 de outubro de 1913, no Districto Fede
ral, residente â rua Curupaity, 57 , : funccionario 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção ex-officio, B . E . 70.) 

034. Nicolina 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 Pa
rahyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, residen
te á rua, Manoel Victorino, 140, funccionaria pu 
blica, viuva, com domicilio eleitoral no districto 
municipal, de São Christovão. - (Qualificação cx-
officio,B. E , 70.) 

- 535. Naeib Abrahão (933), filho de Pedro Ibrahim e de Sera 
phina de Oliveira, nascido a 17 de junho de 1916, 
emlguassu ' , Estado do Rio de Janeiro, residente á 
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— b _ ru* Âristides Lobo» 29, estudante, solteiro, com 
domicilia eleitoral no; dtístrieía municipal de São 
Cnristovao. (Qualificação requerida.} 

-93S. Balva Sequeira Lopes (934), filha de Adolpho Sequeira 
Lopes e de Joanna de Oliveira Lopes, nascida a 
2» de abril <te-19i5, na Estada dia Ria Grande: cio; 
Sal, resistente á rua 6'rrae Maia, 47,, estudante, 

•solteira, eòm domicilio eleitoral no, districto mu
nicipal de São GhrisEavãlo. (Qualificação reque
r ida . ) 

897. Maria Dorival Beflassi (935), filbo de Francisco Del-
lossi « de Antoniefa Deitosst, nascido a 7 de j u 
lho de 1914, no Distrieto Federal, residente à E s 
teada de Mátio Alto, sim,, lavrador, solteiro-, cem 
«toiniettio eleitoral no distrieto municipal de En-
geiihtsí Novo. {Qualificação ex-#fgiei&, B . E . 77, 
ia. -ItAZS.) 

338:. Josenlta Omida iffâffii, filha de João Onída e de Antonia 
Mendes Onicfa, nascida a 31 eíe janeiro de 1913, no 
Distrieto Federai, residente á. Avenida. Democrá
ticas^ TSFT, domestica, solteira, com domicílio elei
toral na distrieto municipal d'e Engenho Novo. 
íiOjualífíeagâa requerida. > 

339. Etiza Lemas Gonçalves (9-37), 'filha dte Porfirio Lemos 
e da Javiía Lemas, nascida» a 15 d'e setembro de 
1895,: em Santa Isabel, Leapoídina, Estado de Mi
nas Geraes, residente á roa S L Alfredo-, 29, costa-
reisa, casada, coa» domieitio efeStetrai no districto 
municipal! de Sãs Chosiatovão. (Qualificação r e 
querida. 1 

•940, BeraEiee da Costa (838), íillra de. Antônio Theodoro de 
Oliveira e de Mau ia, Luiza da. Silva-, nascida a 1 

. de julho de 1892", em. Vasseuvas>, Estado, do. Ria de 
Janeiro, residente' á, rua 24 de Maio. de 331; costu
reira, easada, cem domicilio eleitoral no districto 
municipal! á& Sãò> Gtoristovãee. fQualificação re -
«pierttVd.J 

SC4I. Sloesseil «nana-rãe» Alves (.939), filtro 'de Álvaro de 
Mello Alves e de Emitia» Paula Guimarães. Alves, 
naseido a, fS de abril de 19f4. no Districto Fedte-
R Ü L , residente & roa. Licinio Cardoso, 332, estudan
te, solteiro, com. domiciliai eleitoras! no districto 
monicinal de Engenho Novo. • (Qualificação re
querida!..) 

$42. Antônio Lima dos Santos (9-W). filho «Te Jeremias Lima 
des Santos e de Custodia Maria da Conceição, nas
cida' a 15. <fe junho des 1909, em- Gabo Frio. F/sta.-
dla do Ria de "Janeiro-, residente á. rua S. Chcisto-
vãio, 423:, OPERAERÂR, saltei»©,, cena domicilio eleito
ral no «Ksteieto municipal dte São Christovão. 
(Qualificação requierida.) 

9tS. JBfeíí» Sebastiãa Lartea (94f), filho de» Foríunato Larica 
e de Matvina ffe Ortegat -Lar-íca, nascido a 13 de 
jiaaeira de 19U, na Districto Federal, residente- á 
wia Vtgariw Mõratto, 5, <?.. 2, commercio, solteiro, 
eonj domicílio eleitoral no. áMrícfo municipal de 
São dtmtavâo.- (Qualificação., requerida.) 

, 94*. Alberto dos Santos Loureiro (9421, tilh» de Antônio do 
Valle dos Santos e de- PBelomana Rodrigues .. Vi-
E F E S O , naseido a ÍS de novembro de 1887, no Bi**-
trâto Federal, resi&nle á rua- Piauhy, 140, com-
fuereia., casado, com domicilio eleitoral no dis-
'i-icto municipal de Engenho Novo» (Qualifica
ção requerida..) 

9íS; Sebastião Danilo Larica ,(943-), filho dè Fortunato La
rica e de Malvína de Ortegat Larica,. nascido A 
& de junho de 19f2, no Distrieto -Federal, residen
te á rua Vigário Meratto, 5, c. 2, eommercio, sol
teiro, com, domicílio eleitoral ao districto muni-
iípal cfe São Cnristavão. (Qualificação reque
rida. J 

94o'. Antônio da Ponte (944), filho de Adelino da Ponte e de 
Bernardo de Almeida, nascido: a 1'8 de agosto; de 
ÍS95,- em Portugal, residente á. vua Carlos Seidei. 
185, funccionario publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação- requerida.) ' 

947.. BdHar- Augusto da SILVA (945), filbo de Eoríde Augusto 
da Sííva e de Beatriz Maria da Silva, nascido-a 11 
úe maio de T'9'1S, no Dísfríetoi Federal:, residente Á 
xea: Bomfim, 2&8, comawirefo,, solteiro,, com doroi-
EÍÍÍBÍ eleitoral no rlístrtete municipal de São Chris
tovão-.• CQuatífíeação tecííierííla,} 

948., Aâegal Francisco Chagas (94S>.„ filho de Honorio Fran
cisco Chagas, e de Eimelindot Augusta de Faria, 
naseido A 5- de fevereiro; de 19.64,. no Estado deJM®i 
de Janeiro, residente á rua. Pedro.» Américo, TÒ3Y'-
eonanerciav. casado,, com domicílio eleitoral no D I S 

trieto municipal de Engenho- Nova. (Qualificação 
E E Q U E R I D A . ) 

949'. Arcnúnedès Monteiro, dos Santos (947K filho de Antô
nio José OBITEIRE, dos: Santas e de Maria Theodo-
ra ás Medeiros Santos, nascido a 72 de outubro de 
t ü l t , na Districto Federal, residente, á rua João 
Ramarfn, 42S, commercio; solteiro, com domicilio 
eVeitoraf na dístricta municipal de. Engenho Novo. 
íQuaKficação requerida.)' 

j50 . João Baíbino Corrêa. (ÍÍ48),. filho de Antônio Balbino 
CPi-rêa e de Joaquina Maria de Jesus, nascido A 
2á de março de 1907, em Viçosa. Estado de- Minas 
Geraes, residente á. rua. Senador Vergueira, 189', 
operário, solteiro,, com domicilia eleitoral no dis
tricto municipal de São Christavãa. (Qualificação , 
ex-offmm B . E . 79U 

Vai. Jtonninbaí Presta. (949>, filha de Gaetano Presta e de 
Gínsepfríne Ònida.. nascida a -2ff de fevereiro de 
liM4., em Queluz, Estado d'e- Minas • Geraes, resi
dente á rua Bomsuccesso. 140. modista1, solteira, 
com domicilio eleiforaí no: distrieto-- municipal de 
Engenb© Novo. (QuaKfrcaçãa requerida.) 

952. Adefia fl-esfia (95€f)\ frfna cfe Gaetano- Presta e Giuse-
ph'-aa: Qnida. nascida -a 29- de abril de 1-916, em 
Conselheira Lafayette, Estado de Minas Geraes, 
residente' â rua Bornsuecesso» Í46v domestica, sol
teira, com domicilia eleitoral" no distrieto rn.nn.fe-
cipat cie Engenho Novo». (Qualificagão reqnorirta.)' 

953. Rfarra tia Gosta Concieiro (9âf>, filha de Antônio da 
Çosfcá C&ncieira e de? Afice da1 Costa. Concieiro, nas-
ei4a a M d^ ctezetrrbrc) de iSÍ4.. na Districto Fe
dera*., residente & m a Bomsuccesso. 133. funccio-
nariai p.iibliea.. solteira, com domicilio eleitora? no 
AforrMo m»KTCIPA4

 jda Engenha Navo. (QualifT-
ea^ão requerida., v 

•311. Maríoi «elavio Carnaval (952).. filho, de- José Carnaval e 
de- Philomena Garusi* CaritavaL nascido a 3 de 
Wubpo'*e 19ÍI4, n<* Dislricto FederaT. residente á 
rua Viatoi- Meireiles-, 1-20. medico» solteiro, COT» 
domicílio; eíettwral rio districto municipal de En-
«ftiho Novo. (Ovialifícação reawerida.) 

954. Sebastião Teweira (953.)-. filho de João Francisco Tei
xeira e de Leocadia Maria Teixeira, nascido a '20 

. d«r.seíembrod» 183®. em Paracambjr, Estado do 
Ria d'e .Janeiro, residente í rua Quito». 3:8, coot-
mercífr. casado,, com domicílio eleitoral' no RFISFRR-

cto mim-ieina-r de Engenbo Nova. (Qualificação 
reauárfdav). 

955. Renal™ MonCeiro Leão. de Aqnino 1954), filho de João 
P e * e Leão de Áquino- e de" Harieta Monteiro Leão 
de. A (mino, naseido a 3 fte a-bril de 190G no Dis t r ; -
p£>i FederaL residente' á- 'rua. Costa Bastos-,. 4-5, 
funeeionarto publico. soReFro, com domicilio elei
toral no-distrieto" municipal de Engenho Novo. 
íOu»4rfi>aç50 vp^nn-ula. V 

956-. H-ernanii da Silva (955), fiTíw ale João Marcellino da -
Silva e D'É BerePlfa Maria DA Silva-, nascido a 13 
de se.tembro de 1914. no fWsFrfeto Federal, resi
dente & rua Licinio, Cardoso, 332. es&u-donte. SEJ'.'-

tei-ro. com- domicilia eleitoraf no districto munici
pal DE- Engenfe Neva-. fCSwalLfffíaçâo- requerida.); 

557. JSárt» Becnardi-no Tefee-tra (3.5.&Í-. filha de Antônio J . 
Bfcrnaa?flin« Teixeira 9 «te- Fausta de Paula, nas
cido- a 13 de março d« 1&9$, no Estados de São Pau
lo, residente & rua Bomsuecesso. 133, empregado 
pub|ico,. casado, com domicilio eVite-ral .no distr i
eto; municipait de Engenho; Nov. (Qualificação R E -
fiuerida, n. 559,. 12a- zona.) -

95». José Pinheiro Barbosa (957), filbo D E Manoel P . Bar
bosa e- de Deolinda P - Barbosa, nascido a 22 DE 
março de '1897. no Distrieto Federal,, residente á 
rua S-., Francisco Xasvier. S35, c . 6, eommercio, 
solteiro, coni domicilio' eleitoral no districto mu-

, BIEIPAL de Engenha Nova. (Qualificação requeri
da., n-.. 11.25.7, 6*'zona.) 

ii59.. AâaSierto Ffoítda (958.11. filho de Francisco Fionda e 
de Luiza Viflar Fionda, nascido- a 19 pe outu
bro de 1S421,- no Districto Federal, residente as rua 
Manoel VíctoFibo;, 145^ c . ü l , eoraraeceio, solteiro, 
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com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo.. {Qualificação requerida, n . 560, 
12 a . zona.) 92.3. 

Iveit.e Kh.ury :(959), filha de Naim Ibrahim Khury e de 
Maria Maliíuz Kbury, nascida a 15 de março de 
1510, no Districto Federal, residente á rua Alice . 
Figueiredo, 31. professora municipal, solteira, com 
.domicilio .eleitoral n o districto municipal de São' 
Christovão. .{Qualificação requerida, n . G91, 12 a 

zona.) «S4. 
Crestes Ferreira Gama (960), filho de João B . da Ga--

ma 'Paula e de Generosa Soares F . -da Rocha, 
nascido a 17 de .julho de 1910, ,em Recreio, Estado 
de Minas Geraes, residente á rua Souza Valente, 
15, empregado publico, .solteiro, «om domicilio 
eleitoral no districto municipal de S,. Christovão. 

'(Qualificação requerida, n . 794, 10 a zona.) $25. 
Edgard da Silva (915-1'), filbo de João M. da Silva e de 

H.ercilia M. .da Silva., nascido a 17 de .junho de 
.1.913, no Districto Federal, residente a rua Licinio 
Cardoso, 332, estudante, solteiro,, .com ^domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n , 4:84, :10a zona.N 

Diva Ribeiro Resse .(962), filha de Henrique Pusse e de 926. 
Amandina de A. Gama R. Pusse, nascida a 7 de 
outubro de 1910, no Districto Federal, residente á 
roa Barão de Mesquita. 122, lunceeionaria muni
cipal, solteira, ;com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S- Christovão.. .(Qualificação reque
rida, n . 6.90, 1.0a zona.) {'27. 

. Yolando Lado Côs (963), filbo de Romão Lado Cês e da 
Magdalena de Souza .Leite, nascido a 24.de julho do 
1:913, no Distrieto Federal, residente a Estrada 
Porto de Inhaúma, 106, .eomnieneiq, casado, com 
domieitio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo.. (-Qualificação requerida..;) 965. 

Alberto Jorge Al-Ciee (9,&4<)„ filbo de Massand Jorge 
Al-Cice e de Labib.Cury Al-Gice, nascido a 0 de 
setembro de 1914,-no Districto Federal, residente 
.á rata Conde de Leopoldina, :34-B, .comme.ncio, .sol-
itei.ro, c.om domicilio eleitoral no .districto.muni
cipal de São iCbristovão. .(Qualificação reque- $66. 
rida...) 

Joaquim Gaspar (965).,. filho de José Manoel e de Laura 
Beatriz, .nascido a 26 de março de 1.910, no Dislri-
-•tii Federal, residente á rua .1.9 de Outubro, 16. 
barbeiro,, ;eom domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida.) " èm. 

Seraphim Baptista da .Silva {90.6), filho de Raphael . . 
Vendagne e de Felicidade Maria da Silva, nascido 

' a 4 de agosto de 1907, no Districto Federal, resi
dente á rua B.omsuecessa, .127, operário, .solteiro, 
com.âoiniciilio .eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

Nelson dos Santos (.9,6.7), filho de Margarida Amélia da ®C9. 
.Conceição, .nascido a .16 de abril d e .1:916, no Dis
tricto Federal, residente á rua Bella, 381, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral ,no districto 
municipal de S .'Ghristoy.ão. {Qualificação reque
rida.,) 

Alcides Martins <968), f i l i i o de Manoel Martins e dé 
<Delphiaa Maria Marfins, nascido a 28 de outubro \971. 
de 1.&9.9, n o Estado do Rio de .Janeiro, residente á 
•rua Bella, .351, motorista, «asado, com domicilio 
eleitoral n o districto municipal de S. Christovão. 
-.(Qualificação requerida.) >' 

l ia r ia í?a'Conceição de Medeiros .(3,69),, filha de AnnTbát 
Marc-inio de Medeiros .e de 'Rosaria de Medeiros, 
nascida a 4 .d? junho de 1:9.11, no Districto Fede- ":&72 
ral, residente.á rua 24 de Maio., 1.015, domestica, 
solteira, .com domicilio eleitoral n o districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida .) 

Carnieno Fiancisco Novello, (970), filho d e . Antônio 
.'NoA'elto e de Luiza CopeTlü, nascido a 25 de abril '973 
ide 1915, no, Districto Federal, residente á rua S.r 
Mania, 24, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal ite Engenho Novo. 
(Qualificação .requerida, n . 1..297, 7 a zona.) i 

Vicente Fontelles (971), filho de Vicente Fontelles e de 
• Brasiihia Fontelles, nascido a í9 de dezembro de ''974 
.18.94, no Estado do Ceará, residente á rua-Francis
co Eugênio, 2.68-B, militar, solteira», mm domicilio 

eleitoral no districto municipal de S. Christovão. 
{Qualificação requerida, B . E.. 78, 9 a zona.; 

Francisco Ignacio da Costa {.972), filho de Manoel L . 
. da Costa e da Emilia Alves da Costa, nascido a 

31 de, janeiro de 1:905, em S. Goiiçalo, Estado de 
•Rio de Janeiro, residente ã rua Marquez . de São 
Vicente, 541, motorista, solteiro, com domicilio 
eleitoral.no districto municipal de 8 . Christovão, 
iQualificação requerida, n.; 1.187, 6 a zona.; 

. Mana de Louivfos Gonçalves dos Santos :(97,3), filha do 
João G. dos Santos e de Regina Pires dos Santos, 
nascida a 42 de março de 191.6. no Districto Fede
ral, residente á rua Escobar, 68, commercio, sol
teira, *am domicílio eleitoral no districto muni
cipal de S, Cbristovão. (Qualificação requerida, 
numero 784, 1.0a zona.) 

Nubie Nunes dos Santos {'974), filho de Manoel N. dos 
Santos :e de Emilia N... dos .Santos, nascido a 24 de 
janeiro de 1-9,13, no Districto Federal, residente á 
rua d a . Liberdade, 40, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de São 
Christovão. '{Qualificarão requerida, n . 789, 10 a 

zona.) 
Emilia de Frei tas (97.5), filha de Joaquim Freitas e de 

Jesuima-de-Jesus, nascida a 2 de julho de 1889, no 
Districto Federal, residente ã rua S,. €bristov,ão, 
aumero •52,0, costureira, solteira, com domdci-
•io eleitoral no districto municipal de S. Chris-
ovão. ('Qualificação requerida, 785: 1 0 a zona.), 

Antônio Rodrigues Pinto (976), filbo de' Antônio R. 
Pinto e de Adelaide C Pereira, nascido a 16 de 
»gos*to de 191.0, no Districto Federal, residente á 
rua Bella, lí)7, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de S. Christovão. 
•(Qualificação .requerida, n . 954.5 

•Fortunato Hanzan, filbo de Alberto Hanzan e de Esther 
Hanzan, naseido a 25 de maio de 1894, no Uru, 
guay, naturalizado, residente á rua dos Araujos,' 
89, c. 2©,, 'commei-cio. ea-sado, com domicilio elei
t o r a ! nó districto municipal de S. ' 'Cbristovão. 
{Qualificação requerida, B . '69:3, 5 a zona.) 

Geraldo do Nascimento (978), filbo de Bento do Nasci
mento e de Maria da Luz Malta, nascido a 7 de 
agosto de '1908, <em Bello Horizonte, Estado de Mi
nas Geraes, residente á rua Fazenda da Bica, 13. 
nue.eamico, 'solteiro, oona •domicilie eleitoral no 
districto municipal de S, 'Cbristovão. (Qualifica
ção requerida, n . '236, 10 a zona.) ' 

O sana da Silva 'Pinto {980), fitha de Se veria no Pinto 
da Silva <e> de Maria Rozenda -da Silva, nascida a 8 
d e fevereiro de 4909, no Estado do Rio Grande do 
Norte, residente á rua AviHa, 150, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto munici
pal-de S. Christovão). (Qualificação requerida, 
numero 431, 1.0a z-tma.) 

Castorina Ambrosina Pinto de Souza. í(98f), filha de 
João Pinto de Souza e de Marianna Luiza de Sou-
<za, nascida :a 28 de março de 1822, no Districto 
Federal, residente á rua Bella de São -João, 175, 
domestica, solteira, corn domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de S. Christovão. (Qualifica
ção requerida, n . -©95, 10 a -zona.} 

Viciorino Alvarenga Pimenlel (í)83), filho 4e Amaro de 
Andrade B . Pimentel e cie Sebastiana Ma
ria F . Pünentel, nascido a 17 de setembro do 
1914, no Districto Federal, residente á rua Bella, 
26.5, operário, solteiro, com..domicilio eleitoral.no 

"* distrieto municipal de S . Christovãc»; (Qualifica
rão refluerida, n . -375, l-0a zona.) 

Antônio Rebito '{'984), filho'de Cosmo P u b l o e de Maria 
J&eden, naseido a .3*8 de outubrio ide 1914, no Dis
tricto Federal, residente & rua Lucidio Lago, 101, 
commercio, solteiro, oom domicilio eleitoral no 
distrieto municipal Cie 'São Cbristovão. (Qua
lificação requerida, n . •683. 10 a ssena.í 

Carlos Vietorino-de Melío '(985), fitho de João V. d3 
Mello e de Fi-aneisca M. Soares, nascida a 17 de 
novembirD de 1891, no Districto Federal, residente 
á rua BeEa, 189, alfaiate, solteiro, c o m domicilio 
eleitoial :-no districto 'municipal de São Christovão. 

- '(Qualificação requerida, n . 2-02, 4®a •zona.) 
Dario Rosa S^ortitsch (986), filho de Ivan .Sporítitòch o 

de Joaquina Rosa Spwtitseto, nascida a 18 de no-
venísro.de 1914, no Disirwto Feâe-ra!, residente á 
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rua Carlos Saidel, 247, c . 2, empregado publico, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de S. Cbristovão. (Qualificação requeri
da, n . 980, 10 a zona.) 

975. Gelson-Antônio dos Santos .(987), filbo de Antônio J . 
dos Santos e de Izabéí M. dos Santos, nascido a 
12 de agosto de 1911, no Districto Federal, resi
dente á rua Senador Alencar, 104, operário, Sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de S. Christovão. (Qualificação requerida, 
n . 960, 10 a zona.) 

976. Francisco Amaral da Silva (988), filho de Thiago J . 
Ferreira da Silva e de Irene A. da Silva, nascido 
a 24 de novembro de 1914, no Districto Federal,, 
residente á rua Alice Figueiredo, 27, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de S. Christovão. (Qualificação requeri
da, n . 685, 10 a zona.) -

977. Beimiro José Gonçalves (989), filho de Vhgolino José 
Gonçalves e de Maria Corrêa Gonçalves, nascido a 
25 de maio de 1910, no Districto Federal, residen
te á rua S. Christovão, 420, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral, no districto municipal do 
S. Christovão. (Qualificação requerida, n.' 741, 
10 a zona.) 

979. Muno Cordeiro Barreto (991), filho de João da Costa 
Barreto e de Alexandrina C, Barreto, nascido a 
9 de dezembro de 1908, no Dislricto Federal, resi
dente á rua Peçanha da Silva, 106, c. 5, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de S. Christovão. (Qualificação requeri
da, n . 415, 10 a zona.) 

980. José Maria Passos (992); filho de Matbias Passos e de 
Cármen A. Passos, nascido a 8 de abril de 1915, 
no Districto Federal, residente á rua Carlos Sai
del, 129, funccionario publico, solteiro, com do-

', micilio eleitoral no districto municipal do São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 962, 10 a 

. • zona.) 
981. Alaide Pereira Setúbal (993), filha de Augusto C. 

Setúbal e de Elvira P . Setúbal, nascida a 10 de 
junho de 1903,- no Districto-Federal, residente á 
rua Fonseca Telles, 99, professora primaria, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de S. Christovão. (Qualificação ex-officio, B. 
E . 71, 7 a zona.) 

„ 082. Eva Castex (994), filha de José G. Castex, e de Amélia 
Castex, nascida a 10 de novembro de 1900, no Dis
tricto Federal, residente á rua Siniritu, 126. pro
fessora primaria, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal d e . S . Christovão. (Quali
ficação ex-offveio, B. E . 74, 7 a zona. ) 

983. Maria Rosa Pires (995), filha de Anlexandre dos San
tos Pires e \de Cândida Thereza Pires, nascida a 
28 de abril de 1901, no Diãtrícto Federal, resi
dente á Avenida'Suburbana,'63-A, c. 4, funcecio-
naria municipal, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S. Christovão. (Quali
ficação ex-officio, B . E . 71, 7 a zona.) 

984. Alzira Claraz de Souza Guimarães (996), filha de José 
Flòriano de Souza e de Ida Claraz de Souza, nasci
da a 30 de janeiro de, 1883, no Districto Federal, 
residente á rua Victor Meireiles, 165, funecionari; 
iiúnicipal, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção ex-officio, B . E . 74, 7 a zona.) 

900. Maria das Dores Corrêa (997), filha de Alexandre 
Corrêa e de Romana M. da Conceição, nascida à 
22 de março de 1903, no Districto Federal, resi
dente á rua S. Januário, 210, professora primaria, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de S. Christovão. (Qualifcação ex-officio, 
B . E . 74, 12 a zona.) 

961. .Oacio Guterres da Silveira (998), filho do Arthur 
Gomes da Silveira e de Maria Guterres da.Silvei
ra, nascidiO a 24 de fevereiro de 1915,.em Nícthe-
roy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua D, 
7, funccionario municipal, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de São Chris
tovão. (Qualificação ex-officio, 7 a zona.) 

002; Mar iade Lourdes Santos Figueiredo (999), filha ' d e 
José Francisco dos Santos e de Constança Oliveira 
Santos, nascida.a 9 de agostode 1890, no Districto 
Federal, residente á rua Pereira Lopes, 15, func

cionaria municipal, casada, com domicilio eleito
ral, no distrieto municipal de S. Christovão. 
(Qualificação ex-officio, B. F.. 74, 7 a zona.) N 

. 985. Afia Guimarães Pimentel (1.000), filha de Cleroèfcti* 
no Fernandes Guimarães e de Angela de Moraes 
Jardim Guimarães, nascida a. 15 de setembro àe-0 

1898, no Districto Federal, residente á rua .Eucly-' ' 
, des da Cunha, 28, professora municipal, casada, 

com domicilio eleitoral no districto municipal de 
S. Christovão. (Qualificação ex-officio, B . E. 

• ' 74) 
986. Celeste Cardoso Belluci Guimarães (1,001), filha de 

Franklin. José Gonçalves Cardoso e de Anna Luiza 
Guimarães Cardoso,"nascida a 7 de junho de 1906, 
no Districto "Federal, residente á rua Dr. Antu
nes Maciel,. 82-B, professora municipal, casaria, 
com domicilio eleitoral no districto municipal áe 
S.. Ghristovão. (Qualificação ex-officio.) 

987. Iracema Lopes Coutinho ,1.002), filha de Barnabé 
0 Moreira Lopes e de Guilhêrmina Miquelina Lopes 

nascida a 4 cie maio de 1902, no Districto. Federal, 
residente â rua do Rocha, 66, funccionaria muni
cipal, com domicilio eleitoral no dislricto muni
cipal de Engenho Novo. (Qualificação cx-officio, 
B . E . 74.) 

988. Nilo Silva (1.003), filho de João Innoccncio da Silva e 
de Marcelina Nascimento Silva, nascido a 15 de 
setembro de 1910. em Victoria. Estado do Espirito 
Santo, residente á rua Anna Guimarães. 40, func
cionario publico, com domicilio eleitoral ho dis
tricto municipal de S. Christovão. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 70.) 

589. Jayme de Barros (1'.004), filho de Horacio de Barros 
c de Azenlindi Rino de Barros. nascido a 12 de 
outubro de-1912. no Districto Federal, residente á 
rua Eulino Ribeiro, 46, funccionario publico, sol
teiro, com-domicilio eleitoral no districto munici
pal de Engenho Novo. (Qualificação cx-officio, 
B. E. 74.) 

090. João de Siqueira Campos (1.005), filho de José de 
. Siqueira Campos e de Philomena Leite Caninos, 

nascido a 25 de janeiro dè 1906. em Barbalha, Es
tado do Ceará, residente á rua Barão de.Ubá, MS, 
militar, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Christovão. (Qualificação-'--' 
ex-officio.) 

991. Affonso de Oliveira Bastos (1.006). filho de Eduardo 
de Oliveira Bastos e. de Maria Carlota Bastos," nas
cido no Districto Federal, residente á rua Sara, 
n. 187, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo. •< 
(•Qualificação requerida., n . 1.296, 7 a zona.) 

992. Remo Rolla (1.007), filho de Humberto Rolai o d-j 
Clotilde Rolla, nascido a 23 de junho dc 1913, no 
Distrieto Federal, residente á rua Bomfim. 158. 
S. Christovão., commercio,' solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de S. Chris
tovão. (Qualificação requerida, n . 112, 10 a 

zona.) 
t/93. Felippe Lopes Ferreira (1.008), filho de Felippe Lo

pes Ferreira e de Maria Briggida Ferreira, nasci
do a 13 de novembro de 1888, em Atalaia, Estado 
de Alagoas, residente á rua do Monte, 21, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral uo districto 
municipal de S. Christovão. (Qualifciação reque
rida, n. 1.647, 7 a zona.) 

'994. Waldyr Gomes Patrício (1.009), filho de Flosculo 
- Gomes Patrício e de Rachel Mattos de Souza, nas

cido a 8-de outubro de 1915, no Districto Fede
ral, residente á rua do Monte, 36, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici- • 
pai de S. Christovão. (Qualificação requerida, 
n . 1.618, 7 a zona.) 

605. Hcariqucta Fernandes Braga (1.010); filha de Remi-
gio do Cerqueira Leite e da Rosa Edith de Cer 
queira Leite, nascida a 12 de março de 1883, em 
S. Paulo, Estado de São -Paulo, residente á rua 
S. Francisco Xavier, 889, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral.no districto municipal de E n 
genho Novo. (Qualificação requerida, . E . 81, n u -
•10a zona.) s 

99.6, Manoel José Fernandes-Guimarães Filho ( l .O l i ) , f i
lho de Manoel José Fernandes Guimarães e de 
Maria da Gloria Fernandes, nascido a 4 de junho 
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de 1910, no Districto Federal, residente á rua" 
Chaves Faria, n . 107, commercio, 'solteiro, com 

• domicilio eleitoral no districto municipal de São 
7 Christovão. (Qualificação requerida, numero 197, 

10 a zona.). 
í>97. Maria José de Oliveira (1.012), 'filha de José Joa

quim de Oliveira e de Francisca de Castro Oli
veira, nascida a 28 de outubro de 1912, em Barra 
Mansa, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
S. Christovão, n . 121, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, B . E . 50, 
n . 0.919, 5 a zona.) 

]D98. ilenriqueta Rosa Fernandes Braga (1.013), filha de 
José Luiz Fernandes Braga Júnior e de Henrique-
ta Fernandes- Braga, nascida a 1 de amrço de 
1909, no Districto Federal, residente á' rua São 
Francisco Xavier, n . 889, estudante, com domici
lio eleitoral no distrieto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida, n . 747, 10 a 

zona.) 
999. Odelte Monteiro dos Santos (1.014), filha de Antô

nio José Monteiro dos Santos e de Maria Thcodora 
de Medeiros Santos, nascida a 14 de agosto de 
1902, no Districto Federal, residente á rua João 
Romariz, n , 123, (Ramos), enfermeira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida, . n . 1.544, 
10 a zona.) 

1.000. R-eginaldo Viot (1.015), filho de Aristides Viot Jú
nior e.de Anna Ferreira Viot, nascido a 5.de mar
ço de 1899, em Minas Geraes, residente á rua da 
Constituição, n . 71, alfaiate, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 519, 3 a zona.) 

1.001. ,João Senna Ribeiro (1.016), filho de Deamarante 
Senna Ribeiro é de Idalina. Senna Ribeiro, nascido 
a 27 de dezembro de 1910, em' S. João Mequier,^. 
Estado do Espirito Santo, residente á rua . Barão" 
dè Itapagipe, n . 62, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge-
nbo_Novo. (Qualificação requerida, n . 968, 8 a 

zonaTT 
1.002. Milton Roberto Fragozo (1.017), filho de Francisco 

Roberto Fragozo e de Elmorina Maria da Concei-
, ção, nascido a 19 de julho de 1907, em Macahé, 
' Estado do. Rio de Janeiro, residente á rua Maria 

Luiza, n . 3, (B. Bragança).. (Qualificação reque
rida, T I . 112, 1 1 a zona!) 

,1.003. Isolina Ferreira dos Santos (1.018) ,filha de Anto--
nio Ferreira Santos e de Maria Lisboa dos Santos, 
nascida a 5 dc 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. (Qualifi
cação requerida, 'n. 624, 10 a zona.) 

190 í; Archimedes dos Santos Mendonça (1..019), filho de 
Manoel dos Santos M. Júnior c de Paulina Gar
cia A. Mendonça, nascido a 25 de junho de 1904 
no Districto Federal, residente á Travessa _ Nie-
meyer, 79, commercio, casado, com domicilio" elei
toral, no districto municipal de S. Christovão. 
(Qualificação requerida, n. 9,251, 6 a zona.) 

,t.0Ü5. Cicero Augusto Terra (1.020), filho de Adebno Au
gusto Terra e de Satyra de Souza Terra, nascido 

a 1 de novembro de 1893, no Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Visconde de S. Leo
poldo, 70, operário, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de S. Christovão. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 79, 7 a zona . ) ' . 

' l .Oüü. Adriano Nobre (1.01, filho de Maximino Nobre Al-
1 -rneida e do Anna Nobre,-nascido a 8 de janeiro 

de 1883, em Paracatuba, Estado do Ceará, resi
dente á rua Senador^Alencar n . 17, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munf-
cipal de S. Christovão. . (Qualificação ex-officio, 
n . 79, 7 a zona.) . . 

[ í .007., Júlio Gibara (1.022), filho de Felippe Gibara e.de 
*-u/' Josephina Fernandes Carvalho, nascido a 10 de 

janeiro de 1899, no Estado do Rio de Janeiro, r e 
sidente á rua Coronel Brandão n . 11, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto niu-
nicipal de S. • Ghristovão. (Qualificação cx-òffi-
cio. B . E . 7 9 . ) , ' ' ~ '" -—~——- ' 

1.0.08. Agnello Severino da Silva (1.023), filho de Seyerino 
José dos Santos e de Maria de Jesus dos Santos, 
nascido a 15 de julho de 1902, em Iquaraseú, E s -

. tado de Pernambuco, residente á rua Esperança 
n . 12, S. Christovão, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n. 411, 10 a 

zona.) 
1.009. Claudionor Ferreira (1.024), filho de Antônio Gar-

, los Ferreira e de Alzira de Souza Ferreira, nas-
' cido a 3 de março de 1915, no Districto Federal, 

residente á rua Senador Alencar n . 100, casa 20, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no d is 
tricto municipal de S. Christovão. (Qualificação 
requerida, n . 432.) 

4 .010. Francisco Mathias dos Santos (1.025), filho tie José 
Mathias dos Santos e de Josepha Mathias dos San
tos, nascido a 4 de outubro de 1907, no Estado de 
Alagoas, residente á rua Figueira de Mello n u 
mero 466, casado, com domicilio eleitoral-no d is 
tricto municipal de S; Christovão. (Qualificação 
requerida, B . E . 70, n . 143, 10 a zona.) 

1 .011. Ewaldo Ferreira Rebello (1.062), filho de José Ca-
mello Ferreira Rebello e de Branca da Costa Re
bello, nascido a 24 de abril de-1913, no Districto 
Federal, residente á rua D. Marianna n . 223, en
genheiro, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Christovão. (Qualificação 
requerida, n . 216, 10 a zona.) 

L u í s . Sylvestre Gonçalves de Amorim, 1.027), filho de 
Hermenegildo Gonçalves' Amarim e de Philomena 

1 > Dirizens Gonçalves, nascido a 31 de dezembro du 
1907, no Estado do Rio de Janeiro,_residente á rua 
Aristides Caire n . 234, acadêmico de direito, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto m u n i 
cipal de S. Christovão. (Qualificação requerida,, 
n. 10.467, 7 a zona.) 

1.0-13'. Pereninio Ferreira Guimarães, filho de João Fer -
_•• reira Guimarães e de Nair Brandão Guimarães, 

nascido a 24 de abril de 1910, no Districto F e 
deral, residente á rua Barão de Itapagipe n. 87, 
casa 3, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal dc Engenho Novo., 
(Qualificação requerida, n . 1.358, 8 a zona.) > 

1.014. Honorina Cândido Ribeiro (1.029), filha de l imo-
cencio Josá Ribeiro e de Davina Cândida Ribeiro, 
nascida a 24 de junho de 1909, em Campos, E s 
tado, do Rio de Janeiro, residente á rua Carlos 
Seidl n . 95, commercio, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Cbristovão.: 
(Qualificação requerida, n . 9 6 9 . ) ' 

1 .015. Alda Ferreira Lourenço (1.030),, filha, de Manoel 
Ferreira dos Santos é de Alda Rodrigues dos San
tos, nascida a 15 de junho de 1903, no Districto 
Federal, residente á rua de S. Januário n. 108, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no d is 
tricto municipal de S. Christovão. (Qualificação 
requerida, n . 793, 10 a zona.) 

1 .010. Salin Daniel (1.031). filho de Daniel Auna e de 
^ Foride Folch Daniel, nascido a 15 de novembro 

de. 1890, em C. Elcarstoure, na Syria, residente 
á rua Paula Brito n . 14, Andarahy, commercian
te, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. Christovão. (Qualificação r e 
querida, n . 1.201, 8 a zona.) > 

' ' J .017. Claudionor de Oliveira Nunes (1.032), filho de E r -
-•' nesto de Oliveira Nunes e de Maria Theretoa Go-

sozeb, nascido a 10 de abril de 1907, no Districto 
Federal, residente á rua Porto Alegre, n . 19, opc--
rario, casado, com domicilio eleitoral no districto 
•municipal de São Christovão. (Qualificação eav 
officio, B . E . 79, n. 18, 7 a zona.) •( 

r i t ,018-, João Baptista Arnoldi Bosisio (1.033), filho de José 
• "• •' Bosisio e de Marietta, Arnalde Bosisio, nascido a 

. • S de julho de 1887, no Districto Federal, residente 
á rua Argolo n. 200, commercio,.casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 

- Christovão. (Qualificação ex-officio, n , 1.458, I a 

zona.) • ' . ' 
1.019', Attía Galazans Corrêa (1.034), filha-de Delpbim Jorge 

: - Calazans Rodrigues e de Rita Duque Estrada de 
•Figueiredo Rodrigues, nascida a 23 de- abril d« 
•1888, no Districto Federal, residente á rua Sam-r 
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paio ,Vianna n . 64. prendas. domesticas, viuva, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 'da 

- \ . Engenho Novo.. (Qualificação requerida.) 
1.020. Raymundo Corrêa Petindé (1.035), filho de João No -

nato Petindé e de Balbiná Corrêa Petindé, nascido 
a 6 de outubro de 1901, em Sapucaia, Estado do 1.0.32 
Rio de Janeiro, residente á rua Licinio .Cardoso 
n . 332, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral, no districto municipal de" Engenho Novo. 

•• ' (Qualificação requerida.) 
4 .021. Maria Elisa Ortegal Barbosa (1.036), filha de Theo-

• philo Teixeira "Barbosa e de Lyra Cordeiro de 
Castilho, nascida a 19 de maio de 1912, na Ca- 1.0o3 
pitai Federal, residente á rua Ferreira de Araújo 
n . 12, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
n á , districto municipal de São Christovão. (Qua--
lfioação requerida.) 

1:022. Ernesto de Oliveira Reis (1.037), filho de Antônio fri 
Oliveira Reis e ele Henriqueta Cachula Reis, nas
cido a 8 do janeiro .de 1906, em Cravinhos, lis
tado de S. Paulo, residente á praça Marechal Dso-

. doi'o n. 122, commercio,. solteiro, com domicilio 
eleitora! no,districto municipal de S. Christovão. 
(Qualificação requerida.) 

1.Ò23. Maria Pereira Queiroga (1.038), filha de Francisco 
Vaz Pereira o de Maria da. Gloria Borges , Vaz, . * • u 3 t 
nascida a 13 de junho de 1889, no Districto F e 
deral, residente á rua Teixeira Júnior n . 65, do-

• mestiça, casada, com domicilio eleitoral no dis
l r ic to municipal"de São Ghristovão. (Qualificação * 
requerida.) 

1.024. Cláudio Mendes de.Oliveira (1.039), filho de Feli
zardo Mendes de Oliveira e de Gerálda Mendes, 

. nascido a 6 de março de 1904, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Vieira Ferreira n. 226, 
casa 9, motorista, casado, com domicilio eleitora! 

' no districto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação requerida.) 

1.025. Horacio Abilio de Andrade (1.040), filho de Joaquim 1.037. 
• Antônio de Andrade e de Thereza de Jesus Lima, 

nascido a 23-de fevereiro de 1869, no Districto 
Federal, residente á rua Felippe Camarão n. 45, 
cammercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida.) 

.1,020. Manoel Martins Ferreira (1.041), filho de João Mar- 1 .038. 
tins e de Anna de Jesus, nascido a 29 de outubro 
de 1882, em Portugal, residente á rua' Bella n. 145, 
São Ghristovão, proprietário, casado, com domi
cilio eleitoral no.districto municipal de S. Chris
tovão. (Qualificação requerida, n . 958, 10 a zona.) 

1.027. Alzira.Guimarães Fonseca (1.042), filha de Domingos 
Amancio F . Guimarães e de Maria'Rosa F . Gui
marães, nascida a 23 de junho de 1893, no Distri
cto Federal, residente â rua Dr. Sá Freire n. 25, 
domestica, casada, com-domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida, n . 628, 101 zona.) 

•1 . 028 . Francisco Alves de Assis (1.043), filho de.Custodio 
Alves de Assis.e de-Eva Maria Francisca, nascido a 
2 de janeiro de 1893, em São José do Rio Claro, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Es-

• cobar n: 50, pintor, casado, com domicilio eleito
ral no-districto municipal de São Chri3tovâo. 
(Qualificação requerida, n, 263, 10 a zona.) 

1.029. Mario do Couto Brandão (1.044), filho de Bernardin-3 
M. C.. Brandão e de Angela Gonçalves Couto, nas-

. Cido a 26 de março de 1915, na Capital Federal, 
residente á rua Jurupary n. 29, commercio, -sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de. S. .Christovão.. (Qualificação requerida, 
n . 1.086, 10 a zona.) 

.1.030. Anna-Adelaide Martins. Ferreira (1.045), filha de Ma-
- noel Ferreira e de Laura Ferreira, nascida a 2 ' 

- de junho de 1914, no Districto Federal, residente 
o á rua Bomfim n . 135, domestica, solteira, com 

"domicilio eleitora! no districto municipal de São 
.. Christovão...(Qualificação requerida, n . 961, 10 a . 1.043 

zona.) -
1.031. Oitavio Gomes dos.Santos (1.046), filho dè Octaviano 

'Gomes'Santos e de Maria do Carmo G: Santos, 

1.039 

1 .040. 

1.041 

1.042 

naseido a 11 deabr i l de 1913, no Distrieto, Federal, 
residente á rua Pereira Lopes n. 72, • operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto ^uíu-
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque
rida, n. 769, 10 a zona.) 

- Aifonso de Patrocínio (1.047), filho de José Affonso 
do Patrocínio e de Emilia Maria da Conceição, 
nascido na Barra d o P i r a h y (Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Senador Alencar, 195, 
ehauffeur, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São' Christovão. (Qualifi
cação requerida, n . 925, 10 a zona.) 

Lupereihio Fagundes (1.048), filho de Alfredo Fa 
gundes e de Maria Gonçalves Fagundes, nascido a 
5 de março de 1913, em Santos Dumont, Estado de 
Minas Geraes, residente & rua Leopoldina Rego 
n . 486, commercio, casado, com domiedio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Qua
lificação requerida.) 

Alcides Machado (1.049), filho de Benjamin Macha
do e' de Géde Machado, nascido a 25 de dezembro 
de 1915, no Dislricto Federal, residente á rua 
Bomfim, 164, commercio, solteiro, com domicilio-
eleitoral no districto municipal de São Christovão., 
(Qualificação requerida.) 

José Maiwald de Azevedo Silva (1.050), filho dc An
tônio Miguel de Azevedo Silva e de Flora OJga 

. Maiwald Silva,-nascido a 15 de março de 1903, no 
Districto Federal, residente á rua Sachet, 11,. 2 o 

andar, commercio, solteiro, com domicilio eleitora! 
no districto municipal de São Christovão. (Quali
ficação requerida.) 

Walkirio da Costa Moreira (1.051), filho de Álvaro 
de Souza Moreira Filho e de Olympia da Costa 
Moreira, nascido a 29 de novembro de 1908. no 
Districto Federal, residente á rua General Bruce 
n. 10, solteiro, com domicilio eleitoral-no districto 
municipal' de São Christovão. (Qualificação r e 
querida.) 

Jayme Sampaio Guimarães (1.052), filho de Antônio 
Sampaio Guimarães e de Geraldiha'Gonçalves dos 
Santos, nascido a 7 de dezembro de 1915, no Dis
tricto Federal, residente, á rua Escobar, 95, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral po d is 
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida.) 

\Viller,de Oliveira (1.053), filho de Othoniel Alves 
de Oliveira e de Fernandina Sabarense de Oliveira 
nascido a 21 de janeiro de 1911, em Sitio, Estado 
de Minas Geraes, residente à rua Pernambuco, s|n, 
commercio, solteiro, com domicilio elei toral .no 
districto municipal de- São Christovão. (Qualifi
cação requerida.). 

Antônio Cardoso (1.054)/filho de Joaquim Cardoso e 
de-Rosaria Brites Cardoso, nascido a 5 de setembro 
de 1914, no Districto- Federal, residente á rua 
Bomfim, 136, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida.) ' • - ; 

Octavio Homem Ramos (1.055), filho de Renato de 
Siqueira Ramos e de Alice Homem Ramos, nascido 
a 2 de julho de 1916, no Districto Federal, resi
dente á rua General Canabarro, 31, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal'de São Christovão. (Qualificação requerida.) 

. -Jair Baptista (1.056)', filho de Clemente Baptista c de 
. Erdolia Zenofia Maria da Conceição, nascido a 20 

de abril de 1906, em Campos, Estado do Rio de' 
Janeiro, residente á rua São Christovão, 51, c. 14, 
pintor solteiro, com domicilio eleitoral no distric
to municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida.) • 

. Julieta de Assumpção (1.057), filha de José Joaquim 
de Assumpção e 'de Julia Valeria de Souza As
sumpção, nascida a 2 de outubro de 1898, no Dis
tricto Federal,, residente á rua José Bonifácio, 17, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis— 

• • tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 

requerida.) — . ' > 
. Walter Ardilha Garcia (1.058), filho de Manoel Ar-

dilha o de-Pillar Garcia Mordeiro, nascido a 5 de 
julho de 1913; no Districto Federal,-residente á, 
rua Miranda Valle, 28; operário, solteiro, com do-

http://eleitoral.no


Quarta-feira 19 ROLFTTM ET.FJTORAE Setembro de -19â4^ 3709 

1.059. 

1.060. 

-niiêil-io eleitoral nõ' districto .- municipal de .São : 1.055. 
Christovão. (Qualificação requerida.) • 

1.04.4; Waldemar Ardilha Garcia (1.059), filho de Manoel 
.ííf>'- Ardilha e de Pillar Garcia, nascido a 8 de feve

reiro de 1915, no Districto Federal, residente á 
rua, Miranda Valle, 28, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral - no districto municipal de São * 
Christovão. (Qualificação requerida.) 1.056. 

1.045. Claudionor de Azevedo (1.060), filho de Izaura Maria 
da Silva, nascido a 4 de maio de 1909, no Districto 
Federal, residente à rúa Bella, 194, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu-

. . nicipal de São Christovão. (Qualificação reque- , 
r ida . ) 

•l.OiO.Raphaeí Arlindo de Souza (1.061), filho de Arlindo de í,0&7. 
Souza e de Benedicfa Maria da Conceição, nascido 
a 4 de outubro de 1896, em Barra do Pirahy, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Jansen.dc 
Mello, 94, motorista, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Ghristovão. 
(Qualificação requerida.) 1 .058, 

1.047..Zulmira Carreira (1.062), filha de Joaquim José Car
reira e de Elvira Rosa de Arruda, nascida a 1 de 
março dè 1900, no Districto Federal, residente á 
rua S., Christovão, 620, domestica, solteira,, com 
domicilio eleitoral no districto municipal d e . S ã o . 
Ghristovão. (Qualificação requerida, n . 647, 10* 
zona.) 

1.048. Arnaldo André de Castro (1.063), filho de João An
dré de.Castro e de Maria Eugenia de Castro, nas-
cido~a 29 de agosto de--1908, no Districto. Federal, 
residente a rua São Luiz Gonzaga, 210, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-

• nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requeri-
,.- " da, n . 519, 15 a zona.) 

Fernando Rodrigues'do Carvalho (1.064), filho de Coroado 
• . Rodrigues de Carvalho e de Alice Rodrigues de 

Carvalho, nascido a 22 de março de 1913, no Dis
tricto Federal, residente á rua Bor\ja Reis, 203, 
Engenho de Dentro, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida, n . 562, 1 1 a 

• zona.) ^ 
1.049. João Monteiro de Lima (1.065), filho de Manoel Gon

çalves Lima e de Luiza do Carmo Monteiro, nas
cido a 11 de abril de 1907, em Pacatuba, Estado do 
Ceará, residente á 'travessa Maris e Barros, 15, 
contador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal dc São Christovão. (Qualifica
ção "ex-officio", B . "E. 70, n . 27.778.) 

1.050. Raphaol Cavalcanti de Assis (1.066), filho de Fran
cisco C. de Assis e de Joanna Leite C. dè Assis, 
nascido a 22 de março de 1907, no Estado do Pará, í .063. 
residente ã rua Lúcio de Mendonça, 29, 0. 1, com
mercio, .casado, com- domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 
'--eouerila, n . 051, 10 a zona.) 

1.051. Iracema Araújo de Assis (1.067), filha de Possido-, 
nio Porcina Araújo' e de Beatriz Pereira de Araú
jo, nascida a 23 de junho de 1908, no Estado de Ü064 , 
Pernambuco, residente á rua Lúcio de Mendonça, 

•29, c. í, domestica, casada, com domicilio eleitora) 
no districto municipal de São Christovão. (Qua
lificação requerida, n . .644, 10 a zona.) 

1.052.-Joaquim Goulart (1.068), filho de Alzira Caetanto 
.Soares, nascido a 3 de junho dé 1908, no Distrieto 
Federal, residente â rua Teixeira Ribeiro, 79, ope- 1.065. 
rario,. casado, com domicilio eleitoral nõ districto 
municipal .de. Engenho Novo. (Qualificação re
querida, n , 768, 12 a .zona.) 

1.053. Salustiano José da Silva (1.069), filho de.-José Pa
trício da Silva e de Izidra Mortinho da Silva, nas
cido a 6 de novembro de 1892, em Missão da Saú
de, Estado, da Bahia, residente a rua Licinio Gar- • . 1.066, 
doso, 120, servente de enfermeiro, solteiro,, com " 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
•Christovão. (Qualificação requerida.) . 

1.05 4. Antoni Egizio Spinelli (1.070), filho de Antônio Spi-
nelli e de Henriqueta Micelli, nascjdo'a 23,de no - -
vembro de 1913, no Districto Federal,, residente á , 
rua Bella, 15, estudante,, solteiro, com domicilio 1.067! 
eleitoral no districto municipal de São'Christovão. 
(Qualificação requerida.) 

1.061. 

1.062. 

•Nilo José .de Oliveira- (1.071),"filho'de Joaquim José 
de Oliveira e de Maria da Gloria Oliveira, nascido 
a 19 de fevereiro de 1876, em São Vicente de Pau
la, Estado do Rio de Janeiro, residente a rua Ma
rechal ' Bittencourt, ' 160,. operário, casado," com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação "ex-officio", B. E . 79.) 

Leonor Montenegro (1.072), filha de Emilio Monte-
n e g r o e . d e Felicia do Carmo Roméro Montenegro, 
nascida-a 9 de abril de 1904, no Districto- Federal, 
residente à rua Cardoso de Moraes, 98, funeciona-

' ria federal, casada, ' com. domicilio eleitoral? no 
districto municipal de Engenho Novo.. (Qualifica
ção requerida.) . 

Roberto. Leal Sanches.. (1.073), ' filho de Francisco 
Leal Sanches e de Severina Montanha, nascido a 

"7 de junho de 1896, no Districto Federal, residen
te á rua S. Christovão, 529,. commercio, casado, 

' comi domicilio eleitoral no districto municipal do 
São Christovão. (Qualificação requerida.) , 

Arthur de Oliveira Braga (1.074), filho de Yran do 
Oliveira Braga e dé Alzira de Oliveira Braga, nas
cido a* 19 de outubro do 1913, no Districto-Federal, 
residente a rua General Argollo, 123, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque
r ida.) 

José Borges Pereira (1.075),-filho de Antônio Bor-» 
ges Pereira e de Rita Rosa Pereira, nascido a 2 de 
dezembro de 1905, no Districto Federal,, residente 
á travessa Bernardo, 34, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal-de E n 
genho Novo. (Qualificação requerida.) 

Tose Saturnino da Silva (1.076), filho de Beraldo Sa
turnino da Silva- e de Maria José, de Jesus, nasci-

. do a 2 de outubro dc 1906, em São;João Nepomu-
ceno, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Mourão.do Valle, 4, operário, solteiro, com domi
cilio élei toralno districto municipal de São Chris
tovão.- (Qualificação requerida.) ^ 

Nair Mendes (1.077), filha-.de-Lopo Mendes e-de Lau
ra da Gloria Ferreira Mendes, nascida a 17 de 
dezembro de 1907, no Districto Federal; residente 
á rua -S. Luiz Gonzaga, 123, commercio, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

. São Cbristovão. (Qualificação' requerida.) 
Honorato Fagundes dos Santos (1.078), filho de Ray-

mundo Fagundes dos Santos e de Patrícia Maria 
do Espirito Santo, nascido a 16 de março de 1910, 
em Belém, Estado do Pará, residente a avenida 

- Suburbana, 2.399,, commercio, solteiro, com domi
cilio, eleitoral no districto municipal de São"Chris
tovão. ^Qualificação requerida.) *• 

Eduardo de Souza.-Nunes (1.079), filho, de João do, 
Souza Nunes e de Anna Jacintho Nunes, nascido a' 

. 12.de setembro de 1866, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Fazenda da Bica, 52, e. 8,- operá
rio, casado, éom'domicilio • eleitoral no^ districto. 

smun;cipat de Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida. ) 

Vespasiano de Castro (1.080), filho de Antônio de 
Castro e de Georgina de Castro, nascida a 2 de 
abril de ,19,07, em Patrocínio de Muriahé, Estado 
de Minas,.residente á rua Bella, 351, motorista, 
casado, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal-de São Christovão. (Qualificação reque--
r ida.) 

Antônio Consentino (1.081), filho de Henrique Con-
sentino c de Phiíomèna Mercadante, nascido a 6 
de janeiro de 1905, cm Campos, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua da Alegria, 187, c. 8, 
commercio, solteiro, com: domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerida.) . 

Joaquim Cerqueira Montebello (1.082), filho "de 
Eduardo Bárreot Montebello e de Anna Cerqueira 
Montebello, nascido'a 31, de dezembro de 1912, em 
Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente á 

- rua Araújo Leitão," 169, estudante, solteiro, com 
• domicilio'eleitoral no districto municipal de En

genho -Novo. (Qualificação requerida.) 
Altamiro Assis de Oliveira (1.083), filho de Aristides 

Assis, de-Oliveira e d e Ereilia Marques Gomes de 
Oliveira, nascido a 16 de agosto de 1912, no Dis-. 
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fcieío Federal, residente á rua S. .Januário, 2M, 
«perario, solteiro, com domieilio eleitoral no d i s 
trieto .municipal de São Christovão. (Qualifica-
gíeo requerida..! 

í„9<*8. Ir ineu Benigno dos Santos (1.084), filho de Manoel 
Maibias dos'Santos <e de Helena Maria da Silva, 
naseido a 28 de junho de 1911, em Yalença. Es 
tado da Bahia,-'residente á avenida Pedro :2°„ 85,-

• e s c u l p t o r , solteiro, com domicilio eleitoral no dis
lricto m u n i c i p a l de São Christovão. (Qualifica
ç ã o requerida.) 

l.©ti9. 'Bello Monteiro (1.085), filho de Antônio Machado 
Monteiro e de Ernestina de Azevedo Gonçalves, 
•nascido a 13 de abril de 1965 .me Districto F e -

- deral, residente ã rua Figueira de Mello, 359, 
. tfuncciDnario do Ministério da Guerra, casado, com 

domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Ghristovão. (Qualificação requerida.) 

J,076. Zoraide Rosado Vieira Machado '(1.686), filha de 
" Raul Vieira Machado e de 'Zaiea Rosado Vieira Ma-

•caado, nascida a 18 dé novembro de 1910, no Dis
tricto Federal, residente a "rua Conde Leopoldina 
o . 116, domestica, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Cbristovão. 
•(Qualificação requerida.) 

; i .071. Jol® Ferreira da-Silva Gravata (1.087'). filho de Ma
noel Ferreira da Silva e de Anna Thereza de .Je
sus, nascido, a 1 de agosto de 1879, em Jabontão, 
Estado de Pernambuco, / residente á rua Manoel 
Machado, 3, com-mercio, casado, .«om domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
'{Qualificação requerida.) 

3.072. Jorõ Cerqueira (Montebello Í1.-088), filbo de Eduardo 
Barreto Montebello ' e de Anna Cerqueira Monte
bello, nascido a 2 de janeiro de 1914, em Nictheroy, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Araújo 
Leitão, 169, estudante, -solteiro, com dmicilío elei-. 

' toral no districto municipal de Engenho Novo. • 
•(Qualificação requerida.) 

1.073. Alcides da Silva Pereira (1.089), filho de Aristides 
Fernandes Pereira e de Juíieta da Silva Pereira, 
nascido a. 4 de agosto de 1916, no Distrieto F e 
deral, residente á rua Gurupá, 30, eommercio, sol
teiro, com domicilio-eleitoral no distrieto muni
cipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)' 

1.074.Joel Quintanilha '(1.090), filho de Luiz Quintanilha<e 
é e Doria Caldas Quintanilla, naseido a 10 de j u 
nho de 1910, no Districto Federal, residente á r u a , 
'Garnier, 142, commercio, solteiro, eom domicilio 
eleitoral no districtc municipal de São Christovão.. 

. - ' (Qualificação requerida, n . 730,- I a zona.) • 
3.075 Laura Presta (1.092), filha de Gaetano Presta e de 

Josefina Quida, nascida a 12 de junho de 1909, em 
Estado de Minas Geraes, 'residente á rua Bomsuc
cesso, 146, domestica, solteira,, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 9.979, 7 a zona.) 

3.076. IJrinMad Lopes Lorca (1.09:3), filha.de AntônioLorcá 
e de Dolores Lopes, nascida a 16 de fevereiro de 
1.912, no Districto Federal, residente á rua Bom
successo, 130, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 9.731 — 7 a zona.)' 

1.077: Constauça Berreta (1.094), filha de Emílio Berreta o 
de Maria daTiraça Berreta, nascida a 1 de março 
de 1915, no Districto Federal, residente á avenida 
dos Democráticos, 11.. 7-70. domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral rio distrieto municipal de En
genho .Novo. (Qualificação requerida, a. 390-— 
12 a zona.) 

1.0-78, Sebastião Daroião Trindade {1.095V,'filho de Aritenoi 
Antônio Trindade .e de Luiza 'Monteiro Trindade, 
nascido a 1 de julho de 1912, no Districto Federal, 

"residente ;á rua Sá, n." 299, Piedade, operário, sol
teiro, . com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
n . 548. 12 a zona.) 

1.079, Jísnoéi Garcia da Silveira ,(4.096), filho, de Manoel 
- Garcia da Silveira e de Palmyra Saldanha da Si!— 

veira, nascido a 18 de .julho de 1910. no Disk-icto 
Federa,!, residente^ á ruá JSella, 11. 226, operário, 
solteiro, com domicilie eleitoral mo districto mu--
nicipal de São Christovão, (Qualificarão requeri
da, 11.. 399 — 10 a zona.) 

i . i Ê S . 

1,081". 

1.Ô82. 

l. '0S3. 

3 .'084. 

'1,085. 

1.0.87 

i . c s s 

1.089 

Í.090 

í.mi 

Jayme Ribeiro Ventura :{1 .®97'), filbo de João de Cas
t ro Ventura « de Luiza Ribeiro Ventura, nascido a 
22 de abril de 1945, m Distrieto Federa l resi&en,-» -
te & rua Ennes Filbo, n. 161.. commercio, com cío-
mícitio «feitoral no distrieto municipal de São 
Cbristovão, {Qualificação reguerida.) 

"Ehira Moura da Gama Í1.098), filha de Arthur de 
Moura Campos s de Benedicta Leopoldina 'uampos, 
nascida no Distrieto Federal, resi lente á rua Bella, 
n . 377, domestica, casada, com domieilio eleitoral 
no disirieio municipal de São Christovão. (Qua
lificação requerida.) . 

GiusepiM! Di Paschoa (1.099), filho de Ernesto. Di P . 1 3 -
£baa ,e de Assunta Snrvaric, nascido a 30 d.e maio 
de 191S, no Districsto Federai, residente 1 rua Mar-
quez <de iSapucahy, n . 41, -oneraria, solteiro, com 
domicilio, eleitoral no districto municipal* de Sã» 
'£bri.£teTSa. (Qualificação requerida.) 

Àntonis Boaato {!..MO), filbo de Frederico Donato 
e de Rosa Dalia, naseido a 28 de janeiro, de 1910, 
no Distri-eito Federai, residente á rua .'Nabuco de 
Freitas, n . .111, .operário, solteiro, com domicilio 
.eleitoral mo distrieto municipal de São Cbristovão. 
{Qualií.ic.&çiM requerida 

Felippe Bioncli {i.Wi), fiMio de Fraaeíseo Biondi a 
de Maria Mattoso, naseido a 1 4e fevereiro de 
1915; no Districto Federal, residente ã rua F i 
gueira, n . 2-6, operário, solteiro, com domiciüií 
.eleitoral no districto •munieipd éb São Cbristovão. 
(ÍJiUaiiifieação requerida.) 

Vicente Gravino (1.1;02), filho de Salvador Cravino « 
de Thereza Amatuzzo, aaseido a '4 àe dezembro de 
1915, no Districto Federal, residente á rua Fran
cisco Manoel, n . 85, ©operário, .solteiro, com domi
cilio 'eleitoral no districto municipal de São Chris-
tovão. (Qualificação requerida.) 

Augusto Alves "Ferreira ,(1:103), filho de José Alves' 
Ferreira « de Amioma de' Jesus, nascido a 2 de fe
vereiro de 189S, no Districto Federal, residente á 
rua Saldanha da Gama, n. 34, operário, solteiro, 
errai domicílio eleitoral ao districto municipal da 
Engenho ISev©.. (Qualificação requerida.) 

Jayme Pereira de Souza, (1.104), -filho de Alexandre 
Pereira.'Souza e d e A'ida Luiza de Souza, nascido a 
27 de fevereiro de 1910, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Adail, a . 21, Bomsuccesso,..comrner-
isio, solteira, eom domic-ilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida, n . 395, 1,2a zona.) • : 

Béctedicto da Cruz Fonseca (1.105). filbo de Manoíri. 
Aurélio Fonseca e de Anna da Cruz Fonseca, nas
cido a 4 de abril de' 1916, no Estado do 
Amazonas, residente á rua Adail, n . -21,. Bomsus-
cesso, ,corQffl£rcio, solteiro, cqhí domicilio eleitora! 
no districto municipal de Engenho Novo. (Quali
ficação requerida, n . 303, 12 a zona.) 

'Milton Santiago de Farias (1.100), filbo de Joaquim 
Santiago Farias -e de Elvina Eenrique Farias, 
nascido em 10 de março de 1901, em' Carne tá, Es
tada Pará, residente á rua Bella, n.. 345, ope-
rajüo, -casado, com domicilio eleitoral no ""districto 
municipal de São Cbristovão. (Qualificação re-

• querida, 10 a zona.) 
José Augusto' Garcia de Souza (1.107), filho de Celso 

FlBreritinõ Henrique de Sousa, e de Emilia Garcia 
Henrique, nascido a 11 de maio de 18S6, em Cam
po Grande, Estado da Parahyba. residente á rua 
de São Clemente, 11. 168, casa XXX, ftmecionario 
ivabliee, casado, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de Engenho Sovo. (Qualificação r e 
querida, n . 5i ;0, 6 a zona.) • 

:Lai3'CkwrtinJjo (1.108), filho cio Dr. Francisco Eugênio 
Coutinho e de Adelia Caldas Coutinho, nascido a 
19 de maio de 1913, no Districto Federal", funccio
nario publico, solteiro, .com domicilio eleitoral no 
districto eleitoral de São CBristovãè. (Qualifica

ção requerida, B . E . 77., n . 317.) >7 
"Í.J92, Wlysses Augusto 4e Moura Lacerda (1.109), filho do 

Luiz Augusto T,. de Lacerda e de Laviaia Ottilia 
ue t"M. Lacerda, nascido a l i áe ©atubró de 4911!' 
no-Districto Federai, resideate á rua Vic-tor Mei-
-"oiies. 169, funccionario publico, solteiro, . com 
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1.102. 
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domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação "ex-officio", B. "E. 

,70.) 
' Lúiza Leite Carmclo" (1.HO), filha de Luiz Leite e 

de Judith de Oliveira Leite, nascida a 20 de se
tembro de 1905, na estação de Mendes, Estado do 
Rio de Janeiro, residente â rua Santa Amélia, 21, 
funccionario municipal, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Ghristovão 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 71.) 

Maria Fontoura Juracy de Oliveira (1.111), filha de 
.Francisco Manoel F . de Oliveira e de Aida Torres 
F . Oliveira, nascida a 29 de setembro de 1905, no 
Districto Federal, residente á rua 24 de Maio, 615, 
professora publica, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n . 233, 7 a 

.zona.) 
Eulina de Nazareth (T.112), filha de Ernestino Julia 

Nazareth e de Theodora A. Meireiles Nazareth, 
nascida a 23 de abril de 1887, no Districto F e 
deral, residente á travessa Dr. Araújo, 65, func
cionaria municipal, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Ghristovão. (Qualifi
cação "ex-officio", B . E . 74, n . 409.) 

Zilda Ribeiro de Lacerda - (1.113), filha de'Alfredo 
Carlos Ribeiro e dc Servia Drumond de M. Ribei
ro, nascida a 16 üe agosto de 1897, no-Districto 
Federal, residente â rua Santos Mello, 53, funccio
naria municipal, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação "ex-officio", B . E . 78, 7 a ' zona.) 

Dora Nordi Lima (1.114), filha de João Fiore Nordi 
e de Henriqueta Pinto Nordi, nascida a 11 de 
abril de 1900, em Campinas, Estado de São Pau
lo, residente á rua Bomfim, 149, funccionaria mu
nicipal, viuva, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação "ex-
officio". B. E. 74, 7 a zona.) 

Carolina Pereira Bastos (1.115), f i lha.de Victorino 
da Silva Pereira Bastos e de Carolina Pereira 
Bastos, nascida a 11 de outubro de 1903, no Dis
tricto Federal, residente' á rua Condessa Belmon
te, 53, funccionaria publica, casada, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, de 
20-8-34.) . 

Ismael Ribeiro da - Silveira .Pinto (1.116), filho de 
José Francisco da Slveira Pinto e de Bernardet-
te Ribeiro Silva Porto, nascido a 19 de abril de 
1904, no Districto Federal, residente á travessa 
S. Luiz Gonzaga, 2, militar, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Transferencia de titulo n. 632, de Re-

• zencle, Estado do Rio de Janeiro.) 
Plinio Brilhante de Albuquerque (1.117), filho de 

Emilio Brilhante Albuquerque e de Maria Lacer
da Brilhante, nascido a 15 de novembro de 1909, 
no Districto Federal, residente ã , rua Laboratório 
ri. 19, militar, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação "ex-officio", B . E . 70, de 1934, 10 a zona.) 

Oscar Maria de Godoy (1.118), filho de Jacinto Bru-
iio de'Godoy e de Carolina Moraes de Godoy, nas
cido a 26 de setembro de 1912, em' Marianna, Es
tado de Minas Geraes, residente á rua Licinio 
Cardoso, 221, pharmaceutico, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78", de 
1934. da 10 a zona.) 

Manoel Peçanha Quintanilha (1.119), filho de Júlio 
Pinto Peçanha e de Ottilià de Barcellos Quinta
nilha, nascido a 6 de junho de 1905, em Campos, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Licinio 
Cardoso, 155, pharmaceutico, solteiro, eom domi
cilio eleitoral no districto municipal dè Engenho 

^ Novo. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, de 

1934, da 10 a zona.) 
Emilia Marcellina Costa Valle (1.12.0)-, filha de Fer

nando Costa e de Laura Pétronilha Costa, nascida 
a 6 de abril de 1905, no Districto Federal, resi
dente á rua Sergipe, 21, funccionaria publica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio", 

. B . E . 70, de 1934, da 7 a zona.). 

1.104. Innocencio José da Silva (1.121), filho de Innocencio 
Antônio da Silva e de Isabel Costa da Silva, nas
cido a 15 de junho de 1912, no Districto Federal 
residente á m a General Bruce, 105, c. 4, func
cionario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Qua
lificação ex officio, B. E. 70, de 1934, da, 7 a 

zona.) 
1 .105. 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, 
residente á avenida Pedro Ivo n. 250, funccio
nario publico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Qua
lificação ex officio, B. E. 70. de 1934, da '. 
zona.) 

1 .106. Antônio de Araújo Lima (1.123), filho de Daniel 
de Araújo Lima e de Minervina Maria da Con- • 
ceição, nascido a 28 de setembro de 1902, em 

•Petropoíis, Esta do Rio de Janeiio, residente á 
rua 44, n. 30, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal dc São Christo
vão. (Qualificação ex officio, B. E. 72, de 1933, 
sob n. 28.860 da I a zona, ant ig i . ) 

1 .107. Armindo Assumpção (1.124), filho de Claudino 
Luiz de Assumpção e de Emilia Pinto de As
sumpção, nascido a 28 de maio de 1869, no Dis
tricto Federal, residente á rua General Belfort 
n. 95, funccionario publico, v imo, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação ex officio, • B. E. 75, de 
1934, da I a zona.) 

1.108. Hélio.Odilon de Britto (1.125), filho de Elpidiii 
•Britto e de Francisca Odilon Bruto, nascido a 
11 de outubro de 1913, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Coronel Brandão n. 14, operário, 
solteiro, com domicilio eleitjrai no districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação ex 
officio, B. E. 70, de 1934, da I a zona. ) . 

1.109: José 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 dis
tricto Federal, residente à rua Estacio de Sá 
11. 75 A, casa 4, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação ex officio, B. E. 70,- de 1934, 
da I a zona.) 

1.110,, Waldyr Francisco Barbosa (1.127), filho de Oscai 
Francisco Barbosa e de Adriana Oliveira Bar
bosa, nascido a 12 de janei r i de 1916, residente 
á rua Conde Porto Alegre n. 39, aprendiz, sol-, 
teiro, com* domicilio eleitoral no districto mu
nicipal 1 de Engenho Novo. (Qualificação ex of
ficio, B. E. 70, de 1934, da I a zona.) 

1.111. José Venino de Souza (1.128), filho de João Sabint 
de Souza e de Jóvina da Silva, nascido a 17 de 
dezembro de 1912, em Laguna, Estado de Santa 
Catharina,, residente á rua 24 de Maio n. 279, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação ex officio, B. E. 70, de 19.34, da I a zona.) 

,1.112. Adriano da Silva Júnior (1.Í29), filho de Adriano 
da Silva e de Maria da Silva, nascido a 21 de 
outubro de 1885, no Districto Federal, residen
te â rua Dona Elisa n. 22, militar, viuvo, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificação ex officio, B. E. 
de 1934, da 7 a zona.) 

1 .113, 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, residente á 
rua Senador Furtado n. 30, militar, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto munieipnl 
de São Christovão. (Qualificação B. E. 67, dc 
1934, da 7 a zona.) 

1 .114. Haydeé da Conceição Velho (1.131), filho.de Antô
nio José Velho e de Elvira Coelho da Conceição 
Velho, nascida a 4 de novembro de 1911, no 

.Districto Federal, residente â rua Ceará n. 9, 
funccionaria publica, solteira, com domicilio 
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eleitoral no districto municipal de Engvrilc» 
NOTO. {Qualificação requerida B. .E, Si.). 

1.115, Marcos da Silva Pereira (1.132), filho de Miguel 
dos Santos Pereira e de , Maria Cio ti Ides da 1.127, 
ConceáSão, nascido a 13" de maio de .1893, em 
São Salvador,' Estado da Bahia, residente á rua 
Riachuelo n. 340,, sargento da Armada, viuvo, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de ;S3q„ Christovão. (Quallfieaçso ex officio, 
B. E . 75.) 

1.118,, Aniaury Baptilsta. Nunes (1.133), filho de Renato Í .128. 
Baptista Nunes e de GuilhPt-oiina Lopes Nunes, 
nascido a 2 de maio de 1912, no Districto Fe-

' deral. residente á rua Clavas Bevilacqua . nu 
mero 49, ' funccionario da Cairá Economia, 
solteiro, coin domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação ex v 

officio., B . lE. 69.) i ÍP.% 
1.117» Sariia Bluger Cl.1343, íilba de Luiz Koa tz -ede 

íoaníta Bluger. nascida a 1 da.,mata de 1914, Es
tada de Pernambuco, residente á rua , Eduardo 
fiamos n. âfi, íuneeianaria da Caixa Econômica, 
.solteira, oom domicilio eleitoral n .s districto mu
nicipal de. Engenho Movo.. {Qualificação ex of
ficio, B. E. 69:) . £.13.0. 

1.118., Zopbesamim da Silva Lima .(1,135), filho de José 
Joaquim Lima e de Balbina Eibeiro ,da Silva 
JLiBia, nascido a. 12 de julho de 1904, em Maceió, 
de Alagoas, residente ã rua Dr. Bulhões,' n . 119, 
jornalista, casado, com domicilio, eleitoral rio dis
tricto municipal de Engenho.Novo. {Qualificação iAVi. 
requerida.) , • ' 

i . 1Í9. Darey Fausto de Souza • ,(1.136), filho de Álvaro 
"Fausto de Souza e de -Cecília Faria Fausto de 
Souza, nascido a 3 de maio de 1916, no Districto 
Federal, residente.á rua 24 de Maio, n . 63, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral-no distr i- 1.132,. 
cto municipal de Engenho Novo. (Qualificação re-

, querida.) -
i.HBp»' Augusto Calbeiros (1.1.37), filho de Euclydes GaJbei-

ros e de Lourença Galheims, nascido a 5 de acosto 
de 1891, cm Maceió, Estado : de. Alagoas, residente 
á rua Bella, n, 224, aetor,, solteiro, com domicilio 
eleitoral no .districto municipal de São Christ-o- J .133. 
vão- (Qualificação requerida.) 

IAM. Jesus Lima (1.338), filho de Antônio Augusto de Li 
ma e de Maria Padilha de Lima, nascido a 23 de 
Julho de 1912, em Espera Feliz, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Paulo Fernandes, n . 15, 
ferrorãario, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São -Christovão. (Qualifi- 1.134. 
cação requerida.) • 

1.122:. Antoni© dos Reis Soares (1.139), filbo de Antônio doà' 
Reis .Soar.es « de Maria Mathilde Soares, nascido a. 

.23 de fevereiro de 1897, no Districto Federal, r e 
sidente á rua 7 de Março, n . 21, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 1 ,135. 
Engenho Navo. (Qualificação "ex-officio", B. 13. 
77, n . 1.117.) 

.1.123, Francisco Veiga (1.140), filho de José Veiga e de 
l iar ia Rita da Conceição, nascido a 17 de junho de 
1'9O0, no Districto Federal, residente á Estrada do 
Macaco, sem numero, lavrador, solteiro, eom do
micilio eleitoral no distrieto municipal de En- 1,136, 
genho Novo,. (Qualificação "ex-officio", B. E. 77, ' ' 
n.. 1.255.) 

Í .124 . Enriydes Cardozo (1.141), filho de -Tose -Cardozo dos 
Santos e de Izabel Cardozo, nascido a 20 de agosto 
de 1915, no Districto Federal, residente á Estrada 
do Engenho Novo, sem numero, lavrador, soM-ei-ro, 
com domicilio eleitoral no districto 'municipal dc 1.137. 
Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio", B . E. 

' 77, n . 1.166.) 
.'3,112-5;. .Abrão Maluek ;(1.1.42), filho de Sa-lkn Atorão Maluek e 

de Salomé Maluck, naseido a 11 de .setembro de 
4911, no Distrieto Federal, ©oramereio,- _ solteiro, 
.com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo^ (Qualificação requerida.) 1.138, 

I..T26. Álvaro Píuto Figueiredo Í1..1-43), filho de Abilio • ' — 
. Pinto Figueiredo e de.-Clotilde Figueiredo, nascido 

,a 11 de dezembro de i :M4, no Distrieto Federal, 
residente fi rua Cardoso Moraes, n. 111, lavrador, 

solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu- , 
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-offi
cio", B . E . 77, n.. 1.243.) 

Humberto de Oliveira (1.144), filho .de Francisco de • 
Oliveira- e de Eletoioa Vieira, de Oliveira, nascido 
a 16 de setembro de 1903, no Estado de Minas Ge
raes, residente á Estrada do Matlo Alto, sem n u 
mero, lavrador,-solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo. (Quali
ficação' "ex-officio", B . E. 77, n. 1.108.) 

Alberto Nunes da Silva (1.145), filha de João Antô
nio de Oliveira.e Silva e de Maria de Oliveira e 
Silva, nascido a 2.2 de março de 1882, no Estacio 
de Minas Geraes, residente á rua Miranda e Brito, 
n, 21, estivador, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo. (Quali
ficação "ex-officio", B. E. 71.) 

Annibal Bourbon Grahand (1.146), filho de Antônio 
Graband e de Ambrosina Graband, nascido a 5 cie 
maio'-de 1870, no Districto Federa), residente a 
rua Dona Romana, n. 27 operário, casado," 
eom domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio", B . E. 
78, n . 479.) 

José Moutinho.Maia (1.147), filho de Manoel Moufi-
nho Maia e de Judith de Almeida Maia, nascido a 
15 de oiaio de 1912, no Districto'Federal, residente 
ã rua Miranda de Brito, n. 119, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de-
Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

Evaldo Herges (1.1-48}, filho de Peiro Hergcs e de 
Maria da .Silva Rodrigues, nascido a 28 de setem
bro de 1893, no Estado do Rio de Janeiro, residente; 
á rua Visconde de Itaúna, n. 523, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

Alice Machado Bezerra (1.149), filha de Henrique dos 
Santos Bezerra e de Generosa Machado Bezerra;, 
nascida a 10 de abril de 1901, em Rio Bonito, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Bella, nu- , 
•mero 226, dactylographa, solteira, com domicilio 
eleitoral no. districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida.) 

Bartbon de Avellar Suzano í 1.150), filbo de- Ben
jamin Marques Suzano e de Regina de Avellar Su 
zano, nascido a 20 de setembro de 1909, no Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua B a r â o d e Mes
quita, n . 909,, operário, casado, com domieilio 

- eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) 

fttaiwel Pereira (1.151), filho de José Pereira Frade o 
de Amada Pereira de Jesus, nascido a 17 de 
agosto de 1900, na Capital Fede:ai, residente á 
rua Tuyuty n. 122, operário, solteiro, eom domi
cilio eleitoral no districto muainpa l de São 
Cbristovão. (Qualificação ex ojfveio. B. E. 79.J 

Manoel Teixeira Martins (1.152;, filho de Antônio' 
José Martins e de Maria Teixeira Martins, nas
cido a 7 de abril de 1882, em Faltar, Portugal, 
residente á avenida Rio Branco n 117, 3° andar, 
medico, casado, com' domicilio eleitoral no dis
tricto municipal dov Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida.) 

Adelino de Sá Pereira (1.153), filho de Manoel 
Cândido de Sá Pereira e de Isolina de Sá Pereira, 
nascido a 24 de dezembro de 1910, no Districto 
Federal, residente á rua Figueira n. 26, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no • dis
tricto. municipal de São Christovão. (Qualifica
ção requerida.) 

Angelina Martins Nunes (1.154), filha de Damas 
Nunes e de Maria Martins Nanei, nascida a 10 
de marco de 1915, no Districto Federal, resi
dente á rua José dos Reis n. 728, operaria, sol
teira, com domicilio eleitoral n-j districto mu
nicipal de Engenho Nova. tQuauficaelo ex of-
!icu>, B. E. 78, n. 476.) 

Antônio Gonçalves (1.155), filhe de Luiz Gonçal
ves e de Encaraaeão Gonçalves,, nascido a 24 de 
agosto de 1911, no Distrieto Federal, residente 
á estrada d,a Pedra n. 853, lavrador, solteiro, 
com domicilio- eleitoral no flistricta municipal 
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de Engenho 3íovo. (Qualificaçío eas officio, B. .__ 
77. rs. 4.9Ô5.V 

GeorgeMe Moreira Pacheco- U. iMli , filha de José 1.15©.. 
Moreira Pacheco e de Cordotína Moreira, nasci
da a 11 de agosto de 1895,. no' Districto Federal, 
residente á m a Francisco1 Manoel n. 17, Hygie-
H T S T A Dentaria, solteira, com domicilio eleitoral • 
no districto municipal de Engenho Novo. (Qua-
•íiíieação .requerida.) ' 

José Ferreira Vianna Filho (1.157), filho de Josó 4.151. 
Ferreira Vianna. e de- Dulce .Lyra ."Ferreira 
Vianna, nascido a 20i dc agosto de 4911, no Dis
trieto Federal, residente á roa Alzira Brandão 
n. .25, casa 26, commercio, solteiro, eom domici
lio' eleitoral no - distrieto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida.) 

Alfredo Pinto Soares (1.158),. filbo de Eduardo 1.152. 
Pinto Soares e de Maria Rosa Soares, naseido a 
23 de outubrq de 1889>, no Districto Federal, 
residente á rua Pereira Landim n. 88, operário, . 
casado, com domieilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Cbristovão. (Qualificação reque
r ida . ) 

Antenor Macedo (1.159), filho 0" Elvira Alves Pi
nheiro, nascido a 7 de fevereiro, de 1903. na Ca- 1.453, 
pitai Federal, residente: á rua César Zamo nu
mero 25, operário,, solteiro, com ãonríeilío elei
toral no districto municipal de S4© Christovão. 
(Qualificação requerida.) . • 

Adbemar Fernandes de Almeida (1.160), filho de 
Antônio Pinto de Almeida e de Fliza Fernandes 
de Almeida, nascido a 3 de> setembro de 1914, 1 .154. 
Estado-"do Rio de Janeiro, residente á estrada do 
Macaco s/n., lavrador, solteiro, • c.;m domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação ex offieia, B. E. 77, numero 
1.282.1 

Antônio Villardo (1.161), filho Je Ângelo Villardo 
a de P.hilomena Gantano, .nascido a 7 de -feve- -1.155'. 
reiro de 1893,, em Cosenza, Itália,, residente á , 
rua Senador Alencar n. 68, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de.São Christovão. (Qualificação requerida.) 

Emilia. Alves Suzano (1.162), filha de João Antu- • 
nes Alves e de Eugenia de Melio Alves, nascida, a 
25 de outubro de 1883, no Districto Federal,, re- • 
idente á rua Figueira n, 28, casa VI, modista, - 1,156. 
riuva, com domicilio eleitoral no districto mu

nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
r ida . ) 

Guilherme "Paulo Pereira (1-163), fiHio de Antônio 
Boaventura Pereira ©' de Deolinda de Oliveira 
Pereira, nascido a 20 de- março da 11)03, no Dis
tricto Federal, residente' â - roa Honorio n. 406, 
empregado municipal, casado, com domicilio Í.-I57. 
eleitoral no distrieto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida.) 

Cyro Sanarelli (1.164),, filbo de- Roque Sanareili e 
de, Amélia Arcori Sanarelli,. naseido a 7 de maio 
de 1908, Estado de- São Paulo, residente á estra
da do E . Novo. s/n,- lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal' de En - ' f . i s a . 
genho Novo. (Qualificação ex officio, B. E. 77, 
a. 1.082.) 

Manoel Freire (1.165), filho' de l u i z Freire e de 
Rosa. Freire, naseido a 30 de julho de 1.907, no 
Districto Federal, residente á. rua Barros- Bar
reto n. 34, lavrador, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 1 .153. 
(Qualificação ex officio, B. E. 77, n. 1.227.) 

Homero Baptista dos Santos (1.165}, filho de João 
Baptista dos Santos e de Henrii.foela Feios dos 
Santos, nascido a 1 de setembro de 1904, no 
Distrieto Federal, residente á rua- Torres Homem 
n. 13, lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no Distrieto municipal de-Engenho Novo. (Qua- Í .160. 
lifieação ex officio; B. E. 77, n. 1.268.) 

Manoel Bezerra Cavalcanti -(1 ..167), f i lbo .de João 
Bezerra Cavalcanti e de Maria Fraseisea da 
Conceição, naseido a 24 de agosto de 1913, no 
"Districto Federal, operário, solteiro, com domi
cilio eíeitoraT no .distr icto-municipal-de-Enge

nho Novo. (Qualificação» "ex-affieio)'-*.. B . B« 
78, n . 484.) 

Jasé Hermes Sampaio (1 .168), filho de Affonso Ra
mos de Aeeioli e íle Domingos Sampaio, nasci
do a 12 de julho de 1969, em Alagoinha, Estado 
dai Bahia, residente á r ua €5eQ®ral Bruce n . 2, 
alfaiate,. solteiro, eom-' domieilio eleitoral no 
districto municipal de Sãs Cbristovão. (Quali-
ficação requer ida . ) 

Beatriz Pereira (1.169), filha, de Manoel Francisco 
Pereira e de Eliza Partrosa Pereira; nascida a' 
29.de outubro de 189», no Distrieto Federal, 
residente á roa do Roeba B . 20, casa 8, modista, 
solteira, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Engenho Navo. (Qualificação rev 
t p u . T I D A . ) 

lianoei itamos Esteves Filho (1.179), filho de Ma
noel Ramos Esteves e de Clara Manias Silva E s -
teves, nascido a 10) de junba de 1914,-em Sa
pucaia, Estado do. Rio- de Janeiro, residente á 
roa. Licinio Cardoso' n-. 259-A, commercio, sol
teiro, cem domieilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Navo. (Qualificação re
querida. ) 

Luiz Figueiredo de- Araújo (4.174), filho de Ber-
nardino de Araújo e de Cbristina Figueiredo do 
Araojo, nascido a 28 de março de 1913, no Dis
tricto Federal, residente á rua São Cbristovão . 
n . 529, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requer ida . ) 

Jorge de Souza e Silva (1.172), filho de Leopoldo 
Lopes da Silva e de Venaneia de Souza e Silva, 

^ nascido a 14 de novembro de 1904», no Districto 
Federal, residente â Estrada da- Pedra sem nu
mero, lavrador, solteiro, com domieilio eleito
ral no distrieto municipal de Engenho Novo.. 
(Qualificação "ex-offteio". B . E . 77, n . 1.141.) 

Antônio Arístheu Pinto Botelho (4 .473),. filho db 
Ameliàno Pinto Botelho e de Luiza de Moraes 
Botelho, nascido a 3 de setembro de 1907, em 
Rosário, Cesíe, Estado de- Matto Grosso, r e s i 
dente á rua do Mattoso n , 80, militar, solteiro, 
eom 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 Wander
ley da Nobrega, -nascido a 14 de abril de 1909, 
en.» Patos, Estado c5a Parabyba, do Norte, res i 
dente á rua do Mattos» n . 80, militar, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Engenho Novo.. (Qualificação ' 'ex-officio", 

• B . E . 18, n . 9 . ) 
Henrique Berlandi de Frei tas (-1,175), filho de An

tônio Gaspar Firme e ele Cbristina Bernanda, 
nascido a. 29 de outubro de 18*1, no Districto 
Federal', residente á praça. Marechal Deodoro 
n . 207, com domicilia eleitoral no districto mu
nicipal de São Cbristovão. (Qualificação reque
rida .) 

Raymundo Gillet da Silva. (1.176), filho de Antônio 
Giffet da Silva e de fria Gillet da Silva, nascido 
a 7 de. setembro de 19-14, na Capital Federal, 
residente á rua Amparo» n , 96, commercio, sol
teiro, com domicílio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão., (Qualificação re
querida.) 

Francetina Guimarães'Villano (1.478), filha de An-, 
tonio Pereira Guimarães e de Florínda Guima
rães, nascida a 6. de março de 1903,, no Districto 
Federal, residente á: rua Parahyba n. 1'5-A, do
mestica, casada, com. domicilio eleitoral no «lis-
tricto. municipal de São Cbristovão. (Qualifi
cação requer ida. ) 

Manoel Pinheiro Silva (1.179), filho de José Pedro 
Pinheiro e de IzabeL Gomes Pinheiro, nascido a 
21 de abril de 1892, em Quixeramobim, Estado 
do Ceara,, residente á rua Conde Leopoláina nu 
mero 22, commercio solteiro, com; domieilio 
eleitoral no distrieto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requer ida . ) 
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,Tair de Campos Mello (1.180), filho de Manos5. Ani-
ceto de Mello e de Maria de Campos Mello, nas 
cido a 22 de setembro de 1912, no Estado de 
São Paulo, residente á rua Bento Gonçalves 
n. 46, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de 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 de 1907. no Estado do Rio de Janeiro, 
residente a Estrada da Pedra sem numero, la
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção requer ida . ) 

Manoel Alves Pinto (1.182), filho de Antônio Alves 
Pinto e d e Maria das Fontes, nascido a 12 de se
tembro de 1894, em Aveiro, Portugal, negocian
te, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação r e 
quer ida. ) 

Ary Ferre i ra Leubeek (1.183), filho de Jorge F e r 
reira Leubeck e de Thoiriazia da Cunha Leu-« 
beck, nascido a 18 de julho de 1912, no Dis t r i 
cto Federal, residente á ruá S. Januário n u m e 
ro 259, casa 4, commercio, solteiro, com domi
cilio* 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, nas
cido a 31 de julho de 1905, no Districto F e 
deral, residente á rua Belia n . 259, casa 16, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Quali
ficação requerida.) 

Francisco Corrêa da Costa (1.185), filho de Valerio 
Corrêa da Costa e de Juvencia Carolina da Cos
ta, nascido a 27 de junho de 1877, em Barra do 
Pirahy, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Camponeza n . 9, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação "ex-officio". B . E . 
79.) 

Amilcar de Campos Ribeiro (1.186), filho de Agos
tinho de Campos Ribeiro e de Anna Falcão de 
Campos Ribeiro, nascido a 5 de fcvere i rode 
4895, no Districto Federal, residente á Estrada 
de Guaratiba sem numero, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação "ex-officio". B . E . 97, n. 1.191.) 

Arthur Reiche (1.187), filho de Eugen Richarc 
e'de Regina Reich, nascido a 6 de julho de 1913,. 
na Bahia, residente á rua Anna Quintâo nume
ro 419, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação "ex-officio". B . E . 77.) 

Antônio Vicente da Silva (1.188), filho de Vicente 
Bispo da Silva e de Ermezinda Ursulina de Oli
veira, nascido a 19 de'agosto de 1911, em Ma
ceió, Estado de Alagoas, residente á" Estrada do 
Rio da Prata n . 1.219, lavrador, solteiro, com 
domicilio eleitoral • no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio". B , 
E . 77, n . 1.214.) 

Altiria Laranjeira (1.189), filha de Baldino José da 
Silva e de Maria José da Silva, nascida a 8 de 
outubro de 1904, no Estado de Minas Geraes, 
residente á rua das Dores n . 82, operaria, 
casada, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-
officio". B . E.- 78, n . 473.) 

Araken Neves de Souza (1.190), filho de Arthur 
Cior Neves de Souza e de Zulmira Etelvina Alei-
xo de Souza, nascido a 28 de agosto de 1910, no 

.. Districto Federal, residente á rua Villela Tava
res n . 282, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho No
vo . (Qualificação "ex-officio". B . E . 78, nu 
mero 449.) 

Augusto Vasques da Costa Júnior (1.191), filho^de 
Augusto Vasques da. Costa e de Clara da Silva . 
Costa, nascido a 9 de abril de 1892; no Districto 
Federal, residente á rua Paulo Araújo n . 111, 

commercio, casado, com domicilio eleitoral, no 
• districto municipal de Engenho Novo. (Quali

ficação requerida.) . \ , 
1.172. Luiz Olindo Soares (1.192), filho de Antônio F e r 

re i ra Soares e de Mercedes da Silva Soa-es, nas
cido a 5 de fevereiro de 1898, em Pelotas, Esta
do do Rio Grande do Sul, residente á rua Dona 
Anna Nery n . 112, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal do 
Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

1.173. Pedro Costa (1.193), filho de Manoel Costa e de 
Carolina Costa, nascido a 29 de novembro de 
1S93, no Districto Federal, residente á Estrada 
do Rio da Prata n . 57, lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio". B . ; 

E . 77, n , 1.247.) 
1.174. Napoleão Fernandes Roma (1.194), filho de Antô

nio Fernandes Roma e de Rosalina da Silva San
tos, nascido a 29 de outubro de 1914, no Distr i 
cto Federal, - residente á Estrada Rio São 
Paulo n . 253, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Engenha 

- Novo. (Qualificação "ex-officio". B . E . 77, n u 
mero 1.180.) 

1 .175; Nathanael Isidoro Nascimento (1.195), filho de Ma
noel Isidoro do Nascimento e de Benedicta Ma
ria do Nascimento, nascido a 8 de outubro dc 
1911, no Districto Federal, residente á Estrada 
Rio São Paulo n . 1.057, lavrador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação "jx-officio". B . : 

E . 77, n . 1.253 ) 
1.176. Nilo da Silva (1.190), filho de Laura Rosa da Silva. ' 

nascido a 2 de outubro de 1915. no Dislricto 
Federal, residente á Estrada Rio São Paulo n u 
mero 123, lavrador, solteiro. (Qualificação "ex-
officio". B . E . 77, n . - 1 . 1 8 1 . ) 

Í .177. Miguel Lopes Ferreira (1.197), filho de Bibiana 
Maria da Conceição, nascido a 14 de maio, de 
1910, no Estado do Rio de Janeiro, residente á 
Estrada do Macedo n. 917, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral, no districto municipal-
de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio". 
B . E . 77, n . 1.187.) 

79. Reclinio Pinto Amaral (81), filho de José Gomes cio 
Amaral e de Anna Pintu do Amaral nascicW a 5 
de junho de 1886, em Campos, Estado do Rio de 
Janeiro, residente, ã sua D. Francisca n. 112, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal rie Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida, n . 6.887, 8 a zona, antiga.) 

136. Agenor Azamor (138), filho de Agenor. Azamor c de 
Maria Augusta Azamor, naseido a 5 de fevereiro 
de 1904, no Districto Federal, residente á rua 
Bomsuccesso n . 127, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida.) 

187. Antônio Rodrigues Alves (189), filho ri? Antônio Ro
drigues Alves e de Evelgista da Costa Alves, nas
cido a 13 de março de 1901, na Capital Federal, 
residente á estrada ria Freguezia n . 85, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação re
querida.) 

235. Aurora SalfAnna (49), filha de Aurora França Soa
res, nascida a 5 de fevereiro dè 1895, no Estado 
do Rio,' residente á rua Almirante Mariath n. 32, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal cie São Christovão. (Qualifica
ção requerida.) 

303. Ludovico Pitta (307), filho de Luiz Alvares de Oli-
- veira Pitta e de Maria José de Oliveira Pitta, 

nascido a 14 de junho de 1874, no Estado de Mi
nas Geraes, residente á rua Dias da Cruz n. 191, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi-
ção requeriria.) \ . 

607. Alfredo Francisco de Oliveira (620), filho de P^uílino 
Francisco "de Oliveira e de Maria Ferreira de 
Oliveira e de Maria Ferreira de' Oliveira nasci
do a 13 de maio de 1904, no' Districto Federal, 
residente ã rua Cardoso de Moraes n . 115, ppe-
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1.487. 

1.189, 

1.19®. 

rarur» casado,, eo-ns domicilio eleitoral! no distri--
cto municipal de Engenha íhwt»» ^Qualificação 
requerida..) 

717 «./Álvaro Murie- (73.2), filho, da Abrisii Mtoiee de Lea
is laáéíai Moreira Murice,, nascido a 7 de janeiro de 1,. 186, 

' 4â§8, no Distraio Federal; residente á rua Lopes 
da C r u i - D . 113, medica,, casado, eom» domicilio 
eleitoral no distrieto muatieipaí cüe Engenho-
Novo. CQualiíieaçâo requer ida.} 

723. Augusta Majra- Í738-), fila» da Antenor de Oliveira 
Maírm e cie Lauri-nda Carrèa, d e , Oliveira Mafra, 
naseMo a. 29 de agosto de? -tâflflf, nas Capital. F e 
deral, residente á- rua. Gancíicto Beníeío. n . 540,. 
casa YL sargento ref... asyiado, casado, com do
micilio eleitoral na çüstrictos , municipal de São 
Christovão.. CQuel-iíicae-ão réÉpi<&ridas.)) 

• i.76-2. .Fíancisc* Pereira «te Socza-, (1.798)}, filho de Flo-
renlíno Pereira de Souza a de Maria cie Lima 
Frei re Pereira de SpHza,. naseido a. 23 da maio 

. de 4884, no Estado de Pernambuco, residente á 
rua,- Victor Meireiles n . 46, commereio, casado, 
tem. domicilio eleitoral no- dás-triota municipal 
de Engenho -VeMa». (Qualificarão requer ida.) 

1.763. Pauto Marivald Azevedo Silva (t..799,>, filho de An
tônio: Miguel da.Azevedo Silva a da. Oíga Flora 
Marivalct q Silva, nascida a 3 de abril de 1905, 

. na Capital Federal, residente.- á rua Pinheiro 
fiuiniarües n . 30, casa I,. medico, solteiro-,, com domicilio 

,. • eleitoral no críâtricto municipal, de São Christo
vão!. (Qualificação-, requerida. > 

.•JLÍ78.. Manoel Alves Git í.1.19.8:), fiítai- de .JoséGit Alonga e 
dfe Catharina Alves-Leitão, nascida a 18 de maio 
de 48941,. no Estado do .Rio de-' Janeiro, residente 
& rua- João. Torqaato m. 14,. ía-vrádor,.casado, com 
domieilio eleitoral no distrieto-: municipal de En
genha Novo. (Qualificação ex-ajfficia•— "B. "E. 77, 
n . 4.248..)-

'Í.-179-. Miguel Roberto (1..-19Ô), filho- â» Pasçhaal Roberto a 
• de Maria Lcanbarde, nascida, a, l ã de setembro de 
ÍStffe no Estado de São Puado, residente á estrada 

, de Guaratyba sen»' numero,, lavrador, easado, com 
dQ-micildcii eleitoral no distrieto- leunicãpaí de En
genhe N w o . (Qualifk-ação exi-aifiéia — B . E . 77, 
n . .1.231.) - -

"i.iM. Manoel Joaauim Ifaufiabo (i.2âôl-, filho d© Manoel 
• iacamim Mou linha e. de Garmeíl». Kapnaet Maecei, 

naseido a. 12 de setembro, de: 49>15-, no Districto 
Federai,, residente- á estrada - da ©uitungo sem 
muinere, lavrador,- seSteko» eom dtontüeilio eleito
ral" mo distrieto iaa.mnicip.al de Engenho Novo. 
(Qualifi ie-açãó ext-offieia— B . E . 7i, n. 1.184.) 

ív.484. Maria Hortencia Masigre Nunes (Í.2C11), filha de Fer.-
aando- Manoel Nunes e- de- íteteneia. de Mattos 
•Maigre Munesi nascida á 3 dl® abril de 1914, no 
BisMcto. Federal, residente; ã rua. Beüa Vista nu
mero' 47, operaria, solteira, - eom damicilio elei
toral no. distrieto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação. ea.-offictá — B. E--.. 78-, n . 483-.) 

1.182. Mario Fonseca ('1.202), filho; de. Antomio Fonseca «ü 
de Marias Isabel cia Souza, nascia» aí 29> de maio de 
*S0af no Brstricta. Federal, residenÊerãestradá do 
Maita Alto sem- numero,; lavrador, casado, com 

" domieilio eleitoral no districto nrantcipal de E n ~ ' 
genbo Novo. (Qualificação. exUtffteio — B. E . 
77; :i. 1.129.) -'• 

3.M3-. Maneei Antunes Braga (1.203),-filhacie Manoel An
tunes e de Antonra Maria, nascidoi 'a 2 de março 

.'de: 4882, em PortngaP, residente-ai. estrada do Pao 
da Fome, sem numero,. lavrador, casado, com do-
Kftfeilio» eleitoral no districto; municipal de En -
genfto NOVo.. (QualificáçSai-ex-eftfo-í®—B. E . 
77, n . 1.186.) • : 

. í . f fs i . Luiz- Pereira do Nascimento (1.2QÍ), filho.de Osório 
Antônio, do Nascimento e dfe Euridãée Pereira 
Amparo,' nascido ;"a 16i. de ! 'julho- ' d e 19)42, no Es 
tado do Rio- de Janeiro-, residente; á estrada .do 
ííkr da Pedr-íi n . 67, Iavrado-p, saíteíro, com domi-' 
eiHe» eleitoral no districto mun-icipa1} de Engenho \ 
Kovó.. (Qualificação: ex-of'(ie>A)' — B . E . 77, nu-

.--fíf rnsi-o í .i3S, l . . 
f.íèS*. Eui-z.-da. Silva. Espíndola '(1.205), fffla de- Manoel Ès - . , 

tmêBkc. et 'de Lueilia da'Siiva! BSSEBT«tol'a, nascido 
• » 25 de setembro ele lã*5> HO» Bístrieto Federal, ; 

l . i y í . 

i.l9'4>. 

i.m. 

residente' á esteada d e Guaratyba n. 211, lavra
dor, solteiro» com. domicilio' eleitoral no ' districto 
municipal de Engenha» Novo.-. (Ouafificação ex-
offiaía — 77, a. 1.251.) 

José Leoneió de- Medeiros. Júnior (.1.2,06), filho de 
José Leoncio Medeiros e d e Leonor Borges de 
Medeiros-, nascido a 18 de março ãev 1908, no Es
tado-do Ria d e Janeiro, residente á. rua dos Ar
tistas n.- 45, casa 3, estivador c solteiro, com d o -

. micilio eleitoral n o districto municipal de E n 
genho Novo. (Qualificação. ex-QlJfiei& — B . E., 

- 71.) ' 
Josué Valença (1:207), filbo dê João Ribeiro Valença 

. e de Cecília Valença, nascido.- a 2.1 d e março de 
1940,, ern Macahé, Estado do- Rio de Janeiro, resi
dente á-estrada do Macaco, sem numero, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral n o districto m u 
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-of(i-
>ia — li-. E . 77, n . 1.278.) . 

Junino Teiseira deJJliveira (.1.208);, filho de Hyppo-
lito Teixeira e de Julia Teixeira,, nascido a 9 d e 
agosto- .de. 1.904, n o Estado da. Bahia, residente • á 
estrada do Macaco, sem numero,, lavrador, casa
da, com domicilio eleitoral noi districto municipal 

. de- Engenho Novo. (Qualificação éx-ofíicía — 
B . E . 77, n . 1.211.) :| 

José Ribeiro d a Fonseca Lima (1.209)., filho d e Joa-
CBiim Ribeu-o Lima e d e Antonia da Fonseca Lima, 
nascidoi a 3; de- março d e 1906-, no, Estado do Rio 
d e Janeiro, residente á, estrada Rio São Paulo n u 
mero 1.228, lavrador, solteiro, cora domicilio elei-i 
toral no. districto municipal d o Engenho Movo. 
'(Qualificação ex-oífieia — B. E . 77, n . 1.139. )| 

José Soarei da Rocha Filho (1.2.10), filho de José. 
Soares d a Rocha e de-, Adelaide; P.rasedes Rocha, 
nascido, a 4 de outubro d e 1914, na- Districto F e -

,deral. residente á. rua Lima, Barros n . 22, com«< 
mercio, solteiro, com domieilio eleitoral n o dis-« 
t r icto naünicipat d e São Christovão. (iQualificai-i 
ç;ã.o E e q k e r i d a . ) 

Peáxo.Jasê d a Freitas • (1.212),,. filbo de Agostinho 
'José de Freitas es* de Maria Carlotta Vieira, nascw 
da' 8' da dezembro d e 1904, no . Districto Federal, 1 

residente á- rua Mattoso a . 33; enfermeiro, casa-» 
d o , com domicilio eleitoral no districto munici
pal d e São Cbristovão^ (Qualificação requerida. >| 

Affonso. Dennlsi; (1.213-1, filho de- José Eonnici e- dé 
• Primitiva da. Fonseca Donníci. nascido a 21 de 

setembpo .d'e 1913. nô  Dis t rk ta Federal, residenta 
á rua Amazonas, n . 3.6. commercio, solteiro, com 
domicilia eleitoral no districto municipal de São 
Cbristovão:. tQualificacSo requer ida. ) -\ 

©anstantãra.da Hora (1.214),. filbo d e Manoel da, Hora 
é do Beatriz da Conceição, nascido a. 31 de de-
zembro dè 1912, no Districto Federal, residente 
& avenida Salvador de Sá n . 458, commercio, sol
teiro, eom damíeiiia: eleitoral no districto mun i 
cipal de Engenho Novo. (Qualificação reque-

. - r ida . ) ' . •'• ' • 
Elza Vieira (1 .2 íã ) , filha- de Affonso: Pedro Vieira 

e:- de Adelaide. Nunes Vieira, 'nascida a 28 de ja -
neiro : de 1898, em São Salvador, Estado da Bahia, 
residente á. rua. Escobar .n . 409', professora, sol
teira, com domicilio; eleitoral no> districto muni -
oijiar de São Christovão. (Qualificação requeri
da.) - * ' . . ' 

Manaelí Cláudio'Gomes (1.216):, filho da Qlintho; Ri-
be-iFO e de BÉamen Gomes de Souza, nascido a 4 ' 
de setembro de 4902, no Estado do, Rio de J a 
neiro,' residente á-ri ia Bella vú 22ir„ commercio, 
easado, com domicilio elei toralí no> districto mu
nicipal de Sãa Christovão., '(Qualificação reque
r ida.) - . 

Pedro Paulo-de Oliveira (1.247) „•-filho do Benedieta 
Hypbotitoi de Oliveira Júnior e de Juíieta Proen-
ga. dfe Oliveira, nascido a 29; de junho de 1904, no 
Diâteictò Federal, residenta & rua' Paes de An
drade n . .52,' commèrcios com domieildo eleitoral 
nó) districto municipal cie Engenho Novo. (Qua
lificação requerida.) ' . • 

oswaldo Morfiuseeíli (;lt.218>', filho, de "Lmz Martuseelíi 
e «te Rachel GaIi-xto>, nascido a i d!e março de 

no Distrieia Federâ-í, resielenüe á rua Hera-
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clito Graça n. 12, commercio., solteiro, com 'do-
>' micilio eleitoral-no districto municipal de Eri-

- - , genho Novo. (Qualificação requerida.) 
.1.198. Eugenia Bemardozzi (1.220), filha de João Achiles 

Bemardozzi e de Marcilia Bemardozzi, nascida a 
27 cie setembro de 1905, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Bella de São João n. 275, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida.) 

2.199, Antônio dos Santos Simões (4.221), filho de Antônio 
da Soledade Simões e de Ameba dos. Santos Si
mões, nascido 'a 13 de janeiro de 1913, no Dis
tricto Federal, residente á. estrada de Guaratyba 
n. 78, lavrador, solteiro, com. domicilio eleitoral 
no districto 'municipal -de Engenho Novo. (Qua
lificação ex-officio — B . E . 77, n . 1.098.) 

1.200,' Annibal- Alves',Ribeiro (1.222), ' filho de José Alves 
Ribeiro e de Benedicta' Ribeiro"da Moita, nascido 
a 7 de janeiro de 1914, no Districto Federal, r e 
sidente á estrada da Pedra, sem numero, lavra
dor, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. - (Qualificação ex-
officio ~ B. E . 77, n . 1.283.) 

1.-201. Antônio-Hobada Filho (1.223)', filho de Antônio Bo
bada e. de Marilha Setzpe, nascido a 2 de outubro 
de 1913, rio Estado de São Paulo, residente a es
trada do Norte n . 54, lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo.' (Qualificação ex-officio — B . E . 77, 
i i . 1.246.) 

'1.202.. Adelino Pereira Filho (1.224), filho de Adelino Pe
reira e de Joaquina dos Santos Pereira, nascido 
a 25 de janeiro de 1915, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Isotina n . 29 A,, lavrador, .solteiro, 
com domicilio eleitoral no dislricto municipal de 

• Engenho Novo. (Qualificação• ex-officio — B . E-
77, n . F.I84.) 

1.203. Antonjo dos Santos (1 .-225), filho de Serãphim dos 
Santos e de Belezarda Augusta Santos, nascido, a 
25 de maio de 1908,' no Districto Federal, resi
dente, á avenida New York n . 34, lavrador; sol
teiro, com domicilio*eleitòrah no districto munici
pal de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio —^ 

- • • • B . E . 77, n . 1.120.) 
1.204. Armando de Jesus (1.226), filho.de Manoel Eernardès 

de Jesus -e. de Albertina.de Assumpção'dc. Jesus,, 
nascido a 8 de julho de 1907, no Districto Fe
deral, residente á estrada do Norte n, 40, lavra
dor, casado, com domicilio eleitoral no districto" 
municipal de Engenho Novo-. (Qualificação ex~ 
officio — B.--E.-77, n . 1.212.) 

1.205. Àngenor Nogueira Machado (-2.227), filho de Josc) 
Joaquim Alves Machado e de Julia Nogueira Ma
chado, nascido a 20 de setembro de 1905, no 
Districto Federal, residente a rua. Vaz Toledo 
n... 30, operário;, solteiro, com domicilio eleitora! 
no districto municipal de Engenho Novo. (Qua

lificação ex-officio — B . E r 78; n . 477.) \ 
í . 2 0 3 . Armênia Sampaio Duarte (1.228), filha de Cypriano' 

Sampaio e de Adelina Sampaio, nascida a 20 de 
março de 1901, em Alagoas,'residente á rua Ge

neral* Pedra n : 188,'casa 3, operaria, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho* Novo. (Qualificação ex-officio — B . E . 
78, n., 451.) 

1.207. Adair Guilherme Pires - (1.229), filha dc Fel.iciano 
Guilherme Pires e de Mãriá d o Carmo Fernandes 
Pires, nascida a 2 de agosto de 1912, no Distrieto 
Federal, residente á rua Maria Antonia n . 74, 
operaria, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do. Engenho. Novo; (Qualificação 
ex-officio, B.E". 78, n . 454.) 

1.208. Antônio'.Pacheco. Diniz (1.230),; filho de Manoel Pa
checo Diniz e de Thereza Delpiiina Pacheco, nas
cido a 28 de setembro de 1907, no Districto Fe
deral, residente á ,rua Vaz Lobo n . 178, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto-mu
nicipal de Engenho Novo. • (Qualificação ex-offi
cio, B . E . 78, n . 448.) 

.1.209. Alcides -Neves Pereira (1.231), filho de Manoel- An
tônio Pereira e de Thereza -Joaquina cie .Martins 
Pereira, nascido a 26 dcniaio.dè- 1902, no Estado 

do Rio de Janeiro, residente â Estrada da Pedra 
s/n."-lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação ex-officiõ, B,'.E. 77, n . 1.089.) 

1.211, Luciana Lopes (1.232), filha de Guilherme Frede
rico Lopes e de Maria Salomé Guimarães Lopes, 
nascida a 4 dé setembro de 1909, no Districto F e 
deral, residente á rua S. João n . ' 12, funcciona
ria publica, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal do Engenho Novo. (Qualifi
cação ex-officio, B . E . 76, n . 100.) 

1.210. Aquelino Fernandes Roma (1.234), filho de Antônio 
Fernandes Roma e de Leonor Fernandes Roma, 
nascido a 26 de setembro de 1913, no Districto 
Federal, residente á estrada da Pedra s/n. lavra
dor, solteiro, com domicilio eleitoral' no districto 
municipal do Engenho Novo. (Qualificação ex-
officio, B . E . 77, n . 1.286.) ' 

1.212. "Álvaro dos Santos (1.235), filho de Lucinda dos San- , 
tos, nascido a 8 de agosto de 1913, no Districto 
Federal, residente á rua Maria Luiza n . 569, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i 
cto. municipal de Engenho .Novo. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 78, n . 474.) 

1.213, Aleclo Cordeiro (1.236), filho de José Cordeiro e de 
Maria Tavares Cordeiro, nascido a 23 de janeiro 
de 1913, no Districto Federal, residente á rus 
Vieira Ferre i ra-n; 63, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal do Enge
nho Novo.- (Qualificação requer ida . ) ' 

1.214. Nazareth Magalhães de Pinho (1.237), filho.de Do
mingos Passos de Pinho e de Eliza Pereira da 
Magalhães, nascido a 26 de julho de 1906, no 
Districto Federal, residente á rua Raul Barroso 
n . 77, casa 7, professor particular, solteiro, com 

- -domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho, Novo. (Qualificação requerida.) 

1,'215. Alaycle Vaseoncellos Seixa (1.238), filha de Irineu 
1 Rodrigues de Vaseoncellos e 'de Jacintha Torres 

' de Vaseoncellos, nascida a 17 de janeiro de 1922-, 
no Rio Grande: do Sul, residente á rua Peçanha 
da Silva n. 72, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) 

1.210. Alice Pereira da Costa Lima-(1.239),• filha de Pedro 
Pereira da Costa Lima e de Alexandrina Fer re i 
ra da Costa Lima, nascida a 19 do. outubro de 
1884, no Districto Federal, residente á rua Lins 
Vaseoncellos n . 72, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de En~ 
genho Novo. (Qualificação requerida.) 

1.217. Antenor Luiz Fernandes (1.240), filho de Martinho 
Luiz Fernandes e de Ceciíiana Fernandes, n a s - ' 
bido a 10 de setembro de 1399,- no Districto F e 
deral, residente á rua 'Gonzaga, Duque n. 99, la
vrador, casado, com domicilio eleitoral n o - d i s 
tricto municipal do Engenho Novo.-. (Qualifica
ção ex-officio, B . E . 77, n . 1.123.) 

1.218. Walter Antunes da Silva (1.241), filho de Frederico 
Jesuino da Silva e de Olivia Antunes da Silva, 
nascido a 21 de março de 1909, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Vieira Ferreira n u 
mero 204, lavrador, solteiro, com domicilio elei-

- toral no. districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 77, n . 1.104.) . 

1.219„ Victor" Vedovi (1.242),--filho de Mareilio Vedovi e 
de Amélia Abreu Vedovi, nascido- a 16 dc setem
bro de 1907, no Estado do Rio de Janeiro, r e s i 
dente á estrada do Porto n . 1.326,. lavrador, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni-

.. - cipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, 
B . E . 77, n . 1.111.) 

.1.220. Jandyra Ferraz do Alencar Araripe (1.243), filha 
de Antônio Jayme de Alencar Araripe Filho e de 
Ursula Antunes Ferraz de "Alencar, nascida a 8 de 
março de 1902, no Districto Federal, residente. 
í rua Dias da Cruz n . 174, domestica,, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

1 . 221 . Lourdes Leite Cerqueira (.1.24,4); filha de José-.£er-
• - queira e de Deolinda Leite Cerqueira, nascida a 

12 de-março de 1910, no Disirictq. Federal, res'5 

dente' á rua Mojú n. 10, professora de piano, se 

http://filho.de
http://Albertina.de
http://filho.de


Quarta-feira 19 ROÍFTIM FT.FTTORAR; Sefemhrn' flé 1H34 3717 

teira, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de, Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

1.222. Leopoldina Linhares de Souza (1.2-45), filha de José 
Machado Linhares e dc JMaria Alexandrina Bor
ges, nascida no Districto Federal, residente á rua _ 
Martins Lage n. 16,. domestica, casada, c o m d o - _ 
micilio,eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida.) 

1.223. Sebastião Marques de Oliveira (1.246), filho de Al
berto Marques de Oliveira e de Hermengarda 
Marques.de Oliveira, nascido a 11. de dezembro 

, de 1914, no Districto Federal, residente á rua 
Lins de Vaseoncellos n . 593, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, Boletim 
Eleitoral 78, n . 492.) 

1.224. Romeu Alves Garcia (1.247), fill. J de Manoel Alves 
Garcia e dc Olivia Alves Gareia, nascido a 20 de 
março de 1899, no Districto Federal; -residente á 
rua Baroneza do Engenho Novo n . 68, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho' Novo. (Qualificação ex-offi
cio, B . E . 78, n . 495.) 

1.225. Rosa de Barros Araújo (1.248), filha de Augusto de 
Barros Rangel e de Anidia da Costa Rangel, nas
cida a 11 de outubro de 1909, no Districto F e 
deral, residente á travessa S. José n . 24, opera-
,ria, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal do Engenho Novo. (Qualificação ex-
officio, B . E . 78, n . 497.) 

,1.226. João Maria Ávila Filho (1.249),, filho do João Maria 
Ávila fi de Laura Brasil Ávila, nascido a 14 de 
março de 1915, no Districto Federal, residente á, 
rua Abilio Figueiredo n . 27, commercio,-soltei
ro, com domicilio eleitoral no ̂ districto munici
pal de S. Christovão. (Qualificação requerida.) ' 

.1.227. Alberto da Costa Nunes (1.250), filho de Francisco 
da Costa Nunes c de Euridice Lemos de Menezes, 
nascido a 3 de maio de 1907, no Districto Federal, 
residente á rua S. Christovão n. 75, funccionario 

• publico, casado, com domicilio eleitoral no dis t r i 
cto municipal de S. Christovão. (Qualificação 
requerida.) 

-1.-228. Amadeu de Carvalho (1.252), filho de Joaquim Ma
ria Nogueira de Carvalho e de Maria da Concei-

. ção Marques de Carvalho, nascido a 10 de janei
ro de 1902, no Estado do Rio de Janeiro, residen-. 
te á rua Pernambuco n . 118, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de> 
Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

1.229. Antônio de Almeida (1.253), filho de Manoel Pacheco 
de Almeida e de Amélia Cândida de Almeida, nas
cido a 24 de dezembro de 1892, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Maria Luiza n . 128, 1,242. 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral uo . 
districto -municipal do Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida.) . 

1.230. José Loureiro (1.254), filho de Manoel Loureiro 
Barroca e de Riearda Maria dc Campos, nascido a 
15: de. abril de 1905, no Districto Federal, resi
dente á rua Benedicto Ottoni- n . 19, pintor, ca-

• sado, com domicilio eleitoral no districto muni-
sipal de S. Christovão. (Qualificação requerida;) 

1.231. .,ntonio Affonso Rodrigues (1.255)-, filho de Manoel 
< • Affonso Rodrigues e de Jesuina do Carmo Rodri

gues, nascido a 30 de janeiro de 1894, no Dis
tricto Federal, residente á rua Progresso n . 12, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto-municipal de S. Christovão. (Qualificação 
requerida.) 

1.232. Horacio Rosa (1.256), filho de Manoel José da Rosa 
• e de Emilia de Oliveira Rosa, nascido a 4_de abril 

de 1897, em Santos, Estado de S. Paulo, residente 
á rua Newton Prado n . 29, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

1.233. Maria de Lourdes Pinto Dias (1.257), filha de João 
Rodrigues Dias e de Maria Paula Pinto Dias, nas
cida a-2 de marco de 1912, no DisUiclo-Federal, 
residente á rua Theodoro da Silva-n. 433, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral' no distr i -
«to municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida.) 

í.ZVi.' í^clio Braga Caldeira (1.258), filbo de Fausto Leito 

Caldeira e de Adolina Braga Caldeira, nascido a 
_ ' 10 do junho de 1913, no Districto Fedei^al, resi

dente á rua João Torquato, n; 211, jornalista, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
r ida.) 

1.235. Maria Emilia Bastos da Silva (1.259), filha dc Car
los Arthur da Costa Bastos e dc Maria da Assum-

• pção de Carvalho Bastos, nascida a 24 dc abril da 
1895, no Districto Federal, residente á-rua Bella 
Vista n . 19, domestica, casada, com domicilio elei
toral nó districto municipal do Engenho Novo, 
(Qualificação requerida.) 

1.236. Maria Auxiliadora Dias Campos (1.260), filha de 
José Rodrigues Dias e de Maria Paula Pinto Dias, 
nascida a 8 de junho de. 1910, no Districto Fe
deral, residente á rua Theodoro da Silva n . 433, 
domestica,' casada, com domicilio eleitoral no 
.districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida.) 

,1.237. Hemeterib Custodio de Azevedo (1.261), filho do 
José Custodio, do Azevedo e de Parcivia Cândida 
de Azevedo, nascido a 3 de março de 1892, no Es
tado de[ Minas Geraes, residente á rua Inhaúma 
n . 156; operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Qua
lificação requerida.) 

1.238. Theotonio José dos Reis (1.262), filho de José An
tônio dos Reis e de Maria Joanna Reis, nascido >i 
8 de dezembro de 1875, em Portugal, residente & 
rua do Monte n . 20, proprietário, c a s a d o , c o m 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

1.239. Oscar de Souza Coelho (1.263), filho de Adão de 
Souza Coelho e de Guilhêrmina de Souza, nasci
do a 18 de maio de 1902, no-Distrieto Federal, 
residente á rua Aristides Lobo n . 189, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação, re
querida.) 

1.240.- Newton Girão Lins Wanderley (1.264), .filho da 
Francisco Mamede Lins Wanderley e de Sabina 
Girão Wanderley, naseido a 28 de agosto de 1913, 
nâ Capital Federal, residente á rua José Cleinenta 
n . 29, contador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São. Christovão. (Qua
lificação requerida.) 

1:2I1.. José Pereira do Souza (1.266), filho de Manoel Go-
. mes de Souza e de Honorina Maria de Souza, nas

cido a 24 de junho de 1905, no Estado do Ceará, 
residente á rua Peçanha da Silva n . 106, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
muniicpal de São 'Christovão. (Qualificação r e 
querida.) • • 

Trone 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 Federai, r e 
sidente, á rua 24 de Maio n. 552, domestica, sol
teira,, com domicilio eleitoral no- dislricto muni
cipal "de Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

1.243. João Alexandre Pereira (1.208), filho de José Ale
xandre Pereira e de Maria Thereza Pereira, nas
cido a 23 de dezembro dc 1899, no Dstricto Fe
deral, residente á rua Theodoro da.Silva n. 433, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral uo 
districto municipal de Engenho No.vo. (Qualifi
cação requerida.) 

1.244. Ângelo Agostinho Salles (1.269), filho de Francisco 
Salles e de' Maria Armoquina, nascido a-5 de ja
neiro dc 1890; em Itaporanga, Estado de Sergi
pe, residente á rua Conde de Leopoldina n . 22, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no' dis
tricto municipal de São Christovão". (Qualifica
ção requerida.) -

1.269'. Pedro Diz Rios Júnior (1.294), filho de Pedro Diz 
Rios e de Stella de Souza, nascido a 19 de dezem
bro de 1914, no Districto Federal, residente á rua 
Jacintho n . 81, commercio, solteiro, com domici
lio e le i tora lno districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida. B . E. n . 740, 
1 1 a zona.) 

1.270. Yole Fernandes de Moura ( 1 . 2 9 5 ) f i l h o de Antônio 
Fernandes de Moura e de Amélia Henriqueta P . 
de Moura, nascido a 24 de outubro de 1912, no 
Dislricto Federal.-residente ã rua Souto Carva-
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lho n . 49, funccionario da Corhmissão de Com
pras, solteiro,, com domicilio eleitoral no distr i 
cto- municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida. B . E . n . 749, 10 a zona.) 

1.271. Manoel Fonseca-Garcia (1.296),.filho de 'Antônio P . 
Fontes Garcia e de Cândida Fonseca Garcia, nas
cido a 29 de fevereiro de 1911, no Districto Fe-- " 1.254. 
deral, residente á rua São Pedro n . 238, estudanr 
te, solteiro, com' domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação r e 
querida. B . E . n . 209,-'3 a. zona-.) 

1.272. Miguel da Conceição Loureiro (1.297), filho de An- . 
tonio João L . Pilho e de Deolinda Conceição Lou
reiro,, nascido a 5 de agosto.de 1893, em-Mendes, 1.255, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua S. Ja 
nuário n . 285, guarda-livros, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de S. Chris
tovão. (Qualificação-requerida. B . E . n . 237, 
10 a zona.) - , 

1.273. 'José Sidynei Nunes (1.298), filho de Erminda àos 
Santos, nascido a 13 de outubro de 1904,- no Dis- 1.256. 
tricto Federal, residente á rua Saldanha da Ga
ma n. 34, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida. B . E . n . 557, 12 a zona.)' 

1.274. Henrique Alfredo Bailly (1.299), filho de Evaristo 
• Bailly e de Claire Brigest, nascido a 13 de setem

bro de 1900, no Districto Federal-, residente á rua 
Chichorro n . 25, lavrador, casado, com. domicilio 1.258 
eleitoral no districto municipal de Engenho No
vo. (Qualificação ex-officio. B . E . 77, n . 1.265.)i 

.1.245. Luiz Martins. Penha (1.270), filho de Luiz José Mon
teiro Penha e de Bemvinda de Oliveira Martins 
Penha, nascido a 18 de julho de 1902, na Capital " % 
Federal, residente á rua Fagueiras Lima n. 35, 
militar, I o sargento, solteiro/ com domicilio elei- 1.257. 
toral no dislricto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação ex officio). 

1.246. André Alves dos Santos (1.271), filho de Manoel'Al-
. ves dos Santos e de Carolina Amancia dos Santos, 

nascido a 10 de setembro de 1891, no Districto F e 
deral, residente .á- rua Caridade n. 54, operário, 
casado, com domicilio eleitoral-no districto muni- 1.259, 
cipal de São Ghristovão. (Qualificação ex officio.)\ 

1.247. Aydano de Faria (1.272), filho de Paulo de Faria e 
de Rita Torres de Faria, nascido a 4 de setembro 
de 1896, no Districto Federal, residente á rua Se
nador Nabuco n. 110. official de Marinha, casado, • 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

/Engenho Novo.- (Transferencia.) • 1.260, 
1.248. Avelino Cardoso Aranda (1.273), filho de Bethurbio 

Cardoso Aranda e de Elisa Bastos, nascido a 10 de 
março de 1916, em Nictheroy, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á r u a Sinimbú n . 88, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de S.' Ghristovão. (Qualificação ex of
ficio.) . ' 1.261, 

itoque José Barbosa (1.274), filho de Bonifácio José 
Barbosa e de Constança Maria-,Barbosa, nascido a 
30 de setembro de 1897, em Belém, Estado do Pará, 
residente á rua Marquez de Caxias n. 27, operário,, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de S. Christovão. (Qualificação ex officio.)] 

Anayde de 'Mediua Cceli Ribeiro Moura (1.275), filha 1.262, 
de Francisco de Almeida Ribeiro e de Maria José 
de Medina Cosli Ribeiro, nascida a 16 de abril de 
1884, no- Districto Federal, - residente á rua São 
Francisco Xavier n. 768, professora, viuva, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dé En
genho Novo. (Qualificação ex officio.) 

1.25-1. Hilda Cunha Monteiro Meireiles (1.276), filha de 1.275. 
Pedro Sérgio da Cunha e de Henriqueta Coelho 
da Cunha, nascida a 22 de outubro de 1897, no 
Districto Federal, residente á rua do Mattoso nu
mero 256, casa 12, funccionaria publica, casada, -
com domicilio e le i tora lno districto municipal de 
S. Ghristovão. (Qualificação ex officio). 

1.252. Adelir Ferreira de Almeida e Albuquerque (1.277)', 
filha de Rancloipho Ferreira e de Palmyra- Gomes , 1.279, 
Ferreira, nascido a 30 de maio de 1899, em São 
Pedro d'Aldeiã, Estado do Rio, residente á rua -.-
Jardim n . 20, professora municipal, casada, com 

. domicilio eleitoral no districto municipal de E n 
genho Novo. (Qualificação ex officio.) 

1.253. Walter Rodrigues dos Santos (1.278), filho de José 

1.249. P. 

1.25U, 

Vicente Dias dos Santos e de Adelina Soares Ro
drigues dos Santos, nascido a 19 de junho de 
1913, no Districto Federal, residente á rua Dona 
Anna Nery n. 299, funccionario municipal, soltei
ro, com- domicilio eleitoral no distrieto municipal 1 

de Engenho Novo. (Qualificação ex officio.) 
Nemesia. Menescal Conde (1.279), filha de Antônio 

dos Santos Conde e de Otilia Menescal Conde, nas 
cida a 9 de agosto de 1910, em Território do Acre, 
Rio Branco, residente á rua S . Christovão numero 
518-A, funccionaria municipal, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação ex officio.) 

Olivia Bentes Leal (1.280), filha de Eugênio Severo 
Leal e de Esther Bentes Leal, nascida a 2 de se
tembro de 1906, iio Districto Federal, residente á. 
rua. Araújo Leitão n . 1 3 , funccionaria municipal, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Engenho Novo. _(Qualificação ex of
ficio.) 

Thereza de. Jesus Medeiros Albuquerque Assumpção 
(1.281), filha de • Joaquim José Campos Medeiros 

Albuquerque e de Philomena Anisia de Carvalho 
R. M, Albuquerque, nascida a 13 de outubro de 
1881, no Districto. Federal, residente, á rua Lopes 
Ferraz .n , 76, funccionaria municipal, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação ex officio.) 

Zenith Adelaide do Rego Barros (1.282), filha de 
Francisco Leopoldo do REGO Barros e de Adelaide 
Pinheiro do Rego Barros, nascida a 20 de fevereiro 
de 1910, no Districto Federal, residente á rua Co
ronel Cabrita n . 44, funccionaria municipal, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto munic-i-

- pai de São Christovão. (Qualificação ex officio.)] 
Oscar Joaquim da Cunha (1.283), „ filho de Ricardo 

Joaquim da Cunha e de Justina Julia Gilliberd da 
Cunha, nascido a 1 de novembro de 1881, no Dis
tricto Federal, residente á rua Anna Nery numero 
404, funccionario municipal, casado, com domici-* 
lio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação ex officio.) 

Laura Sylvia Mendes Pereira• (1.284), filha de Car
los Bernardino Mendes Pereira e de Laura Silva 
Mendes Pereira, nascida a 11 de setembro de-1901, 

! H O Districto Federal, residente Á rua Condessa 
Belmonte n. 115, funccionaria municipal, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação ex officio.) 

Josefa Rossi Magalhães (1.285), filha de Eduardo 
Magalhães e de Flalina America Rossi Magalhães, 
nascida a 16 de março de 1914, no Districto F e 
deral, residente á rua Souto Carvalho n. 04, func
cionaria municipal, solteira, com. domieilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação ex officio.) • 

Lourdes Reis Mentzingen (1.286), filha de Alexandre 
Mendes dos Reis e de -Maria Alexandrina Costa 
Reis, nascida a 23 de janeiro de 1902, no Districto 
Federal, residente á rua . Barão do Ubá n. 110, 
professora, casada,, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de S. Christovão.' (Qualificação. 
ex officio.) 

Ma ria* Carolina de Vaseoncellos (1.287), filha de José 
Joaquim da Costa Vaseoncellos e de- Maria Clara 
Joraes Vaseoncellos, nascida a 15 de maio de 1893, 
no Districto Federal, residente á rua Cardoso de 

' 'Moraes n. 218, funccionaria municipal,, viuva, 
com domicilio eleitoral no districto municipal -d« 
S..Ghristovão. (Qualificação ex officio.) 

José Gonçalves -Fundagem (1.300), filho de José G. 
Fundagem e de Francelino A. cie Souza, nascido 

^ a 21 de novembro de 1873, no Estado do. Rio. de 
Janeiro, residente á estrada do' Rio da Prata sem 
numero, lavrador, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo-. 
(Qualificação ex-officio. B . E . 77. n . 1.140, 14 a 

zona.) . • • 
Luiz Gonzaga Leite (1.304), filho de José R. Leito 
. • e de Julia Esberard Leite, nascido a 19 de setem

bro de 1888, em Campos, Estado do Rio, resicfcííi-
te á rua São Christovão n. 418, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de São Christovão. (Qualificação requeri
da. B . E, n . 2.022, 8 a zona.) 
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1.283. Sônia Tunniganzer (1.307), filha de Maurício Milar- 1.291. 
maclte de Esther Milarmadt, nascida a 1 de mar
co de 1907, na Rumania, residente á avenida Tho-
iné do Souza n. 141, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida. B . E . nu
mero 945, 3 a zona.) 

1.283. Waldemar Espíndola de Magalhães (1.309), filho de 1.299. 
Jorge M. cios Santos c de Carlota E . de Magalhães, 
nascido a 27 de fevereiro dc 1912, na Capital F é - -
deral, residente á rua Bahia n. 164, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal clc São Christovão. (Qualificação reque
rida. B . E. n.-1.116. 10 a zona.) 

1.281. José Archanjo da Silva (1 .'310), filho de Archanjo 1.295. 
José dos Santos e clc Mario P . da 'Conceição, nas 
ciclo a 26 dc junho de 1902, em Cararipé, Estado 
dc Alagoas, residente á rua São Januário n. 173, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Ghristovão. (Qualifica
ção requerida. B . E . n . 560, 10 a zona.) 

i.z»:>. Aristides Paes Brasil Filho (1.311), filho de Aristi- '1 .296. 
des Paes Brasil e de Zilinda Paes S. Brasil, nas
cido a 25 de abril de 1908, no"Districto Federal, 
residente á rua Bcrnardo.de Vaseoncellos n . 101, 
medico, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida. B . E. n. 1.538. 10 a zona.) 

1.286. Waldemar Baptista (1.312), filho de Manoel B. Mou- 1.297. 
rão e de Laura P . Nunes, nascido a 27 de dezem
bro do 1913, na Capital Federal, residente á praça 
da Tgrejinha n. 4, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida. B. E. nu
mero 1.085, 10 a zona.) 

1.287. Aristóteles da Cunha Guimarães (1.313), filho de 1.298. 
Gastão C. Guimarães e de Umbelina Guimarães, 
nascido a 1 de fevereiro de 1915, na Capital Fe
deral, residente &: avenida Gomes Freire n . 128, 
estudante, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Ghristovão. (Qualificação re
querida. B. E: n . 1.164, 10 a zona.) 

1.288. Dario Marques de Oliveira (1.314), filho de Horacio 1 .300. 
O. de Oliveira e do Anna C. Marques de Oliveira, 
nascido a 20 de agosto de 1895, no Estado de São 
Paulo, residente á rua Alegrete*n. 26, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal dc São Christovão. (Qualificação reque
rida. B . E . n. 449, 10 a zona.) . . ' . . 

1.289. Mauricio Patrone (1.315), .filho de Elias Patrone o 1 .301. 
de Maria A. Patrone, nascido a. 22 de setembro 
de 1907, na Capital Federal, residente á rua Es
cobar n . 29, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto "municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida. B . E . n . 450, 10 a 

-zona.) 
1.290. João Nery da Costa '(1.316), filho de Albertino Nery 1 .302. 

da Costa e de Julieta dos Santos Gosta, nascido a 
30 de julho de 1913, na Capital Federal, residente 
A rua Antunes Maciel n . 112, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão.. (Qualificação requerida. B . E . 
n . 745.) 

1.291. Celso Augusto de Azevedo Corrêa (1.317), .filho de 1 .303. 
Antônio da Silva Corrêa e de Lydia de Azevedo 
Corrêa, nascido a 27 de outubro de 1904, em Cam
pos, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua do 
Ouvidor n . 71, 3 o andar, commercio, solteiro, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificarão requerida. B . E . 
ii. 363.) 1.304. 

1.292. João Padiíha (1.318), filho de Rosa Preciosa da Con
ceição, nascido a 28 do dezembro de 1900, na Ca
pital Federal, residente á rua Benedicto .Ottoni 
numero 19, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Ghristo
vão. (Qualificação requerida. B . E . n . 697.) 

1.293. Orlando Rosa. Machado (1.319), filho de Domingos 1-305 
da Rosa Machado e de Maria Basilia Machado, 
nascido a 27 de maio.de 1914, no Districto F e 
deral, residente á rua Carlos Seidl n . 101, eom
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão, (Qualifica
ção requerida. B, E. n. 242. ' 

Francisco Bonelli (1.320), filho de Agostinho Bo-
nelli e de Dominga DorselU, nascido a 15 dc abril 
de 1915, no Districto Federal, commercio, sol
teiro, residente á rua Amazonas n . 36, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Cbristovão. (Qualificação requerida. B . E . nu
mero 1.506.) 

Sylvio Cecotto (1.325) filho, Cccotto Vitalc e de 
Maria Rosaria "Montoano Cecotto, nascido a 29 de 
novembro de 1901, no Dislricto Federal, residen
te á rua Cândido Benicio n. 624, opeiario, sol
teiro, com domicilio eleitoral uo'districto muni
cipal de São Chrislovão. (Qualificação requeri
da. B . E . n-. 445.) 

Martinha 'Gomes Costa (1.321), filha de llosalina 
Benta dos Santos, nascida a 18 de setembro do 
1888, no .Districto Federal, residente á rua F i 
gueira n . 26, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida. B . E . n . 086, 10 a 

zona.) 
Viriato Lúcio (1.322), filho de Horminio.A. L ú c i o , 

e de Maria A: Pereira Lúcio, nascido a 17 dí; 
agosto de 1915, no Districto Federal/ residente á 
rua S. Januário n . -256, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida. B . E . nu
mero 1.153, 10 a zona.) 

Adelino Lopes (1.323), filho dc Manoel Lopes e de 
Maria Rosa Lopes, nascido a 10 dc fevereiro de 
1915, no Districto Federal, residente â rua São 
Januário n . 275, operário, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de S. Chris
tovão. (Qualificação requerida. Bi E . n . 1.148, 
10 a zona.) 

Dagmar Gomes Costa (1.324), filha de Nourival C. 
Costa e de Martinha C. Costa, nascida a' 4 de abril 
de 1915, no Districto Federal, residente á rua F i 
gueira n . 26, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral 'no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida. B . E . n . 1.152, 
10 a zona.) 

Homero Henrique Pereira (1.326), filho de Faustlno 
II. Pereira e de Anna A. Vigier, nascido a 19 de 
junho de 1895, no Districto Federal, residente á 
rua G. Figueiredo n . 27, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida. B . E . nu
mero 1.950, 10 a zona.) 

José Oberlaender (1.327), filho de Pedro F . Ober-
laender e de Maria da Silva Oberlaender, nascido 
a 28 de junho de 1913, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Ribeiro Guimarães n . 53, estudan
te, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação re 
querida. B . E . n . 460, 8 a zona.) 

Francisco Tlelement Schneider (1.328), filho de 
Frederico A. Schneider e de Agnes Haje, nasndo 
a 25 do junho de 1894, em Santa Catharina, resi
dente á rua do Cattete n . 344, commercio, ousa
do, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Engenho Novo. (Qualificação requerida. 
B . E . n . 8.030, 2 a zona.; 

André Arraes (1.329), filho de Mario de Mendonça 
Arraes e • de .Oltilia Azambuja Mendonça Arraes, 
nascido a 30 de novembro de 1905, no Districto 
Federal, residente á rua Carvalho Alvim n . 171, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto muniicpal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida. B . E . n . 1.350.) 

José Alvarenga (1.330), filho de Martinho Alváren-
• ga e de Thereza Maria Alvarenga, nascido a 18 

de março de 1910, no Districto Federal, residen
te á Estrada do Matto Alto sern numero, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-offi
cio. B . E . n . 1.244.) 

JurUndyr de Castro Portilho (1.331), filho de Ful -
gencio Portilho- e de Ventina de Castro Portilho, 
nascido a 7 de outubro de 1912, em Villa de Pom
bos, Estado de Minas_Geraes, residente á rua Ba
rão de Itapagipe n . 59, casa 16, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo. (Qualificação requeri
da . B . E . 73 n . 644.) 
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Í.SM. Francisco Pinto da ©unha il,.3.3.2;), filho de Franeis-
•m do Carmo Pinte IP.er.eira e de JRosa da Cunha 
•pinto, -naseido a 3.1 de janeiro de 1870, em Ara-
saty, Estado do 'Ceara, residente à rua Haddock 
•Lobo n. 4®3, sacerdote catholico, solteiro, eom 
domieilio eleitoral no distrieto -mnnieipal de En - . 
genho Novo. (Qualificação requerida. B . E . 70, 
n . 283.)) 

i.m: Per.cino de VasBQnceMps P i t a íl.M$h filho de Pra
t e i e s Pereira Pitta e de 'eTJoIinda -Vaseoncellos 
Mtifca, nascido a '7 de F E V E R E I R O de 1,909, em 'Ala
goas,, residente â Estrada São Paulo n . 353, la
vrador, ..solteira, com domieilio 'eleitoral no dis-
ITRLEID •municipal de Engenho Novo. (Qualifica
rão ex-officio. B . E . 77, m. -:1 ;©784 

tJ3m, .Korivaü Pinto da Silva í i . 334 ) , filho de Affonso 
• Pinto <da Silva e de Aurora Soares da Silva, nas

cido ia -13 de julho de 1912, na Capital Federal, 
residente a travessa .da Soledade n . 22, commer-
tàa, «.atteiro, .eom áomicilio eleitoral "no districto 
municipal de São CbristovãQ. ;(Qualificação re-
.juerida,) 

* l„-SD®i. Z&mex&iB de Azevedo (Çl .3.35;,), filho de Hemeterio 
de Azevedo e .de Marla.de Mattos, nascido a 23 de 
setembro és 1913, na Capital Federal, residente á 
-esteada \do .'Porto ide .Inhaúma n . .156, - operário, 
solteira, iC&m domicilio el ei toral no districto mu-

. nicipal de São Cbristovão. ((Qualificação requeri-
da, B . E . n . 1.581.) 

1.31.0.. João Lopes da Costa 11,336), filho de Antônio L . 
•da Costa e de Maria das ©ores Costa, nassclcio a 
14 de fevereiro de 191.6, no Districto Federal, R E 
sidente à R U A do Itiacbuelo n , 374., estudante, 
.sslteiro, ©fim domicilio .eleitoral no districto mu
nicipal de S . 'Christovão. .(Qualificação req.ueri- . 
tia, B . E . n,. 741, 10 a Z O N A . ) 

•È,.MÍ, Rosa M.aas ,(.1.-337),, filha de Daniel .Haas e de In-
. N O C E N D A Haas, nascida â 16 de janeiro, de 1889, no 
.Estado ido Rio Grande .do Sul, residente á rua 
.Bella Vista n . ;5.5, uperaria,' solteira, com domi
cílio eleitoral no disitrieto municipal dte Engenho 
Novo. Qualificação ex-officio B„ E . 78, n . 489, 
•l®a ;zona,.!) 

1.312. Nelsdn Osório ((l,,3.38í„ tfilho de Leandro Osório e de 
Estephania Ramos Osório, nascido a de feverei
r o de 18.99, em Aracaiy.,- .Estado do Ceará, resi
dente â rua da Passagem n. 163, casa 12, cóm-

. M E M I B , , ©asado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho, Novo. (Quiütica-
;çãs requerida B , E . ' n . :1..47'9, :6 a zona,') 

1.313. L.eyay',de Oliveira Cerqueira.;(1,3.39), filho de Ar-
ithxtr B , Cenqueira e &e Maria F , Cerqueira, nas
cido a .'2,9 de junho de 1915, no Districto Federal, 
.residente á rua Dr , Jobin n . . 66, ;eommercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho .Novo,. '(Qualificação requeri
da B . E . n . 706, 10 a zona..') 

1.314. .Antônio de Oliveira ,(1;340:), filho de Izaltino cie 
Oliveira te de Eugenia ..de Oliveira, nascido a 13 
de "junho cie 1.90.8, no Districto Federal, residente 

' ã r ua Camiílo de Aguiar numero 515, commer
cio, casafio, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho TSovo, (Qualificação Í Ô -
•ou.er.ida B„ • E,- n . 1.572, 11* zona,) 

1.315. Jtuth Affonso Pereira :(1,431), filha de Francisco 
A, Ferreira e de Ruth .Pires Affonso, nascida a 
.11 de maio de 19.08,. no .'Districto Federal, resi
dente á r ua Visconde do .'Rio Branco n.*-26, mo
dista, viuva, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S . •Christ©v3o„ .(Qualificação r e - , 
querida B , E . n . 1.154, 1<9» zona..") 

i M%~ Antônio Masarins de Souza Júnior 1.342), filho D E 
Antônio M, de Souza e D E Eduarda da Luz, nas
cido a 11 fevereiro de 1901, no Districto F e 
deral, residente á rua- General - Câmara N 102 
•conimercio, solteiro, com domicilio eleitoral n 
.districto municipal de Engenho .Novo,: (Qual! 
.ficação nequerada B.E-, n , á,i09.S, « a a n n o . ) 

•1.317. Eutílydes ©utaa cGoulart ((i,:343), filbo de Álvaro 
íDutea ( G o u l a r t d e Floriana Rebello Goulart, 
nascido a 29 de novembro de 1894., no Estado do 
Rio de Janeira, resMenite. á rua 'da Constituição 
n, '71, a l a i a t e , .casado,. •mm domicilio eleitoral 
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no districto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação requerida, n . .520,"') 

1.318, Joaquim de Almeida Cabral (1.344), filbo de Cyrillo 
Almeida Cabral e de Maria (da Gloria. Cabral, 
nascido a '7 de março de -.1S24, no Districto Fa-
l.era-1, residente ã r ua São Christovão n . 195, 
ístudante,- solteiro, com domicílio eleitoral 

ao districto municipal de ,São Cbristovão. 
ÍQuálilicação requerida, n, 707,.) 

•1.319. João José Cjriaco £1.345,),, filho de José Cyriaco 
Júnior e jâe Joanna Bello de Lima, -nascido a 8 . 
de junho de 19.12, em, Macalié, Estado do Rio de 
laneiro, residente à rua Alves Montes n. 24-A, 
-iperario,, solteiro, (0.om domiBilio eleitoral no dis-
^rictio municipal de São Cbristovão, .(.Qual.laen-
fão .-requerida, n . i69,6.) 

1.320. Aüiiibal Gonçalves Pauline (1.340), filho de Manoel 
'Gonçalves Raulin© e de Consuelo Leivoch Pau-
lira.0, nascido a 18 de setembro <0e 1915, no bis» 
trieto Rederal, residente ã praça Marechal Pinto 
.Peixoto n . 13, commercio, solteiro, -com dorni-
.râaio eleitoral no ' , districto municipal de São 
Christovão.. ;(Qualdfieaçã0 useguerida, n . 737.) 

1.321. Amano Emygdio de Azevedo-'(1.347), filho de Júlio 
Francisco. de Azevedo e de Max-imína de Castro 
nascido a 22 de março de 1896, ̂ em Olinda, E s 
tado cte Pernambueo, residente a rua São Ch.ris-

, ^ tosa© 529, .operarão, •easado, eom domicilio elei
toral np distrieto municipal de íSão 'Chrãstovão. 
CQnalíficacjão •requerida, n . -437.') 

3.322. Hermenegilâo «emes da -Silva íl.34'è;), filho de Ma
noel Gome? da Silva, e de Aritonia Evangelista, 
•nascido a 13 .de abril de 1908, ,em Catende, Es
tada de Pernambuco, residente á rua ,Dr. ' ío-
bím n. 66, eom-mercio, casado, e r a domicilio 
eteitocal no ífflisMeto -municipal de Engenho No
vo, . ((Qualificação jer-querida. m. 294.) . 

1.323. Delerme José de Oliveira •(! .349), filho de Eucly-
des de lOliveira e .de America de ©iivôira, nas-
.cüdo a 9 dé julbo -de 1913, <em Pernambuco,' r e 
sidente á estrada do Quitanduba n. 1.056, Gua-
ratiba, lavrador, solteiro, com domicilio elei-
tural no distrieto municipal ue Engenho Novo. 
^Qualificação •e-x-officio, È. E . n, 77. n. 1.223.)' 

1.324. Pedro Alexandre Pereira (1.350), .filbo de José Ale
xandre "Pereira e cto Maria Thereza Pereira, nas -
teido a 1,5 de dezembro de 1.914, no Districto F e 
deral, residente a rua Vietor Meireiles n . 248, 
commercio, -solteiro., com domicilio eleitoral no 
dãstric.to municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida, numero 1.289) . 

1.325. 'Rubem Gomes de Oliveira (1,351), filho de Porphi-
r io Gomes .de 01iv.eii:a e de J.ov-elina Gomes clc 
Oliveira, nascido a 2 de. julho de 1905, n-i Distri
to Federal, residente ã estrada de fiuaratiba sem 
numero, lavrador, solteiro, com .domicilio elei
toral no districto municipal cie Engenho Novo. 
.(Qualificação ex-officio, B . E . n. 77, n . 1.205.);-

1.326. 'Donato Marçano (1,352), falho de Luiz. Marçano e 
de Castorina Benjamin da Silva, nascido, a 24 

. de janeiro de 1.9.05, no Districto Federal, residen
te á rua Machado Bittencourt n , 120,. motorista 
-casado, eom 'domicilio eleitoral no distrieto 'mu
nicipal de Engenho Nova. .(Qualificação reque
rida, n, .1,291.) 

1.327. Vicente Gesualdi (1,353), filho de Francisco Ge
sualdi e Egy.daa JBarthoiomeu, nascido a 26 do 
junho de 1913, no Distrieto Federal, residente á 
á\ua .2-4 de .Maio n , '552, ícanimercio, solteiro, com 
iomicilio eleitoral no districto -municipal de En-

•genho Novo, (Quailificação requerida, n , 1:2,6.2.); 
1,328,. Antônio dos Santos Oliveira .(.1,354'). filho de Ma-

moel dos Santos ©lweira te de Virgínia de Al
meida-e Oliveira, nascido ;a 10 de fevereiro de 
-Ü9-0.6,, no Distrieto .Facie-ral, residente A rua Anna 
•Nery n . 2-3.6,, onerailo, solteiro, mm domicilio 
(eleitoral no districto municipal de Engenho K.o-
- m ((Qualificação reguerida, n . 1.28fi.) 

.1.329, Beatriz -Guimar.ãe.s .Fonseca •(1,'355)„, filho de Do
mingos Amancio .Ferreira sGuimarães e de Maria 
fterateira '-Guimarães., nascida a 26 ,de novembro 

, de 1;&9.G., TO .-Distrieto Fede ra i atesiâente á rua 
Dr. Sá Freire n:. :25., ácmsssMfia, «asaâa, com do-
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1.344. 

1.-345. 

Í .3-Í&. 

niic-Oio; eleitoral,. no. distrieto. muiHcipal áe São; 
Cücíatovao.. (Qualificação K E Q U E R I D - a n . 627.? 

4,330-, Ary Ferre i ra de Sá C*-356-1» f i lho rie Braz. Ferreira ,1.34-í.. 
dé: Sá e efe.-Adelaide Siqueira de. Carvalho, nas
eido a 14 de .junho, de 1914, na Capital Federal, 
residente, á rua Santo Ch-risto a . 517, operário, 
solteiro,, com domicilí® ete i teaí no.districto EIJU-

nueipat de São Gbristevão. CQualíficação r e q u o 
rida,, n.. í.SSff.J-

4.3*31-. ftesa-Mna Bravata (1..357T.. filha de Engracia Bran- 4..342. 
díra„ nascida a 5 cfe seteirrhro dé 1906, no- Dis
trieto, Ffede.rar,. residente; á rua. César ia n. 24, 
Eagenft© de Dentro, operaria,, swütefra, com ÍSO-
micílito eleitoral, no* dastrict© municipal de Enge-
m!to Nôvw. fQuaiificação er-offict&, B. E . nu
mera 78, n . 498.. 46 a zona,,) 

4.332. CàToIi&a- Silva ('t..3p) 1,. filha de José Mario» Monteiro 1.34J. 
e de Maria. Medeiros-, nascida a 49 de junho- de 
49Ü3; na Districto Federal', residenfe á ma . Sá 

• n , 3'í9, operaria, casada com', domicilio ele'.oral 
Ba dis tóeto K K M Í E I P A T de Engenho Rovo. (Qua
lificação) ev-officw,, B. E . nr. 2 í r n. 45% 10 a 

zona. J 

4 ..333. Beoífada Oliveira cia Canfia £1.358$. fOha de Jet-o-
E J M A J~ de. Oliveira e de Antônio da Silva Oli
veira, nascida a 25 cie novremâró de 19.03, no Dis
tr ieto Federal, residente & rua. Be ta ira n . 27, 
Piedade,, operaria,. ' viuva, • oam domicilio eleito
ra l no efísfeieto municipal de: Engenho.- Kovo. 
(Qualificação er-offhw, B. E-. 78,, a. n*. 462, 
11 a zona..!) 

1..3a4:.. José Tenenganzer C*-3S8Í» * í l n<3 cte Bavid Tonen-
ganzer e de Rosa Tenenganzer, nascido á 28 da 

• .folho; cfe 1901, em-- Rumanía. resíefento á avenida 
Tacané de Souza numero 14!f, commereio; casa
do:, eom: 'domicilio eleitoral no. districto muni-
pat cie SSo* Christovão. (Qualificação) requerida.. 

• n\ 9''i í. 3 a - zona.) ' 
í . 3 3 5 . ürútnir Barbosa- dos.Santos- {f.Sffiff, í»ho de FIo-

dviarcfo- B'. dtos 'Santos e de Aurora - Pereira Ra
mos,, nascido a= 22 cfe afeil dte f W , no Districto 
Federais residente & rua Tavares* Ferreira n . 20, 
eowwreFCi'©,. soKeiro,, eram (SonsfeilSoi eleitoral no 
dfeErfeto raimteipal de Engrena» Nqvoí. (üúaíifí-
estção neçtreríd»,- n. 1.282)':. 16a- zona.) 

1.33». JIUSIÍEW jtesé «OSÍ Santos; fl-.362'>. tSh® de Theophilo 
' . José d t e Santos e. de Fraireiseai de Assis 'Moraes, 

nascido) a 28 d'e setembro; da 1&03. no Districto 
Fedterat residente á Estrada do Cafundfo sem 
ntusserov lavrador; solteiro, cora; domicilio eleito-
vsS f»T districto municipal de- Engenho Novo. 
{MStia.üffcsteãa ««-«ffie** ,B:„ E . 77.. 14* zona.) 

4,. 337. AgMKw- Elias (*.a«3i. fôl&e» de- Jwsé Elias e cYi Anna 
Elias, nascida, a- 15.de. setembro de 1915, no Bis-
trfetffl Federai, residente, á averaidat dos Demo-
e-raiíeos-- n , 158,. co-mmecío. sotteir®-. com domi
eilio? eleitoral no districto Bíumfcípat de Bnurcnho 
Novo?.. Qualificação. *ceqjrteifíaav 408-,' 42, zona.) 

l'.3;38i. Pau-l® Martins GSomes. Ç í . » í , fâfeo- de Syívestre 
Mareiras'- Sosues © dfe Eliiaa: Feri-eira. ©ornes,, nasci-
droj a 28 cte junho de 4942,, no- Bisêricto Federal, 
resícteníe á r®a 2.4 cte Mato- a . 723,. casa 11, com-
Batercsov solteiro,, comi doutaieilio; eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Sov» . (Qualificação 
rfialinerida, n . 89â..)-

Os-wa*to Soares Eant» (1,3&5>)', fi'lbo de AEQakto Alves Cou- l.asa-. 
toe de Guilhêrmina! Soares Couto, nascido a 14 
de janeiro, de 491-4, no Distrieto Federal, commer
cio', solteiro, com domieilto eleitora! no districto 
municipal' de- S. Cbristovão-. (Qualificação r e -

/ querida. B-. W. 81, n.. 087/.); 
4.339'. rsaaeiscoí dia Silva (1..3.6.6)-, filho; dè José da Silva- e 

de: Felic-ia Maria cia.Conceição,, nascido a 20 de de- 1-.3;51.. 
zembro de 1902,, no Districto Federal, residente á , 

. rua. Gesario Machado n . 74, casa 6, operário, casa
do.;, eom. domicilia eleitoral no districto municipal 
de Engenho? Novo. (Qualificação- requerida, nu
mero: í0 .724 . ) 

1..340;:" Antanio Ribeira des Reis- (1,387), -fillr» de Antônio 
'it ©eraldo d-os Reis: e de Maria Tbereza- Prado* Rí- Í\.3:52.. 

Seira:-,, naseido. á. 40) de maio de Í882',. em Alcanta-
rav Eiíta-do do Maranbãgv residente & rua S. Cláu
dio H.,'33,: Eatàcio',,- capitão:- de longa: curso, casado, 

1 .3Í8. 

Í . : ) Í F T . 

GQin; domieilio eleitoral "no districto municipal de 
S... Cliristov-ão. (Qiialrffe-ação requerida, n.. 8 3 8 . ) ' 

Antônio Rodrigues Pinta (íí ..368}, fil&o) de Custodio 
Rodrigues; Pinta e de Sylvina Marques .Pinta; nas~ 
eidb a. 9 de fevereiro de '4(305, em' Cãutagaílo, Es-

. f a to ãa Ma de Janeiro,, residente ã. rua André 
Caivaicante 'a. 5-2, eammercia,. solteiro, com do-
mteStifí eleitoral no districto' municipal de São 
Cbristovão. ((Q.U-allfiGaçao- re.queridav n. 592.) 

.Antônio da FoHseca Lobo; (íL-SS®),, tifflk® de Fraucis-
co de Pauia Lobo e- de Cariota d'a Fonseca; L&ba> 
H a s e f d o a Í2 de novembro d e 487'li, no Districto 
Federal,, residente á rua S'.. Januário) n . 52, fun-* 
ccionarfo: publico aposentado^ v r â w , c o m do-
miM-rioí eleitoral no- di :stricfo muni-cipai de São • 
Cbristovão-. CQualificagãc» requerida,, n . 943.) 

Álvaro^ ¥reíra ; Ç4-.370J, filho de Francisco Victario 
¥ieira; e de Francisca.-Vieira,, nascido a= 2® de aè-
ftembro: d'e 1914',, no: Blsfirfcfe Federal, residente 
& rua. Angelina n. 97; . Encantado^ commercio, 
solteiro,, com- domicilio1 eíeíteraS nc* districto mu
nicipal de S.. Cbristovão;. (Qu-aifí.fieação reque-
ridai,, n. 7431) 

Ernesto; Alves Câmara; (.4,3*71)), fí-In© d'® Manoel Al-
•«es cte Câmara e- de Angelina Alvess Câmara, nasv 
cido) a 4. de. junho; de 498$,.no> Districto .Federal', 
residente á avenida Noiva ¥o;rli. n , 52, operário, 
easado,, c o m domicilio eleitoral- n o districto m u 
n i c i p a l á e Engenho. Nava, ÊQualificação reque
rida,, nu 405. J. 

Umbelína CaEvalno (.t,,372|„ filha á'e Antônio Car
valho; e d'e Isabel James.Carvalha,, nascido a. 11 
de mares» de 4905,, no Distrieto. Federai; resiuter.- ' 
t e á praça d o s Lázaras, n . 22„ domestica, soítei-
ra, : eom. domicilio) eleitoral no;-efisteieto munici-
paí de S . Cbristovão:, CQualifieaçãb requerida, 
ii. 79®.) 

Octavio Pereira. Andrade. ((4.373),. filho de Heitoi 
Pereira de Neves e de Maria. cias. Dores Andra-. 
ãe„ nascido- a 24 d e abril de iaOKr em Soeega, 
Estaá© de Minas- Geraes„ residente ã rua. SSo 
Cnrislavão: n . 294,, eommerei-a,, solteiro, com 

- domicílio eleitoral na- • districto municipal de 
S. Cbristovão.. (Qualificaç.ão- requerida, n. 442.) 

Arnaldo Frei tas Soares C*-374J». F A B O de Alfredo 
Pinto Soares, e de Anna Freitas; Soares, nascido 
a 3: de janeiro- de 1911. no Districto Federal, r e 
sidente: á. r ua Pereira, Landim n . S% Ramas, one-
Tzsaáa, casado-, com domicilio eléíforar no d i s t ó -
e£e municipal cfe; S. Cbristovão-. (Qualificação 
requerida,, n , 1..582.) 

Antônio dos Santos Silvas Fillio (Í .375), filho de 
Antônio d o s Santos. Toceíre e á e Joanna Tupi-
nambá,, nascido; a 24' de dezembro de 1913, no 
Bis tócto Federal, residente £ Estrada do Norto 
n . 153; — Bomsuccesso, operaar-i», easado, com 
dromlcilio eleitoral! no distrieto aa^mfcipa-l1 cte 
Engenho Novo, (.Qualificaçãa requerida, n. 409.)' 

Saturnino Fernandes- Pimenes (1.3.7'S;)-, filho de 
J o ã o Ernandes Ribeiro e dè Maria Pimenes Er -
nandes, nascido a 8 de novembro' de 1899, em 
S:.. J o ã o da Barra, Estado do. Rio- d'e Janeiro, r e 
sidente á" rua: Bella 11. 40, commercio, casado, 
eom domicilio eleitoral no districto munieipal 
cte S. Christovãffl.. (Qualificação) requerida, nu
mero. Í . Í27 . ) 

ferio Avilla cta Silva (l',377)„ fil&e de José Avüla 
cia SiEva e de Maria-, Avilia- cta Silva,, nascido a 23 
de. fevereiro d e 1905, no Dfetrícío* Federal, re
sidente á esfrada .de Guaratiba. s e m numero, la
vrador,, solteiro,, com doinicilio- eleitoral' dío: dis
trieto- moníclpal de* de Engenbe* Noyo. (Quafi-
ficação' ex-offiew. B . E. 77„ n.. 4.132.). 

Heitor Viggriani (1.378)',, filhe* cto Nicolau-Viggiani e 
dte Maria Augusta %igg.ianí,. nasciá% a 6 de ju -
nba cte 1914, nu Districto Eederaí, residente á 
rua Isolina n.« 29,̂ -A, lavrada^,, solteiro, com d o -

. micilio eleitoral na; distrieto municipal d e En
genho; Novo, (Qualificação ex-affmva-. B . E'. 77, 
a . 1,26:9';, t« zona,) 

Hyrtfees: Ferreira; de O-liveiva (1.379), filha cie 
Framcise» A , de Oliveira. •« ele Leopoldina P. de 
triete Federa-I, r e s i d e n t e á rua Marechal Aguiar 
H« 38,, Eomiauereio:, solteiro,, eom iemicilio elei-
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toral no districto -municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 853, 10 a zona.) 

1.353. José Lourenço Avellar (1.380), filho de José Lou
renço Avellar e de Maria Luiza Gouyêa, nascido 
a 9 de março de 1914, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Senador Alencar n . 170, estudan
te, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. Christovão. (Qualificação r e 
querida n . 11.111, 10 a zona.) 

1.354. Marasino Baptista da Rosa (1.381), filho de João 
Baptista da Rosa e de Aludia Rosa do Nascimen
to, nascido a 16 de dezembro de 1911, no Dis-
tricto Federal, residente á rua Cantilda Maciel 
n . 3, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 534, 1 1 a zona.) 

1.355. Agenor do Amaral (1.382), filho de Praxedes G. do 
Amaral e de Maria L. Gomes do Amaral, nasci
do a 22 de março de 1902, no Districto Federal, 
residente á rua Anna Leonidio n . 287, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação re
querida, n . 551, 1 1 a zona.) 

1.350. Geraldo Sabino dos Santos (1.383). filho de Fran
cisco S.-dos Santos.-e de Jacintha M. dos. San
tos, nascido a 23 de janeiro de 1911, no Estado 

* de Minas Geraes, residente á estrada da Pedra 
sem nuníero, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação ex-officio. B . E . 77, nu
mero 1.102, 14 a zona.) 

1.357. João Soares de Lima (1.384), filho de Pedro Soares 
de Lima e de Maria Amaral de Lima, nascido a 
24 de julho de 1915, no Districto Federal, r e 
sidente á estrada da Pedra sem numero, lavra
dor, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
ex-officio. B . E. 77. n . 1.279, 14 a zona.) 

1.358. Raymundo Mendes Frazão (1.385), filho de Fran-
cellino Mendes Frazão e de Maria Thereza da 
Conceição, nascido a 28 de agosto de 1901, no 
Estado do Plauhy, residente á rua Almirante 
Mariath n . 38, motorista, casado, com domici
lio eleitoral no districto,municipal de S. Chris
tovão. (Qualificação requerida. B . E . 81, nu
mero 652.) 

"1.359. Marciano de Aguiar Moreira (1.386), filho de An
tônio Joaquim Moreira e de Carlota Leopoldina 
de Aguiar Moreira nascido a 5 de junho de 
1856, no Districto Federal, residente á rua das 
Palmeiras n . 35, engenheiro-civil, Dir . apos. da 
E . F . C. B . , viuvo, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualw 
ficarão requerida. B . E . 68, n . 292.) 

1.300. Antônio Fioravante Fraga (1.387), filho de Ângelo 
Fraga e de Thereza Fraga, 'nascido a 9 de maio 
de 1914, no Districto Federal, residente á rua 
Marechal Bittencourt n . 11, Estação do Ria-
chuelo, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo.. 
(Qualificação requerida, n . 1.290.) 

' 1.361. Pedro Joaquim Portella (1.388), filho de Manoel 
Joaquim'-Portella e de Alzira Maria Portella, 

, .nascido a 1 de . junho de 1914, no Districto Fe 
deral, residente á. rua Figueira n . 26,.commer
cio, solteiro,; com. domicilio eleitoral no distri
cto municipal de S. Christovão. (Qualificação 
requerida n . 231.) 

1:302. Haroldo Ferreira da Silva (1.389), filho, de José 
Ferreira da Silva e de Jandira de Barros Fe r 
reira da Silva, nascido a 22 de maio de 1912, 
em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua Barão de Itapagipe, n . 136, conta
dor, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. Christovão.' (Qualificação., r e 
querida, -n.v 246.) 

4.363. Nelson Baptista de Araújo (1.390), filho de Caserni-
ro Araújo e de Maria Joanna, nascido a 10 de 

• outubro de 1913, em Lagarto, Estado de Sergi
pe, residente ;á rua Escobar n . 930, operário, 
solteiro, com" domicilio eleitoral ..no districto 
municipal de S, Christovão, (Qualificação ex-
officio. B . E . 79.) 

1.364, Arindo Machado Bezerra (1,391), f i lho.de Henri
que dos Santos Bezerra e de Generosa Machado 

/ Bezerra, nascido a 18 de maio de 1906, em Rio 
Bonito, Estado do Rio de Janeiro, resitfénte & 
rua Bella n . 226, commercio; solteiro, cóm do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 1.252.): 

1-365. Euclydes de Carvalho Leite (1.392), filho de Eucly-
des Ferreira Teixeira Leite e de Noemia-Car
valho Leite, nascido a 3 de março de 1912, no 
Estado do Rio de Janei ro a residente á rua Pe 
reira Nunes n . 310, Yilla Izabel, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Engenho Novo. (Qualificação reque-* 
r ida . ) 

J .366. Antônio Ferreira de Carvalho (1.393), filho de An
tônio Ferreira de Carvalho e de Virgínia Soares 
de Carvalho, nascido a 1 de abril de 1915, no 
Districto Federal, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida, n . 1.278.) 

1.3G7. 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, residente á rua da Alegria nu
mero lk, eommercio, solteiro, com, domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Ghristo
vão . (Qualificação requerida, n . 1.320.) 

1 .368. José Martins (1.395), filho de Manoel Augusto Mar
tins e de Luzia Martins, nascido a 10 de maio de 
1913, no Districto Federal, residente â rua 
Francisco Eugênio n. 69, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal do 
São Christovão. '(Qualificação '"ex-officio". 
B . E . 79.) 

1.369. Mariza de Moura Brito. Piragibe ( i .396) , filha de 
Mario Piragibe e de Luiza de Moura Brito P i 
ragibe, nascida] a 21 de outubro de 1913, no Dis
tricto Federal, residente á rua Lins e Vaseon
cellos n, 586, estudante, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida, li. 1.550.) 

1'.370. Ramiro Maia (1.397), filho de José Marcellino Maia 
e de Maria Cândida de Jesus, nascido a 13 dc 
novembro de 1894, em Barbacena, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Dr, Sá Freire 
n . 94, commercio, viuvo, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Christovão., 
.(Qualificação requerida, n . 1.187.) 

,1.371. Arthur de Almeida. (1 .398), filho de Arthur de Al
meida e de Esmeralda Isabel do Amaral, nasci
do a 21 d.o setembro de 1915, no Districto F e 
deral, residente á avenida Pedro II n . 177, ope
rário, solterro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerida n . 90 . ; 

Í .372. Hyppolito Zanelli (17399), filho de César Zanelli .e 
de Julieta Zanelli, nascido a 19-do dezembro de 
1911, no Districto Federai, residente á rua E u 
clydes da Cunha n . 26, commercio, solteiro, com 

/ domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificação requerida nu 
mero 536.) 

1 .373. Epiphanio Modesto Pires (1.400), filho de Módwsto 
Pires e de Caridade Constança Pifes, nascido a 
7 de abril de 1902, 410 Espirito Santo, residente 
á rua Cardoso Moraes n . 143, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distr icto-municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação requerida n u 
mero 759.) - . 

1.3J74. Bento de Souza Lima (1.401)1 filho de Amazilio do 
'Souza Lima e de. Maria- Gui ornar' Ferrei ra da 
Cruz, nascido a 26 de fevereiro de 1909, em Go-

• yaz, residente á rua. do Mattoso n . 80,. militar, 
solteiro, com domicilio v eleitoral no distrieto 
municipal, de Engenho Novo. (Qualificação "cx--
officio". B . E . 78.) 

1.375. Lina Weber (1 .402), filha de Max Alfred \V$ber e 
de Cândida Telles Weber, nascida a 2-5 dò-*üutu-
bro de 1905, no Dislricto Federai, residente á-
rua José Christino . n . 85, estudante, solteira, 
com domicilio' eleitoral fio districto 'municipal de 
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1.376. 

1.377. 

1.378. 

1.379. 

1.380. 

1.381. 

1.382. 

1.383. 

1.334, 

1.385. 

- 1.380 

'1.3S7 

São Christovão, .(Qualificação requerida, uu-
mero 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, residente á rua Barão de São' Felix nu
mero 73, com domicilio eleitora! no distrieto 
municipal de São Christovão. (Qualificação, r e 
querida, n. 829.) 

L o u r h a l Barriga Guimarães (1.404), filho de Ma
noel Guimarães Júnior e de Mareionilla Barriga 
Guimarães, nascido a 11 de maio de 1909, em 
"Vigia, E*tado do Pará, residente â rua do Ma!to
so n. S0, militar, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo.-
(Qualificação "ex-officio". B . E . 78.) 

Irineu Luiz de França (1 .405), filho de Manoel .Luiz 
de França e de Belmira da Costa França, nasci
do a 16 de abril de 1913, no Districto Federal, 
residente á rua 24 de Maio n , 552, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação, reque
rida, n . 1:295.) 

Antônio Teixeira (1.406), filho de José Augusto 
Teixeira e de Maria da Gloria Bittencourt, nas
cido a 14 de junho de 1902, no Districto Federal, 
residente á rua Engenho Novo n. 79, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação raque-
ricla, n. 1,279.) 

Nelson Pires de Moraes (1 ,407), filho dc Jacintho. 
Pires de .Moraes e de Josepha Luiza' de Moraes, 
nascido a 28 de outubro . de 1914, no Districto 
Federal, residente á rua dos Inválidos a . 70, 
contador, solteiro, com domicilio eleitora! no-
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerida, n . 419.) ' 

Éwaldina de Jesus Martins (1.408); filha de Antô
nio Jcsé Thomaz e de Alzira de Jesus Tliomaz, 
nascida a 25 de junho de 1910, no Distnctc Fe 
deral, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação-requerida, n . 1.557.), 

Augusto Teixeira da Silva (1.409), filho de José 
Teixeira da Silva e do Anna Luiza, nascido a 10 
do agosto de 1879, em Portugal, residente á rua . 
Engenho de Dentro a . 182, commercio, viuvo, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação requerida, n u 
mero 1.057.) ' • , .' 

.Humberto Caruzo (1.410), filho de Caetano Caruzo 
e de Maria Rosa Sabbado, nascido' a 25 de maio 
de 1895, n o Districto Federal, residente á rua 
Emitia Zaluar n . 50, operário, casado, com do
micilio .eleitoral : no .districto municipal cio En
genho Novo. (Qualificação requerida, n . 419.) 

Cid Leal Facchinetti (1.4.1.1), .filho de Luiz Ciriaco 
Facchinetti ,e de Alice, Leal Facchinetti,. nascido 
a 24 de janeiro de 1904, na. Bahia, residente á 
rua Aquidaban n. 59, commercio, solteiro, com 
•ciemicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo, (Qualificação requerida, numer 
ro 556.) 

Zuiroira de Azevedo Coutinho (1.412), filha de Fto-
r-entino Garcia de Azevedo Coutinho e de Mariet- • 
ta Isa.ura : de Azevedo Coutinho, nascida a 10 de 

• outubro de 1905, no Districto Federal, residente 
á rua Hermengarda n . 82, domestica, solteira, 
comi domicilio eleitoral no distrieto-municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, nume
ro 6.831.) 

Geraldo José de Mattos (1 .413), filho de José Ca-
. tharino de Mattos e de Maria Joantta do Espirito 

Santo, nascido a 5 de dezembro de 1903, em São 
Salvador, Estado da Bahia, residente á rua Bella. 

.ri. 241, operário, 'casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal-de.Sãj .Christovão. (Qua-

"". lificação requerida, n , 966.) 
Flavio Fernandes Pere i ra (1 ,414),, filho de Alfredo 

Fernandes Pereira e de. Salvina Fernandes Nas
cimento, nascido a. 7 de dezembro de 1912, no 
Estacio do Rio de Janeiro, .residente a rua Bor

ges Monteiro n . 58, commercio, soUeii'0, eom 
domieilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida, » . 514.) 

1.388.' H-ercilio Pereira da Silva (-1.415), filho de Alipio 
Pereira da Silva è de Maria Luiza 'da Silva, n a s 
cido, a 21 de abril de 1906, r.o DisUrieío Federa!, 
residente á rua Teixeira de Carvalho n . 28, com
mercio, solteiro, com domicilij eleitoral no dis
tricto .municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida. B. E . 76, n . 755.-) 

1.389. Avelino Serpa Pinto Júnior (1.416), filho de Ave
lino Serpa Pinto e de Alzira Carreira Pinto, nas-

. ciclo a- 18 de junho de 1911, na Capital Federal, 
residente á rua .Perei ra Lopes n. 50-A, operário, 

. solteiro, com domicilio eleitoral ro districto mu
nicipal cie São Christovão. (Qualificarão reque
rida, n . 1.24-7.) 

1.390. Cfiristina Fernandes-Braga (1.417), filha de José 
. Luiz Fernandes Braga e de Henriqueta Fernan

des Braga, nascida a 9 de dezer.bro de 191 í, no 
Districto Federal, residente â rua S. Francisco 
Xavier .n . 889,- estudante, solteira, .com domici
lio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida. B . E . 8 í . ) 

•1.391. Flavio-Mais (1.418), filho de Henrique Mais e de 
Emilia Breilen, nascido a 21 de maio de 1892, no 
Districto Federal, residente á rua Fons-íea Telles 

• n . 176, bancário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. .'Qua
lificação requerida. B . E . 81, n. 1.060.) 

1,392. fíoemia Rocha de Souza (1.419), filha de José da 
Rocha Homem e de Francisca Moraes Rocha, nas-

. cida a 29 de outubro de 1889, no Districto Fe - • 
deral, residente á rua General Canabarro n. J23, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Ouilifi-
cação requerida, n , -559. ) 

' 1.393. 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 Federal, residente á rua S. Luiz Gon
zaga li.- 297, dactylograpba, solteira, com domi
cilio eleitoral no, districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, numero 
•1.171.) 

al.394. Catharina de Oliveira Gonçalves (1.421), filha do 
Accacio de" Oliveira Gonçalves e de ísMtina de 
Oliveira Gonçalves, nascida a 9 de agosto de 
1901, no Districto Federal, residente ã rua Car
los Costa n,. 34, commercio, solteira, com domi
cilio eleitoral np districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida, n . 702.) 

1.395,' Durvalina Philigret da Cunha Barroso (1.422). fi
lha de Joaquim Alves da Cunha e do Èlvira, i 'hi-
ligret da Cunha, nascida a 6 de novembro de 
1910, no Districto Federal, residente á rua João 
Rodrigues n . 12. proprietária, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação reuiièrida, numero 
1.162.) ' . . . . -

,1.396. Ary Kcmer Silva (1 ,423), filho, de Alfredo Fran. 
• cisco da Silva e de Carmem da Cunha; nascido a 

8 de dezembro de 1914, . no Districto Federai, 
. •„ residente á Estrada do Mendanha n , 97, lavrador, 

• ' solteiro,.cónx domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo... (Qualificação "ex-of-

• íicio". B . E , 77, n . 1.093,-) ; .. 
'1.31)7. 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 Ge

raes, residente á rua .Monsenhor Felix n . 717, 
empregado publico, solteiro, com-domicilio elei
toral "no districto municipal de. Engenho Novo. 

' (Qualificação requerida, n.- 718.) 
S .263 Maria da Rocha Soares (1.288"), filha de Guilherme 

da Rocha Soares e de Alexandrina Maria da Cruz, 
nascida-a-15 de dezembro-dé 1898; no Districto 

'.; Federal,: residente á rua Barão de Bom Retiro nu-
, * ..: " mero 50, funccionaria municipal; solteira, com 

. domicilio eleitoral no districto : municipal de En
genho. Novo." (Qualificação -ex-officio.) 
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1.204. Laura Mello da Silva (1.289), filha de Francisco -
Monteiro da Silva e de Olivia Small da Silva, nas
cida a 13 de março de 1889, no Districto Federal. 

' residente á rua S. Clemente n. 18, funccionaria.. 
'municipal, viuva, com domicilio eleitoral no' dis-" 
tricto municipal dc S, Christovão. (Qualificação • 
ex-officio.) • 

1.205. Maria Franca Alonso (1.290), filha de Antônio Joa
quim Alonso e de Maria França Alonso, nascida a 
18 de marco de 1909, no Districto Federal, resi
dente â rua Mariz e Barros n . 1.52, funccionaria . 
municipal,* solteira, com domicilio eleitoral no~ 
districto municipal de S. Christovão. (Qualifica-

' ção ex-officio.) - - , . 
1-9CG. Aisca de Queiroz Sampaio- (1.291), filha de Alaoc 

Marcondes Torres de Queiroz e de Benedicta de" 
Queiroz Sampaio, nascida a 11 de fevereiro dc 
1903, em São Paulo, residente á rua Marechal Ma
chado Bittencourt n. 68, funccionaria municipal, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Velho. (Qualificação ex-officio.) 

'1:267. Hugo Caire de Castro Faria (1.292), filho de Thomaz 
de Castro Faria e de Zaira Caire de Castro Faria, 
nascido a 20 de setembro do 1911, no Districto 
Federal.-residente á rua'General Rodrigues n . 20, 
medico, so l t e i ro^om domicilio eleitoral no. d i s r : . 
tricto municipal, dc Engenho Novo. • (Qualifica
ção requerida.) 

l!'268. Thereza Tupinambá Moraes (1.293),-filha de Antônio 
• José Pinheiro Tupinambá e de Helena Cauzzell 

Tupinambá, nascida a 25.-de-junho de 1895, _no ( 

Districto Federal, residente .á rua Muniz Barreto ' 
n . 113, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no dislricto municipal "de Engenho Novo. (Quali
ficação requerida.) - • 

1.270. Fernandes de Moura (1.295), "filho clc Antônio Fer-
, nancles de.Moura e de Amélia Henriqueta Tourct 

de Moura, nascido a. 24' de outubro de> 1912, no 
Districto Federal,- residente á rua Souto .Carvalho: 
n.. 48, funccionario da Commissão de Compras, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque-

.. --. r ida . ) - - • . - . : 
' . 1.281. Miçhol Botelho Benevides (1,306), filha de Ernesto 

Corrêa de Sá e Benevides e.de Georgina. Botelho 
Benevides, nascida a 14 de abril cie 1913, na Ga--

- pitai Federal, residente á rua Senador .'Alencar; 
n . 162, professora publica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal cie S. Christovão. 
(Qualificação requer ida . ) . 

1.280.-"Antônio Luiz dos Santos (1.305), filho de José Cou
tinho de Souza e de Eulina Maria dos Santos, nas
cido a 25 do maio de 1908, cm Itaborahy, Estado 
do Rio, residente á rua Dr. Sá Freire -n. - 6 i . ; 

, commercio, solteiro, eom domicilio > eleitoral' "nõ" 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerida.) 

_ 1.276. Reynaldo Martins Tavares (1.301), filho-de Manoel 
'Martins Tavares e-de"Maria Emilia Tavares, nas-

. cido a. 1 de janeiro de 1895, no Districto Federal, 
residente á rua-Anna n. 102, casa 2, esculptor, ca-' 

. sado, com domicilio eleitoral no districto munici- , 
pai de S. Christovão. (Qualificação requerida."; ' ~ 

..11277. Amaro Ribeiro de Freitas (1.302), filho.de Sabino 
Rodrigues de Freitas o de. Anna de"Souza Freitas, 
nascido a 15 de outubro de.*1886, em Campos, Es
tado do Rio, residente á rua Barão de Pirassinun-
ga n. 49,-commercio;; casado, com. domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho -Novo.', 

' '(Qualificação requerida.-) - - • - • •'-- •--
.1-278. Jorge dos Santos'La'g« (1.303), filho-de Gamillo^dos 

Santos Lage e de Quiteria Magalhães Lage. nas
cido a -26 de.maio de 1915, na Capital Federalí -
residente á !rua Bella n.-T64, estudante, solteiro, 

- com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão.. (Qualificação requerida.) 

1:863/ Amina'Cavina (1.899), filha de Amadeu. Caviria é cie-
Paschoalina Tugnoni,' nascida a 24 de abril de 
1911, no Districto Federal, residente á rua Villela 
Tavares ü. 234, costureira;-solteira, com- domicilio . 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 

. (Qualificação requerida.) 

1_.398: Oswaldo José da Silva (1.425), filho de Luiz José da 
Silva e de Augusta da Costa Silva, nascido a 2 de 
janeiro de 1909, no Districto Federal, residente á 
rua Bomsuccesso n. 96, lavrador, casado, coni-clo-
micilio eleitoral no. districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação ex-officio,'B. E . 77. nu
mero 1.109.) ' 

1.399, Aulo da Silva Moreira (1.426), filho de Affonso da 
Silva Moreira e de Hortencia Gonçalves Moreira, 
nascido a 27 de março de 1901, no Districto F e 
deral, residente á rua Tavares Ferreira n. -25. 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n . 1.276.) 

1.400. Manoel da Silva Pires (1.427), filho de Américo da 
Silva Pires e de Iria Beatriz de, Mello, nascido a 
22 de maio de 1912, no Districto Federal, res i - : 
ciente á rua Bomsuccesso n. 131, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal' de 
"Engenho-Jíovo. (Qualificação requerida, n. 394.) 

f .401 . Muniàs da Silva (1.428), filho de Canuilo F . da Silva. 
• e de Luiza N.- da - Silva, nascido,a 20 de janeiro 

de 1906, no Estado de- Minas Gesaes, rua de Men
danha sem numero, lavrador, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo.- (Qualificação ex-officio, B . E . 77.) 

1.40.2. Arthur Pedro Gouvêa (1.429), filho de Arthur P . 
Gouvêa e "de Luzia. J. Gouvêa, nascido a 24 cio 
janeiro de 1S12, no Districlo Federal, barra do 
Guaratiba sem numero, lavrador, solteiro, com. 
domicilio eleitoral no dislricto municipal de En
genho Novo. (Qualificação ex-officio, B . E . , 77, 
n . 1.122.) 

I; . i03. Cerico Manoel Barreto (1.430), filho de Manoel José 
. Barreto e de Luiza França Monteiro, nascido a 2 oc 

novembro de 1912, no. Districto Federal, rua Tei
xeira Ribeiro n. 37, lavrador, solteiro, com- domi- . 
citio eleitoral no districto municipal de Engenho ', 
Novo. (Qualificação ex-officio, B . E . 77, n u m e 
ro 1.114.) 

F.40Í. Durval Perciliano Pereira '(1.431), filho de Manoel T. 
' ' Pereira e de Maria A. Moraes Pereira, nascido, a 

11 de janeiro de. 1896, na capital da Bahia,' rosi-^ 
dente á estrada-de Inhaúma n. 218, lavrador, ca-" 
sado, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Engenho Novo. (Qualificarão ex-officio. 
Ti. E. 77, n . 1.225.) 

Í-.405. José .Francisco de- Oliv.eira (1.432), filho de Paul.ino ' 
F . Oliveira e de Maria F / de Oliveira, nascido a 
28 de, março de 1900, ho Districto Federal, r e s i - ' 
dente â rua Cardoso; de Moraes n.- 115, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, 

• B . E . 77, n . 1.125.) 
1.400. - Agenor Nunes de Souza (1.433)-, filho de Joaquim 

• Pinto Souza e de Maria,N. da Conceição, nascido-
o-l-i. dc maio de 1907; no .Estado do Rio cie Ja 
neiro, residente á estrada-de Guaratiba sem nu
mero; lavrador, solteiro, com "domicilio •eleitoral-
no districto municipal dé Engenho Novci. (Qua--

' - - - •' '.ificação ex-officio, Bi. E . 77. ri. 1.1-48, 14 a zona.) 
1.407. Nicias Geraldo Avellar (1.434), filho de Vergüi.o. 

Avelar e de Anna de "G. Avelar, nascido a 14 de-
— abril de 1916, no Dislricto Federal, rua- César Za-- -

ma n. 24, estudante, solteiro,-com.-domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 

„(Qualificação requerida, n. 1.560, 1 1 a zona.) 
l-\408. Paulo da Silva (1.435), filho de Jesuino da Silva e cie 

Nathalia da .Silva; nascido a-14 de março de 1914, 
em São. Paulo, residente, á rua Cardoso de .Mo
raes n. "237, lavrador, solteiro, com domicilio-elei--
toral no districto municipal de Engenho- Novo. 

i • • (Qualificação ex-officio. B . E;. 77. D . 1.105.) 
1:409. - Odetté Castello Branco (1.436), filha de Pedro A. 
• ' ' Castello Branco e de Emerenciana Branco, nnsci.-i 

da a 26 de-maio de 1894, em Minas Geraes, resi
dente á rua Sá Vianna n. 41, operaria, solte^ea,, 
com domicilio eleitoral no districto municipal' cie 
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, B . E . 
78'. n . 446.) " ' . 
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1.410. Manoel Ferreira da Gosta Filho (1.437), filho le 
Manoel F . da Costa e de Maria Rosa da Conceição, 
nascido a 15 de julho de 1908, em Maneré, Es ta - ' 
do do Rio de. Janeiro, residente á rua Januzzi.nu
mero 3, commercio, solteiro, com domicilio' elei- ' 
toral no districto municipal de 13. Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 410, 10 a zona.) 

1.411. José Martiniano de Albuquerque (1.438), filho de 
Manoel José de Albuquerque e de Maria B . d e , 
Albuquerque, nascido a 12 de novembro de 1898, 
em Pernambuco, residente á rua Franco Telles . 
n. 5, casa 3, operário, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de S. Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 1.354, 10 a zona.) 

1.412. Alberto de Sá Pinto (1.439), filho de Serapbim de Sá . 
Pinto e de Cândida de C. Maia, nascido a 18 de junho 
de 1910, no Districto Federal, praia de S. Chris
tovão li. 360, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Christovão. 
(Qualificação requerida n. 1.355, 10 a zona.) 

í .413. Joaquim Fernandes (1.440), filho de João F. Rodrigues 
e de Julia M. de Freitas, nascido a 31 de maio 
de 1912, no Districto Federal, residente á rua 
Conde Leopoldina n.' 89, açougueiro, solteiro, com 
domicilio eleitoral no' districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n. 964, 10 a 

zona.) 
1.414. Genesia Figueira de Assis Rocha (1.441), filho dé 

Edmundo Assis Rocha e de Alice F. de Assis Ro- ; 
cha, nascido a 22 de maio de 1913, cm Recife, ' 
Estado de Pernambuco, residente á praia Bella 
n. 40, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de S. Christovão. (Qua
lificação requerida, n . 1.117, 10 a zona.) 

.1.415. Saulo do* Vai Esteves de Almeida. (1.442), filho do 
Manoel Esteves A. Júnior e de Alzira do Va! Es
teves de Oliveira, nascido a 6 de agosto de 1907, 
em Santa-Thereza, Estado do Rio da Janeiro, r e 
sidente á rua Octavio Corrêa n . 73, commercio, • 
solteiro,' com domicilio eleitoral no districto mu- .. 
nicipal de S. Ghristovão. (Qualificação requeri
da, n . 934, 6 a zona.) 

1.416. Luiz Moreira Baptista (1.443), filho de Antônio Mo- -
reira Baptista e de Deolinda F . Baptista, nascido -

• a 26 de setembro de 1906, na Capital Federal, r e 
sidente á rua S. Christovão n. 623, casa 2, com- -
mercio, easado, com' domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Christovão. (Qualificação 
requerida, n . 6.227, 5 a zona.) 

1.417. Euclydes da Silva Cabral (1.444), filho de José V. -
Cabral e de Alice da Silva Cabral, nascido a 25 
de setembro de 1909, na Capital Federal, rua Se
nador Furtado n. -35-, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no.districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 456, 9 a 

zona.) 
1.418. Leonidas Hermes da Fonseca Filho (1.445), filho 

Leonidas Hermes da Fonseca e de Adelia Albu
querque Fonseca, nascido a 26 de setembro- dc 
1913, no Districto Federal, residente á rua Ale
gre n. 38, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de S. Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 1.302, 8 a zona.) 

1.419. José Pinheiro Lesbão (1.446), filho de Laurindo M'. 
Lesbão e de Dulcina de O. Lesbão, nascido a 27 
de junho de 1913, em Laranjeiras, Estado de Ser
gipe, residente á rua Capitão Felix n . 14, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal-de S, Christovão. (Qualificação r e 
querida, n . 770, 10 a zona.) 

1.420. João Lopes Ribeiro (1.447), filho de Pedro Lopes 
Ribeiro e/ de. Amélia Machado, nascido a 1 de 
maio de 1914; na Capital Federal, residente á 
rua Fonseca Telles n . 24, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral ho districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 735, 10 a 

zona.) 
TT421. Pura Fernandes (1.449), filha de Salvador Fernandes 

' e de Sophiá Caetano, nascida a 14 de junho"de 
1914, no Districto Federal, residente á rua Cân
dido Benicío n.' 614, domestica, solteira, com do

micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. • (Qualificação requerida, n. 1.156, 
•10a zona.) 

Í .422. Demelrio Ribeiro Laures (1.450), filho de Antônio M. 
Laures e de Maria Ribeiro Laures, nascido a 18 de 
setembro de 1894, em Pran, Estado de Minas Ge
raes, residente á avenida.Rio Branco n . 61, 2 o an
dar, com- domicilio eleitoral no districto munici
pal de S. Christovão. (Qualificação requerida, 
n . 347, 10 a zona.) 

f.4,23. Edmundo Vieira (1.451), filho de Francisco Salles 
Vieira de Francisca V. Vieira, naseido a 19 de 
janeiro de 1910, enj Mánáos, Estado do Amazonas, 

. residente á rua Santa Luiza' n . 52, empregado 
publico, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Cbristovão. (Qualificação 
requerida, B . E . 78, 10 a zona.) 

Í .424. Graciano Alves Catanheda (1.452), filho-do Antônio 
Alves Pinto e de Thereza C. Silleiro,'nascido a 
10 de março de 1904, no Districto Federal, res i 
dente á rua Santa Luiza n. 52, emprega ío pu 
blico, solteiro, com domicilio' eleitoral no districto 

• municipal de S. Christovão. (Qualificação ex-
officio, B . E . 78, n. 6, 4 a zona.) 

Í .425. Ar^starco Salituri (1.453), filho,de Abrahão Salituri 
e de Leonor Salituri, nascido a 13 de janeiro de 
1913, no Districto Federal, residente á . rua Gene
ral Bruce n . 267, technico de radio, solteiro, com 
domicilio eleitora] no districto municipal de São 
Ghristovão. (Qualificação requerida, n . 989, 10 a 

• .zona.) 
f .426. Olympio Rocha (1.454), filho de Jocelino Rocha e de 

Maria José da Rocha, nascido a 5 de fevereiro de 
. 1912, no Dislricto Federal, residente á rua Porto 

Alegre n. 27, funccionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de E n 
genho Novo. (B.E . 79, 10 a zona.) 

f .428. Arnaldo Vieira (1.456), filho de José A , Vieira e de 
- Emilia Souza Vieira, nascido a 15 dc março de 

1899, no Districto Federal, residente á rua Fran
cisco Eugênio n. 311, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 602, 10* 
zona.) 

f . 429 . Anna Gonçalves Fernandes (1.457), filha de Miguel 
Gonçalves; e de Maria Amélia da Silva, nascida a 
11 deíjulho de 1880, no Dislricto'Federal, resi
dente á " r u a Filgueira L i m a . n . 93, domestica, 
viuva, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
n, 531, 10 a zona.) 

1.430. Romualdo Matheus (1.458), filho de Matheus.Antô
nio e de Rosaria Mariana da Conceição, nascido 
a..6 de junho de 1904, no Estado dò Rio, residen
te á rua Leonor-Masearenhas n. 49-A, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal do Engenho Novo. (Qualificação requeri
da, n . 10.224, 7 a zona.) 

f .431'. Waltrudes Dutra (1.459), filho dc. João S. Dutra e 
de El virá Diniz Dutra, nascido a 4 de maio de 
1916, em Minas Geraes, residente â estrada do Rio 
da Pedra n . 97, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 77, n . 1.195, 14 a 

. zona'.) , 
f .43â. Sebastião de Azevedo Marinho (1,460), filho de An

t ô n i o Azevedo Marinho e. de Felicidade .A. de Ma
rinho, nascido a 9 de dezembro de 1914, no Dis
tricto Federal, residente á . rua Dr . Amaro Valla-
dares n . 45, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho - Novo. 
(Qualificação ex-officio, B.'E. 77, ,10 a zona.) 

í ,.433. Braulio Camargo , (1 .'461), filho de João Climaco Ca
margo e de Emerenciana Camargo, nascido a 8 de 
outubro.de 1906, .em •Alagoas, residente á estra
da od Mendanha s/n., lavrador, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal do Engenho 
Novo. ' (Qualificação cx-officio, B . E . 77, n. 1.238,. 
14 a zona.) 

f.434 :, Sérgio Affonso de Souza Neves (1.462), filho de Ál
varo . S. .Neves é de. Cecília de Souza Neves, nas
cido a 17 ,dc fevereiro de 1910, no Districto Fe 
deral, residente á rua Fábio Luz n . 53, diarista 
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dos Tefegraphos, solteiro, bom domicilio eleitoral 
mo districto municipal de" Engenho Novo.- (Qua-* 
lificação ex-officio, B . E . 70, n . 184, I a zona.) 

435., Augusto da Silva Barbosa (1.463), filho de José Bar
bosa e de Margarida da Silva Barbosa, nascido a 
á l de novembro de 1913, no Districto Federal, 
residente á rua João Torquato n . 254, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto mu
nicipal de Engenho Novo. • (Qualificação ex-offi-
cio, B . E . 77, n . 1,110, 1 1 a zona.) ' i 

$.436.. Custodio Vicente Ferreira (1.464), filho de Ray-
jnundo V. Ferrei ra e de Estella da Conceição, 
nascido a 17 de abril de 1904, em Minas Geraes/ 
residente á rua General Polydoro n . 157, moto
rista, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i-

• cto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n . 508, 6 a zona.) 

1 .437, «iliee Christina Alves Rodrigues '(1.465), filha do 
Joaquim A. Rodrigues e de Maria Ignez da S. Ro
drigues, nascida a 6 de junho de 1878, no Dis
tricto Federal, residente á- rua D. Romana n . 29, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida, n . 6.898, 6 a zona.) 

Í . - ' 5 M. Pedro Avalieri Doio (1.466), filho de Leão Cavaliere 
Doio e dé' Josephina Sangiorge.C. Doio, nascido 
a 9 de agosto de 1911, em Juiz de Fora, Estado 
de Minas Geraes, residente á praça Marechal Deo-
doro n . 26, funccionario bancário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão, .(Qualificação requerida, n . 345, 10 a 

zona.) 
1 .439. Ormilio Carneiro da Silva (1.467), filho de Hono-

rato C. da Silva e de Maria Monteiro da Silva, 
nascido a 5 de julho de 1910, em Alliança, Estado 
de Pernambuco, residente á rua do Mattoso n. 86, ' 
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de S. Christovão. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 77, 9 a zona.) 

1 .440, Yrazé Paes Brasil (1.468), filho de Aristides Paes 
S. Brasil e de Zulmira Paes Brasil, nascido a 5 

• • de março de 1912, no Districto Federal, residen
te á rua Bernardo Vaseoncellos n . 101, militar, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de S. Christovão. (Qualificação ex-offi
cio, B . E . 75, n . 45, 7 a zona.) 

l.Ui. Frederico Solon Sampaio Ribeiro Netto (1.469), fi* 
lho de Albion Solon Ribeiro e de Lavinia Ortiz 
Solon Ribeiro, nascido a 24 de dezembro de 1895, 
no Districto Federal, residente á travessa Luiz 
Soares n . 4, militar, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo.-

"•*- '(Qualificação ex-officio, B . E . 75, n. 3, 7 a zona.)] ' 
íi,'449, Eulina Vieira Nunes Ribeiro (1.477), filha de Hora-

v cio José Vieira e de Orminda de Azevedo Vieira, 
nascida a 20 de novembro de 1882, no Districto-' 
Federal, residente á rua Delgado de Carvalho nu
mero 45, "funccionaria municipal, casada, com do
mieilio eleitoral, no districto municipal de Enge-< 
nho Novo. (Qualificação ex-officio, B . E . 78.) í 

1.-150. Ladislau Kotshmiki (1.478), filho de Ignacio Kotsh-
— s.v . míki e d e Catharina Kotshmiki, nascido a 31 de 

dezembro de 1909, em S. Luiz Gonzaga, Estado 
do Rio Grande do -Sul, residente á rua Alvares de 
'Azevedo n.. 92-A, militar, solteiro, com domici-. 
lio eleitoral no districto municipal de Engenho 

: Novo. (Qualificação ex-officio, B . E . 78.) -. • 
.- 2 . 4 3 ! . José Thomaz de Cantuaria (1.479), filho de Firmind 

. d e Cantuaria e de Cantilda de Cantuaria, nascido a ' 
24 de fevereiro de 1916, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Bella n . 194, commercio, casado, 

"com domicilio eleitoral no districto municipal de 
S. Christovão. (Qualificação requerida.) 

l . i S g i "Wilson-de Oliveira Castellar (1.480), filho de Má-
• -----" noel Soares Castellar e de Josepha de Oliveira 

Castellar, nascido a 10 de fevereiro de 1915, em 
S. José, Recife, Estado de Pernambuco,, residen
te á rua Haddock Lobo n . 56, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no Districto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

&-'453; Eugênio Motta (1.481), filho de Juarez Motta e dé 
Laura Krauss Motta, nascido a 19 de abril de 
•1908, em Lambary, Estado de Minas Geraes, resi-. 
ílente á rua--S. Francisco Xavier n , 086-A3 mili-i 

tar, "solteiro, "com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-
officio, B . E . 78.) 

£.454. José Tavares dos Santos (1.482), filho de Amáifô José 
Tavares dos Santos e de Laura Olindina dos San
tos, nascido a 17 de março de 1910, em Maceió; 
Estado de Alagoas, residente ; rua S. Christovão 
xi. 65, operário, solteiro, eom domicilio eleitoral 
no districto municipal de S ; Christovão. .(Quali
ficação ex-officio, B . E . 66.) 

| . 4 5 5 , Álvaro de Almeida (1.483), filho de Bernardo dc Al
meida Sabino e de Amélia da Costa, nascido a 27. 
de abril de 1912, no Districto Federal, residente 
á rua Maria Luiza n . 184, commercio, solteiro, 
com domieilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

£.456. Narciso Ramos (1.484), filho de Benjamin Vieira dos 
Santos e de Belmira Amélia de Jesus, nascido a 
25 de dezembro de 1906, no Estado de Sergipe, 
residente á estrada Rio-São Paulo n . 2.831, la 
vrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 77.). 

1.457. Üeonidio Pereira de Carvalho (1.485), filho de Osó
rio Pereira de Carvalho e de Algemira Gonçalves 
de Carvalho, naseido a 1 de maio de 1912, em 
Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Benedicto Ottoni n . 19, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação ex-officio, B . E . 79. ) | 

1.458. Américo Alberto Monteiro (1.486), filho de Frede
rico Alberto Pereira Monteiro e de Herminia Mon
teiro, nascido a 9 de dezembro de 1905, no Dis-J 
tricto Federal, residente á rua Amazonas n . 37, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Christovão.: (Qualifica-^ 
ção requerida.) 

1.459. Carlos Bruno Schuartz '(1.487), filho de José 
Schuartz e de Amalia Schuartz, naseido a 1 de 
janeiro de 1899, em Caxias, Estado do Rio Gran
de do Sul, residente á praça Nictheroy n . 8, mi i 
litar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal do Engenho Novo. (Qualificação ex-. 
officio, B . E . 78.) 

T.4G0. Leandro Oliveira Barros Filho (1.488), filho de Lé-
' - ' andro de Oliveira Barros e de Canuta de Oliveira 

Barros, nascido a 27 de fevereiro de 1908, em 
Parahyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua do Mattoso n . 80, militar, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, B. E. 
n . 78.) 

1.461. Maria Navarro (1.489), filha de José Domingos e dé 
Joaquina Góes, nascida a 20 de março de 1908, no 
Distrieto Federal, residente á rua Senador Antônio 
Carlos n . 374, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Engenho NOvo. 
[(Qualificação requerida.) 

1.4G2 t Raul Fernandes Monteiro (-1.490), filho de Victorino 
Jos Monteiro e de Florinda Fernandes, nascido a 
14 de dezembro de 1895, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Carijós n . 5, casa 6, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.)] 

;í.- '03. Hamilton-Ribeiro de'Souza (1.491), filho de Sebas
tião Augusto Ribeiro de Souza' e de Thereza Pa
checo de Souza, nascido a 5 de janeiro de 1895, 
no Districto Federal, residente á Estrada Rio da 
Prata n . 93, lavrador, casado, com domieilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
'(Qualificação ex-officio, B . E . 77.) - '•, 

1.4G4,, Gabriel da Silva Machado (1.492), filho de Adolpho' 
Henrique Vieira e de Amélia Henrique .Vieira, 
nascido a 4 de maio de 1912, no Districto F e 
deral, residente á Estrada Rio da Prata n . 79, la
vrador, com domicilio eleitoral no districto mu-% 
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-offi-
eio, B . E . 77.) r 

1 .405, José do Nascimento Fagundes (1.493), filho de João' 
Gualberto do Nascimento Fagundes e de Carlinda 
Fagundes, nascido a 15 de fevereiro de 1909, t i o 
Districto Federal residente á Estrada de G-uara-?. 
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tiba sem numero, lavrador, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Engenho 

j. Novo. (Qualificação ex-officio, B . E . 77.) 
. 1.406, João Pires Teixeira (1.494), filho de Luiz Alves Tei

xeira e de Basilia de Medeiros Pires Teixeira, 
nascido a 25 de junho de 1911, no Districto Fe 
deral, residente á rua D , Anna Nery n . 322, ci-
rurgião-dentisla, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo. (Quali
ficação requerida.) 

1.467. Ary Bastos (1.495), filho de Lincoln Bastos e de 
Maria Neves Bastos, nascido a 4 de janeiro de 
.915, no Districto Federal, residente á rua Pro-
essor Burlamaqui n . 8, operário, solteiro, com 

viomicilio eleitoral no districto-municipal de En
genho Novo; (Qualificação ex-officio, B. E. 78.); 

1.468. Ary Rosa (1.496), filho de Joaquim Norberto da 
Rosa e de Idalina Nunes da Rosa, nascido a 7 de 
de junho de 1911, no Districto Federal, residente 
á rua Condessa Belmonte n . 107 A, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
r ida . ) 

;.469. Analia Paiva Gomes Loures (1.497), filha de José 
Lisboa Paiva e de Maria Augusta Oliveira Paiva, 
nascida a 3 de janeiro de 1905, em Varginha, 
Estado de Minas .Geraes, residente á Avenida Rio 
Branco n. 61, 2° andar, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

.1.170. Alberto Rosa Spostitsch (1.498), filho de Irom Spos-
titisch e de Joaquina Rosa Spostitsch, nascido a 18 

'de julho de 1913, no Districto Federal, residente 
á rua Carlos Seidl n . 247, casa 2, despachante da 
Light, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de S. Christovão. (Qualificação 
requerida.) 

1.471. Walter Esteves Cardoso (1.499), filho de Luiz Es
teves Cardoso e de Ema da Silva Cardoso, nascido 
n 20 de junho de 1916, no Districto Federal, r e 
sidente á rua D. Anna Nery m. 322, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
r ida . ) 

1.472. Mario Sebastião da Costa Monteiro (1.500), filho de 
Manoel Pantaleão da Costa Monteiro e de Beatriz 

Carvalho da Costa Monteiro, nascido a 20 de j a 
neiro de 1894, em Recife, Estado de Pernambuco, 
residente á rua Cândido Benicio n . 624, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação r e 
querida.) 

1.473. Washington Macedo de Souza (1.501), filho de Bota-
Siico Macedo de Souza e de Maria Balbina de Souza, 
nascido a 28 de março de 1904, no Districto Fe 
deral, residente á rua Ferreira de Araújo n . 22, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de S. Christovão. (Qualificação 
requerida.) 

1.474. Cândido AnaclekKda Silva (1.502), filho de Manoel 
Anacleto da Silva e de Perciliana Ahacleto da 
Silva, nascido a 28 de agosto de 1898, no Districto 
Federal, residente á rua Miguel Fernandes n . 56, 
electricista. casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi-

. cação requerida.) 
.1.475. Manoel Edwiges da Costa (1.503), filho de Amy Pe

reira da Costa e de Deocleciana Pereira da Costa, 
nascido a 19 de outubro de 1915, em Petropolis, 
Estacio do Rio de Janeiro, residente á rua José 
Eugênio n . 12, operário, "solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida.) 

.1.470. Geraldo Pinto de Oliveira (1.504), filho de Ernesto 
Pinto de Oliveira e de Sebastiana Mendes de Oli
veira, nascido a 11 de fevereiro de 1913, em Mi
nas Geraes. residente á estrada da Pedra n . 52, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
ex-officio — B . E . 77.) -

1.477. José Joaquim Peixoto (1.505), f i lho.de Eduardo 
Augusto Peixoto e de Balbina do-Nascimento Pei* 

xoto, nascido a 20 de agosto de 1896, em Portugal» 
l(naturalizado), residente á estrada de Guaratiba 
n . 163, lavrador, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo. (Quali
ficação ex-officio — B . E . 77.) 

i ' .478 . João Domingos (1.506), filho de Seraphim Domingos 
e de Maria Domingos, nascido a 5 de outubro do 
1907, no Districto Federal, residente á rua 7 de 
Março n. 83, lavrador, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
'(Qualificação cx-officio — B . E . 77.) 

1.479. José de Souza Moraes (1.507), filho de João Fernan
des Moraes e de Guilhêrmina Souza Moraes, 
nascido a 2 de janeiro de.1914, no Districto F e 
deral, residente á estrada de Guaratiba n . 653, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica- ' 
ção ex-officio •— B . E . 77.) 

1.480. Joaquim Martins Vianna "(1.508), filho de José Gre-
gorio Vianna e de Delphina Martins Vianna, 
nascido, a 3 de setembro de 1912, no Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Haddoek Lobo nu
mero 345, estivador, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação ex-officio — B . E . 71.) 

.1.481. Geraldo Silva (1.509), filho de Antônio Silva ,e de 
Maria Olympia da Silva, nascido a 15 de maio 
de 9112, em São João d'El Rey, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Alice Figueiredo n . 31, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral n ) 
districto municipal de São Christovão. (Quali . 
ficação requerida.) 

1.482. Francisco, dos Reis Balniense (1.510), filho de José 
Çoscme Balniense e de Estephania de Souza Bal
niense, nascido a 6 de janeiro de 1913, em São 
Salvador, Estado da Bahia, residente á rua Bella 
n . 40, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida.) 

.1.483. Frederico Mendes (1.511), filho de Paulo Mendes e 
de Margarida Lanari de Mendes, nascido a 31 de 
julho de 1903, no Districto Federal, residente á 
rua,24 de Maio h . 326,"commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida.) 

-1 .484. João de Souza Penido (1.512), filho de João Antônio 
Penido e de Sabina Rosa de Souza, nascido a 16 

• . de outubro de 1830, no Districto Federal, resi
dente á rua Bella n . 381, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

' 1.485. Joab Sampaio /(l..513)1, filho de. Cypriano Sampaio c 
de Adelina Sampaio, nascido a 26 de outubro do 
1911, em Alagoas, residente á estrada da Pedra 
sem numero, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitora! no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação ex-officio — B . E . 77.) 

1.48G. Orlandina Aquilóa Jemaldi (1.514), filha de Agosti
nho Jemaldi o de Domingos Marçano, nascida a 13 
de maio de 1916, no Districto Federal, residente 
á rua Victor Meireiles n . 1, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dc 
Engenho «Novo. (Qualificação requerida.) 

1.487. Wenceslau Carvalho da Costa (1.515), filho de João 
Carvalho da Costa e de Maria Joaquina da Silva, 
nascido a 28 de setembro de 1913, no Districto 
Federal, residente á rua Benedicto Ottoni n . 19, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualifica
ção requerida.) 

1.488. Antônio da Silva (1.516), filho de Mario Francisco da 
- Silva e de Militana Medeiros da Silva, nascido a 

30 de março de 1905, no Estado do Rio de Janei
ro, residente á rua Victor Meireiles n . 1, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral.no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação re
querida.) ' • 

" 1 489 Aracy de Oliveira Scbumer (1.517), filha de Álvaro 
Moreira de Oliveira e de Orminda da Rochs 
Freitas, nascido a 11 de novembro de 1915, w 
Districto Federal, residente á rua Senalor Alen 
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car n . 109, domestica, casada, com domicilio elei-i 
, toral no districto municipal de São Ghristovão,,: 

'(Qualificação requerida.) t 
1.490. Altila de Sampaio MetMe.- (1.518), filho de Augusto 

Metke e de Estes de Sampaio Metke, nascido a 21 
de junho de 1913, no Districto Federal, resi-i 
dente á rua 24 de Maio n . 552, commercio, sol* 
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni-* 
cipal de Engenho Novo. (Qualificação requeri- ' 
da . ) * ; 

1.491. Jtiir de Souza Moraes (1.519), filho de João Fernan
des Moraes _e de Guilhêrmina de Souza, nascido 
a 9 de janeiro de 1915, no Districto Federal, r e 
sidente á estrada do Rio da Pedra n . ;8.576, la
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-* 
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
ex-officio — B . E . 77.) ' 

.1.492. Xisto Rodrigues da Silva (1.520), filho de Carmelita 
Maria da Silva, nascido a 29 de novembro de 
1908, no Estado do Rio de Janeiro, residente â rua 
dos Artistas n . 45 A, casa 4, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida.) " , 

$ .493. Áurea Figueiredo Cruz (1.521), filha de Luiz de Al
meida Figueiredo e de Maria da Gloria Carvalho 
Figueiredo, nascida a 24 de agosto de 1910, no 
Districto Federal, residente á rua Escobar nu
mero 111 A, domestica,. casada,. com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Cbristo
vão.' (Qualificação requerida.) . i 

i .494. ' lAirval de Souza Netto (1.522), filho de Porfirio Ta
vares Netto e de Bernardina Maria da Conceição, 

. nascido a 20 de outubro de 1913, no Estado do 
Ttio de Janeiro, residente á rua Getulio n . 14, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. .(Qüaíi 
ficação ex-officio — B . E . 77.) ^ • 

1.495. Haroldo Velloso da Veiga (1.523), filho de José Ri
beiro da Veiga e de Francelina Velloso da Veiga, 
nascido a 3 de maio de 1903, no Estado do-Rio de 
Janeiro, residente á rua Felippe Camarão nu
mero 75, cas,a 7, estivador, casado, com domicilio 
'eleitoral no districto municipal de Engenho Novo 

- [(Qualificação ex-officio — B . E . 71.) 
1.496. Alipio Filgueiras (1.524), filho de Alipio da Cunha 

Filgueiras e de Ignacia Nunes Filgueiras, nascia 
'do' a 12 de maio de 1907, no Estado do Rio de 
'Janeiro, residente á rua Euclides da Cunha n u 
mero'28, commercio, solteiro, eom domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão, 
(Qualificação requerida.) 

1.497. Generosa Genny Arantes Silva (1.525), Tílha de R o - ' 
mão Nunes da Silva e de Generosa Rufino de 

iàrantes, nascida a 21 de outubro de 1909, em 
Rezende, Estado do Rio de Janeiro, - residente á 
fua Visconde de Nictheroy n . 208,- funccionaria 
jjublica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. .(Qualifica
ção requer ida . ) ' 1 

1.498. Maria de Lourdes Franco Alves '(1.526), filha de . 
'-" Diogo Manoel Alves e de Hilda- Franco Alves, 

nascida a 29 de outubro de 1911, no Districto 
Federal, residente á rua Senador Alencar n . 109, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São .Christovão. .(Qualifica
ção requerida.) i 

1.501. Antônio Miguel Heleniaz (1.527), filho de Helias Mi
guel Heleniaz e de Alice de Oliveira, nascido a 
7 de dezembro de 1913, no Districto Federal, resi
dente á estrada da Pedra, sem numero,, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Engenho Novo. .(Qualificação ex-offU 
cio, B . E . 77.) i 

i . 499, Carlos Larangeira (1.528), filho de Manoel Láran-i 
jeira e de Alipia Laranjeira, nascido a 17 de ou-* 

tubro dè 1903, no Districto Federal, residente é' 
estrada Rio São Paulo sem numero, lavradoi 
casado, com domicilio eleitoral no districto-muni», 
cipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-offW 

- cio, B . E . 77.) t 
1.500.. Francisco Gonçalves Martins (1.529.)', filho de Joá-

- quim. Gonçalves Martins e de Maria José Martins^ 

í.50.2. 

Í .503, 

Í . 5 0 1 . 

£.447. 

3.448. 

1.444, 

1.445. 

Í.-Í46, 

1.505, 

1.507. 

,'1.508, 

nascido a 10 .de outubro de 1905, no Districto 
Federal, residente á estrada do Rio da Pedra do 
Cabucoi sem numero, lavrador, solteiro, conrfdo-
micilio eleitoral no districto municipal de En-

> genho 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 de maio de 1914, no Districto F e 
deral, residente á rua Marechal Machado Bit teni 
courí n . 109, domestica, solteira, com domici-s 
lio eleitoral no^districto municipal de Engenho 

--- Novo. (Qualificação requerida.) "i 
Francisco Nunes (1.531), filho de José AugustoNunes 

e de Maria Piedade Costa, nascido a 13 de maio 
de 1908, em Portugal, residente á rua Bella nu-< 
mero 351, negociante, casado, com domicilio elei-* 

. toral no districto municipal de São- Christovão., 
'{Qualificação requerida.) . | 

Eulatia Marques Muniz (1.532), filha de Valentim 
- Marques Lima e de Balbina Lima, nascida a 10 

de dezembro de 1890,, no Districto Federal, re-« 
sidente' á rua São Christovão n . 423, operaria, 
viuva, com domicilio eleitoral no districto mu

nicipal de São Christovão. • (Qualificação reque-* 
— r ida . ) j 
Ophedydes Quasque '(1.475)', filho de José Luiz 

Quasque e de Aniceta Corrêa Quasque, nascido a 
30 de agosto de 1902, em. Bagé, Estado do Rio 
Grande do Sul, residente á rua Aguiar n . 42, 
militar, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. .(Qualifica
ção ex-officio.) 'i 

Mario Sá (1.476), filho de Guilherme da Silva Sá 
e de Alzira Queiroz da Silva Sá, nascido a 28 do. 
novembro de 1907, na Capital Federal, residente 
á rua Bella Vista n . 31, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En-s 
genho Novo. (Qualificação requerida.) I 

Henrique Carneiro Júnior (1,472), filho de Henrique 
Carneiro e de Joanna Tíssat Carneiro, naseido a 
27 de janeiro de 1893-, em Pelotas, Estado do Rio 
Grande do Sul, residente á rua Licinio Cardoso 
n . 352, militar, casado, com domicilio eleitoral no 
dislricto municipal de Engenho Novo. .(Quali-f 

" ficação ex-officio.) \ 
João Martins Filho (1.473), filho de João Martins 

— Bezerra e de Maria Felix da Conceição, nascido 
a 24 de fevereiro de 1902, em Cachoeira de Paulo 

/ Affonso, Estado de Alagoas, residente á rua São 
Luiz Gonzaga n . 843, militar, casado; com domi-r 
eilio eleitoral no districto municipal de São 

- Christovão. (Qualificação ex-officio.)" ) 
Nominato Alves (1.474), filho de Joaquim Fernan-

des e de Maria Alves, nascido a 17 de março de 
\ 1902, em São João do Calçado, Estado.do Espi

rito Santo, residente á rua Tuyuty n . 54, milin 
tar, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação"eae-^ 

- officio.) 'í 
Porfirio Tavares dos Santos (1.533), filho de João 

José Tavares e de Adolpha Maria de Jesus, nas- , 
eido a 26 de fevereiro de 1902, em Gapella, Estado 
de Sergipe, residente á rua Doutor Garnier n . 37, 
guarda sanitário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S.. Christovão. (Quali-( 
ficação requerida.) H 

Boracio Sebastião Gonçalves (1.534), filho de Emyi 
gdio Gonçalves e de Geralda Euphrasia de Jesus, 
nascido a 10 de maio de 1896, no- Estado do Rio, 
residente á rua Cardoso Moraes n . 158, lavrador^ 
casado7 com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Engenho Novo. (Qualificação ex officio, 
B . E . 77.) 

Nair Pereira Duarte (1.535)', filha de José Pereira 
'' D.uarte e de Haydée Belém do Carmo, nascida a 14/ 

de julho de 1912, no Districto Federal, estudante, 
•solteira, com domieilio eleitoral no districto mu-* 
nicipal de S. Ghristovão. (Qualificação respe-s 
rida.) , " ' • ' . " > i 

Enrydice Machado Thebe, filha de Benjamin Machadd 
v ~' e d e Maria Leal Machado, nascida a 3 de outubro 

de 1913, no Districto Federal, residente á rua Se
nador Alencar n . Ui3 casa 4, domestica, solteira 
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com domicilio eleitoral no districto municipal dg 
S. Christovão. (Qualificação requerida.) 

,1.509. Rosa Belluchi (1.537), filha de Belluchi Arcliangeld 1,521, 
• :* e de Maria José Marçano, nascida ã 26 de maio d s 

18.99, no Districto Federal, residente á rua Mare
chal Bittencourt n. 105, domestica, solteira,, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida.) 

•1.510. Josiario da Rocha (1.538), filho de Vertulino Ignacio 
da Rocha e de Mathilde Angélica da Rocha, nascido i . 522 . 
a 24 de dezembro de 1904, no Districto Federal, ,. " ' 
residente á rua Bella n. 126, casa 2, motorneiro, 
casado, com domicilio eleitoral no. districto muni 
cipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)! 

Polidoro Ernani de São Thiago .(1.539), filho de Ar
naldo Claro de São Thiago e de Maria Oliveira de 
São Thiago, nascido a 22 de junho de 1909, em . - o q 
São Francisco do Sul, Estado de Santa Catharina, i-2*o. 

- estudante, casado, com domicilio eleitoral no d is - , 
tricto municipal de Engenho Novo.. (Qualificaçãf 
requerida.) . 

1.511. Oscar Fernandes Pereira (1.540), filho de Alfredo F. 
Pereira e de Sabina N. Fernandes, nascido a 22 
de dezembro de 1915, no Districto Federal, resi
dente á rua Borges Monteiro n. 58, com domicilio 1-P_24. 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida n. 517, da 10 a zona.) s 

1 .5^2. Celso Pereira dos Santos (1.54.1), filho de José I. 
dos Santos e de Maria P . dos Santos, nascido a 28 
de outubro de 1903, em Minas Geraes, residente á 
Est. do Páo da Fome sem numero, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. .1.525. 
({Qualificação requerida, n . 1.273, da 2 a zona.) 

1 .1513. Belmiro Gonçalves Anjo (1.542), filbo de João G., 
Anjo c de Rosa Lopes Anjo, nascido a 21 de feve
reiro de 1897, em Lavrinha, Estado de S. Paulo, 
operário, casado, residente á rua Pedro Américo 
n. 106, casa 3, com domicilio eleitoral no districto , • „ 
municipal de Engenho "Novo. (Qualificação reque». %.oéb„ 
rida n , 6.235, da 2 a zona.) 

1.514, America Lacerda (1.543), nascida a 2 de outubro de 
1879, em Minas Geraes, residente á rua Victor. 
Meireiles n . 232, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida n . 513, da 10 a zona.) 

.1.513. Alberto Rocha (1.544)rfilho de José S. da Rocha e de 1.527.. 
Adelaide P . Barbara Rocha, nascido a 16 de julho 
de 1916, no Districto Federal, commercio, solteiro, 
residente á rua Lima Barros n . 22, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de São Christovão. 
'(Qualificação n . 368, da 10 a zona.). 

1,516, Manoel Fernandes Oliveira (1.546), filho de Feliciá-
no Fernandes e de Violeta de Oliveira, nascido a 
IO de maio de 1914, em Victoria, Estado do Espi
rito Santo, residente á rua Leonor Mascarenhas, 
n . 15, com domicilio eleitoral no distrieto munici
pal de Engenho Novo.. .(Qualificação requerida! 
n . 414. da 12 a zona.) 

\4.517,. Ary Raymundo de Brito ( i .547) , filho-de Joaquim 
P. de Brito e de Cecília de Brito, nascido a 27 de 
setembro de 1904, residente á rua Irene n . 11, í^29K 

operário, casado, eom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação> 
requerida n . . 762. da 12 a zona.) 

1.518. Norberto Baptista 'Filgueiras (1.548), filbo de José 
B. Filgueiras e de Antonia. C. Azevedo Filgueirã, 
nascido a 7 de dezembro de 1915, no Districto ^ 
Federal, residente á rua José Bonifácio n. 9 0 , % .'J..530, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no j 
districto municipal de São Christovão. (Quali-i) 
ficação requerida n. 1.180, da 10 a zona.) ; 

1.5.19, Nelson Caravelio (1.549), filho de Nicolau Caravelio 
e de Cândida T. Caravelio, nascido a 3 de março i 

de 1908, no Districto Federai, residente á rua , 
Alice Figueiredo numero 31, commercio, ca-! i 531. 
sado, com domicilio eleitoral no districto muni-*) 
cipaí de São Christovão. .(Qualificação reque-*; 
rida n. 841, da 10 a zona.) ü 

.520. Ãchilles Junqueira (1.550), filho de Jayme J. J u n - \ 
- 1* " " queira e de Mariana G. Junqueira, nascido a 22 j 

de agosto de 1893, em Aracaju, Estado de Ser - ' 'vi , .532, 
gipe, residente á rua Curuzú n. 16, casa 10, \ 
çonstruçtor! casado, com dpjniçilio eleitoral no 

1.528, 

districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerida n. 5.129, da 5 a zona.) * 

Braz Marçano (1.551), filho de Luiz Marçano e da' 
Castorina Busco Júnior, nascido a 1 do fevereiro 
de 1907, no Districto Federal, residente á rua 
Marechal Bittencourt n. 120, operário, solteiro, 
com domicilio e le i toraPno districto municipal 
do Engenho Novo. (Qualificação requerida, n u 
mero 1.461, da 10 a zona.) 

Thereza Mariane (1.552)-, filha de José Maria.ne e d? 
Edvige Marcellina Orlandina, nascida a 24 de 
setembro de 1909, em Piaui Rio Novo, Estado 
de Minas Geraes, residente á rua Bella n. 40, 
commercio, viuva, com domicilio eleitoral no 
districto' municipal de São Christovão. .(Quali
ficação requerida,) 

Nair Maiani Hom (1.553), filha de José Maiani e de 
Marcellina Orlandina Maiani, nascida a 22 de 
outubro de 1913, em Juib de Fora, E . de Minas 
Geraes, residente á rua Bella n. 40, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque
r ida . ) 

Francisco Freire de Souza Fontes (1.554), filho tie 
Francisco Ribeiro de Souza Pontes e de Amadia 
•Vieira Souza Fontes, nascido a 14 de março tíc 
1890, no Districto Federal, residente á rua 
Tuyuty n. 67, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida. ; 

Gilberto Carlos dos Santos (1.555), filho de Miguel 
Silvestre e de Maria Emilia dos Reis, nascido a 
6 de março de 1906, no Distrieto Federal, res i 
dente á rua da Alegria n. 412, casa 5, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São Christovão. (Qualificação r e 
querida .) 

Francisco Barroso Magno Filho (1.557), filho de 
Francisco Barroso Magno e de Joannita Thomé 
Barroso Magno, nascido a 7 de abril de 1915, no 
Districto Federal, residente á rua Heraclito 
Graça n. 15, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de^ Engenho, 
Novo. (Qualificação requerida.) 

íidméa Nunes de Moraes (1.558), filha de Antônio 
José de Moraes e de Maria Joaquina Nunes de 
Moraes, nascida a 9 de outubro de 1911, no Dis-
tricot Federal, residente á rua 8 de Dezembro 
n. 95, domestica, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) 

Antônio Henriques de. Oliveira (1.559), filho de 
Odonco Gonçalves de Oliveira e";de Gertrudes da 
Trindade Henriques de Oliveira, nascido a 3 de 
julho de 1905, na Parahyba, Estado da Parahyba, 
residente á avenida Passos n. 26, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal, de São Christovão. .(Qualificação r e 
querida.) 

Miguel de Oliveira Lopes (1.560), filho de Ângelo Oli
veira Lopes e de Adelaide Oliveira Lopes, nasci
do a 8 de maio de 1878, em Japaratuba, Estado 
de Sergipe, residente á rua Campos da Paz n u 
mero 129, funccionario publico, viuvo, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

Adelaide Maria Magdalena Gemaldi .(1.561), filha' 
^ de Agostinho Gemaldi e de Domenica Marçano, 

nascida a 30 de dezembro de 1902, no Districto 
Federal, residente á rua Victor Meireiles nu
mero 1, domestica, solteira, com domicilio elei
toral 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, r e 
sidente á estrada Rio São Paulo s/n., lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação ex of->\ 
ficio, B. E. 77.) \ 

Gumercindo Fernandes de Carvalho '(1,563), filho 
de Pedro Fernandes de Carvalho e de Augusta 
Maria de Lugena, nascido a 1 de abril, de 1899( 
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em Bom Jardim, Estado do Rio de Janeiro, r e 
sidente á rua Dr.-Carlos Seidl n . 101, funccio
nario publico, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S. Christovão. (Qua- 1.545. 
Lifieaoão requerida.) 

Dolores Gomes dos Santos (1.564' , filha de Francisco 
Gomes dos Santos e de Thereza Maria.de Gomes, 
nascida, a 6 de junho de 1906, em Macahé, Esta
do do Rio do Janeiro, residente á rua Visconde 
de Rio, Branco n . 26, sobrado, domestica, sol- 1.546. 
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de S. Christovão. (Qualificação reque
rida.) 

Celeste Schmoor (1,565), filha de Seice Moreira 
nascida a 18 de janeiro de 19.12, no Districto 
Federal, residente á rua Silveira Martins n . 80, 1.547. 
proprietária, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de S; Christovão. (Qualifi
cação requerida.) 

Roberto Denizans.de Amorim. (1.566), filho de Her-
menegildo Gonçalves do Amorim e de Philomena 

• Denizans Gonçalves, nascido a 10 de novembro 
de 1908, em Angra dos Reis, Estado do Rio, r e - 1.548, 
sidente á rua Bella n. 40, commercio, easado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de S. Christovão. (Qualificação requerida.) 

Anna de Jesus Martins (1.567), filha de José Martins 
e de Maria do Céo, nascida a 3 de janeiro de 1915, 
no Districto Federal, .residente a rua Figueira 1,549. 
de Mello n . 442, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de. São 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

Jayme Borges de. Araújo (1.569), filho de José Bor
ges de Araújo e de. Maria Ribeiro Rodrigues, 
nascido a 14 de. janeiro de 1903, no Districto 1.550. 
Federal, residente á rua Figueira n . 25, com
mercio, solteiro, com domicilio, eleitoral no dis
tricto -municipal de S. Christovão. (Qualifica
ção requerida.) 

, Thiers Barcellos Coutinho (1.570), filho de David 
Barcellos Coutinho e de Arlinda Carvalho Cou-- 1,551, 
tinha, naseido a 13 de abril de 1906, em Itaocara, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Eucly-
des da Cunha n . 58, negociante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

Baltazar Barroso Bastos (1.571), filho de-Baltazar 
Luiz Bastos e de Maria Barroso Bastos, naseido 1.552 
a 9 de julho de 1907, no Districto Federal, resi
dente á rua Senador Alencar n. 149, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu- * 
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque-
viãaf.) 

. Jorge Pereira de Souza (1.572), filho de Januário 
Pereira de Souza e de Delminda Becker de 1,553, 
Souza, nascido a 12 de junho de 1905, no 
Districto Federal, residente á' rua Professor 
Valladares n . 221, negociante, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Sãc 
Christovão. (Qualificação ex-officio. B. E . 71.)i 

. Agenor Ribeiro Duarte (1.573), filho de . 'Octavio 
Ribeiro' Duarte e de Vicencia Luciana Duarte, í .554, 
naseido a 24 de junho de 1906, no Districto F e - , 
deral, residente á rua José. Clemente n . 51, casa 
6, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de- S. Ghristovão. (Qua
lificação requerida.) 

, Marcello Alves dos Santos (1.574), filho de José 1-.555 
João dos Santos e de Eva dos Santos, naseido a 
'í de março de 1887, em Aldeia de S. Pedro, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Tuyuty > 
n . 90, operário, casado,, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de S. Christovão. (Qua-: 
lificação requerida.) 

. Luiz Ferreira da Rocha (1.575), filho de.Manoel 1.556. 
Pinto da Rocha, nascido a 13 de março de 1894, 
no Districto Federal, residente á rua Cornelio 
n . 21, casa 4, marmorista, casado, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de S. Christo-. 
vão. (Qualificação requerida.) 

.Agost inho Maravilha (1.576), filho de José Pereira 
Guimarães Maravilha e de Arcelina Maravilha, 1,557 
nascido a 20 de outubro de 1914, no Districto 
Federal, residente á avenida Suburbana n. .63, 

iommercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
ttistricto municipal de S. Christovão. (Qualifi
cação requerida.) . 

Lydia Campos (1.577), filha de Miguel Campoè e 
cie Emilia da Silva Campos, nascida a 22 de agos
to de 1915, no Dístr-ieto Federal, residente á rua 
Coronel Cabrita n . 12, estudante, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificação requerida.) 

Judith Campos (1.578), filha de Miguel Campos c 
de Emilia da Silva Campos, nascida a 24 de ju 
nho de 1914, no Districto Federal, residente á 
rua Coronel Cabrita n. 12, estudante, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
S. Christovão. (Qualificação requerida.) 

Benedicto Barbosa de Oliveira (1.579), filho do 
Manoel José de Oliveira e de Isabel Barbosa de 
Oliveira, nascido a 6 de março de 1904, em Ma
ceió, Estado de Alagoas, residente á rua de São 

Ghristovão n . 620, pintor, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida.) 

José Nobre de s 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 Mara
nhão, residente á rua da Alegria n . 6, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Christovão. (Qualificação requerida.)' 

Francisco Antônio Affonso (1.581), filho de Antônio 
Affonso e de Secunda da Conceição, nascido a 5 do 
fevereiro de 1906, no Districto Federal, residente 
á rua Figueira cie Mello n. 307, operário, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de S. Christovão. (Qualificação requerida.) 

Amélia Lopes Vilhena (1.582); filha de Jayme Lopes 
Vilhena e de Idalma Lopes Vilhena, nascida a 5 
de março de 1915, nõ Districto Federal, residente 
á rua José Felix n . 110, dactylographa, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

Victor Cezario (1.583), filho de Antônio Cezario e dé 
Maria Rosa, nascido a 28 de fevereiro de 1912, 
em Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, res i 
dente á rua São Ghristovão n. 602," commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu-., 
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque
r ida.) 

, P-°raldo Barbosa Costa (1.584), filho de João Del
fim da Costa e de Maria Barbosa de Jesus, nascido 
a 23 de agosto de 1910, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Maria Benjamin n . 148, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu--

- nicipal de São Ghristovão. (Qualificação reque-
i'ida.) 

Consuclo Rossi Magalhães (1.585), filha de Eduar* 
do- Magalhães e de Italina Rossi Magalhães, nas
cida a 17 de novembro de 1899, no Districto F e 
deral, residente á rua Souto Carvalho n . 64, p ro
fessora, casada, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de São Christovão. (Qualificação 
ex-officio, B . E. 78.) 

Hydéa Cunha (1.586), filha de Pedro Sérgio da 
Cunha e de Henriquetta Çocelha da Cunha, nascida 
a 17 de novembro de 1899, no Districto Federal, 
professora^ casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 78.) 

Isaura Gonçalves da Fonseca (1.587), filha de Ize~ 
quiel Gonçalves e de Maria Emilia Gonçalves, 
nascida a 4 de agosto de 1887, no Estado do Rio, 
residente á rua Barão de Bom Retiro n . 107, func
cionaria municipal, casada, com domicilio eleito-! 
ral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 78.) 

Tertuliano Tenorio Cavalcanti (1.588), filho de P o -
lyearpo Tenorio Cavalcanti e de Julia Cavalcante 
de Albuquerque, nascido a 25 de abril de 1909, em 
v"ietoria, Estado de Alagoas, residente á rua San
tarém n . 47, operário, solteiro, com domiciUo 
eleitoral no districto municipal de S. Cbristovão 
(Qualificação requerida.) 

, Juracy Almeida (1.589), filha de Adrião Almeida g 
de Evangelina Almeida, nascida a 10 de agosto de 

http://Maria.de
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1906, em Juiz de Fora, Estado de Minas Gerae3, 
residente á rua Henrique Dias n. 25, funcciona
rio municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação ex-officio, B . E . 78.) 

Nelly de Barros e Vaseoncellos (1.590), filho de Í .570 . 
Manoel de Barro e Vaseoncellos e de Maria Me
deiros de Barros e Vaseoncellos, nascido a 14 de 
abril de 1913, no Districto Federal, residente a rua 
Visconde de Santa Isabel n . 6, funccionario muni
cipal, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de S. Christovão. (Qualificação ex-. 
officio, B . E . 78.) - i . 5 7 1 . 

1 ,559. Amanda Carneiro (1.591), filha de Joaquim Aurelino 
Dias Carneiro e de Julia Pereira Carneiro, nasci
da a 20 de maio de 1889, no Districto Federal, 
residente á rua General Argollo n. 107, funccio
naria municipal, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Qua
lificação ex-officio, B . E. 78.) 1.572. 

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, r e 
sidente á rua Major Fonseca n . 103, funccionaria 
municipal, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Ghristovão. (Qualifi
cação ex-officio, B . E . 73.) 1.573., 

Jaeyr Maia (1.593), filho de Antônio Fernandes Maia 
Filho e de Corina Sérqueira Maia, nascido a 18 
de abri! de 1914, no Districto Federal, residente 
á Avenida Pedro II n . 334, casa VIII, funcciona
rio municipal, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação ex-officio, B . E . 79.) 1.754, 

'1.562. 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, residente 
á rua D. Anna Nery n . 404, funccionaria munici
pal, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-
officio, B . E . 78.) 1.575. 

Nair Ortiz Merola (1.595), filha de Satyro Ortiz e de 
Leonor Bravo Ortiz, nascida a 27 de dezembro de 

• 1895, no Estado do Rio, residente á rua Engenho 
Novo n. 8, professora,. casada, com domicilio \ 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação ex-officio, B . E . 9.) 

Alda Mesquita Florence (1.596), filha de Eduardo .1.576. 
dos Santos Mesquita e de Cândida Rocha Mesqui- -
ta, nascida a 2 de abril de 1890, no Districto F e 
deral, residente á rua Figueira n . 129, casada, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Engenho Novo. "(Qualificação ex-officio, B . E , 
n . 79.) 

Elvira Concetta Nesi Freitas Lima (1.597), filha de 1.577. 
Antônio Nesi e de Luiza Vaiso Nesi, nascida a 27 
de agosto de 1898, no Districto Federal, residente ' 
á rua Bella n. 196, domestica, casada ,com domi- ' 
cilio eleitoral no districto municipal de São Ghris
tovão. (Qualificação requerida.) 

Myrthes Freitas (1.598), filha de Álvaro Soares de 
Freitas e de Umbelina Goulart de Freitas, nascida .1 .5/8. 
a 5 de janeiro de 1914, no Districto Federal, r e 
sidente á Avenida Pedro II n . 149. casa 52, func
cionaria municipal, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 78.) 

1.507. Julieta Souza Vieira (1.599), filha de Joaquim de 
Souza e de Julia de Souza, nascida a 19 de feve- 1.579. 
reiro de 1893, em Porto Novo do Cunha, Estado 
de Minas Geraes, residente á rua Paim Pamplona 
n . 14, funccionaria municipal, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municioal de Engenho 
Novo. (Qualificação ex-officio, B . E . 40.) 

Antonietta Gemaldi ( í .600), .f i lha de Agostinho Ge- i .580. 
maldi e de Domingas Marçano Gemaldi, nascida a 
2 de outubro de 1912, no Districto Federal, res i 
dente á rua Victor Meireiles n . 1, funecionarig 
municipal, solteira, com domicilio eleitoral no dis< 
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 

• ex-officio, B. E . 78.) v r K 8 Í 

Eleonora Lins Gumack Possollo ' ( i ,601) , filha de • " ' • 
Adolpho Lins e-de Adelaide Pinheiro Guimarães •»• 

'1.503. 

< . 504 

I '1.565. 

1.566., 

'1.568, 

[1.569. 

Lins, nascida a 8 de março de 1896, no Districto 
Federal, residente á rua Visconde de Nictheroy 
n . 96, funccionaria municipal, casada, eom domi
cilio eleitoral no districto municipal 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 Distrieto Federal, res i 
dente á rua Coronel Cabrita n , 16, funccionaria 
municipal, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualifica
ção ex-officio, B . E . 74.) 

Alair da Motta Villaça (1.603), filha de Raul.de Si
queira Villaça' e de Edelvina da Motta Villaça, 
nascida a 20 de dezembro de 1912, no Estado do 
Rio, residente á rua General Argollo n . 114, func
cionaria municipal, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Ghristovão. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 78.) 

Carmen Nepomuceno dos Reis (1.604), filha de João 
Nepomuceno Reis e de Maria Ferreira dos Reis, 
nascida a 20 de julho de 1908, no Districto F e 
deral, residente á rua Anna Guimarães n . 43, pro-< 
fessora, solteira, com domieilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Cbristovão. (Qualifica
ção 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 março de 1881, em Minas Geraes, residente 
á rua Araújo Leitão n'. 51, funccionaria munici
pal, viuva, com domicilio eleitoral no districto' 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação ex- . 
officio, B . E . 78.) 

Alyrio Moreira Borges (1.606), filbo de Nestor de O. 
Borges.e de Francisca A. Moreira, nascido a 23 de 
janeiro de 1907, no Estado de São Paulo, res i - . 
dente á rua Marechal Aguiar ri. 10, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São Christovão, (Qualificação reque
rida, n. 990, 10a zona.,) 

Antônio de Oliveira Campos (1.607), filho de Antônio 
O. Campos e de Julia 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 E n 
genho Novo. (Qualificação requerida, h . 537, 11* 
zona.) 

Ary Koune Avistenio Pinto (1.608), filho de João A. 
Pinto Júnior e de Leticia G. Pinto, nascido a 16 
de janeiro de 1903, no Districto Federal, res i 
dente á rua Bento Gonçalves n . 202, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
n . 73;', 11" zona.) 

José Gomes Moreira Filho '(1.609), filho 'de José 
Gomes Moreira e de Anna Moreira, nascido a 29 
de agosto de 190ô, no Districto Federal, residente 
á rua Miguel Cardoso n . 42, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, n . 9.559, • 
7 a zona.) 

Alexandre Clemente (1.610), filho de Clemente Saez 
e de Maria Monteiro, nascido a 18 de agosto de 
1899, no Estado do Rio de Janeiro, residente & 
rua Bomsuccesso n. 113, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida n . 421, 12 a 

zona.) 
Amador Mota (1.611)', filho de Hildebrando Mota e de 

Ernestina Mota, nascido a 12 de dezembro de 
1913, no Districto Federal, residente â rua Almei
da Nogueira n . 112, doméstico, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida, n . 553, 12 a zona.)! 

Manoel .Soares (1.612), filho de Angélica Soares, 
nascido a 8 de outubro de 1905, no Estado de 
Sergipe,-residente á rua Ferreira n. 81, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requeri
da, n . 555, 12a- zona.) " . 1 

Octavio Vidal (1.613), filho de Augusto R. Vidal e dé 
Kazaria dos Santos Vidal, nascido a 28 de outu
bro de 1914, iio Districto Federal, residente á ave-
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nida Paris n . 213, operário, solteiro, eom domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 

v Novo, (Qualificação requerida, n . 389, 12 a zona.), 
1.582. Heitor Peixoto da Fonseca (1.614), filho de Luiz P . 

da Fonseca e de Maria M. da Fonseca, nascido a 
26 de março de 1909, no Estado de Minas Geraes, 
residente á Estrada do Norte n , 78, casa 9, com
mercio,' solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida n . 382, 12 a zona.) 

1.583. Eurydico Gortez (1.615), filho de Etelvino Cortez e de 
Maria Isabel P . Cortez, nascido a 16 de junho de 
1909, no Districto Federal, residente á-rua Joa
quim Tavora n . 21, F . particular, solteiro, com. 
domicilio eleitoral no dislricto municipal dè En
genho Novo. (Qualificação requerida n . 855, 10 a 

zona.) 
1.384. José Nunes Gomes Duarte (1.616), füho do João Nu

nes G. Duarte e de Maria Amélia Nunes, nascidc 
a 1 de outubro de 1908, no Districto Federal, re
sidente á Estrada Rio-São Paulo sem numero," 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 77, n : 1.389.) 

1.585, Almerinda de Souza ( l r 617) , filha de José P . de 
Souza e de Leonidia G. de Souza, nascida a 19 de 
agosto de 1911, no Districto Federal, residente á 
rua Fagundes Varella n . 15, modista, solteira, com 
domicilio eleitoral- no distrieto municipal dé En
genho Novo. (Qualificação requerida, n . 547, 12 a 

zona.) . • , 

i . 5 g a Tosé Lima Torrentes (1.618), filho de Seraphim K. 
Torrentes è de Antônio P. Torrentes; naseido a 
30 de outubro de 1914, no Estado do Rio de Ja 
neiro, residente á rua Benedicto Hypo'.ito n . £28, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 77, n . 1.176, 14 a zona.) 

1.587. Indayá d'Almeida Macedo Costa (1.619)," filho de 
João M. Costa e de Delfina d'Almeida M. Costa, 
nascido a 27 de junho de 1908, no Districto F e 
deral, residente á rua Paim Pamplona n . 60, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n . 66, 6 a zona.) 

1.588, Romeu Lupanelli (1.620); filho de Feliciano Lupa-
nelli é de Alexandrina Lupanelli, nascido a 27 de 
janeiro de 1914, no Districto Federal, residente á 
rua Villela Lavadeira n . -282 , casa 2, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida 
B . E . 78, n . 496, 10 a zona.) 

1.589 Rubens Augusto de Oliveira (1.621), filho de Carlos 
A. Oliveira e de Livarda de Oliveira, nascido a 4 
de março de 1912, no Districto Federal, residente 
á Barra de Guaratyba sem numero', lavrador, sol-
teiro, com domicilio eleitoral" no districto muni
cipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, 

' B , E . 77, n. 1.224, 14 a zona.) 

1 . 5 9 0 . Mario Werneck',(! .622),' filho de Anatolio Werneck e 
de Geralda Werneck, nascido a 27 de fevereiro de 
1915, no Districto Federal, residente "á-estrada 
Rip-São Paulo sem numero, lavrador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação ex-officio, B . E . 77, 
n . 1.124, 14 a zona.) 

1.591. Octacilio José Monteiro (1.623), filho de Eduardo 
José Monteiro e de Andrelina G. Monteiro, nascidc 
a 26 de setembro de 1906,-no Distcicto Federal, 
residente á estrada Pedra de Guaratiba sem nu
mero," lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo. (Quali
ficação ex-officio, B , E . 77, n . 1.257, 10 a.zona.) 

í . 592 , Orandino.Prado Filho (1.624), filho de Orandino F . 
Prado e de Euphusina C. Prado, nascido a 16 de 
agosto de 1913, no Districto Federal, residente 
á- rua Angélica n , 44, Meyer, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação " ex-officio "« 
B . E , 78, n . 487, 10 a zona.) 

1 .593. Julieta Cardoso de Vaseoncellos (1.625), filha de 
' Symphronio Cardoso e de Rieardina P . Cardoso, 

nascida a 17 de maio de 1884, no Estado d e f i 
nas Geraes, residente & rua São Braz n . 31, ope
raria, casada, eonv domicilio eleitoral no dis t r i 
cto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
"ex-officio". B . E . 78, n . 513; l i * zona.) 

1.594. Bernardo Domingos da Costa Júnior (1.626), filho 
de Bernardo D . da Costa e de Guilhêrmina D. da 
Costa, nascido a 16 de janeiro de 1908, no Dis
tricto Federal, residente á Estrada do Mendanha 

> sem numero, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho No
vo . (Qualificação "ex-officio"., B . E . 77, n u 
mero-1.115, 14 a zona.) 

1.595. Isaura Macedo de Almeida (1.627), filha de José C. 
dos Passos Macedo e de Leopoldina de P . Mace
do, nascida a 19 de outubro de 1892, no Dis t r i 
eto Federal/ residente á rua Paes de Andrade 
n. 42, casa 6, operaria, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho No
v o . (Qualificação "ex-officio". B . E . 78; n u 
mero 506, 1 1 a zona.) 

1.596. José Ferrei ra Vianna (1.629), filho de Francisco 
José Ferrei ra e de Maria O. de Carvalho, nascido 
a 14 de janeiro de 1881, no Districto Federal, 
residente, á rua Alzira Brandão n. .25, com d o 
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida, n. 418, 9 a 

zona.) 
1.597. Gumercindo Gonçalves Bastos (1.630). filho de An

gelina G. Coelho, naseido a 16 de junho de o907, 
no Districto Federal, residente á rua Santa Isa
bel n . 276, motorista, casado, com domicilio, elei
toral no districto municipal de Engenho Novo., 
(Qualificação requerida, n . 908, 1 3 a zona.) 

1.598. Francisco Ferrei ra de Oliveira (1.631), filho de 
Francisco F . de Oliveira e de l so l ina B . dé Oli
veira, nascido a 14 de junho de 1898, no Dis t r i -
sto Federal, residente á Estrada Rio São Paulo 
a. 206, lavrador, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo.-. 
(Qualificação "ex-officio". B . E . 77, n . 1.101, 
14 a zona.) 

1.599. Geraldo José Ferrei ra (1.632), filho de Antenor' 
José Ferrei ra e de Arminda de Jesus Ferreira , 

. nascido a 3 de junho de 1914, no Districto F e 
deral, residente á Estrada Rio São Paulo n . 23, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municpal de Engenho Novo, (Qualifi
cação "ex-officio". B . E . 77, n . 1.276, 14 a zona.)' 

1.600. José Rodrigues de Pinho (1.633), filho de Abel R. 
Pinho e de Firmino B . de Pinho, nascido a 19 de 
novembro de 1899, no Estado do Piauhy, res i 
dente á rua Carolina Reydner n . 48, operário, 

. casado, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-of-

, ficio". B . E . 78, n . 510, 1 1 a z m a . ) 
1.601. Jayme Ferrei ra Vianna (1.634), filho de José F. , 

Vianna e de Dulce L . . Ferreira Vianna, nascido 
a 12 de novembro de 1916, no Districto. Federal, 
residente á Estrada Rio São Paulo sem numero, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção "ex-officio". B . E . 77, n . 1.137, 14 a zona.)! 

1.602. José Rebello (1.635), filho de Álvaro G. Rebello e 
de "Philomena dos Santos Rebello, nascido a 17 
de março de 1908, no Estado do Maranhão, r e 
sidente, á Estrada do Mondanha sem numero, 
lavrador, solteiro, com domicilio, eleitoral no 
distrieto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação "ex-officio". B . E . 77, n . 1.159, 14 a zona.)j 

1.603. Egydio Brittes ' (1.636), filho de Manoel J . Brit tes 
e de Amélia. F . Brittes, nas.sido a 1 de setembro 
de' 1911, no Districto Federal, residente á. Es t r a 
da Rio São Paulo"n. 2.903, com domicilio eleito
ral nò districto municipal de Engenho Novo., 

' (Qualificação "ex-officio"., n . 1.167, 14 a zon^)" 
1.604. Ernesto Ramos (1.637), filhp.de Ereolino Ramos 8 

de Ameziná Geoso, nascido a 29 de fevereiro de 
1912, no' Districto Federal, residente á Estrada 
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Rio São Paulo h . 1.057, lavrador, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação "ex-officio". B . E „ 

\>,. . 7 2 , n . 1.107, 14 a zona.) 
.1 ,'Ü&5,-Hoberto-Pereira Santos (1.638), filho de José Igna

cio dos Santos e de Maria' Pereira dos Santos, 
nascido a 15 de abril de 1914, no Estado de Mi
nas Geraes,' residente á Estrada do Macedo sem 
numero, lavrador, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo. 
((Qualificação "ex-officio". B . E . 77, numero 
1.267.) . 

l.ôOG. José do Nascimento . (1.639), filho de Francisco 
do Nascimento e de Francisca do Nascimento, 
nascido a 19 de setembro de 1896, no Estado de 
Minas Geraes, residente á Estrada do Rio da 
Prata n . 97, Campo Grande, lavrador, viuvo, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio. B. E. 
77, n. 1.113.) 

1.607. Ruth da Silva Mendes (1.640), filha de Frederico Ra
mos Mendes e de Risoleta da Silva Mendes, nasci
da a 20 de março de 1914, no Districto Federal, 
residente á rua Dona Romana n . 27, operaria, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-offi
cio. B . E . 78, n . 300.) 

1.608,. Oswaldo Coca Ribeiro (1.641), filho de Manoel Tibur-
cio dos Santos e de» Leonor Thereza da Silva Ri
beiro, nascido a 13 de dezembro de 1913, no Dis
tricto Federal, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo, 
residente á Estrada Rio São Paulo s. n . (Qaulifi-
cacão ex-officio. B . E . 77, n . 1.100.) 

1 .009. Heitor.de Oliveira (1.642), filho de Abrahão Elias c 
de Elisa de Oliveira Elias, nascido a 26 de julho de 
1909, no Districto Federal, residente á Estrada do 
Matte Alto s. n . , lavrador, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto. municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação ex-officio. B . E . 77, numere 
1.241.) 

1.010. Togo de Lima Soares (1.643), filho de Jacques de 
Lima Soares e de Sebastiana Rodrigues do Nasci
mento, nascido a 8 de maio de 1906, no Estado do 
Espirito Santo, residente á rua Villela Tavares nu
mero 356, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 10.161.) 

1.011. Eduardo.-dos Santos Mello (1.644), filho de Alcino 
Corrêa de Mello e d e Emilia dos Santos Mello, 
nascido a 3 de junho de 1913, rio Districto Fe 
deral, residente á rua D. Romana n. 96, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de- Engenho Novo. (Qualifica
ção -requerida, n . 854.) 

1.612. Herminio Rodrigues (1.645), filho de Delphim-Ro-
drigues e de Olinda de Jesus, nascido a 23 de mar
ço de 1-913, no Districto Federal, residente á rua 
Visconde de Itabajara n . 130, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, n . 522, 
10 a zona.) 

1.-613. Albertina da Silva Mesquita (1.646), filha de Luiz 
Fernandes da Silva e dè Francisca Fernandes da 
Silva, nascida a 5 de março de 1875, em Mar de 
Hespanha, Estado de Minas Geraes, residente ã 
rua Anna Nery n . 624, domestica, viuva, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida, n . 6.171, 6 a 

zona, antiga.) 
1.614. Stella-Garna Ennes (1.647), filha de Cornelio Cândido 

-\c Andrade Gama e de Esmeralda Gama, nascida 
a 22"de abril de 1900, no Estado de Minas Ge

raes, residente á rua Frei Pinto n . 54, operaria, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-offi
cio. B . E . 78. n . 503, 10 a zona.) 

1.615. Virgínia Augusta'Coelho Leite (1.648), filha de Ma
noel Ignacio Coelho.e de Paulina Rosa Coelho, 
nascida a 16 de abril de 1880, no Districto Fe
deral, residente á rua General Bellegard n . 96, 
professora publica, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo. 

1.619. 

- (Qualificação requerida, n; 6.875, 6 a zona, an
t iga.) 

1.610, Amleto Massariol (1.649), filho de.José Massariol e 
de Adelia Seabra Massariol, nascido a 17 de mar
ço de 1896, no Estado de São Paulo, residente a 
avenida Amaro Cavalcanti ri. 847, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida, n . 545, 1 1 a zona.) < 

1.617. Jiu-andyr de Assumpção Gouvêa (1.650), filha de 
Manoel Marques de Castro Gouvêa e de Virgínia 
Ferreira de Assumpção Gouvêa, nascida a 15 de 
outubro de 1914, no Districto Federal, • residente 
á rua Zulmira n . 46, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge-i 
nho Novo. (Qualificação ex-officio. B . E . 78, 
n . 508, 10 a zona.) • . 

f,.618. Arthur-Alvares de Souza Filho (1.651), filho de Ar
thur Alvares de Souza e de Leolinda Braga do 
Souza, nascido á 11 de abril de 1913, no Distri
cto Federal, residente á rua Barão de Mesquita 

n . 904, estudante, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida n. 1.341.) 

Orlando Augusto Borges de Menezes (1.652), filho 
de Antônio Augusto Borges de Menezes e de 
Christina Augusta de Menezes, nascido a 2 da 
setembro de 1915, no Districto Federal, residen- -
te á Estrada Rio da Pedra. n. 156, lavrador, sol
teiro, com domicilio eleitoral nó districto muni
cipal de Engenho.Novo. (Qualificação requerida, 
n . 1.256.) 

1.620. Ernani Dias da Silva Lima (1.653), filho do Joaquim 
Martins da Silva Lima e de Maria Dias da Silva 
Lima, nascido a 6 de abril de 1895, no Districto 
Federal, residente á rua Leopoldina Bastos'n. 28, 
Engenho Novo,, funccionario estadual, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida n. 523.) 

1.621. Octavio José da Silva (1.054), filho de Affonso José 
da Silva e de Maria Magalhães da Silva, nascido 
a 15 de março de 1911, no Estado de Pernambu
co, residente á rua José Christino n-. 83, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação ex-
officio, B . E . 7-9.) 

1.622. Maria. America Martins Pinto (1.655), filha de Ân
gelo Martins Ribas e de Patrocinia Barcellar do 
Valle, nascida a 26 de outubro de 1903, no Distrf-
cto Federal, domestica, residente á rua Visconde 
de Rio Branco n . 26, sobrado, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Ghristovão. (Qualificação requerida.) 

Jorge de Araújo Wandry (1.656), filho de Augusta 
Wándry, nascido a 8 de agosto de 1900, no Dis
tricto Federal, residente á rua Bomsuccesso nu
mero 127, operário, com domicilio eleitoral no-
districto municipal dè Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida.) 

Francisco Martins dos Santos- (1.653), filho de F ran 
cisco Martins dos Santos e do Helena Ramos Es-
trella, nascido a 7 de setembro de 1910, no Dis
tricto Federai, residente á rua Visconde de Santa 
Cruz n . 48, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) 

1.625. Juarez'Nunes Veran (.659), filho de Antônio Veran. 
Cascaes e de Sorena Nunes Veran, nascido a 1 
de julho de 1910, em Tubarão, Estado de Santa 
Catharina, residente á rua Haddock Lobo n. 304, 
casa 23, militar, sorteado, com domicilio eleito
ral , no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação ex-officio, B . E . -78 . ) 

1;020. Maria de Barros Alves Martins (1.660), filha de Ar
thur d.e Barros Falcão-de Lacerda e de Amélia 
Rosa da Silva Barros, nascida a 23 de março de 
1891, no Estado de Pernambuco, residente à rua 
Figueira de Mello n . 398, domestica, viuva, com 
domicilio eleitoral no distrieto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

1.C27- -Fernando Taveira ( i .661) , filho de Albino Antônio 
Taveira e de Maria Rodingues Bragança Taveira, 
iiascido a 31 de outubro, de 1915, ,no Districto 
Federal, residente á rua Miguel .de Fr ias n . 21 

1.623 

1.624. 

http://Heitor.de
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funccionario público, solteiro, com 'domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Ghristo-i 
vão. (Qualificação ex-officio, B . E . 78.) 

1.628 . 01ga Alvares de Pinho (1.662), filha de Zeferino Go
mes de Pinho e de Antonia Alvares- de Pinho, 
nascida a 15 de maio "de 1915, no Districto F e 
deral, residente á rua S. Januário n . 232, pro-t 
fessorà de corte, solteira, com domicilio leieto-
ral no districto municipal de São Christovão. 

_ '(Qualificação requerida.) 
•2.629. Ary Duarte (1.663), filho de Pedro Duarte e de Leo-

cadia Ferreira Baptista de Lima, nascido a 23 
de novembro de 1914, no Districto Federal, opè-
sidente, á rua da Proclamação n . 21, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida.)* 

1.630,', Luiz Rosa (1.664), filho de Manoel José da Rosa é dé 
Maria Augusta Leal, nascido a 25 de julho de 
1899; no Districto Federal, residente á Estrada 
Rio-São Paulo n . 753, lavrador, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal do Enge
nho Novo. (Qualificação ex-officio, B . E . 77.)] 

2 .631 . Jacintho Cuzatis (1.665), filho de Antônio Cuzatis e 
de Cândida Crizostimo, nascido-a 25 de outubro 
de 1909, em Minas Geraes, residente á rua Da
niel Carneiro n . 88, estivador, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal do En
genho Novo. (Qualificação ex-officio, B . E . 71)] 

2.632. Roberto Marques Paes (1.666), filha de Antônio Mar
ques Paes e' de Rosa Paes, nascido a 4 de setem
bro de 1914, no Districto Fedisral, residente á 
rua Carlos Seidl n . 101, empregado no commer
cio, solteiro, com domicliio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão.- (Qualificação r e 
querida.) • 

2 .633. Francisco Nazareth de Moraes (1.667), filho de Vi-
giano Ismael de Moraes e de Damiana Nazareth, 
nascido a 1 de abril de 1916, no Districto Fede
ral, residente á rua Senhor do Mattosinho nu
mero 45, casa V, empregado no commercio, sol
teiro, com domicílio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque
r ida . ) 

2 .635. João Pedro de Carvalho Tavares (1.G68), filho dd 
Joaquim Paes da Silva Tavares e de Rosa Caro
lina Carvalho Tavares, nascido a 19 de outubro 
de 1899, em Minas Geraes, residente á rua Castro 
Alves n . 98, casa 3, empregado de Light, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal cio 
Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

2 .635. Gentil Magalhães de Pinho (1.669), filho de Domingos1 

Passos de Pinho e de Elisa Pereira de Magalhães, 
nascido a 10 de novembro de 1909. no Districto 
Federal, residente á rua Raul Barroso n . 77, 
casa 7, domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal do Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) . • 

1.636; Expedito Lopes (1.670), filho de .Rsymundo Lopes? 
Ferreira e de Maria Lopes Maciel, nascido a 21' 
de novembro de 1912, no Estado do Geará, res i 
dente á rua 24 de Maio n . 735, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto m u -

• nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
r ida . ) 

2 .637. Nelly Neith de Guaraná Guia (1.671), filha de Hugo 
Guaraná Guia e de Maria de Guaraná Guia, nas
cida a 15 de julho de' 1913,- no Estado de São 
Paulo, residente á rua Muniz Barreto n . 22, 
estudante, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto munieipal de pão Christovão. (Qualifi
cação requerida.) • 

2 .638., Ângelo Egydio Constando (1.672), filho de Pedro 
• - • • • • , Constancio e de Maria Josephina Constando, 

nascido".a 1 de agosto de 1909, no Districto F e 
deral, residente á rua Victor Meireiles - n.- 224, 
easá 1, eommercio, solteiro, com domicilio elei
toral iio districto municipal de Engenho Novo., 
'(Qualificação requerida.) 

$ .030 . Democrito Pinto Gama (1.673), filho dé Démoeritcí; 
Pinto, Gama e de Honorina da Silva Gama, nas-: 

. eido a 6 de janeiro de 1910, no Distrieto Federal, 
.residente á Estrada de Guaratíba sem numero, 

lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral nó 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação "ex-officio". B . E . 77.) 

1.640. Isabel Alves Monteiro (1.674), filha de Thomí^ Al
ves Ferreira e de Honorata Alves Siiva, nascida 
a 12 de agosto de 1901, em Nictheroy, Estado do 
Rio,, residente á rua Monsenhor Amorim n . 17, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida.) 

1.6-11. Vera Sehittini Pinto (1.675), filha de Lmdolpho 
Pinto e de Ruth Sehittini Pinto, nascida a 6 de 

-março de 1915, no Districto Federal, residente á 
rua 24 de Maio n . 416, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida.) 

2 .642. Francisco Thelmo Ferreira (1.67Í) , filho de FIo-
rinda do Espirito Santo, naseido a 28 de julho de 
1910, no Districto Federal, residente á rua Mon
senhor Amorim n . 22, operário, solteiro, comi 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

1.643. Aristides Newton de Guaraná Guia (1.677), filho dé 
Hugo de Guaraná Guia e de Maria de Guaraná 
Guia, nascido a 18 de outubro de 1909, no Esta-

' " - do de São,Paulo, residente á rua Muniz Barreto 
n . 22, commercio,' solteiro, com domicilio elei
toral no districto munieipal de São Ghristovão.) 
(Qualificação requerida.) 

jl.644. Amarina Christovão da Silva (1.678), íi.liia de João 
Christovão da Silva e de Amanda Christovão da 
Silva, nascida a 15 de janeiro de 1908, em Reci
fe, Estado de Pernambuco, residente á rua Gene
ral Argollo n . 203, commercio, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

1.645. José Francisco de Aguiar Filho (1.679), filho de 
losé Francisco de Aguiar e de Cândida Barbosa 

. de Aguiar, nascido a 6 de fevereiro de 1913, no 
Estado do Rio, residente á rua São Francisco Xa
vier n . 814, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo., 
(Qualificação requerida.) 

.1.616, Bernardino Conti Loffredo (1.680), filho de Miguel 
Conti Loffredo e de Laura Conti Loffredo, nas 
cido a 20 de maio de 1913, no Districto Federal, 
residente á rua Senador Alencar n . 180, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. 

1.647. Geraldo do Nascimento Ferraz (1.681), filho do 
' - Oscar Pinto Ferraz e de Odette Nascimento F e r 

raz, nascido a 13 de novembro de 1915, no Dis
tricto Federal, residente á rua F igue i r a .n . 28, 
funccionario publico, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão.! 
(Qualificação requerida.) - • 

1.048., Izaias Patrício Pinto da Rocha '(1.G82), filho fie 
Guilhêrmina Maria da Silva, nascido a 12 de no 
vembro de 1915, no Districto Federal, residenta 
á rua Alice n . 108, comimercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de E n 
genho Novo. (Qualificação requerida.) 

1.649. Orminda Penque Clements (1.683), filho de José 
Pereira Penque e de Francisca de Paula Pen
que, nascida a 4 de fevereiro de 1894, em Re
zende, Estado do Rio, residente á rua Ricardo 
Machado n . 46, domestica,, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal do São Christo
vão. (Qualificação requerida.) 

2.650.. Edgard Cândido Navarro (1.684), filho dè Manoel 
Machado e de Julieta Navarro Machado, nascido 
a 19 de agosto de 1901, no Districto Federa!, r e 
sidente á rua Senador Antônio Carlos n . 347, 
commercio, easado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo.. (Qualifi-

" cação requerida.) 
-.1.651,. Manoel Fernandes Garcia (1.605), f üho j l e Gesario' 

" -- Fernandes Alvarenga e de Liberalã* Alaz«uaá 
, Garcia, nascido a 15 de novembro de 1903,'em! 

São Paulo, residente á Estrada Rio São Paulo 
sem número, lavrador, casado, com domieilio elei-
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toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 77.) 

'"^652. Alzira de Aguiar Vianna (1.686), filha de Joaquim 
Theodoro de Aguiar e de Florinda de Assumpção, 
nascido a 13 de setembro de 1905, no Districto 
Federal, residente á rua José dos Reis n . 39, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no d is 
tricto municipal de Engenho Novo, (Qualifica
rão requerida.) 

1.653. Jayme Ribeiro de Campos (1.687), filho de Ernani 
Ribeiro de Campos e de Rosalina dá Silva Cam
pos, nascido a 10 de julho de 1907, no Districto 
Federal, residente á rua Bella n. 127, casa 3, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de ,.S. Christovão, (Qualificação' 
requerida.) 

1.654. Alberto• Octavio de Vaseoncellos (1.688), filho de 
Alberto Júlio de Carvalho Vaseoncellos e de Etel
vina da Conceição Canário Vaseoncellos, nascido 
a 10 de abril de 1910, no Districto Federal, la
vrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 77.) 

1.655. Eduardo dos Santos (1.689), filho de Henriqueta Maria 
dos Santos, nascido a 14 de novembro de 1900, em 
São Paulo, residente á rua Ubatinga n . 38, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de S. Christovão. (Qualificação 
requerida.) 

1.656. Alzira Melchiades (1.690), filha de Melchiades João e 
de Nagiba Alafude, nascida a 16 de fevereiro de 
1916, no Districto Federal, residente á rua das 
Dores n . 82, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) 

1.657'. Antônio Gouvêa (1.691), filho de Manoel de Gouvêa 
e de Mana Thereza, nascido a 28 de novembro 
de 1888, èm Portugal, residente á rua Leonidia 
n . 136, construetor, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de S. Christovão. "(Qua
lificação requerida.) 

1.658. Antônio Alves Franco (1.692), filho de Francisco 
. Alves Franco e de Maria de Andrade Franco, nas

cido a 26 de julho de 1903, no Districto Federal, 
residente á estrada Real de Santa Cruz n . 945, 
lavrador, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção ex-officio, B . E . 77.) 

1.659. Guilherme Valerio dos Santos (1.693), filho de João 
Valerio dos Santos e de Maria Modesta da Concei
ção, nascido a 21 de novembro de'1893, no Dis
tricto Federal, residente á rua Adolpho Bergamini 
n . 57, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
dislricto .municipal do Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida.) 

1.660. José Mendes de Oliveira (1.694), filho de Manoel José 
de. Oliveira e de Albertina- Mendes de Oliveira, 
nascido a 28 de abril de 1912, no Districto Federal, 
residente á rua Victor de Meireiles n . 83, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Engenho Novo. (Qualificação 
requerida.) , 

1.061. Angelina Neves (1.695), filha de José Justino Vieira 
e de Anna Maria Bullé, nascida a 5 de agosto de 
1909,-no Districto Federal, nascida a 5 de agosto 
de 1909, no Districto Federal, residente á estrada 
da Mendanha sem numero, lavradora, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal do En
genho Novo. (Qualificação ex-officio, B . E . 77.) 

1.662, José Evaristo da Silva (1.696), filho de João Paulina' 
da Silva e de Maria Libania da Silva, nascido â  
17 de dezembro de 1905, em Carapebas, Estado^ 
do Rio Grande do Norte, residente á rua Peçanha 
da Silva n. 130-A, c a s a l , operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

•4.663. João A^ieira (1.697), filho de Carlos José Vieira e le 
Zulmira Rosa Vieira, riascido a 16 de maio de 
a904, no Districto Federal, residente á rua Bella 
n-. 226, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. ,.(Qua- i 

lificação requerida. ' 4 

1.664. Manoel Luiz Urias dos Santos (1.698), filho de José 
Urias dos Santos e de Maria Joanna, nascido a 3 
de novembro de 1900, em São Sebastião da E s -
trella, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Figueira de Mello n . 411, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão! (Qualificação requerida.) 

1.665. Geralda Nazereth de Moraes (1.699), filha de Vi» 
• giano Samuel de Moraes e de Darnasia Nazareth, 

nascida a 3 de-outubro de 1907, no Districto 
Federal, residente á rua S. Januário n . 14, com
mercio, solteira, com domicilio eleitoral no dis t r i 
cto municipal de S. Christovão. (Qualificação r e 
querida.) 

Luiza de Moura Brito Piragibe (1.700), filha de Mario P i ra 
gibe e de Luiza de Moura Brito Piragibe, nascida 
a 8 de novembro de 1915, em Minas Gerae3, estu
dante, solteira, com domicilio eleitoral no dis t r i 
cto municipal do Engenho Novo. (Qualificação 
requerida.) 

Nestor Magalhães (1.701), filho de José Magalhães e de 
Celina Magalhães, nascido a 25 de agosto de 1914, 
no Districto Federal, lavrador, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação ex-officio. B . E . 
7 7 . ) ; 

1.668. Orlando Fernando Prado (1.702), filho de Evandi-
dino Fernandes Prado e de Euphemia da Costa 
Prado, nascido a 11 "de outubro de 1914, no Dis
tricto Federal, residente á rua Angélica n . 44, 
operário, solteiro, com domeiilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Quali
ficação requerida.) 

1.669: Oldemar Livio de Siqueira (1.703), filho de Alva-
varo Livio de Siqueira e de Juvenilla Lopes de 
Siqueira, nascido a 30 de maio de 1912, no Dis
tricto Federal, residente á rua 24 de Maio nu
mero 351, casa 2, estudante, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida.) 

1.670. Pedro Damião de Oliveira (1.704), filho de Alberto 
Ambrosio de Oliveira e de Barbara ínnocencia 
de Oliveira, nascido a 8 de fevereiro de 1906, 
em Minas Geraes, residente á estrada da Pedra 
de Guaratiba sem numero, lavrador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação ex-officio. B . 
E . 77.) 

1.671. Gustavo Migon (1.705), filho de Ludovico Fernan
des Migon e de Romilda Calheiros Migon, nas
cido a 10 de julho de 1914, no Districto Federal, 
residente á rua Dr. Silva Pinto n . 119, casa 3, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho. Novo. (Quali-

1.672. José Homem de Albuquerque (1.706), filho de Mi
guel Homem de Albuquerque e de Francisca Me
deiros de Albuquerque, nascido a 5 de junho de 
1898, no Districto Federal, residente á rua En
genho Novo n . 77, commercio, casado, com • do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

1.673. José Pereira de Souza (1.707), filho de Francisco 
Pereira de Souza e de Brasilina Pereira Bensol-
te, nascido a 5 de janeiro de 1902, em Januaria, 
Estado de Minas Geraes, residente' á rua Miguel 
Ângelo n . 587, commercio, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida.) 

1.674.- Paulo Luiz de Araújo (1.708), filho de Antônio Luiz 
de Araújo e de Clotilde Monteiro de. Araújo, 
nascido a 6 de novembro de 1915, no Districto 
Federal, residente á estrada do Rio da Prata nu
mero 79, lavrador, solteiro, com domicilio elei-

• toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação ex-officio. B . E. 77.) 

1.675. Raul Lima (1.709), filho de Francisco Gonçalves 
Lima e de Josepha Gonçalves Lima, nascido a 
20 de novembro de 1900, em Parahyba, residente 
á-estrada da Pedra da Guaratiba sem numero, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal dé Engenho Novo-, .'(Qualifica
ção ex-officio. B . E . 77.}. 
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.1.676. Sylvio .Vieira Nunes (1.710), filho de Luiz Vieira 
Nunes e de Felma de Aguiar Nunes; nascido a 30 
de março de 1904, rio Distrieto Federal, residen
te á estrada da Pedra ' sem numero,- lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no. districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-offi
cio. B . E . 77.), 

1.677. Alice Lessa de Barros (1.711), filha; de-José Albino 
de Barros e de Maria Lessa de Barros, nascido 
a 4 de dezembro .de 1892, em Caravellas, Estado 
da Bahia, residente á rua Abilio n . 74, enfer
meira, solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida.) 

1.678. Edgard-Pereira, dós Passos, (1.712), filho- de Quen-
do Pereira Passos Filbo, nascido/a 25 de abril de 
1890,' em. Vassouras, .Estado do Rio, residente á 
rua Senador Alencar n . . 174, official do Exerci
to,- casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de S. Ghristovão. (Qualificação re 
querida .) 

1.679. José Machado (1.713), filho de Alberto Machado e 
de Maria Magdalena, naseido a 22 de agosto de 
1912, no Districto Federal,' residente, á rua Se
nador Alencar n. 168 c , 5, bancário, solteiro,, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 

. São Ghristovão.. (Qualificação requerida.) 
1.680. Marionette de Castro Pires (1.714), filha de João de 

Oliveira Pires" e de Anisia de Castro Pires, nas
cido a 10 de setembro de 1910, em Buquim, Es
tado de Sergipe, residente á- rua Teixeira Jú
nior n.. 120, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto' municipal de S. Christo
vão . (Qualificação requerida.) 

•1.681. urbano Dionysio da Silva (1.715), filho de Braz 
Dionysio da Silva e de Tertuliana da Silva, nas
cido a 25 de' maio de 1907, no Districto Federal, 
desidento á Estrada Rio São Paulo n.. 3.451, la
vrador, casado, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de ' Engenho ' Novo. (Qualificação 
ex-officio B . E . 77.) 

í .682. .W-alter Hermogenes de Alcântara (1.716), filho de 
Victor Francisco Manuello Alcântara e de Esme-
ría Maria de Jesus, nascido a -19 de abril de 1903, 
no Districto Federal, residente' á Estrada da Pe
dra de Guaratiba sem numero, lavrador, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio. B . E. 
n . 77.) 

1.683. Waldemar da Silva Oliveira (1.717), filho de Manoel 
da Silva e de Amélia CeCsar de'Oliveira, nasci
do a 25 de outubro de 1913, no Dislricto Federal, 
residente á estrada Rio São Paulo. 2.156, lavra-
Jqr, solteiro, com domieilio elritoral no districto 
municipal de Engenho-Novo. (Qualificação ex 
offieio, B. E. 77.) 

1.081. Humberto Lombra (1.718),, filho de Francisco da 
Silva Lomba e de Regina Cândida da Silva Lom
ba, nascido a 25 de novembro de 1908, no Estado 
de Minas Geraes, residente á rua Jacintho. nu
mero 7, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) 

1.685. Victor Antônio Nunes da Silva (1.719), filho de 
Abel Nunes da Silva e de Maria da Conceição, 
nascido a 12 de abril de 1896, no Districto Fe
deral, residente á rua Teixeira Júnior n . 128 À, 
commercio, casado, com domieilio- eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Quali
ficação requerida.) 

•1.086. Gicero Waltrudes dos Santos (1.720), filho de João 
Waltrudes dos Santos e. de Laurinda E . Santos, 
nascido a 8 de setembro de 1893, no Distrieto 
Federal, residente á rua Major Fonseca n. 68, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerida.) 

1.687. Joaquim Costa (1.721), filho de José Pedro da Gostt. 
e de Rosa Torres, naseido a 11 de outubro de 
1889, no Distrieto Federal, residente á estrada 
Rio São Paulo n. 3.427, lavrador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En

genho Novo. (Qualificação ex-officio — B . E . 
77 . ) , 

1.688. José da Silva Almeida (1.722), filho de Manoe^da 
Silva Almeida e dé Maria Rosa Augusta, naseido 
a 1 de junho de 1894, no Distrieto Federal, r e 
sidente á travessa Cavalcante n. 21, operário, 

lasado, com domieilio eleitoral no districto mu-
. nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque

r ida . ) 
1.689.. José VaIois.de Carvalho (1.723), filho de Francisco 

Vidal de Carvalho e de Raymunda Francisca de 
Salles, nascido a 20 de novembro.de 1905, no Dis- . 
tricto Federal, residente á estrada de Guaratiba' 
sem numero, lavrador, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação ex-officio — B. E . 77.) 

il.690. João Jordão (1.724),, filho de Hearique de Souza 
Jordão e de Elisa' Ribeiro Jordão, nascido a 23, 
de junho de 1914, no Districto Federal, residente 
á rua Bella n . 42, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto munieipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

1.691. Gualter Domado (Í.7SÔ), filho de Nestor Domado e 
de Amphiloquia Domado, nascido a 13 de janeiro 
de 1913, no Districto Federal, residente á rua 
Porto-Alegre n . 59, commercio, solteiro, com 

.©micilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

1.692. Carlos Alberto Rizzo (1.726), filho de Alfredo Rizzo e 
de Laura Silvano Rizzo, nascido a 5 de maio de 
1908, no Districto Federal, residente á rua Ceará 
n . 20, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificaeão requerida.) 

1.693. Claudionor Freitas (1.727), filho da Antônio Joa
quim dé Freitas e de Zulmira Fialho de Freitas, 
nascido a 17 de outubro de 1908, no Districto F e 
deral, residente á rua São Pedro n. 77, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engehno ivovo. (Qualificação rer 
querida.) 

1.694. Joeelyn Marques Ribeiro (1.728), filho de Antônio 
Marques Ribeiro é de Rosalina Marques Ribeiro, 
nascido a 30 de julho de 1916, no Districto F e 
deral,, residente á estrada Rio São Paulo n . 2.053, 
lavrador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto munieipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção ex-officio — B. E . 77.) 

.1.695. João de: Carvalho Alves (1.729), filho de Manoel José 
Alves e de Adelina de Carvalho Alves, nascido a 
'11 de janeiro de 1909, no Estado da Bahia, resi
dente á estrada de Guaratiba n. 903, lavrador, 
casado, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação ex-offi
cio, B . E . 77.) 

1,696. Laura Lopes de Barros (1.730), filha de Maria José 
da Conceição, nascida a 14 de março de 1915, no 
Districto Federal, residente no Campo de São 
Christovão n. 153, estudante, solteira, ç,om do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

•i.697. Jonas Martins (1.731), filho dè Ani.oiüo Martins e de 
Angeliea Pires Martins, nascido a 15 de fevereiro 
de 1913, no Estado de Minas Geraes, residente á 
rua Poconé n . 15, commercio, solteiro, com do
mieilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida.) 

1.698. Elyta Pinto Seidel (1.732). filha 'Io Francisco Pinto 
Seidl e de Ottilia da Cunha Pinto, nascida a 13 
de dezembro do 1914, no Districto Federal, res i 
dente á avenida Pedro II n . 328, estudante, sol
teira, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de São Christovão. (Qualificação reque
rida .) 

1.699. Olga Marques de Oliveira (1.733), filha, de Alberto 
' Marques de Oliveira e de Hermengarda Marques 

de Oliveira, nascida a 5 de setembro de 1915, no 
Districto Federal, residente á rua Lins de Vas
eoncellos n. 593, operaria, solteira, com domicjÇic> 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) 

1.700. Odila de Almeida (1.734), filha de Mario Torres dé 
Almeida- e de Aífenia de Azevedo Almeida, nasci-
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da a 2 de janeiro de 1916, no Districto Federal, 
residente á Avenida Pedro II, estudante, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

i. São Christovão. (Qualificação requerida.) 
João Ferreira (1.735), filho de João Ferreira e de Marianna 

Ferreira, nascido a 5 de maio de 1896, em Cam
pinas, Estado de São Paulo, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
.São Christovão. (Qualificação requerida.) 

1.701- José Rodrigues Fernandes (1.736), filho de Manoel 
Rodrigues Fernandes e de Maria José Machado, 
nascido à 18 de janeiro de 1905, no Districto F e 
deral, residente á rua São Luiz Gonzaga n . 637, 
commercio, casado, com domieilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi' 
cação requerida.) 

1 .702. Dario Santos (1.737), filho de Christiano Gonçalves 
dos Santos e de Ernestina Barcante dos Santos, 
nascido a 25 de novembro, de 1903, em Minas Ge
raes, residente á rua Nascimento Silva n . 547, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida.) 

1.703. Carlos Nelson da Costa (1.738), 'filho de Carlos Nel
son da Costa e de Almerinda Ramos da Costa, nas 
cido a 16 de maio de 1912, no Districto Federal, 
residente á rua São Januário n . 142, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni-1 
cipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

.1.704. Milton Vieira de Souza (1.739), filho de Florentino 
Vieira de Souza e de Ormenzinda de Andrade 
Souza, nascido a 20 de agosto de 1913, no Distri
cto Federal, residente á Travessa Cerqueira Lima 
n . 42, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação requerida.) 

1.705. Elias Abdalla Daiha (1.740), filho de Abdalla Daiha 
e Azize Mania, nascido a 4 de junho de 1912, no 
Districto Federal, residente á rua 24 de Maio n u 
mero 397, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 

. (Qualificação requerida.) 
.1.706. Lindolpho Mendes de Oliveira (1.741), filho de Ma

noel José de Oliveira e de Albertina Mendes de 
Oliveira, nascido'a 24 de janeiro de 1915, no Dis
tricto Federal, .residente à rua Victor Meireiles 
n . 83, commercio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo. (Quali
ficação requerida.) 

1.707, João Baptista Constancio (1.742), filho de 'Pedro 
Constancio e de Josephina Jesualdi, nascido a 9 
de fevereiro.de 1908, no Districto Federal, resi-i 
dente á rua Victor Meireiles n . 224, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

1.708. Horacio Alves Borges (1.743), filho de Joaquim 
fUves Borges e de Rosa Alves Borges, nascido a 
11 de março de 1910, no Districto Federal, resi
dente á rua Marechal Bittencourt n . 159, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida. / 

1.709,, Belisario Ferreira Júnior (1.744), filho de Belisarío 
Alves Ferreira e de Guilhêrmina Alves Ferreira, 
nascido a 30 de março de 1892, no Districto F e 
deral, residente á rua Hyppolito da Costa n . 20y 
casa-2, commercio, easado, com domicilio eleito
ral no districto municipabde Engenho Novo. (Qua
lificação requerida.) 

1.710. 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 Ge
raes, residente á rua Bella n . 270, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Christovão. (Qualificação requerida.); 

1 .711. Avelino Moutinho Rodrigues (1.746), filho de Ave
lino José Rodrigues e de Paulina Moutinho Ro
drigues, nascido a 5 de dezembro de 1909, no 
Districto Federal, residente á rua Felizardo Go
mes n. 49, funccionario publico, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

1.712. Antônio Ferreira de Aguiar (1.747), filho de Bento 
Ferreira de Aguiar e de Alexandrina Ferreira de 

Aguiar, nascido a 21 de julho de 1892, em Mendes, 
Estado do Rio, residente á rua Bella n . 264, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis t r i 
cto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida.) 

,1.713.- Paulino Alexandre dos Santos (1.748), filho de Pau-
lino Manoel dos Santos e de Seraphina Estevão 
tios Santos, nascido a 15 de maio de 1909, no Dis
trieto Federal, residente á rua Francisco Eugênio 
n . 182, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral* no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida.) 

> . /14 , Francisco de Menezes Jullien (1.749), filho de F ran 
cisco Emílio Jullien e de Gabriella de Menezes 
Jullien, nascido a 20 de maio de 1901, em Rio 
Pardo, Estado do Rio Grande do Sul, residente á 
rua dà Passagem n . 229, funccionario publico, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação ex-officio, Boletim 
Eleitoral 77.) 

.1.715. Alcides Barbosa de Souza (1.750), filho.de Alcides 
-Martins Barbosa e de Herondina Ferreira do 
Souza, nascido a 12 de julho de 1914, no Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Tenente Costa 
n . 81, operário, solteiro' com domicilio eleitoral 
no districto .municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação requerida.) 

1.716.' Manoel Gonçalves de Arruda Júnior (1.751), filho 
de Manoel Gonçalves de Arruda e de Maria do 
Soccorro Arruda, nascido a 15 de dezembro de 
1893, no Districto Federal, residente á rua Caro
lina Santos n . 125, industrial, casado, com domi
cílio eleitoral no districto municipal de S. Chris
tovão. (Qualificação requerida, n . 1.714.) 

1.717. 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, res i 
dente á rua Dois n . 45, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n. 462.) 

1.718, Celsio Antônio de Araújo (1.753), filho de Cler An
tunes de Araújo e de Maria Faulhaber de Araú
jo, nascido a 20 de janeiro de 1900, em Juiz de 
Fora, Estado de Minas Geraes, residente á praia 
de S. Christovão n . 635, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 431.) 

"1.719, Cecília Pacheco Pereira (1.754); filha de José Cae
tano Pacheco e de Guilhêrmina Bittencourt de 
Mattos, nascida a 3 de abril de 1901, no Distri«< 
cto Federal, residente á rua Senador Alencar nu 
mero 111, casa H, domestica, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de S. Chris
tovão. (Qualificação requerida, n . 1.256.) 

•1.720. 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, residente a rua En
genho Novo n . 60, domestica, casada, com domi
cilio eleitoral-no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida, n . 11.729.) 

1.721. Carlos Alberto Nunes (1.750), filho de Alberto Vieira 
Nunes e de Alice Cardoni Nunes, nascido a 17 do 
maio de 1913, no Districto Federal, residente á 
rua S. Christovão n . 226, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 905.) 

• 1.722. Leonor de Souza Guimarães (1.757), filha de João de 
Souza Pereira Guimarães e de Julieta Coelho Gui
marães, nascida a 3 de maio de 1896, no Distr i 
cto Federal, residente á rua Aristides Caire nu 
mero 201, casa 5, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida.) . 

.'1.723.' Alberto Narcisio Teixeira (1.758), filho de Antônio 
Naroisfo Teixeira e de Rosa da Silva Teixeira, 
nascido a 1 de abril' de 1890, no Districto Fe* 
deral, residente á rua do Rocha n . 99, _ commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 

; municipal de S. Christovão. (Qualificação r e 
querida.) 

.1 .724. Pedro Constantino Chaves (1.759>, filho de Pedro 
Constantino Chaves e de Eugenia Cândida uliaves, 
nascido a 15 de outubro de 1895, no Districto F e -
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1.728. 

1 . 7 2 9 , 

deral, residente â rua Senador Alencar n. 199, 1.737. 
commercio,. (Qualificação requerida, n. 1.577.) 

1.725. João Rodrigues Dias (1.760), filho de João Carlos de 
Souza Dias e de Maria Cândida Rodrigues, nasci
do a 24 de junho de 1889, em Minas Geraes, r e 
sidente á rua Monsenhor Felix n . 717, commer
cio, casado, com domieilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e - 1.738. 
querida.) 

1.720. Zelia de Souza Dias (1.761), filho de Firmo de Souza 
Dias e de Etelvina de Souza Dias, nascida a 10: 
de maio de 1916, em Nictheroy, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Bella n . 40, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de S. Christovão. (Qualificação 1.739. 
requerida.) 

1.727. 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, Esta
do, de S. Paulo, residente á rua Licinio Cardoso 
n. 63, domestica, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de S. Christovão. (Qua- 1.740. 
lifieação requerida.) 

fluth SanfAnna (1.763), filho de Plínio SanfAnna e 
de Maria Corral SanfAnna, nascida a 18 de se
tembro de 1895, no Districto Federal, residente ~ 
á rua Bella de S. João n . 354, professora, soltei
ra, com domicilio eleitoral no districto munici- 1.741. 
pai de S. 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, residente á rua Aristides Cai
re, n . 20, casa 5, domestica, solteira, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 1.742. 
Novo. (Qualificação requerida.) 

1.730, João David Domet Netto (1.765), filho de David João 
Domet e de Rosa Jalerior Domet, nascido a 27 de 
março de 1914, no Districto Federal, residente á 
rua José dos Reis n . 99, empregado no commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal do Engenho Novo. (Qualificação re - 1.743'. 
querida.) 

1.731,", r;dwiges Torres da Silva (1.766), filha de José Ber-
nardes dá Silva e de Elisa Francisco Torres, nas
cida a 25 de. dezembro de 1892, no Districto F e 
deral, residente á rua da Alegria n . 167 A, do
mestica, .viuva, com domicilio eleitoral no distr i
cto munieipal de Engenho Novo. (Qualificação '•* 744 , 
requerida.) 

J .732, Manoel Alves Soares Netto (1.767), filho de Manoel 
Alves Soares Filho e de Ondina Carvalho Soares, 
nascido a 20 de junho de 1914, no Districto F e 
deral, residente á rua da Quinta n. 11, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu- 1.745. 
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
r ida . ) 

1.733. Jorge Pinto (1.768), filho de João Pinto e de Hen
riqueta Pinto, nascido a 7 de fevereiro de 1905, em 
Campinas, Estado de São Paulo, residente á rua 
Bomfim n. 147, empregado no commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de I . 7 4 0 , 
São Christovão. (Qualificação requerida.) 

1.734,., 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,-residente á rua Luiz Zanchetta n. 134, 
sacerdote, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida.) í .747. 

1.735, Antônio Gonçalves de Azevedo (1.770), filho de An
tônio Gonçalves de Azevedo e de Rosa Gonçalves 
de Azevedo, nascido a 18 de janeiro de 1911, no 
Districto Federal, residente á rua Escobar n. 111, 
empregado no commercio, solteiro, eom domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) " _ 1,748, 

1.736. Francisco Pereira Lessa (1.771), filho de Francisco — ' 
Pereira Lessa e de Josepha Maria Delduque Lessa, 
nascido a 25 de março de 1870, no Districto F e 
deral, residente á rua Alexandre Ferreira n. 152, 
bacharel em direito, casado, com domicilio elei-* 
toral no districto municipal de São Christovão « 
[(Qualificação requerida 

Sebastião Ary de Sá (1.772), f i lho, de Tertuliano 
Nery\de Sá e de Albertina Carvallio de Sá, nascido 
a 26 de agosto de 1914, no Districto Federal,"ye-

• sidente á rua Villela Tavares n. 348, empregado 
no commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida.) 

Manoel Barbierto Conedera (1.773), filho de Isidro 
Barbierto e de Sophia Conedera, nascido a 5 de 
outubro de 1896, no Districto Federal, residente 
á rua Bomfim n . 139, empregado no eommercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de São Christovão. (Qualificação reque
rida .) 

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, residente â rua Bella n . 42, r e -
Visor, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida.) 

Juracy Paranhos (1.775), filha de José .Balbino Pa-
ranhos e de Anna Alvarez Paranhos, nascida a 29 
de outubro de 1911, no Districto Federal, res i 
dente á rua Aquidaban n . 79, domestica, solteira, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

Orlando Paranhos (1.776), filho de José Balbino Pa
ranhos e de Anna Alvarez Paranhos, nascido a 12 
de junho de 1915, no Districto Federal, residente 
á rua Aquidaban n . 79, empregado no commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida.) 

Feíiciano dos Anjos Velloso (1.777), filho de Abilio 
Velioso e de Victorina dos Anjos Velloso, nascido 

"a 15 de dezembro de 1904, em Nictheroy, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Souza Valente 
n . 15, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Quali
ficação requerida.) 

Sebastião Elpidio de Azevedo (1.778), filho de João 
Pereira da Silva Azevedo e de Henriqueta Luiza P, 
de Azevedo, nascido a 5 de setembro de 1882, no 
Districto Federal, residente á rua São Januário 
xi; 198, empregado no commercio, viuvo, com do
micilio eleitoral no districto munieipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

Hugo da Silva (1.779), filho de Ricardo da Silva e de 
Amélia da Silva Souza, nascido a 6 de junho de 
\913, no Districto Federal, residente á rua Maria 
imtonia n . 12, operário,' solteiro, com domicilio 

eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) 

Çesar Augusto Nunes (1.780), filho de Alberto Vieira 
Nunes e dè Alice Cardoni Nunes, nascido a 27 de 
agosto de 1914, no Districto Federal, residente á 
rua S. Christovão n . 426, I o andar, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque
r ida . ) 

Octacilio Evangelista da Silva (1.781), filho de Tan-
credo Evangelista da Silva e de Margarida Maria 

- Joanna da Conceição, nascido a 25 de dezembro 
de 1911, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Barão do Bananal n. 251, Caval
cante, funccionario publico, casado, eom domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida.) 

Júlio Luiz Tavares (1.782), filho de Luiz José Ta
vares e de Maria Bemvinda Tavares, nascido a 9 
de junho de 1912, no Districto Federal, residente 
á rua Senador Alencar n. 160, empregado no 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão., (Qualifi
cação requerida) , ; 

Jvetté Pinto Mendes (1.784), filha de Haroldo Pinto 
Mendes e de Virgina Braga Mendes, nascida a 25 
de fevereiro de 1916, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Major Fonseca n . 33, domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto 

.municipal de São Ghristovão.. (Qualificação r e 
querida) y 
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1.749, Manoel Fernandes de Oliveira Porto Netto (1.786) l 

filho de Manoel Fernandes de Oliveira Porto J ú 
nior e de Amélia Augusta da Silva Porto, nascia 
do a 4 de julho de 1885, no Districto Federal, r e 
sidente á rua São Christovão n . 580, empregado 

„ no commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão, (Qua
lificação requer ida) . 

1.750. 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, residente á r u a Pedro da. 
Carvalho n . 46, empregada no commercio, soltei-* 
[•a, eom domicilio eleitoral no districto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação requer ida) . 

1.751o 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 Distrieto Federei residente á rua Pedro de» 
Carvalho n . 64, empregada no commercio, sol
teira, com domicilio eleitoral no distrieto m u n i 
cipal do Engenho Novo.. (Qualificação reque-* 
r i d a ) . 

1.752. 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, residente á-rua 
Lavradio, 141, I o empregada no commercio, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de São Christovão. (Qualificação requeri
da. ) 

.1.753. Adriano Vieira da Silva "(1.789), filho de Caetano; 
Vieira cia Silva e de Rosa Augusta Vieira da Sil- • 
va, nascido a 25 de junho de 1880, no Districto 
Federal, residente á rua Escobar, 72, proprietário,, 
casado, eom domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Christovão. L(Qualificação reque
r ida.) 

1.754. Dionysia Ferreira da Fonseca (1.790), filha de J e 
remias Ferreira Fonseca e de Maria Marcellina.de 
Jesus, nascida a 11 de abril de 1908, no Estado de, 
Minas Geraes, residente á rua Lino Vaseoncellos, 
586, domestica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo. (Quali
ficação requerida.) 

1.755. Flora Vergueiro Lima' Xl.791), filha de José Maria 
Pereira de Lima e de Maria Rosa Vergueiro Li 
ma, nascida a 10 de junho de 1900, no Estado de 
Alagoas, residente á rua João Pinheiro, 105-A, 
Piedade, empregada no commercio, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municpal de E n - / 

genho Novo. (Qualificação requerida.) 
1.756. Ourosletta Euriopesia dos Passos Perdigão '(1.792)', 

filha de Nelson Abercanbire dos Passos Perdigão 
e de Palmira Gouvêa Perdigão,,nascida a 4 de ou-
tubro de 1914, no Districto Federal, residente & 
rua Dr . Bulhões, 118, E . Dentro, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo. .(Qualificação reque
r ida.) . 

1.757. Maria Eis Anad (1.793), filha de Antônio João Eis e' 
Catharina Valesco Eis, nascida a 9 de março de 
1913, no Districto Federal, residente á rua D r . 
Niemeyer, 311, Engenho de Dentro, domestica, ca
sada, com domicilio eelitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo. .(Qualificação reque
r ida.) 

1.758. Sylverio Vieira do Nascimento '(1.794). filbo de Luiz 
Vieira do Nascimento, nascido a 7 de outubro de' 
1909, em Linhares, no Estado dio Espirito Santo, 

residente á rua Teixeira. Soares, 51, sobrado, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal' de São Ghristovão. (Qualifi-

, caca requerida.) 
1.759. Gerson de Pinna (1.795), filho de Arthur de Pinna a 
- de Iracema Bastos Pinna, nascido a 14 de julho de 

1916, no Districto Federal, residente á rua Alice 
Figueiredo, 92, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo.,:., 
(Qualificação requerida.) - !; 

1.760. Lúcia Rodrigues Costa (1.796), filha de João" André 
e de Auristela Rodrigues, nascida a 11 de maio de 
i911, no Estado do Rio de Janeiro, residente á r ua 
Teixeira Soares, 51, sob., domestica, casada., com 

domicilio eleitoral no districto municipal de Sãqi 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

2.761. Danilo Perestrello da Câmara (1.797),- filho de Emí
lio Peres e de Thereza Perestrello da Gamara, nas
cido a 28 de fevereiro de 1916, no D. Federal, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no d is 
tricto municipal de São Ghristovão.; (Qualifica
ção requer ida) . j 

1.762. Francisco Pereira de Souza (1.798), filho de Fio» 
rentino Pereira de Souza e de Maria de Lima, 
Fre i re Pereira de Souza, nascido a 23 de maio 
de 1884, em Pernambuco, residente á rua Victor 
Meireiles n . 40, empregado no eommercio, casa
do, com domicilio eleitoral no districto municipal, 
de Engenho Novo. '(Qualificação requerida). , 

1.763. Paulo Marirald de Azevedo Silva (1.799), filho dé 
Antônio Miguel de Azevedo Silva e de Olga Flora 
Mairald e«Silva, nascido a 9 de abril de 1905, no 
Districto Federal, residente á rua Pinheiro Gui
marães n . 30, casa I, medico, solteiro, com domi-. 
cilio eleitoral no districto municipal de S. Chris
tovão. (Qualificação requerida).! 

.1.764. Azér da Costa (1.800), filho de Francisco Antônio da" 
Costa e de Maria dos Santos Gosta, nascido a 25 
de agosto de 1912, no Districto Federal, res iden
te á rua Jacintho n . 69 A, empregado no com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-. 
t r ic to ' municipal de Engenho Novo. ; .(Qualifica
ção requer ida) . 

1.765. .Luiz Ferrei ra dos Santos (1.801), filho de Manc*el 
Fer re i ra dos Santos e d e Josephina Ferrei ra dos 
Santos, nascido a 20 de setembro de 1911, no 
Districto Federal, residente á rua Villela T a 
vares n . 342, casa 23, empregado no commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u -

• nicipal de Engenho Novo.. .(Qualificação reque
rida) . • 

1.766. Petronilha Araújo (1.802), filha de Patrício José 
Corrreia e de Amélia Correia, nascida a 30 de 
maio de 1909, no Districto Federal, residente-
á rua da Alegria n . 167 A, casada, domestica 
com domicilio eleitoral no districto municipal do. 
Engenho Novo. (Qualificação requerida).-

1.767. Luiz Gonçalves dos Santos Filho (1.803), filho de" 
Maria Braz dos Santos, nascido a 29 de dezem
bro de 1909, no Districto Federal, residente á. 
rua Senador Alencar n . 130, casa 12, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São Christovão, (Qualificação reque
rida) . 

1.768. Floriàno Vieira Coutinho (1.804), filho de Júlio de 
Araújo Coutinho e de Guiomar Vieira Coutinho, 
nascido a 10 de agosto de 1913, no D . Federal, 
residente á rua Bento Gonçalves n . 85, casa 4, 
torneiro, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo, (Qualifica
ção requer ida) . 

2 .769. Oswaldo Teixeira Braz (1.805), filho de José Tei
xeira Braz e de Angelina da Silva Braz, nascido 
a 5 de novembro, de 1915, no Districto Federal, 
residente á rua Domingos Fernandes n . 22, em
pregado no commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho. No
vo. (Qualificação requerida). : 

1.770. Dionilia Santos (1.806), filha de Joaquim Ribeiro 
dos Santos e de Floreneia Silva, nascida a 25 de 
abril de 1897, em São Gonçalo dos Campos, no 
Estado da Bahia, residente á rua Corrêa Dutra 
n . 49, enfermeira, solteira, com domicilio eleita--
ral no districto municipal de São Christovão,> 
(Qualificação "ex-officio", B-. E . 37)., . • 

1.771. Waldemar Simonelli (1.807), filho de João da Silva 
e de Bise Simonelli, nascido a 21 de junho de 
1915, no Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Benedicto Ottoni n . 19, operário solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São. 
Christovão. (Qualificação requerida).-

1.772,., Paulo Viola (1.808), filho de Salvador: Viola è de 
Thereza Graüdinett Viola, nascido a 27 de mar 
ço de 1913, em Lambary, no Estado de Minas Ge
raes, residente â rua Victor Meireiles nume-? 
ro 21, empregado no commercio, solteiro, 'com do-
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micilio eleitoral no districto municipal de En-
• g e n h o Novo. (Qualificação requer ida) . 

1.773. A.utenor Leite da Silva (1.809), f i lho de Eduardo 
- Leite da Silva, e de Diogenes.CIaüdinã da Silva, 

nascido a 2 de janeiro de 1893, em Queluz, no 
Estado de São Paulo, residente á rua Figueira 
n. 26, negociante, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Qua
lificação requer ida) . 

1.774. ítachel Tavares Drummond (1.810), filha de Eduar
do de Oliveira Assis Drummond e d e Josefina 
Augusta Tavares Drummond, nascida a 30, de 
junho de 1906, no Districto Federal, ' residente á 

' rua João Felippe o . ' 22, professora, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto mürticipal de En

g e n h o Novo. (Qualificação requer ida) . 
1.775. Celina dos Santos Mello (1.811), filha de Alcino 

Correia de Mello e d e Emilia dos Santos Mello, 
' nascida a 14 de agosto de 1913, no Districto F e 

deral, residente á rua Dona Romana n.„76, em
pregada no commercio, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho No
vo . (Qualificação'requerida). 

1.776. Rubens da Silva Mendes (1.-812), filho de Freder i 
co Ramos Mendes e dè Risoleta Dias da Silva 
Mendes, nascido a 4 de março dé 1915, no Dis-

1 tricto Federal, residente á rua Dona Romana n u 
mero 95, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo« 
(Qualificação, requerida) .• . 

1.777. Maria de Lourdes Paranhos Santos (1.813), filha 
. de José Balbino Paranhos e de Áurea Alvarez 

Paranhos, naseida a 26 de junho de 1910, no Dis-
" tricto Federal, residente á rua Aquidaban nume

ro 79, modista, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal do Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida, processo n . 569). 

1.778. Aurélio dos Santos Simões (1.814), filho de Antônio 
da Soledade Simões e de Amélia dos Santos Si
mões, nascido a 11 de dezembro de 1914, no Dis
tricto Federal, residente á rua Thompson Flo
res n . 27, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo, 

. , - (Qualuificação requerida, processo n. 1.575). 
1.779. Alòysio. Costa Leite (1.815), filho de Edmundo Pe

reira Leite ..e de Alda da Costa Leite, nascido a 
19 de setembro de 1914, no Districto Federal, 
re sidente á r u a do Costa n . 14, comerciante, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni 
eipal do Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
processo-n. 518). 

1.780. Manoel Francisco Maria Filho (1.816),'filho de Ma
noel Francisco de Maria e de Carlinda de Oliveira 

' Maria, nascido a 8 de setembro de 1913, no Dis
tricto Federal, residente â rua da Quinta n. 11, 
contador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de de São Christovão. (Quali-

]' ficação requerida, processo n . 1.594). 
! 1.781. Alberto Lacerda (1.817), filho de Eduardo Adriano 

de Magalhães Lacerda, e de Olga Pereira Lacer
da, nascido a 1 de maio de 1914, no Districto F e 
deral,' residente a rua Conde de Leopoldina nu
mero 51, empregado industrial, solteiro, com do-

• micilio "eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, processo 
n. 2 .184) . 

..í.782. Armando Lacerda (1.818), filho dè Eduardo Adria-
. • no de Magalhães Lacerda e de Olga Pereira La

cerda, nascido a 25 de março de 1916, no Dis 
tr icto Federal, residente á rua Conde de Leopol
dina n . 51,- empregado industrial, solteiro, com 
domicilio eleitoral 'no districto municipal de São 
Christovão. 

1.783* José de Abreu Monteiro (1.819), filho de Antônio 
Monteiro e de Vieentina de Abreu Monteiro, nas 
cido a 3 de março de 1896, no Districto Federal, 
residente 'á-rua São Luiz Gonzaga n . 38, pharma
ceutico, casado r com domicilio eleitoral no d is t r i -

,cto municipal.de São Cbristovão. (Qualificação 
requerida, processo n . 3.255),. 

1.784. Francisco de Paula Lacerda (1.820), filho de F r a n -
' cisco de Paula Lacerda de Almeida e de Amélia 

Velho Lacerda de Almeida, nascido a 5 de março-' 
de 1887, em Encruzilhado, no Estado do^Rio? 
Grande do Sul, residente á rua Octavio Corrêa1 

n . 91, advogado, casado, com domicilio eleitoral' 
na districto municipal de São Christovão. (Qua--
lificação "ex-officio", B . E . 78, n . 107). 

1.785, tyaldir de Almeida (1.821), filho de Christovam de' 
Almeida e de Adelina da Rocha Almeida, nascido 
a 28 de agosto de 1902, no Districto Federal, r e -
idenfe á rua 24 dc Maio n . 383, empregado no 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal do-Engenho Novo. (Qualifi-. 
cação requerida, processo n . 2.203, 6 a zona) . 

1.78<f. Confucio Danton de Paula Avelino (1.822), filho 
de,Raymundo de Paula Avelino e de Elmira Bran
dão de Paula Avelino, nascido a 3 de dezembro 
de 1915,' no -Estado do.-Ceará, residente & 
rua Aquidaban n . 67, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de E n 
genho Novo. (Qualificação requerida,. processo 

. . n , 1.558, 1 1 a zona) 
1.787, José Vinicio de Figueiredo (1,823); filho de Justino 

Antônio de Figueiredo e de Anna Augusta de F i -
gueiredo, nascido a 10 de maio de 1913, em Ma
ceió, Estado de Alagoas, residente á-rua Capitão 
Felix n . 14, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Christovão.i 
(Qualificação requer ida) . • 

1.788, Waldemiro de Almeida Nascimento (1.824), filho de 
Daniel Eduardo do Nascimento e de Guilhêrmina 
Almeida do Nascimento, nascido a 9 de novem
bro de 1911, no Estado da Bahia, residente á rua 
Dr . Garcia n . 37, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de S. Chris
tovão. (Qualificação requerida, processo nume=» 
ro 826). 

1.789, Oswaldo do Nascimento Leal (1.825), filho de Er^ 
nesto de Azevedo Leal e de Guiomar Nascimen
to Leal, nascido a 15 de fevereiro de 1913, .no 
Districto Federal, residente á rua Euelydes da 
Cunha n . 26, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida, processo nume- 1 

mero 601). i 
1.790, Antônio Gonçalves da Silva Alves (1.826), filho d* 

Antônio Gonçalves da Silva Alves e de Mariana*> 
Augusta de Oliveira Gonçalves, nascido a 27 de-' 
janeiro de 1906, no Districto Federal,.residente" 
á rua Cupertino n . 19, operário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requira, processo n u 
mero 10.443). 

1.791, Isaura da Silva Dantas (1.827), filha de Amilcar Mo
reira da Silva e de Julia Marques da Silva, nas 
cida a 7 de agosto de 1908, no Districto Federal, 
residente á rua Bella São João n . 46, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São Christovão. (Qualificação requer i 
da, processo n . 1.322). 

1.792, Nelson Romeu da Silva (1.828), filho de Romeu Ma
noel da Silva e de Anna Georgina da Silva, nas 
cido a 19 de outubro de 1904, no Districto F e 
deral, residente á rua Teixeira Ribeiro n . 79, 
pintor, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação r e -

i • querida, processo n . 11.621). 
. 1.793. Sebastião Severiano do Nascimento (1.829), filho dé 

Manoel Caetano e de Maria Gertrudes, nascido a 
9 de agosto de 1894, em São Paulo, Estado de 

-São Paulo, residente á Estrada da Pedra de Sal 
s|n. casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-
officio", B , E . 77 n . 120). 

1.794, Wanoègma Moreira da Silva- (1.830), filho de Agos
tinho Moreira da Silva e de Maria Moreira da 
Silva, nascido a 23 de abril de 1907, no Espado 

. do. Rio de Janeiro, residente á rua da Constitui
ção n . 71, alfaiate, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de E . Novo. (Qualifi
cação requerida, processo n . 518; 3 a zona) . 
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1.795. Elysio Soares da Fonseca (1.831), filho de Martins 
Soares da Fonseca e de Leontina Rosa Pereira, 

-• .. . . - nascido a 15 de maio de 1910, no Estado do Rio 1.443 
-~y' de Janeiro, residente á Estrada da Pedra s|n., a l 

faiate, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal do Engenho Novo. (Qualifica
ção "ex-officio", B . E . 77, n . 1.164). 

l.lUj. Fernando do Nascimento (1.832), filho de Percilia 
Amélia Soares, nascido a 25 de dezembro de 188&, 
no Districto Federal residente á rua 'São .Ghris
tovão n. . 671, eleotricista, casado, com. domici- 853. 
lio eleitoral no districto municipal de São Ghris
tovão. (Qualificação requerida, processo nume
ro 1.087,' 10 a zona) . 

1.839. Custodio Alfredo de Sarandy Raposo (1.875), filho 
de Custodio Teixeira" Raposo e de Maria Euzima 
Carmen Raposo, nascido a 11 de fevereiro de 
1880, em Florianópolis, Estado de Santa Cathari- 854. 
na, «residente á rua Padre Roma n . 22, funccio
nario publico, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação "ex-officio", B . E . 79, n . 32.075, de 33). 

1.840. Mercelino José Dias. (1.876), filho de Mareellino 
José Dias e de Maria dos Anjos Dias, nascido a 

- 26 de abril de 1900, em Alagoinhas, Estado de 855*. 
Bahia, residente á rua Bella n . 40, operário, ca
sado, com domieilio eleitoral no distrieto muni 
cipal de São Christovão. (Qualificação requer i 
da, n . 1.258, 10 a '.zona) • • . 

1.841. Ondina dos Santos Duarte (1.877), filha de Albino 
Judu Rodrigues e de Augusta dos Santos Rodri- *" 856,. 
gues nascido a 27 de março de 1910, no Districto 
Federa!, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Ghristovão.j 
(Qualificação requerida n . 1.259, 10 a zona) . 

.1.843, Jean Marie Robilard (1.878), filho de Cecília Robi-
lard, nascido a 31 de janeiro de 1904, no Districto 
Federal, residente á rua Bella n . 40, commercio, 857. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São Ghristovão. (Qualificação reque
rida, B . E . 965, 10 a zona) . 

l . Q A 2 . José Jorge de Souza (1.879), filho de Maria José 
da Conceição, nascido a 23 de novembro de 1870, 
em Cabo Frio, Estado do Rio de Janeiro, resi- 858.. 
dente á rua Bella n . 127, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida n . 1.658, 
10 a zona) . 

1.844. Alexandre Marinho (1:880), filho de João Marinho é 
de Maria Josepha Marinho, nascido a 12 de maio 
de 1903, no Districto Federal, residente á rua 859, 
Bella n . 40, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida' n . 1.315, décima 
zona) . 

1.845. Pedro Carlos Tavares da Silva (1.881), filho de P e 
dro José Tavares da Silva e de Maria Izabel Ta
vares da Silva, nascido a 20 de setembro de 1911, 860. 
no Districto Federal, residente á rua Amapá n u 
mero 9, estudante, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Ghristovão.) 
(Qualificação requerida n . 2.878, '10 a zona) . 

.696. Moacyr Santos Duque Estrada Meyer (711), filho de 
Francisco de Paula Duque Estrada Meyer e de 
Idalina Santos Duque Estrada Meyer, nascido a 861. 
9 de maio de 1911, no Districto Federal, residen
te á rua Paim Pamplona n . 62, commercio, sol
teiro, com domicili eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo. (Qualificação requer i 
da n . 7.506). 

1.427. Homero da Silva Bragança (1.455), filho de Antônio 
Joaquim Bragança e de Geeilia Lopes Bragança, 863. 
nascido a 18 de novembro de 1893, em São Felix, 
Estado do Riò de Janeiro, residente á rua Bom-

• fim n . 187, ajudante de "chauffeur", casado, com 
jomicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requer ida) . 

âj&í2. *eaé Antônio dos Santos (1.470), filho de José Aman-
cio dos Santos e de D . Maria Landim dos San- 864, 
tos, nascido a 13 de junho de 1846, em Bom Ja r 
dim, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
General Argollo n . 19.3, militar, solteiro, com 

domicilio eleitoral no districto municipal de São 
.uhristovão. "(Qualificação "ex-officio" B. E. 78). 

Romulo Pereira do'Nascimento (1.471), filho de 
Ascendin Ferrei ra do Nascimento e de Emilia 
Alves- do Nascimento, nascido a 30 de junho de 
1905,, no Districto Federal, residente á rua Sou
za Barros n . 210, casa 12, escrevente militar, 
casado, com domicilio eleitoral "no districto m u 
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-of
ficio", B . E . 78) . 

Severino de Oliveira (868), filho de Manoel B . de Oli
veira o de Maria A. de Oliveira, nascido a 15 de 
março de 1898, em Guarabira,' no Estado*da P a 
rahyba do Norte, residente á rua Curuzú n u 
mero 51, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no. districto municipal de São Chnstovão« 
(Qualificação requerida, n . 7.977, 5 a zona) . 

Alfredo Olympio de Souza da Silveira (869), filho de 
. Fernando Augusto da Silveira e de Joaquina Cos

ta Silveira, nascido a 7 de.outubro de 1881, no 
Districto Federal, residente á rua Sergipe n . 3, 

... . casa 2, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no distrieto municipal .de São Christovão .> 
(Qualificação requerida n . 666, 9 a zona) . 

Armando Pinho Filho (870), filho de Armando de P i 
nho e de Abigail Velho de S. Pinho, nascido a 19 
de setembro de 1915, iio Districto Federal, estu
dante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualifica
ção requerida n . 144, 9 a zona) . 

Honorino Ferreira Teixeira (871), filho de Francisco 
S . Ferrei ra e de Adelia M. S. "Ferreira, nascido 
a 21 de fevereiro de 1908, no Districto Federal, 

• residente á Avenida Automóvel Club n . 224, do-
- mestiça, casada, com domicilio eleitoral nó d i s 

tricto munieipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida n , 2.119, 1 1 a zona) . 

Antônio Bertolami (872), filho de Sebastião Bertola-
• mi e de Maria Lobianca a 18 de junho de 1909, 

no Districto Federal, residente á rua Escobar 
n . 58, commercio, casado, com domicilio eleito-
t a l no districto municipal de São Christovão.; 
(Qualificação requerida n . 454, 10 a zona) . 

Carlos Plessmann (873), filho de Adolpho Plessmann é 
de Alice R. Plessmann, nascido a 14 de janeiro 
de 1913, no Distrieto Federal, residente á Praça 
Marechal Flpriano n . 56, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitora! no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificação requerida n. 262, 

• •' 10 a zona) v 
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, residente & 
rua Escobar n . 50, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida n . 7.871, 
5 a zona) . 

Laerth Leite (875), filho de Luiz G. Leite e de Adal-
gisa B . Leite, nascido a 2 de fevereiro de 1915, 
no Districto 'Federal, residente, á. rua de São 
Ghristovão n . 418, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida n . 435, dé
cima zona) 

Antônio Nascimento Silva (876), filho de Isidro 
Silva e de Ottilia B . Nascimento, nascido a 21 de 
março de 1906, no Estado de Pernambuco, resi
dente á rua Francisco Eugênio n . 315, casa III, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no d i s 
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida n . 433, 10 a zona) . 

Mario de Almeida (878), filho de José de Almeida e 
de Maria C. Almeida, nascido a 13 de agosto de 
1896, no Districto Federal, residente á r ua 
Mello Moraes n . 25, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida n . 457, dé
cima zona) . - •' 

Otto Marques Monteiro (879), filho de Arnobio M., 
Monteiro, e de Livia M. Monteiro, nascido a 25 
de fevereiro "de 1913, no Districto Federal, resi
dente á rua Senador Furtado n . 108, casat-8, e s - ' 
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tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no d is 
tricto municipal de São Christovão, (Qualificação 

~i requerida n . 507, 10 a zona) . 
8G5. Cdina Nobre (80), filha de Adriano Nobre e de Al

zira M. Nobre, nascida a 27 de outubro de 1913, 
no Estado do Pará, residente á rua Senador Alen
car n . 17, costureira, com domicilio eleitoral no, 
districto municipal de São Christovão.. (Quali
ficação requerida n . 946, 10 a zona).- . > 

866. Alice Martins (881), filha de Manoel Martins e de Ma
ria A. Martins, nascida a 25 de maio de 1913, no 
Districto Federal, residente á rua da Universi-

' dade n . 98, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo-a 
vão. (Qualificação requerida n . 630, 8 a z o n a ) g 

1.797.. João Maria de Almeida (1.833), filho de Francisco 
Antônio de Almeida e de Cândida de Almeida,. 
nascido a 10 de maio de 1906, em Minas da Vi -
ctoria, Estado do Paraná, residente á rua Lopes; 
Ferraz n . 168, militar, casado, com domicilio, 
eleitoral no districto municipal de São Christo-» 
vão . (Qualificação "ex-officio", B , E. ; ?5, n u 
mero 52).. í*i 

1.798, Diogenes Anacleto Dias dos Santos (1.834), filho de" 
Francisco Antônio dos Santos e de Joaquina An
gélica Bragança Dias dos Santos, nascido a 13 de 
junho de 1887, no Distrieto Federal, residente á 
rua Mariz e Barros n . ' 292, casa 7, militar, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de São Christovão.. (Qualificação reque-* 
r i d a ) . i 

i ,7?9 . Geraldo Peres (1.835), filho.de Goubaldi Peres e dã 
Telefora de Souza Perés, nascido a 12. de agosto 
de 1912, em Pelotas, Estado do Rio Grande^ do 
Sul, residente á rua General Canabarro n . 29,: 

militar, solteiro, com domicilio eleitoral no d i s - , 
tricto munieipal de São Christovão., (Qualifi-i 
cação "ex-officio", B . E . 78, n . 48). , ' " * 

f ,800, João Xavier de Souza (1.836), filho de Manoel F r a n 
cisco Xavier de Souza e de Maria Conceição de; 
Souza, nascido a 6 de dezembro de 1906, em Quei
roz, Estado do Píauhy, residente á rua General 
Canabarro n . 28, empregado publico,' solteiro, 

com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São Christovão.i (Qualificação "ex-officio" a 

B . E . 78; n . 14).- ' ' « 
i .âOi, , Baymundo Nonato Lopes (1.837), filho de Pedro 

José Lopes e de Raymunda Maria da Conceição 
Lopes, nascido a 31 de m a i o d e 1898, em There -
zina, Estado do Piauhy, residente & Avenida P e 
dro II n . 111, militar, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão . (Qualificação "ex-officio", B . E. 78, n. 1) . , 

1.802. Joaquim Assumpção Rodrigues (1.838), filho de 
João Antônio Rodrigues e de Antonia Assumpção 

. Rodrigues, nascido a 19 de abril de 1906, emj 
Cametá, Estado do Pará, residente á rua Dr . Sá 
Fre i re n . 25, casa VI militar, casado, com domi- , 
cilio eleitoral no districto municipal de S. Chr i s - ' 
tovão. (Qualificação "ex-officio", B . E.. 81, n u 
mero 21 ) . 4 

1.803. Gentil Homem Lopes Machado (1.839), filho de An
tônio Lopes Machado, nascido a 1.3 de outubro 
de 1901, em Princeza, Estado da Parahyba do. 
Norte, residente á Avenida Pedro II, n . 239, mi-' 
litar, easado, com domicilio eleitoral no districto. 
municipal de São Christovão. (Transferencia) .5 

' .1.804. José Faustino da Silva (1.840), filho de Joaquim 
Faustino da Silva e de Joanna Faustina da Sil— • 
va, nascido a 15 de dezembro de 1897, em Ba-.t 

- " turi té, Estado do Ceará, residente á r u a V i s c o n - ' 
de de Nictheroy n . 140, casa 198 sargento da A r - ' 
mada, com domicilio eleitoral no districto muni- , 
cipal de São Christovão. (Qualificação "ex-of
ficio", B . E . 78, n . 446) .-' 

'1,805. Floriano Geraldo da Silva (1.841), filho de José.; 
ionçalves da Silva e de Maria Joaquina do L i 
vramento, nascido a 8 de junho de 1899, em : ;^ 
Pau d'Alho, Estado de Pernambuco, residente &•' 
rua Avilla n . 88, casa 1, sargento dá Armada, ' 
casado, com domicilio eleitoral no districto m u 

nicipal de São Christovão. (Qualificação "ex-ofe 
ficio", B . E . 78, n . 450) . " i 

1,808. Aímir Lessa Linhares (1.842), filho de Miguel L i 
nhares e de Francisca Lessa Linhares, naseido a 
12 de fevereiro de 1912, em Belém, Estado do 
Pará residente á rua Carneiro de Campos nume- , 
ro 34, sargento da Armada, casado, com, domi
cilio eleitoral no districto municipal de S. Ghris
tovão. (Qualificação "ex-officio", B . E « 75, n u 
mero 395)., 1 

1.807» Lauro de Albuquerque Lima (1 .-843), filho de Manoel 
de Albuquerque e de Adelaide Albertina da Sil
va Lima, nascido a 7 de setembro de 1893, no 
Districto Federal, residente á r ua Lueio Men
donça n.. 19, official de Marinha, casado, conif 
tíomicilio eleitoral no districto municipal de São-
Christovão. (Transferencia)« ~ \\ 

2.808, Renato Chaves da Costa (1.844), filho "de João Cha^ 
ves da Costa e de Manuela Chaves da Costa, nas^, 
cido a 29 de janeiro de 1895, em Belém, E s 
tado do Pará, residente á rua Figueira de Mello: 
n . 427, empregado federal, solteiro, com domici-=>i 

lio eleitoral no districto munieipal de S . Chris-! 
tovão. (Qualificação "ex-officio", B« E * 72, nu~ 
mero 2 9 . 1 9 9 ) t 

1,509, Hugo Álvaro (1.846), filho de Lino Álvaro e de Ma-
ria Álvaro, nascido a 30 de a b r i l s d e 1914, n a 
Districto Federal, residente á rua Bella n . 224 r 

operário publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto munieipal de S. : Ghristovão«• 

(Qualificação "ex-officio", B.j E., 70, nume^l 
ro 15). H 

l.SlOj, João Baptista dos Santos (1.846), filho de Zacharias 
Bispo da Cruz e Maria Rosa dos Santos, nascido 
a 15 de fevereiro de 1903, em Barra dos Coquei
ros, Estado de Sergipe, residente, á rua Fonsecai 
Telles n . 34 casa 6, sargento da Armada, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São Christovão.. .(Qualificação Kex-officio" a 

B . Ei 78, n . 233). ' ,' 
1.811.- Francisco Monteiro (1.847), filho de Joaquim Ro-

- . drigues da Silva e de Josepha Monteiro da Silva* 
nascido a 1 de agosto de 1904, em Fortaleza, E s 
tado do Ceará residente á rua Capitão F e 
lix, n. 39 casa 1, sargento da Armada, casado, com;1-
domicilio eleitoral no districto municpal de São, 

• Ghristovão. (Qualificação "'ex-officio", B. E. 78* 
n . 636.) 

1.812. Antônio Ferreira de Araújo (1.848), filho de Vicen-a, 
te Ferreira da Silva e de Angela Maria da Con-í 
ceição, nascido a 17 de julho de 1906, em Bran-i 
quinha, Estado de Alagoas, residente á rua Conde 
de Leopoldina n . 32, casa 3, sub-official da Ar-^ 
mada, casado, com domicilio eleitoral no dis- j 
tricto municipal de São Christovão. .(Qualificação 
"ex-officio", B . E . 71.) 

1.813., Joanna Flores Prades (1.849), filha de Manoel Go-« 
' m e s da Silva Ferreira e de Marianna Augusta; 

Flores Ferreira, nascida a 10 de janeiro de 1883, 
em Itu', Estado de São Paulo, residente á rua 24 
de Maio n . 271, funccionaria municipal, viuva, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio", B. E. :; 
78, n . 120.) ' 1 

í .814,, Francisco Luiz do Espirito Santo '(1.850), filho dé 
Pedro Luiz do Espirito Santo e de Maria da Con-j 
ceição Castro, naseido a 4 de outubro de 1878,; 
em* Recife, Estado de Pernambuco, residente á!; 
rua São Luiz Gonzaga n . 111, sargento dai 
'Armada, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-: 
tricto munieipal de São Christovão. .(Qualifica-*! 

- - ção "ex-officio", B . E . 75, n . 339.) !' 
1.815, Josué Simões de Vaseoncellos (1.851), filho de Ma

noel Simões da Motta e de Alexandrina Simões;. 
José, nascido a 9 de novembro de 1911, em União, :

: 

Estado de Alagoas, residente á rua Bella n . 350, 
sargento da Armada, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christüvão« 
'(Qualificação "ex-officio", B . E . 75, n . 274ÍT \ 

.1.816, Lydia Nancy Roche Sarty (1.852), filha de Henri-
'•"—: que Sarty e de Lydia Roak Sarty, nascida a 20 

de fevereiro de 1913, no Districto Federal, resi* 
dente á rua Figueira n . 89.' funccionaria municii 
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pai, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de. Engenho Novo. (Qualificação "ex-

7 officio", B . E . 78, n . 49.) 
,1.817. kZuleika Moreira (1.853), filha de Franklin da Cunha 

Moreira e de Guiomar Teixeira, nascida a 2.5 de 
fevereiro de 1902, no Districto Federal, residente 
á rua Teixeira Júnior n . 19, funccionaria muni
cipal, . solteira, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de .São Christovão. (Qualificação 
"ex-officio", B. E . 78. n . 224.) 

.1.818. Maria Dulce Sodré Cardoso (1.854)", filha de Thiago 
Cardoso e de Mariãna Sodré Cardoso, nascida a 
20 de setembro de 1904, no Districto Federal, re
sidente á rua Maria Antonia n . 59, funccionaria 
municipal, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção "ex-officio", B. E . 79, n . 89.) 

.1.8:19. Nazir Cardoso da Fonseca (1.855), filha de Thiago 
Cardoso e de Mariana Sodré Gardoso, nascida a 
29 de setembro de 1902, em São José dos Bar-

. reiros, Estado de São Paulo, funccionaria muni
cipal, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-
officio", B . E . 79, n , 90.) 

1.820.. Cecilia Cordeiro da Fonseca (1.856), filha de Fran
cisco Fonseca de Araújo e de Rosa da Conceição 
Cordeiro de Araújo, nascida a 17 de julho- de 
1902, no Districto Federal, residente á rua São 
Francisco Xavier n. 898, funccionaria municipal, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-of
ficio", B . E . 78, n . 17.) 

1.821. Graciola César Dias (1.857), filha de Álvaro César 
Fernandes Dias e de Leonor de Azevedo Dias, 
nascida a 9 de junho de 1903, no Districto Fe 
deral, residente á rua Conde de Bomfim n. 729, 
funccionaria municipal, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78.) 

1.822. Martha Brasil da Silva (1.858), filha de João Perei
ra Júnior e de Martha Soares Pereira, nascida a • 
13 de maio de 1902, no Districto Federal, resi
dente á«rua São Luiz Gonzaga n . 217, funcciona
ria municipal,, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação "ex-officio", B . E . 74, n . 202.) 

.1.823. Malaque Tahan Abdu (1.859), filha de Gabriel 
Tahan e de Rosa la.ksuk Tahan, nascida a 25 
de maio de* 1908, no Districto Federal, residente 
á rua José Bonifácio n . 145, funccionaria .muni
cipal, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação "ex-
officio", B . E . 78, n . 146.) 

1.824,. Carmen Moraes (1.860), filha de Alfredo Pinto de 
Moraes e de Eugenia Paiva Moraes, nascida a 
11 de abril de 1896, no Districto Federal, resi
dente á rua Barão de Bom Retiro n . 604, func
cionaria municipal, • solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação "ex-officio", B . E. 78, n . 29.) 

.1.825,, Florianita Ramos da Costa (1.861), filha de Rodrigo 
Gamario de Oliveira Ramos e de Adelaide Flo-
risbela de Andrade Ramos, nascida a 23 de agosto 
de 1896, no Districto Federal, residente á rua 
Grão Pará n . 3; professora primaria, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 

de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio", B . 
E . 78, n . 79.) 

1.82o. Maria José de Serpa Pinto (1.862), filha de Antô
nio Augusto de Serpa Pinto e de Eliza Zarataro 
de Serpa Pinto, nascida a 1 de junho de 1907, 
no Districto Federal, residente á rua Barão de 
Bom Retiro n . 119, funccionaria municipal, sol
teira, eom domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Christovão. (Qualificação "ex-of
ficio", B . E . 79, n . 111.) 

1.827. Herondina Soares Pereira (1.863), filha de João 
Pereira Júnior e de Martha Soares Pereira, nas
cida a 8 de abril de 1904, no Districto Federal, 
funccionaria municipal, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação "ex-officio", B . E . 74, nu
mero 121.) 

.1.828, Nadir da Silva Telles (1.864), filha de Aiítonio Joa
quim da Silva Telles e de Hercilia Viriato de 
Freitas Telles, nascida a -9 -de outubro de 1899, 
no Districto Federal, residente á . rua Anna Nery 
n . 402, funccionaria municipal, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação "ex-officio", B . E . 
78, n . 177.) 

1.829. Iracem.a Pitanga (1.865), filha de Genesio de Souza 
Pitanga e de Maria Eliza Guimarães Pitanga, 
nascida a 31 de agosto de 1905, em Cachoeira, 
Estado da Bahia, residente á rua Theophilo ' 
Ottoni n . 88, 2 o andar, funccionaria municipal, 
solteira, com domicilio' eleitoral no districto mu
nicipal de São. Christovão. (Qualificação "ex-of
ficio", B . E . 78, n. 108.) 

1.830. Margarida Cordeiro Fonseca de Mattos (1.866), fi
lha de Francisco Fonseca. Araújo e de Rosa da 
Conceição Cordeiro de Araújo, nascida a 3 dc 
julho de, 1894; no Districto Federal, residente á 
rua Figueira n . 43, professora municipal, casa
da, com domicilio eleitoral no. districto munici
pal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio", 
B . E . 78, n. 148.) 

1.831. Emma de Azevedo (1.867), filha de João de Azevedo 
,e de Felisberta Maria do Rosário, nascida a 13 
de março de 1871, em Victoria, Estado do Espi
rito Santo, residente á rua Henrique Dias n. 34, 
funccionaria municipal, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 74, n . 412.) 

1.832. Beatriz Camargo Osório 1.868), filha de José Osório 
: e de Palmyra Camargo Osório, nascida a 4 de 

novembro de 1910, em Curityba, Estado do Pa
raná, residente á rua Lúcio de Mendonça n. 2S, 
funccionaria municipal, solteira, com domicilio 
eletioral no districto municipal de São Christovão. 
"(Qualificação "ex-officio", B . E . 84.) 

1.833. Iza Gomes (1.869), filha de Gualberto Gomes e de 
Eulina Soares Gomes, nascida a 16 de dezembro 
de 1910, no Districto Federal, residente á rua 
Figueira n . 13, funccionaria municipal, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação "ex-ofílcio", 
B . E : 78, n . 115.) 

1.834. Isíbel Almeida de Oliveira (1:870), filha de Acea-
cio Teixeira de Almeida e de Graziela Caetano da 
Silva Almeida, nascida a 11 de agosto de 1899, 
em "Valença, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á avenida Maracanã n. 21, funccionaria munici
pal, viuva, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação "ex-
officio", B. E . 68.) 

1.835. Noemia Brasil Cordeiro de Faria (1-871), filha de 
Antônio Carlos Brasil e de Alice Balthazar Bra
sil, nascida a 19 de julho de 1894, no Districto 
Federal, residente no campo, de São Christovão 
n . 348, professora municipal, casada, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de São 
Christovão. (Qualificação "ex-officio", B. E . 9, 
n . 26.855.) 

1.836. Isabel Domingues Maia (1.872), filha de Bernardino 
da Silva Maia e de Bibiana Rosa Domingues 
Maia, nascida a 13 de julho de 1873, no Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Dr . Garnier 
n . 29, funccionaria municipal, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação "ex-officio", B . E . 74, 
n . 69.) 

'2.837. Almira Brasil Esmebard (1.873), filha de Manoel 
José Brasil da Silva e de Maria- Sampaio da Silva, 
nascida a 8 de agosto de 1908, no Districto F e 
deral, residente á rua Conde Leopoldina n . 64, 
casa VII, funccionaria municipal, casada, com 
domicilio eleitoral- no districto municipal de São' 
Christovão. (Qualificação "ex-officio", B. E . 74, 
n . 10.) 

1.838. Aristides Sorage Afilhado (1.874), filho de Thimo-
teo Ribeiro dos Santos e de Barbara Antunes 
Veiga, nascido a 25 de outubro de 1895, em Sa-
quarema, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
ilha da Sapucaia sjn, empregado municipal, ca
sado, • com domicilio eleitoral no districto muni-
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cipal de São Christovão. (Qualificação "ex-offi
cio", B . E . 83, n . 69.) 

1.846. João Bap Lista Carnaval (1.882), filho de Francisco 
Antônio Carnaval e de Concheta Leda, nascido a 11 
de abril de 1905, no Districto Federal, residente á 
rua Visconde de Maranguape n. 33, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque-

• rida, n . 627, 10 a zona.) 
1.847. Abigail Gutierrez de-Souza (1.883), filha de Antô

nio Gutierrez e de Amalia Ferrez Gutierrez, nas
cida a 21 de novembro de 1901, no Districto F e 
deral, residente á rua Senador Alencar n . 53, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualifica
ção requerida.) 

1.848. Lygia Barbosa Nascimento (1.884), filha de Dyo-
nisio Maciel do Nascimento e de Edith Barbosa 
Nascimento, nascida a 14 de outubro de 1914,. 
no Districto Federal, residente á' rua Campos 
Salles n . .79, funccionaria «municipal solteira, 
com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo. (Qualificação- reque
r ida . ) 

1.849. José Barreto de Assumpção (1.885), filho de Joa
quim Leitão de Assumpção e de Haydée Barreto 
de Arsumpção, nascido a 21 de junho de 1916, 
no Districto Federal, residente á ruã Barão de 
Itapagipe n . 59, casa 6, estudante, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipabde E n 
genho Novo. (Qualificação requerida. ) 

1.850. Alberto Moreira de Sá (1.886), filho de Jeremias 
Moreira Sá e de Maria Nogueira .Sá, nascido.1 a 
22 de maio de 1910, no Districto Federal, resi
dente á rua Corrêa Vasques n . 44, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho'Novo. (Qualificação reque
r ida . ) 

1.851. Hilda Rí.isler (1.87), filha de Otto Scherninkah é 
do Aloine Schernonkan, nascida a 17 de feverei
ro de 1906, em Blumenau, Estado de Santa Ca
tharina, residente á rua do Mattoso n. 199; domes
tica, casada, cmo domicilio eleitoral no districto 
munieipal de Engenho Novo. (Qualificação re 
querida .) . . 

1.852. .Léo Reisler (1.888), filho de Eugênio Reisler e de 
Sara Reisler, nascido a 16 de março de 1902, em 
Itaquy, Estado do Rio Grande do Sul, residente 
á rua do Mattoso n. 199, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo.- (Qualificação requerida.) 

1 .853. Cid Carlos Ribeiro (1.889), filho de Euclydes Ribei
ro e de Adelina Nascentes Ribeiro, nascido a 2G 
de maio de 1912, no Districto Federal, residente 
á rua São Clemente n. 271, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação requerida.) 

1.854. Edgard Gomes de Castro (1.890), filho de Ernesto 
Gomes de Castro e de Guiomar Mourão de- Cas
tro, nascido a 2 de setembro de 1913, em-Petro-
polis, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Pinheiro Guimarães n. 30, casa 4, estudante, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Christovão. (Qualificação reque
r ida . ) 

1.855. Francisco Bernardino (1.891), filho de Bernardinc 
José e de Maria Cazota, nascido a 16 de maio de 
1907, no Districto Federal, residente á. rua São 
Luiz Gonzaga n. 118, pintor, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

1.858. Alcides Alves Pereira (1.892), filho de Manoel Alves 
Pereira e de Rita Emilia Pereira, nascido a 13" 
de setembro de 1911, no Districto Federal, resi
dente á rua Maia Lacerda n. 94, commercio, sol
teiro, com domieilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
r ida . ) 

. '1.857. Mario Costa (1.893), filho de João da Costa e de 
Carolina Oliveira ;Costa, nascido, a 21 de setem
bro de .1890, no Districto Federal, residente á 
rua Bomfim n. 18, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de São 

Christovão. (Qualificação "ex-officio", B. E. nu
mero 79.) ' 

1.858. José Alves de Sá (1.894), filho de Leopoldo: Alves 
Benevides e de Idalina de Sá e Benevidss, nas
cido a 24 de maio de 1912, em Rio Bonito, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á avenida Pedro 
II n . 311, commercio, • solteiro, com clomicilio 
eletioral no districto municipal de São Chrsito-
vão. (Qualificação requerida.) 

1.859. Domingos de Almeida (1.895), filho de José Antô
nio de Almeida e de Celina Rosa de Oliveira Al
meida, nascido a 1 de abril de 1913, no Dsitricto 
Federal, residente á rua Bella n . 277, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. (Qualificação r e 
querida.) 

1.860. Walter Lopes dos Santos (1.896), filho de Aristides 
Lopes dos Santos e de Deolinda Lopes dos San
tos, nascido a 15 de junho de 1914, no Districto 
Federal, residente â rua Francisco Eugênio nu
mero 320, empregado no commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

1.S61 Themistocles José de Souza (1.897), filho de Tbo-
mé de Souza e dé Etelvina Ribeiro de Souza, nas
cido a 3 de abril de 1913, em São Salvador, Es 
tado da Bahia, residente á rua Torres de Olivei
ra n . 407, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação "ex-officio", B . E. 79.) 

í .802, Antônio Felemon Gonçalves Torres Filho (1.898), 
filho de Antônio Felemon Gonçalves Torres e do 
Amélia Dohertz Gonçalves Torres, nascido a 21 
de março de 1895, em Pomba, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua São Salvador n . 80, em
pregado no commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida.) 

1.864. João José da Silva (1.900), filho de Manoel Pereira 
da -Silva e de Anastácia Ferreira da Silva, nas
cido a 24 de julho de 1899, em Prijuca, Estado 
da Bahia, residente á rua Mourão do Valle n. 24, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São Christovão. (Qualificação requerida.) 

1.865. Eulalina Fernandes Guimarães (1.901), filha dC 
Manoel José Fernandes e de Maria da Gloria 
Fernandes, nascida a 18 de fevereiro de 1901, no 
Districto Federal, residente á rua Chaves Faria 
n . 107, empregada no commrecio, viuva, com do
micilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida.) 

1.866. Oswaldo de Souza Motta (1.902), filho de Francisco 
Xavier da Motta e de Laura de Souza Motta, nas
cido a 17 de março de 1915, no Districto Fe 
deral, residente á rua Cândido Benicio n . 624, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualifica
ção "ex-officio", B . E. 66.) 

.1.867. Caribal de Alicelli (1.903), filho de Luiggi Alicelli 
e de Vicenza Alicelli, nascido a 22 de maio de 

- 1911, no Districto Federal, residente á rua Fran
cisco Eugênio n . 206, empregado no commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Ghristovão. .(Qualificação reque
rida.) 

1.868. Ambrosina Julia da Fonseca (1.904), filha de José 
Manoel da Fonseca e de Ambrosina Lopes Dias 
da Fonseca, nascida a 17 de agosto de 1911, em 
Nova Iguassu', Estado do Rio, residente no Campo 
de São Christovão n. 179, professora municipal, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal, de São Christovão. (Qualificação reque
rida.) 

.1.869. Modesto Xavier "Pereira (1.905), filho de Alberto 
Xavier Pereira e de Natalia Xavier Pereira, nas-
;ido a 1 de julho de 1912, no Districto Federal, 
residente á rua São Christovão n. 357, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Ghristovão. (Qualificação-Reque
r ida.) r-

1.870. Adolpho Saüturo (1.906), filho de 'Giuseppe Sali-
•turó e de Philomena Signorelli, nascido a 24 de 

- abril de 1905, no Districto Federal, residente ã 
rua Alice Figueiredo n . 31, operário, solteiro. 
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com domicilio eleitoral no districto munciipal de 
São Christovão. (Qualificação requerida.) 

'1.871 -^Armando Pinto . (1.907), filho de . Manoel Martins 
*' Leal e de Maria Martins, nascido a 16 de outu

bro de 1915, no Districto Federal, residente á rua 
Corrêa de Oliveira n . 5, empregado no commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação re
querida .) 

1.873. Oswaldo Gama (1.909), filho de Octavio. Menna Gama 
e de Lúcia Martins Moreira, nascido a 25 de abril 
de 1915, no Districto Federal, residente á rua 
Lopes da Cruz n . 112, empregado no commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida.) . 

1.874, José Joaquim Moreira (1.910), filho de José Joa
quim Moreira e de Maria da Gloria Rabello Mo
reira, nascido a 28 de janeiro de 1892, em Paris, 
França, residente á rua São Januário n . 130, 
capitalista, casado, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação requerida.) 

1.875 Walter Moreira (1.911), filho de 'Rogério Moreira 
e de Maria Dote Moreira, nascido a 16 de junho 
de 1915, no Districto Federal, residente á rua 
Universidade n. 51, commercio, solteiro, com do
micilio . eleitoral no districto municipal de São 
Ghristovão. (Qualificação requerida.) 

•!.«76 Aristotelina Silva (1.912), filha de Alfredo Fran
cisco da Silva e de Carmen Silva, nascida a 15 
de dezembro de 1911, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Villela Tavares n . 66, casa 8, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida.) 

1.877. Oscar Paes de Almeida (1.913), filho de Francisco 
Paes de Almeida e de Georgina Marques Ferrei
ra, nascido a 4 de julho de 1893, em Minas Ge
raes, residente á rua-Souza Barros n. 167 A, sa
pateiro, casado, com domicílio- eleitoral no distri
cto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida.) 

1.878. Corpe Abrahão (1.914), filho de Felippe Abrahãb e 
de Catharina Miguel, nascido 'a 26 de abril de 
1915, no Distrieto Federal, residente á rüa Dou
tor Bulhões n. 76, commercio, solteiro, com do--
micilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida.) 

1.879. Washington Teixeira da Motta (1.915), filho de 
Jayme Teixeira da Motta e de Maria da Penha 
Motta, nascida a 4 de fevereiro de 1912, no Es
tado do Rio, residente á" rua Goyaz n . 33, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualifica
ção requerida.) 

1.880. Djanira Ferreira Machado (1.916), filha de Ger
mano Ferreira Machado e de Francisca Ferreira 
Machado, nascida a 30 de outubro de 1910, em 
Porto Novo do Cunha, Estado de Minas Geraes, 
residente á rua Minervina n. 18, domestiea, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida.) 

1.881. Ilka Willes Ennes (1.917), filha de Luiz Wiíles da 
Silva e de Alice Willes da Silva, nascida a 22 de 
junho de 1907, no "Districto Federal, residente á 
rua Bocaina n. 8, domestica, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida.) 

1.882 Silvio Ribeiro Benito (1.918), filho de Anthero Fer
reira Benito e de Julieta Ribeiro Benito, nascido 
a 21 de novembro de 1914, no Districto Federal, 
residente á rua Izolina n . 31, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio", 
B . E. 7.) 

1.883. Olga Tavares da Silva (1.920), filha de Oscar Ta
vares da Silva e de Honorina Lins Tavares, nas
cida a 9 de maio de 1898, no Districto Federal, 
Tesidente á rua Santa Luiza n . 42, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque
rida .) 

1.88.4. Jarbas Fernandes Pimentel (1.921), filho de Álvaro 
Pimentel e de Cecília Fernandes Pimentel, nas
cido a 17 de fevereiro de 1908, em Mõnnerat, 
no Estado, do Rio, residente á rua Voluntários da 
Pátria n . 397, militar, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de. Engenho Novo. 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 79.) 

1.885. Pedro "Celestino de Andrade (1.923), filho de Miguel 
Cardoso e de Anna Maria de Andrade, nascido 
a 19 de maio de 1913, em Natal, Estado do Rio 
Grande do Norte, residente á rua Major Ávila 

. n. 94, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida.) 

1.886. Helena de Oliveira Serpa (1.924), filha de Carlos 
Américo de Oliveira e de Maria Rita de Oliveira, 
nascida a 1 de setembro de 1899, no Distrcito Fe 
deral, residente á rua Engenho de Dentro n . 38, 
domestica, casada, eom domicilio eleitoral no 
districto» municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação" requerida, n. 5460 

1.887. Narciso Corrêa (1.925),.filho de Antônio Corrêa Ma
duro e de Leonor Maria Corrêa, nascido a 3 de 
abril de 1914, no Districto Federal, residente á 
rua Gardozo de Moraes n. 171, commercio, sol
teiro, com , domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida .) 

1.956. Damião Franciseo de Souza (1.926), filho de Ma
noel Francisco de Souza e de Izolina Rosa de 
Souza, nascido a 18 de janeiro de 1913, no Dis
tricto Federal, residente á rua Curupaity n. 139, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida, n. 734.) 

1.888 Severino Ferreira da Silva (1.927)', filho de Lou
renço Ferreira da Silva e de Maria da Silva, nas
cido a 1 de janeiro de 1892, no Estacio de Per
nambuco, residente á rua Feliz Lembrança n . 41, 
motorista, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação re 
querida, n . 10.129.) . . -

1.889. Walter Tavares da Silva (1.928) filho de Oscar 
Tavares da Silva e de Honorina Sines Tavares, 
nascido a 6 de janeiro de 1916, no Districto Fe 
deral, residente á rua" Bella n . 226, commercio, 

x solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação reque
rida, n . 1.705.) 

1.890. José da Silva- Costa (1.929), filho de Manoel da Silva 
Costa e de Rosa Francisca Pereira, nascido a 12 
de agosto de 1906, no Districto Federal, residen
te á rua Bella n . 227, motorista, casado, com do
micilio eleitoral no districto munieipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 195.) 

1.891. Gil de Mello Cunha (1.930), filho de Luiz Ignacio 
da Cunha e de Antonia da. Natividade, nascido a 
17 de novembro de 1889, no Districto Federal, 
residente á rua Machado n . . 64, operário, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Cbristovão. (Qualificação requerida, 
n. 1.319.) 

1.892. Homero Valpassos (1.931), filho de Antônio Val-
passos e de Maria de Oliveira Martins Pereira, 
nascido a 29 de junho de 1906, em Caruary, Es-

. tado de Pernambuco, residente á rua General 
Argollo n. 20, casa 8, dactylographo, solteiro, 
eom domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificação "ex-officio", B . 
E. 79.) 

1.893.. Yolanda Figueiredo (1.932), filha de Mario Newton. 
de Figueiredo e de Gelina Vic-í/a do S. Figuei
redo, nascida a 19 de maio de 1916, no Districto 
Federal, residente á rua Delgado de Carvalho 
n . 22, estudante, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto. municipal de Engenho Novo. (Qua
lificação requerida, n. 1.759.) 

1.894. Celina Vieira da Silva Figueiredo (1.933), filha cie 
itaymundo José Vieira e de Elvira Vieira da 

i Silva, nascida a 1 de janeiro de 1893, no Districto 
Federal, residente á rua Delgado de Carvalho 
n . 22, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Engenho Novo. (Quali
ficação requerida, B . E. S7.) 
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1.895. Marina de Figueiredo (1.934), filha de Mario New
ton de Figueiredo e de Celina Vieira da Silva F i 
gueiredo, nascida a 30 de janeiro de 1915, no 
Districto Federal, residente á rua Delgado de 
Carvalho n . 22, estudante, solteira, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (N. 1.766.) 

1.896. Octavio Camillo dos Santos (1.935), fliho de Bene-
dicto Camillo dos Santos e de Julieta "Amélia da 
Silva, nascido a 30 de maio de 1913, no Districto 
Federal, residente á rua Engenho de Dentro nu
mero 83, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 154.) 

.1.897. Maria do Carmo Chaves (1.936), filha de Maria da 
Conceição, nasida a 16 de junho de 1912, em 
Belém, Estado do Pará, residente á rua Anna 
Nery n . 306, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida* n . 787.) 

'1.898. Belmiro Ribeiro da Silva (1.937), filho de Elizia-
r ia Maria Baptista, nascido a 20 de novembro de 
1900, no Districto Federal, residente á rua Con
selheiro Octaviano, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida, n . 10.154.) ' 

"1.899. Carlos Natalino Goldschmit de Queiroz (1.938), fi
lho de João * Ribeiro de Queiroz e de Helena 
Goldschmit de Queiroz, nascido a 26 de dezem
bro de 1900, no Districto Federal, residente á 
Pedra de Guaratiba s|n, lavrador, solteiro, eom 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação "ex-officio", B. E. 77, 
n . 1.271.) 

1.900. 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, r e 
sidente á rua Frederico Meyer n . 16, commercio, 
solteiro, com domieilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque-
rida, n . 1.556.) 

2-.D0Í", Antônio Ferreira Arantes (1.940), filho de Antônio 
- Ferreira Arantes e de Lydia Maria Vieira, nasci-
• do a 6 de janeiro de 1914, no Districto Federal, 

residente á rua Silva Rabello n . 98, estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no d"stricto mu-

., nicipal de Engenho Novo. (Qualificação reque
rida, n . 1.58-1.) 

1.902. Claudino Martins Ferreira (1.941), filho de José 
Martins Ferreira e de Izolina Cardozo, nascido a 
1 de abril de 1912, no Districto Federal, residen
te á estrada Rio-São Paulo n . 1.537, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-of
ficio", B . E . 77, n . 1.081.) 

2 .903. Francisco de Assis (1.942), filho de Catharina de 
Assis, nascido a 11 de maio de 1906, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente á estrada do Rio da 
"Prata do Cabuçú' s|n, lavrador, solteiro, eom do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho 'Novo. (Qualificação "ex-offició", B . E . 77, 
n . 1.216.) 

1.904. Ãdhemar Paixão (1.943), filho de Procopio Paixão 
e de Celestina de Oliveira, nascido a 26 de junho 
de 1910, no Districto Federal, residente á es
trada do Mendanha s|n, lavrador, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação "ex-officio", B . E . 77, 
n . 1.281.) 

1.905. Adelson de Sá e Castro (1.944), filho de Alfredo 
Castro Júnior e de Aminaide de Sá e Castro, nas
cido a 3 de junho de 1915, no Espirito Santo, 
residente á rua Costa Bastos n. 29, operário," 
solteiro, com domicilio eleitoral no.districto mu
nicipal de Engenho .Novo. (Qualificação "ex-
offciio", B . E . 78. n . 467.) 

1.906. Rubens Senna Mattos (1.947), filho de Ernesto Mat
tos e de Bernardína Senna, nascido a 30 de no 
vembro de 1895, no Districto Federal, residente 
á rua Senador Alencar n . 162, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São Christovão. (Qualificação requerida, nu- -
mero 1,246.) 

1.907. Vera Leal Barroso (1.948), filha de Paulo Antônio 
Gomes Barroso e de Estephania Alves Leal Bar
roso, nascida a 22 de janeiro de 1909, n o i v a d o do 
Rio de Janeiro residente á rua Alzira Valdetaro, 
n . 38, commercio, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 1.615.) 

1.908. Gualberto Franco Pires (1.949), filho de Abel Pirns 
e de Carmen Franco Pires, nascido a 17 de junho 
de 1915, no Districto Federal, residente á rua L i 
cinio Cardoso, n . 332, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Enge
nho Novo. (Qualificação requerida, n . 304.) 

João Gomes Dias (1.950), filho de Ignacio Gomes Dias 
e de Carmen Gomes Garcia, nascido a 13 de janei 
ro de 1913, no Districto Federal, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Christovão. (Qualificação requerida, 
B . E . 83, n . f.01.9.) 

1 .909. Theodoro Gomes de Vaseoncellos (1.951), filho de 
Luciano Alves de Araújo e de Balbina Corrêa de 
Araújo, nascido a 16 de maio de 1883, em União, 
Estado de Alagoas, residente á rua da Misericór
dia, n . 10, funccionario do Lloyd Brasileiro, casa
do, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Christovão. (Qualificação "ex-officio", 
n . 27.121.) 

2.910. Nadyr Braga (1.952), filha de Américo Franco Braga 
e de Guilhêrmina Laura de Mattos Braga, nascida 
a 27 de março de 1915, no Districto Federal, r e 
sidente á rua São Luiz Gonzaga, n . 334, sobrado, 

^ auxiliar de dentista, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de São Ghristovão. 
(Qualificação "ex-officio", n . 1.029.) 

1 .911. Alcides Esteves (1.953), filho de João Domingos Es 
teves e do Ernestina Esteves, nascido a 25 de ou
tubro de 1912, no Districto Federal, residente á 
rua Padre Januário, n . 79, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, 
n . 471.) 

1.912. Aglair Rodrigues de Carvalho (1.954), filho de Ger-
vasio Rodrigues de Carvalho e de Alice Augusta 
de Carvalho, nascido a 17 de janeiro de 1916, no 
Districto Federal, residente á rua Borja Reis, nu
mero 203, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo.. 
(Qualificação requerida, n . 557.) 

1.913. Preciosa da Rocha Medronho Guimarães (1.955)'. 
filha de Francisco Dias de Oliveira Medronho e 
de Emilia da Rocha Medronho, nascida a 17 de 
junho de 1897, no Districto Federal, residente á 
rua Vileila Tavares, n . 6, domestica, casada, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida, n . 1.543.) 

1.914. Ludovido Fontan Oliveira Pitta (1.956), filho de 
Ludovico Alvares de Oliveira Pitta e dé Maria Lu-
creeia Fontan Pitta, nascido a 13 de fevereiro de 
1914, no Districto Federal, residente á Estrada 
Rio São Paulo, n . 3.210, lavrador, solteiro, com 
domicilio eleitoral- no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação "ex-officio", B . El 77, 
n . 1.149.) 

1.915. Cyrino Plácido Teixeira (1.957), filho do Macheus 
Plácido Teixeira e de Olivia Jesus Teixeira, nas
cido a 30 de setembro de 1905, no Districto Fe
deral, residente á Estrada Rio São Paulo, sem 
numero, lavrador,, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 77, n . 1.274.)' 

1.916. Mario Rodrigues Machado (1.958), filho de Joaquim 
Rodrigues Machado e de Maria Brasilina Fernan
des, nascido a 1 de abril de 1913, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente á Estrada do Mendanha, 
sem numero, lavrador, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 77, n.>h.-127.), 

1.917. José Gonçalves Lima (1.959), filho de Antônio Gon
çalves Lima e de Beatriz da Cruz, nascido a 19 de 
julho de 1898, no Districto Federal, residente á 
rua. d o Riachuelo, n . 89, casa 6, commercio, sol-
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teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenlio Novo. (Qualificação requerida, . 
n . 8.234.) • ,t.92í). 

2 ,3if'.- João' de Souza Pereira Guimarães (1.960), filho de 
'- Luiz de Souza Pereira Guimarães e de Maria de 

Jesus, nascido a l i de abril de 1867, no Districto 
Federal, residente á rua Aristides Caire, n . 2 1 , 
casa 5, funccionario publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho No
vo. (Qualificação requerida, n . 1.760.) 1.930, 

1.919. Maristella Burity Silva (1.961), filha de João Cli- - • 
jnaco da Silva.e de Esther .Burity Silva, nascida a .. 
24 de maio de 1915, na cidade de São José das La
ges, -Estado de Alagoas, residente á rua Fonseca 
Lima, n . 16, estudante, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christovão. 

. (Qualificação requerida, n . 2.223.) "1,931. 
i . '§20. Emygdio Dantas (1.962), filho de José Joaquim de . 

Sant' Anna e de Silvina Dantas, nascido a 15 de 
ggosfo de 1888, em N. S. das Dores, Estado de 

. Sergipe, residente A rua São Luiz Gonzaga, n . 89, 
sub-official da Armada, casado, com domicilio \ 
eleitoral no districto municipal de São Christo- . 1.932, 
vão . (Transferencia de Estado.) 

2 .921 . Luiz Victor dos Santos (transferencia} (1.963), filho 
He Francisco Victor dos Santos e de Maria Victor 
dos Santos, -nascido a 5 de setembro de 1894, em' 
Jatobá, Estado de Pernambuco, residente á rua 
Nogueira, n . 89, sub-official da Armada, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 1,933. 
São Christovão. (Transferencia.) 

2.92.2. Lavra dos Santos Mello (1.964), filha de Alcino Cor-, 
. . rèa de Mello e de, Emilia dos Santos Mello, nascida 

a 4 de junho de 1915, no Districto Federal, resi-
• dente ã rua D. Romana, n . 76, estudante, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, n . 1.587.)j 1.934. 

2 .923. Humberto Cerbella (1.9.65), fi lhp.de Salvador Cer- - ;" 
bella e de Carmelita Magdalena Cerbella, nassido 
a 1 de março de 1912, no Districto Federal, coró-
dente á rua Bella, n . 63, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal -de São 
Christovão. (Qualificação .requerida, n. 1.659.) 

. 1 . 924 . Dqmingos Meireiles Bastos (1.966), filho de Antônio" í',935„ 
Meireiles Bastos e de Maria Lúiza Bastos, nascido , 
a 28 de outubro de 1899, nq Districto Federal, r e 
sidente á rua São Christovão, n, 323, operário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de São Christovão. (Qualificação requerida, 
n . 945.) 

1.9.25. Juracy Tavares da Silva (1.907), filho de.Oscar Ta- . 1.936, 
vares da Silva e de Honorina Sines Tavares, nas- . - -
cido a 24 de janeiro de 1913, no Distrieto Federal, 
residente á rua Bella, n . 226, commercio, solteiro,- . 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Christovão. (Qualificação requerida, numero 
1.649.) • 

J .926. João Martins (1.968), filho Rossini Martins e de , 2 .937, 
Milina Burity, nascido a 12 de fevereiro de 1914, ~-
no Districto Federal, residente á rua General'-' 
Pedra, h . 117, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de.São Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 650.). , . 

f .927. Deoelides Borges (-1.969), filho de Alexandre Borges 
'" ,e de Francisca Borges, nascido a 2 de maio de I .93S . 

1912, no/ Estado de São Paulo, residente á Avenida 
Nova Ybrk, n . 79, operário, solteiro com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho, 
"Novio. (Qualificação "'ex-officio'', B . E . 78 nu--

.. mero ;463.) 
.'Jlubens Pereira (1.970), filho de Domingos J?ereira de '•'._ 

SanfAnna e de Jovina de Souza Pereira,, nascido. ' 2,"939'. 
a 20 de fevereiro de 1912, .no Estado'de Minas Ge-.) " 
raes, pedreiro, casado, com domicilio eleitoral n o / 
districto municipal de.São Christovão. .(Qualifi--) 
cação requerida, n . 499.) 

[J . .928. Juracy Eugenia dos Santos (1.971), filha de João . 
""--'' Eugênio dos Santos,e de Senhorinha Eugenia dos >, 

Santos, nascida"a' 29 de outubro de,1913, no Dis-f\ £ '940. 
tricto Federal, residente á rua do Costa, n . 14,;- ." 
commercio, solteira, eóm domicilio eleitoral no 

districto .municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida, n . 1.010.) 

Nelson Ruífier dos Santos (1.972), filho de José Do
mingos dos Santos e de Clemência Ruffier dos 
Santos, nascido a 8 de setembro de 1909, no Dis
tricto Federal, residente á rua General Savaget, 
n . 194, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. ; 

(Qualificação requerida, n . 1.250.) 
iíac Kinley de Oliveira (1.973), filho de Leandro 

Ezequiel de Oliveira e de Sophia de Oliveira, nas
cido a'2 de janeiro de 1904, no Districto Federa?, 
residente á rua São Christovão, n . 418, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Ghristovão. (Qualificação r e 
querida, n . 1.362.j 1 

José Segreto ( Í .974) , filho de Francisco Segrelo o' 
.de Aida Russo Segreto, nascido a. 1 de abril de 
•1914, no Districto Federal, residente á rua da 

. Alegria, n,. 406, barbeiro, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Ghristo
vão. (Qualificação requerida, B . E . 81, n . 932.) | 

Eduardo Hyarup Cabral (1.975), filho de Jeronymo 
de Mesquita Cabral e de Albertiiia Hyarup Cabral, 

.nascido a 30 de junho de 1912, no Distrieto F e 
deral, residente á rua General Canabarro, n . 303 
A, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto'municipal de Sãó Christovão. (Qualifi
cação requerida, n . 7.187.) 

Doralice Filgueira Valongo (1.976), filha de José 
Alves Valongo e de Joanna Filgueira Valongo, nas
cida a 8 de maio de 1915, no Rio Grande do Norte, 
residente á rua Mario Carpenter, n . 38, casa 2, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, numero 
1.577.) 

Humberto Baque (1.977), filho de Miguel Boque 3 
de Manoel Galvão Boque, nascido a 2 de fevereiro, 
de 1894, em Caxambu', Estacio de Minas Geraes, 
residente á rua Garavellas, n . 76, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de São Christovão. (Qualificação requerida, 
n . 11.446.) i 

Estevão Marcoiino dos Santos Neves (1.978), filhe»' 
de Marcolina Maria de Jesus, nascido a 10 dc se
tembro de 1S65, no Districto Federal, residente á! 
rua Monsenhor Amorim, n . 103, machinista, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muniei-

- pai de Engenho Novo. (Qualificação requerida, 
n . 509.) 

José Francisco Alves (1.979), filho de João Francisco 
. Alves e de Amahisia Pereira Alves, nascido a 20 

de outubro de 1913, em Macuco, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á -Avenida Pedro 2 o , n . 3.11, 

•commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Qualifi
cação, requerida, 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 ele 1897, no Districto Federal, 

• residente á rua Francisco Eugênio, n . 308, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri— 

. cto municipal de São Christovão. (Qualificação 
•requerida, n . 1.372, 10° zona.) J 

Agostinho Lourenço Teixeira (1.981), filho de Agos
tinho Lourenço Teixeira e de Deolinda Mendes 
Teixeira, nascido a 21 de março de' 1913, no Dis
tricto Federal, residente á rua Figueira de Mello, 

. n . 402, commercio, solteiro, eom domicilio elei-, 
• toral no districto municipal de São Christovão. 
'(Qualificação requerida, n . 418.) 

'Gdilion Ferreira (1.982), filho cie Manoel Ferrei ra 
e de Josepha Maria da Conceição, nascido a 15 de 
fevereiro de ,1907, em.munieipio de Lage do Ca
nhoto, Estado de Alagoas, residente á rua Amalia, 
n . 29, operário, solteiro, com domicilio eleitoral
no districto municipal de São Christovão. (Qua
lificação requerida, n . 439.). i 

Francisca Uchôa Correia (1.983), filha de Pedro Ca* 
valcanti de Albuquerque e de Francisca Gabriella 
Cavalcanti dé Albuquerque, nascida a 28 de julho 
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de 1877, em Pernambuco, residente á rua Vieira 
da Silva, n . 32, domestica,- viuva, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 527.) • 

i . í i i . Agostinho Machado (1.984), filho de Manoel Ma
chado Barbosa e de Julieta Jesus de Almeida, nas
cido a 28 de agosto de 1890, no Districto Federal, 
residente á.rua Maria Luiza, n . 124, operário, ca
sado, eom domieilio eleitoral ho'districto munici
pal de Engenho Ncvo. (Qualificação requerida, 
n . 10.272.) 

í .942, Francisco Nunes Ribeiro (1.985), filho de José Joa
quim Ribeiro e de Amélia Nunes Ribeiro, nascido 

- '' : a 5 de dezembro de 1894,'no Districto Federal, 
residente á rua Vilella Tavares, n . 380, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal dé Engenho Novo. (Qualificação requerida, 

' n . 542.) 
1.943, Orlando da Silva Mendes (1.986), filho de Frede-
" ' rico Ramos Mendes e de Risoleta Dias da Silva 

Mendes, nascido a 6 de dezembro de 1911, no Dis
tricto Federal, residente á rua D. Romana, n . 27, 

' estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho'Novo. (Qualificação 
requerida, n . 525.) ' 

1.944, Osmar Gnnçalves de Oliveira (1.987),,filho de Jeo-
cciino Gonçalves de Oliveira e de Lydia Gonçalves 

. - • de Oliveira, naseido. a 13 de janeiro de 1906, no 
Estado de Minas Geraes, residente á rua dos 
Araujos; n . 89, casa 61, contador, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo.- (Qualificação requerida, n. 284.) 

.1.9.4?, José. Rodrigues de Oliveira Filho (1.988), filho • dé 
José Rodrigues de Oliveirae de Deolinda Augusta 
de Oliveira, nascido a 23 de junho de 1900, no 
Districto Federal, residente á rua Victor Meirei
les, n . 211, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida, n . 1.288.) 

i.UÇ. Adhemar Peredes da Silva (1.989), filho de Thiago 
Guedes da Silva .e de Emerenciana Corrêa Gue
des, nascido a 1 de março de 1913, no Districto 
Federal, residente á rua-Belfort Roxo, n . 24, ope-

• rario, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
"ex-officio", B . E . 78, n . 468.) * 

1.947. João Santiago Rodrigues . (1.990), filho de Ernestina 
Rodrigues, nascido a 4 de dezembro de 1909, e?-Q 
Rio Claro, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Vieira Bueno, n . 29, operário,, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto. municipal de São 
•Christovão. (Qualificação - requerida, B . E . 8! 
n . 1.023.) 

1.948. Rogério Bartolette (1.992), filho de Severino Bár-
tol.ette è de Maria Alves da Silva, nascido a 1 de 
abril cie 1910, no. Districto'Federal, residente á 
rua Visconde de Nictheroy, n . 222, commercio, 
solteiro, com ..domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Cbristovão. (Qualificação .reque-

• rida, n. 275.) 
1.949. Pedro Maschietto (1.993), filho de José Maschietto 

e de Maria Merlin, nascido a 23 de julho de 1912., 
em Càpivary, Estado de São Paulo^ residente á 
rua Andrade Pertence, n . 40, estudante, solteiro, 
com domicilio eleitoral no. districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação requerida, n, 420.) 

Pedro Francisco dos Santos (1.994), filho de Claudia-
no Rodrigues Pinto e de Margarida Rodrigues dos 
Santos, nascido a 4 dè junho de 1913, em Campos, 
Estado, do Rio de Janeiro, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral nq districto municipal de 
São Ghristovão. (Qualificação "ex-officio., n u 
mero 1.251.) 

1 .953. -Gastão de Oliveira (1.995), filho de Paulino de Oli
veira e de Isabel Maria da Conceição, nascido a 
5 de março de 19.14, no Districto Federal, residen
te â rúa Conde de Leopoldina, n . 10, casa 1, com
mercio,-solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal'de São Christovão. (Qualificação 
requerida, B . E . 81, h . 1.016.) 

1.951, Maria de SanfAnna (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, residente á rua Senador F u r -

' ' tado, 'n. 49, operaria, solteira, com domiciTSo elei
toral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida, B . E . 83, n . 1 . 0 2 5 . ) 

J.952. José Avelino de Barros (1.997), filho de Avelino da 
Barros Cavalcanti e de Josepha Diamantina da 
Carvalho Barros, nascido a 19 de março de 1898, 
em Picos, Estado do Piauhy, residente á rua José 
Bonifácio, n . 51, militar, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Ghristovão. 
(Transferencia requerida.) 

1.953. Carlos Tavares de Souza (1.998), filho de Manoel de 
Mello .Tavares e de Julia de Vieencia de Souza, 
nascido a 26 de março de 1908, no Districto Fe 
deral, residente á Estrada da Pavuna, sem numero, 
lavrador, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-

/ officio, B . E . 77, n . 1:275.) 
1.954. Joral ina Lopes da Costa (1.999), filha de Domingos 

Lopes da Costa e de Philomena Mello Lopes, nas-
cida a 16, de setembro de 1910, no Districto F e 
deral, residente á rua Rego Barros, n . 56, opera
ria, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
munieipal de Engenho Novo. (Qualificação r e 
querida .) 

1.9.57, Francisco de Assis Cobucci (2.000), filho de Antônio 
Cobucci e de Maria do Carmo Cobucci, nascido a 
30 de agosto de 1897, em Barbacena, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua D . Sophia, n . 32, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
"ex-officio'7B. E . 77.) 

1.958, Eduardo de Almeida Filho (2.001), filho de Eduardo 
de Almeida e de Flor de Almeida, nascido a 9 de 
julho de 1912, em Magdalena, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua São Christovão, n . 196, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto munieipal de São Christovão. (Qualificação 
requerida, n . 913.) 

" 2 .959. José Cugolo .(2.002), filho de Jorge Cugolo e de Vico 
Amélia, nascido a 14 de dezembro de 1907, em São 
Paulo, Estado de São Paulo, residente á rua Car
doso Moraes, n . 158/commercio, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida, n., 403, 
12 a .zona.) 

£ 1.960, Marina.Gonçalves Marques (2.003), filha de Joaquim 
. Ferreira Marques e de Maria Cândida Gonçalves 

de Araújo, nascida a 28 de dezembro de 1912, no 
Districto Federal, residente â rua Ernestina, n . 72. 
dactylographa, solteira, com domicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação requerida, n . 528.) 

£ 1 . 9 6 1 , Conceição Pinto da Costa (2.004), filha de Ignacio 
Teixeira da Cunha e de Geraldina Pinto da Cunha, 
nascida a 8 de dezembro de 1900,-em Parnahyba, 
Estado dé Minas Geraes, residente á rua do Ro
cha, n . 29, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Engenho Novo. 

y (Qualificação requerida, n . 6 , 2 0 4 . ) 
^.1.962. Antônio Carrilho Ferreira Júnior ( 2 . 0 0 5 ) , filho dc. 

Antônio Carrilho Ferreira e de Maria Pereira da 
Silva, nascido a 13 de junho de 1914, no Districto 
Federal, residente á rua São Martinho, n . 11, 
commercio, solteiro com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifica-

-•: ' 1 ção requerida, n . 790, 7 a zona.) 
^ i . 9 6 3 , Geraldo Pereira de Sequeira (2.006), filho de Joa-

* quim Pereira de. Sequeira e de Maria do Céd 
Coutinho Sequeira, nascido a 8 de dezembro de 

. 1914, no Districto Federal, residente á rua Eu-
clydes da Cunha, n . 24, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificarão requerida, B . E . Si, 

" . ' .. n. 1.078.) . , 
1,9.04. João Pereira Domingues. (2.00.7), filho de Manoel 

Pereira Domingues e de Maria Thereza Domin
gues, nascido a 2 de julho de-1909, no Dislricto 
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Federal, residente á rua Amorim, n . 79, operário, 2 .975. 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requeri
da, n . 767.) 

Polybiò de Meutzingen (2.008), filho de Alfredo de 
Meutzingen e de Blandina de-Mattos Meutzingen, 
nascido a 14 do janeiro de 1900, em "Vassouras, 
Estado do Rio de Janeiro, commercio, casado, com 1.970. 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão.- (Qualificação requerida, n . 165.) 

1.965. Angélica Castello Branco das Neves (2.009), filha de 
Pedro Athanagildo Castello Branco e de Emeren-
ciana Angélica Castello Branco, nascida a 18 de 
dezembro.de 1890, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Sá Vianna, n . 41, professora, ca- 1.9.77. 
sada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Engenho Novo. (Qualificação requeriJn, 

* \ n . 1.240.) 
1:966. João Pereira Prista (2.010), filho de Domingos Pe-

r e i r a P r i s t a e de Alice Saher Prista, nascido a 2t 
de setembro de 1903, no Districto Federal, r es i - 1.978. 
dente á Avenida Pedro 2 o , n . 149, casa 12, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
requerida, n . 7.199.) 

2.967. Hildebrando Lourenço Rodrigues (2.011), filho de 
Miguel Lourenço Rodrigues e de Umbelina Sil- 1.979. 
veira Rodrigues, nascido a 12 de maio de 1893, • ' 
no Districto Federal, residente á rua Major Fon
seca, n . 66, empregado na A. Militar, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão." (Qualificação requerida, n . 580, 
10 a zona.) 

J .968. Antônio Corrêa Júnior (2.012), filho de Antônio 1.980. 
Corrêa e de'Anna da Silva Jesus, nascido a 19 de 
junho de 1898, no Districto Federal, residente á 
rua Carlos Seid, n . 357, casa 2, operário, ea
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Christovão. (Qualificação requerida, 
n . 6.711.) 

2.969, Álvaro João Baptista (2.013), filho de . Francisco 
João Baptista, nascido a 20 de abril de 1909, no .1 .981 . 
Districto Federal, residente á rua Euphrasio Cor
reia, n . 20, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação requerida, n . 2.269, 12 s zona.)' 

l . o ™ . Nestor Pereira Leite (2.014), filho de José Leite e de 
Cherubina Pereira Leite, nascido a 9 de setembro 
de 1909, no Districto "Federal, residente á rua de 1.982. 
São Christovão, n; 518, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação requerida, n . 7.835, 
5 a zona.) 

.3.971. Ilka dos Santos Pacheco (2.015), filha de Antônio 
Moreira Pacheco e de Zulmira dos Santos Pache
co, nascida a 1 de setembro de 1912, em Nictheroy. 1.983. 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Alzira . 
Vàldetaro, n . 3, funccionaria publica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio", nu
mero 86.) 

1.972. Abilio Pinto Figueiredo (2.016), filho de Miguel 
Pinto Figueiredo e de Elisa Thereza Figueiredo," i .984 . 
nascido a 18 de outubro de 1887, no Districto F e 
deral, funccionario publico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Engenho No-

. vo. (Qualificação requerida, n . 1.061, 12 a zona.)', 
1.973. Clotilde Figueiredo (2.071), filha de João Baptista 

Leporace e de Carolina Leporace, nascida a 13 de 
junho de 1889, no Estado do Rio de Janeiro, resi- 1.985. 
dente á rua Cardoso Moraes, n . 171, costureira, 
casada, com domicilio "eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requeri»-' 
da, n . 1.062, 12 a zona.) 

1.974. Aldomo Cardoso Guimarães (2.018), filho de Antônio 
Cardoso Guimarães e de Antonietta Schiavo Gui
marães, nascido a 28 de julho.de 1915, no Distri
cto^ Federal, residente á, Estrada.do Porto de In
haúma, n . 374, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral ho districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida, h . 425, 12 a zona.) 

Pedro...Cezar Leal (2.019), filho de Aristides Gozar 
Leal .e de Carlinda Vargas Leal, nascido a 29 de 
-julho de 1908, no Districto Federal,' residente á 
rua do Rocha, n . 19, commercio, solteiro, com do
micilio -eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida, n . 1.271, 
10 a zona. ) , 

Antônio Thomaz de Aquino (2.020), filho de Luiz 
Thomaz de Aquino. e de Maria Cândida Aguiar, 
nascido a 3 de janeiro de 1910, no Estado do- íl'0 
de Janeiro, residente á Estrada da Pedra, n . 104, 
lavrador,, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificarão 
"ex-officio", B . E . 77,. n . 1.097, 14 a zona.)- ' 

Nestor Dias (2.021), filho de João Dias e de ínedina 
Dias, nascido a 23 de janeiro de 1910, no Districto 
Federal, residente á rua Bento Lisboa, n.. 89, 
estivador, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
"ex-officio", B . E . 71, 3 a zona.) 

José Assumpção (2.022), filho de Antônio Assumpção 
. e de Rita Assumpção, nascido á 7 de março de 

1905, no Districto Federal, residente á rua Ge
neral Argolo, n . 84, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação requerida, n . 520, 10 a zona.) 

Juracy Mello Coutinho (2.023), filha de Carlos Cou
tinho e de Thereza Mello Coutinho, nascida a 6 
de novembro de 1909, no Districto Federal, resi
dente á rua Vieira da Silva, n . 22, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação requeri
da, n . 1.468, 10 a zona.) 

Antônio Monteiro de Faria (2.024), filho de Francis
co Monteiro e de Maria do Nascimento Faria, nas
cido a 26 de maio de 1896, em Portugal, brasilei
ro naturalizado, residente á rua Peçanha da Sil
va, n . 44 A, funccionario publico, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de 'En
genho Novo. (Qualificação requerida, n . 1:15), 
10 a zona.) „ 

José Moura Campos (2.025), filho de José Francisco 
Campos e de Herminia Moura Campos, nascido a 
16 de dezembro de 1912, no Districto Federal, re
sidente á rua Ratcliff, n . 21, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Engenho Novo. (Qualificação requerida, nu
mero 1.267, 10 a zona.) 

Georgina Moraes Dias (2.026), filha de Georgino Pe
neira Moraes e de Manoel da Silva Moraes, nascida 
a 20 de novembro de 1910, em Belém, Estado do 
Pará, residente no Campo .de São Christovão, nu-
mero"361, domestica, casada, Com domicilio elei
toral no districto municipal de São Christovão. 
'(Qualificação requerida, n . 1.309, 10 a zona.) 

Augusto Teixeira (2.027), filho de Álvaro Teixeira 
- e de Marietta Almeida Teixeira, nascido a 10 da . 

agosto de 1911, no Districto Federal,- residente ã. 
rua 24 de maio n. 67,. arçhitecto, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação requerida, n . 1.703, 
10 a zona.) * 

Heitor dos Santos Machado (2.028), filho de Joa
quim dos Santos Machado e de Julia Santos Ma
chado, nascido a 2 de janeiro de 1916, no Districto 
Federal, residente á rua Quintão, n . 104, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Engenho Novo. (Qualificação re
querida, n . 1.064, 12 a zona.) 

Luiz Ignacio da Silva (2.029), filho de João Pereira 
da Silva e de Rita Maria da Conceição, nascido a 
21 de junho de 1888, em Sertâozinho, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Costa Lobo, n. 35, 
funccionario publico, solteiro, coni domicilio elei-

. toral no districto municipal de São Christovão. 
(Qualificação requerida, n. 2.029, 10 a zona.) 

José Miranda Vieira (2.030), filho de. José Vieira de 
Souza e de Ida Miranda. Vieira, nascido a 20 de 
dezembro de 1913, em Santos; Estado de São 
Paulo, 3 o sargento, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de São Christovão. 
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(Qualificação• "ex-officio", B. E . 82, n . 63, 7 a 

zona.) 
1,986. Ademar Gomes Moreira (2.031), filho de Manoel Go

mes Moreira e d e Emilia Gonçalves, nascido a 15 
de abril de 1915, no Districto Federal, residente 
á Estrada do Mendanha, sem numero, lavrador, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto inu-
nicinal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-
oífieio5', B . E . 77, n. 1.213, 14 a zona.) 

1.987.. José Motta Ramos (2.032), filho dè José Ramos e de 
Josepha Maria Ramos, nascido a 10 de fevereiro 
de 1870, no Districto Federal, residente á rua 
Gonzaga Bastos, n . 116, official da Armada, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de São Christovão. (Qualificação "ex-offi
cio", B . E . 78, n . 165. I a zona.) 

1.9.88. José da Costa, Monsores (2.033), filho de Júlio da 
Gosta Monsores e de Maria Eugenia Barbosa Mon
sores, nascido a 26 de setembro de 1898, em Vas
souras, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Dr, Bulhões, n . 144, funccionario publico, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de São Christovão. (Qualificação "ex-officio", 
B. E . 70, n . 2.033.) 

1.989. Othon Dutra Fragoso (2.034), filho de João Guerra 
Fragoso e de Maria da Gloria Fragoso, nascido a 
20 de janeiro de 1906, no Districto Federal, resi
dente á rua Figueira de Mello, n . 275, casa 9, mi
litar, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de São Christovão. (Transferencia.) 

.1.990. Geraldo Baptista de Oliveira (2.035), filho de José 
Baptista Oliveira e de Beatriz Costa Oliveira, 
nascido a 24 de setembro de 1905, em Cachoeira, 
Estado da Bahia, militar, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Ghristo
vão. (Transferencia.) 

1.991. Moysés dos Santos Barros (2.036), filho de Liberatcr 
Maximiano Barroso' e de Luiza Vicencia Barroso,, 
nascido a 1 de novembro de 1897, em Fortaleza, 
Estado do Ceará, resjdente á rua Paris n . 4, mi 
litar, solteiro, com domicilio eleitoral no districto , 
municipal de Engenho Novo'. (Transferencia.) 

{.992. João Teixeira Soares (2.037), filho de Júlio Teixeira 
Soares e de Josepha Anna Soares, nascido a 7 de 
setembro de 1890, no Estado do Espirito Santo, 
residente á rua Costa Lobo n . 90, militar, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

, São Christovão. (Qualificação — Transferencia.)! 
! 1.993. Othelo de Souza Caldas (2.038), filho de Joaquim 

Pereira de Souza Caldas e de Sarah de Lemos 
Caldas, nascido a 6 de- abril de 1887, no Districto 
Federal, residente á rua Frei Pinto n. 9, funccio
nario publico,, casado, com domicilio eleitoral no . 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifica-
São Christovão. (Transferencia.) 

2.994. Ademar da Rocha-(2.039), filho de José da Rocha e , 
de Rosa Gonçalves, nascido a 4 de julho de 1911, 
no Districto Federal, residente á rua D. Clara, 
í. 37, funccionario publico, casado, com domi-
iilio eleitoral no districto municipal de Engenho 
Novo. (Qualificação "ex-officio", B. E . 77, nu
mero 200, 11 a zona.) 

f.995. Sylvia Pinto de Lemos (2.040), filha de Antônio 
Pinto de Lemos Júnior e de Idalina Costa Braga 
Lernos, nascida a 21 de abril de 1900, no Districto 
Federal, residente á rua São Luiz Gonzaga.nu
mero 622, casa 5, professora municipal, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
São Ghristovão. (Qualificação "ex-officio", B . E . ; 

78. n. 203, 4" zona.) 
'1 .996 . -Jú l io Manoel de Carvalho (2.041), filho de Augusto 

Dias de Carvalho e de Iracema Maria da Silva 
-Carvalho, nascido a 3 de maio de 1911, no Dis
tricto Federal, residente á rua Araújo Leitão nu
mero 43, casa 1, funccionario publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 
Engenho Novo. (Qualificação "ex-officio", B. E. ; : 

83, n . 93, 4 a zona.) 
2 .997. Maria Luiza Dias Paes (2.042), filha de José Dias 

Paes e de Maria da Silva Paes, nascida a 24 de 
outubro de 1909, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente .á rua São Januário n . 77, funccionaria 
publica, 'solteira, com domicilio eleitoral no dis

tricto municipal de S. Christovão. (Qualificação 
"ex-officio", B . E . 78, n . 161.) -

"1.998. Maria Guterres Duque Estrada (2.043), filha de^José 
Ferreira Guterres Sobrinho e de. Maria Duque, 
Estrada Guterres, nascida a 15 de abril de 1887, 
em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, res i 
dente á rua D n. 7, Villa São Lázaro, professora 
publica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de São Christovão. (Qualificação 
"ex-officio", B . E . 79, n . 39, 7 a zona.) 

'1.999. Isabel Mariozzi Medeiros (2.044), filha de José Ma
riozzi e de Luiza Teixeira Mariozzi, nascida a 1; 
de julho de 1894, no Districto Federal, residente 
á rua São Francisco Xavier n . 896, funccionaria 
publica, casada, com domicilio eleitoral no d is 
tricto municipal de Engenho Novo. (Qualificação 
"ex-officio", B . E . 79, n . 7 1 / 7 ' zona.) 

'2.000. Dulce Cordeiro (2.045), filha de Alipio Cordeiro e 
de Maria de Oliveira Cordeiro, nascida a 2 de 
novembro de 1900, no Districto Federal, res i 
dente á rua Ceará n . 57, funccionaria publica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Engenho Novo. (Qualificação "ex-of
ficio", B . E . 78, n . 59, 7 a zona.) 

iê.001. Celina Airrhe Nina (2.046), filha de Almir Parga 
Nina e de Maria Airrhe Nina, nascida a 26 de 
janeiro de 1907, em São Luiz, Estado do Mara
nhão, residente á rua Mariz e Barros n . 200, func
cionaria publica, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal.de S. Christovão. (Qua
lificação "ex-officio", B . E . 74, n . 375, sétima 
zona.) 

2 .002. Hercilia Nadei (2.047), filha de Henrique Alberto 
Nadei e de Antonieta Paranhos Nadei, nascida a 
4 de dezembro de 1912, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Euclydes da Cunha n . 36, funccio
naria publica; solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de São Christovão. (Quali
ficação "ex-officio", B . E . 40, n . 3.518, quarta 
zona.) 

2 .003. Jael Cordeiro (2.048), filho de Alipio Cordeiro e de 
Maria Oliveira'Cordeiro, nascido a 14 de outubro 
de 1901, no Districto. Federal, residente á rua 
Ceará n. 57, funccionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação "ex-officio", B . E . 9, 
n . 20.280, 4 a zona.) 

2.004. Iracema Costa Alves da Silva (2.049), filha de Octa-
viano da Rosa Gosta e de Pharcella Ramos da 
Costa, nascida a 11 de junho de 1890, no Districto 
Federal, residente á rua Carlos Costa n . 12, 
funccionaria publica, casada, com domiciloi elei
toral no districto municipal de. Engenho Novo. 
(Qualificação "ex-officio". B . E . 78, n . 106, 4" 
zona.) 

/ 2 .005. Elisa Serra Alves de Amorim (2.050), filha de Do-
'' mingos Alves de Oliveira e de Joaquina Serrão 

Medeiros de Oliveira, nascida a 21 de março de 
1895, no Districto Federal, residente á avenida 
do Exercito n . ' 65, professora municipal, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 

' São Ghristovão. (Qualificação "ex-officio", B. E, 
78, n . 66, 4" zona.) 

•' 2 .006. Osmar da Silva .Fernandes '(2.051), filho de Agosti
nho Ferreira da Silva Fernandes e de Sarah de 
Souza e Silva, nascido a 8 de julho de 1914, no 
Districto Federal, residente á rua Conde Leopol
dina n . 148, funccionario publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de En
genho Novo. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, 
n. 12, 4 a zona.) 

'"' 2 .007. Jayme de Lara Ribas (2.052), filho.de Quirino de 
'. . Lara Ribas e de Glarinda de Vargas Ribas,. nas

cido a 21 de abril de 1870, em Alegrete, Estada 
do Rio Grande do Sul, residente á rua Estacio de 
Sá n. 38, I o tenente reformado do Exercito, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de São Christovão. (Qualificação "ex-oíí i -

• cio", B . E . 78, 4 a zona.) 
' 2 .008. Oscar Florentinú dos Santos (2.053), filho de Gal-

A dinb Florentino dos Santos e de Guilhêrmina F lo-
rentino dos Santos, nascido, a 28 de janeiro de 
1900, em Águas Bellás, Estado de Pernambuco, 
residente á rua General Canabarro n . 183 H, p r i 
meiro sargento, casado, com domicilio, eleitoral 
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no districto, municipal de São Christovão. (Quar-
lificação "ex-officio", B . E . 82, n . 9, 7 a zona.) 

k J o s C Sampaio de Castro (2.054),-filho de Thomaz ' 
. /• Dutra de Castro ô de Francisco Sampaio de Cas

tro, nascido~a 20 de fevereiro de 1905, no muni
cípio Luxada, Estado de Pernambuco, militar, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de São Christovão. (Qualificação trans
ferencia.) 

2 .009, José Carlos Ferreira (2.055), filho de Elydio Fe r 
reira e de Anna Vicencio Ferreira, nascido a 21 
de dezembro de 1907, em Fortaleza, Estado do 
Ceará, residente á praça Xavier de Brito sem 
numero, official do Exercito, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de S. Chris
tovão. (Qualificação transferencia.) 

2 .011. José Egydio Garbocci (2.057), filho de Francisca 
Guimarães Garbocci e • de Júlio Garbocci, nascido 
a 19 de março de 1904, em Cach. do Campo, Es 
tado de Minas Geraes, residente á travessa Ma
galhães Castro n . 54, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo, (Qualifi
cação "ex-officio", B . E . 78, n . 625, I a zona.) 

3.012. João Francisco de Andrade (2.056), filho de Rosa 
Francisca, nascido a 6 de fevereiro de 1911, em 
Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Ibiapina n. 111, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Engenho Novo. (Qualifi
cação "ex-officio", B . E . 70, n . 407, 10" zona.), 

2.010, Antônio Tavares (2.056), filho de Domingos Tavares 
e de Isabel Tavares, nascido a 21 de outubro de 
1875, em SanfAnna do Livramento, Estado do 
Rio Grande do Sul, residente á rua São Valentim 
n . 20, official da Armada, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de São Christo
vão. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, nu
mero .169, I a zona.) y 

2 .013. Rodolpho de Souza Burmester (2.059), filho de Adol
pho Burmester e de Emilia Souza Burmester, 
nascidp a 25 de agosto de 1884, no Districto F e 
deral, residente á rua Affonso Penna n . 15, of
ficial de Marinha, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Qua
lificação "ex-officio". Transferencia E s t . ) . 

2-014, Manoel Florencio de Aguiar (2.060), filho de Antônio 
Alibomes Ximenes e de Maria Angélica Ximenes, 
nascido a 14 de julho de 1906, em Masapé, Estado 
do Ceará, residente 'á rua Bomfim n . 206, sar
gento da Armada, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de São Christovão. (Qua
lificação "ex-officio", B . E . 78, n . 239, primeira 
zona.) 

2 . 0 ' 5 , João de Almeida Sampaio (2.061), filho clc João de 
Almeida Sampaio e de Jocelina Gomes Sampaio, 
nascido a 31 de março de 1900, em Rio Branco, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua General' 
Argolo n. 227, sargento-da Armada, solteiro,'com 
domicilio eleitoral no districto municipal de São 
Christovão. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, 
n . 28, I a zona.) 

2.016, Júlio Valeriano da Silva (2.062), filho de Tibursd 
Valeriano da Silva e de Umbelina das Virgens, 
Silva, nascido a 6 de novembro de 1904,- em Curu-
ripe, Estado de Alagoas, residente á rua.Antônio' 
Badajós n . '55, sargento da Armada, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de E n 
genho Novo. (Qualificação "ex-officio", B . E . 78, 
n . 631, I A zona.) 

Dado e passado nesta cidade do Rio de Janeiro, aos" 
iiuatorze dias de setembro de mil novecentos e trinta e qua
tro . Eu, Cid Vellez, escrevente, no impedimento do escrivão, ; 

DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes de Meyer e Inhaúma) 

uiz — Dr . Edmundo do Oliveira Figueiredo 

'De ordem do Dr. juiz da 1 1 a Zona Eleitoral, da 3 a Cir-
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que, por despacho de 24 de agosto 

do corrente anno, foram mandados expedir pelo MM. juiz, o j 
títulos de eleitores dos seguintes cidadãos' 

765. Fernando de Almeida (765), filho de Joaquim Manoel 
de Almeida e de Dorothéa Francisca de Almeida, 
nascido a 11 de agosto de 1894, no Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Senador Jagua-
ribe n. 21, ferroviário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 9.380 — 6 a zona.) 

766. Benito Esteves Fernandes (766), filho de Manoel Joa
quim Esteves Fernandes e de Thereza Fernandes 
Esteves, nascido a 30 de janeiro de 1897, em P r o 
víncia de Ponte Velha, Espanha, residente á rua 
Goyaz n . 788. 

767. Ciauzem de Assumpção (767), filho de Tarquinio Fran
ja de Assumpção e de Isaura Assumpção, nascido 
a 4 de setembro de 1912, no Districto Federal, 
residente á rua-Ferreira de Andrade n . 427, ser
ralheiro, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 10.876 — 6 a zona.) 

.768. Martins Xavier (768), filho de Lucas Xavier e de Eu
genia Xavier, nascido a 23 de maio de 1902, em 
Magé, Estado do Rio de.Janeiro, residente á rua 
Bolívia n\. 27, funccionario publico, casado, cora 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 10.862 — 6 a 

zona ) 
769. Mario Clementino .Pelose (769), filho de Braz Pelose 

e de Maria Luiza Orofino Pelose, nascido a 17| 
de fevereiro de 1912, no Districto Federal, resi
dente á rua Souza Franco n. 63, casa 2, funccio
nario publico, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, n . 177 — 8 a zona.) 

;/7.0. Laeste Ribeiro de Menezes (770), filho de Antônio 
Ribeiro de' Menezes e de Maria Preciosina da 
Trindade, nascido a 15 de fevereiro de 1903, em 
João Nepomuceno, Minas Geraes, residente á rua 
Engenheiro Nazareth n . 9, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 11.761 — 7 a 

zona.) 
7.71. Jusino Dantas (771), filho de Josino Dantas e de Maria 

Vargas Pinto Dantas, nascido a 22 de fevereiro de 
4910, no Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Gonçaio Coelho n . 43, empregado público, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 9.476 — 7 a 

zona.) 
7 7 2 . José Domingos dos Santos. (772), filho de Domingos 

David dos Santos e de Theodora do Couto, n a s -
' «ido a 30 de setembro de 1904, em Barra, Es ta 

do do Rio, residente á rua Capitão Rezende n u 
mero 98, empregado E . F . Leopoldina, solteiro, 
com' domicilio eleitoral no districto municipal 
de Meyer. (Qualificação requerida n . 10.515, 
7 a zona.) ; 

773. J.osé Siani Filho (773), filho de José Siani e de Silvina 
Dantas Siani, nascido a 7 de dezembro de 1900, 
e m Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, r e s i 
dente á rua Edmundo n . 33, commercio, casa
do, comi domicilio e l e i t o r a l n o districto m u n i 
cipal de Meyer. (Qualificação requerida,' nu--
mero 10.110, 7 a zona.) 

• 7 7 4 . Jacintho Crispim' (774), filho de Vicente Crispim 6 
de Phelomena Constância Crispim,, nascido a 26 
de dezembro de 1881, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Visconde de Santa Isabel n. 325, 
funccionario municipal, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer., 
(Qualificação requerida, n . 198, 8 a zona.) 

775. Manoel Lopes da Silva (775), filho de José Lopes da 
Silva e de Zulmira Lopes da Silva, nascido a 20 
de junho de 1903, no Districto Federal, r e s i 
dente á rua Werna de Magalhães n . 64, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no d i s 
lricto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, n . 2.996, 6 a zona.) 

776.. Yara Rocha (776), filha de Marifredo Octavio de Gus
mão Simões e de Clementina Emma Fossati Si-
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mões, nascida a 18 de dezembro de 1911, no 
'Districto Federal, residente á rua do Morro do 
Vintém n. 102, domestica, casada, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Meyer., 
(Qualificação requerida, n . 6.664, 7 a zona.) 

3 7 7 . Domingos Rodrigues dos Santos (777), filho de Do
mingos Rodrigues dos Santos e de Anna Maria 
Rosa, nascido a 5 de março de 1874, em Por tu
gal, residente á rua Paiilo do Araújo n. 199-A, 
proprietário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, n . 10.465, ' 6 a zona.) 

778. Calil Abdo Acary (778), filho cte Abdo Calil Acary e de 
Zakiz Baara. nascido a 10 de maio de 1903, em 
Cambuquira, Estado de Minas, residente á rua 
Senador Pompeu n . 174, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, a . 7.476, 4 a 

zona.) 
779. Pierina Cizando Catalano (779), filha de Antônio Ci

rando e de Maria Coutinho, nascida a 16 de se
tembro de 1911', no Distrieto Federal, residente á 
rua Jacintho n . 3, domestica, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida. B . E . 29, n . 8.163, 
6 a zona.) 

780. Celestino Poceiro Parada (780), filho de José Poceiro 
Parada e de Maria da Conceição Silva, nascido a 
29 de junho de 1905, no Districto Federal, r e s i 
dente á rua 2 de Fevereiro n . 36, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 11.634, 6 a zona.) 

781 . Uicomedes Rodrigues Vieira (781), filho de Manoe* 
' Rodrigues Vieira e de Maria Zeferina de Oli

veira, nascido a 14 de novembro de 1S79, em Rio 
Bonito, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Capitão Macieira-n. 20, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação "ex-officio". B . E . 66. 
n . 409, I a zona.) 

1 8 2 , .Mario dos Santos Gomes (782), filho de Cypriano Joa-
'. " quim Gomes e de Maria Rosa, nascido a 19 de 

julho de 1909, no Districto Federal, residente á 
rua Dr . Leal n . "49, comanercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 377, 1 1 a , 
zona.) 

783. José de Campos Teixeira (783), filho de Henrique 
Cândido Teixeira e de Francisca de Campos 
Teixeira, nascido a 20 de junho de 1907, no Dis
tricto Federal, residente á rua Dr . Leal nume
ro 1 149-A, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. "(Qua
lificação requerida, n . 344, 1 1 a zona.) 

Í7.84. Je*0 Cardoso de"Paiva (784), filho de Augusto Cardoso 
de Paiva e de Alina da Silva Paiva, nascido a 29 
de maio de 1906, no Districto Federal, residente 
á rua Adelía n . 103, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Me-j, 
ye r . (Qualificação requerida, n . 10.846, 7 a 

zona.) 
, ' 8 5 , J\j}jff Valentim Gutierrez (785), filho de Júlio Va-

íentim Gutierrez e de Emilia Augusta Gonçalves 
Gutierrez, nascido a 1 de setembro de. 1879, no 
Districto Federal, residente á rua Vieira da 
Silva n. 19, funccionario publico, aposentado, 
easado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, B . E . , 
50, n. 9.802, 6 a zona..) 

786.. Raymundo Manoel de Oliveira (786),' filho de Igna-
cia Maria da Conceição, nascido, a 31 de' agosto 

- de 1873, no Districto Federal, residente á rua 
• Dr. Bulhões-n : 185, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n. 6.817, 4 a zona.) 

7.87. Américo da Fonseca Filho (787), filho de Américo" da 
'Fonseca e de Alzira de Souza Fonseca, nascido a 
9 de março de 1909, no Districto Federal, res i 
dente â rua Senador Euzebio n. 34, commercio, 

"solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu- N 

nicipal de Meyer, (Qualificação requerida, n u 
mero 6.818, 4 a zona.) 

788. Hermínio Caria Machado (788), filho de Hòracio da 
Rocha Machado e de Olinda Caria Machatis, nas
cido a 4 de abril de' 1909, no Districto Federal, 
residente á rua do Alto n, 38, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 396, 
1 1 a zona.) 

789. Jorge da Silva Borges (789), filho de Orlando da Sil
va Borges e de Claudina Medeiros dia Silva, nas 
cido a 16 de maio de 1913, no Districto Federal, 
residente á rua Campo da Botija n. 119, empre
gado da Líght, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. .(Qualificação 
requerida, n. 10.621, 7 a zona.) 

790. Nicanor Raposo (790), filho de Manoel Raposo e do 
Julieta da Conceição Raposo, nascido a 1 de 
abril de 1909, no Districto Federal, residente á 
rua Olina n. 29, empregado na Saúde Publica, 
casado, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida H I H 
mero 10.538, 7° zona.) 

791. Carlos de Almeida (791), filho de Ernesto Araújo 
Vianna e de Gabriella Genelicio da Almeida, nas
cido a 7 de julho de 1906, no Districto Federal, 
residente á rua Anna Nery n. 353, professor, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni 

cipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu 
mero 11.421, 6 a zona.) 

792. Carlos de Araújo (792), filho de João Francisco de 
Araújo e de Aurora Maria Rodrigues, nascido a 
16 de março de 1905, no Districto,Federal, resi
dente á rua Gustavo Gama n. 16, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 309, 
1I a zona.) 

793. Arthur das Neves (793), filho de David Antônio das 
Neves e de Zeíinda Alves das Neves, nascido a 4 
de fevereiro de 1904, no Estado do Minas Geraes, 
residente á rua Moreira n. 97, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Meyer. (Qualificação requerida, n. 10.480, 
7 a . zona.) 

794. Bènedicto Ferreira (794), filbo de M-uoel Ferreirn e 
de Antônio Silveira de Salles, nascido a 22 de n o 
vembro de 1911, em Brazopolis, Estado de Minas 
Geraes, residente .á rua Alvares Azevedo n. 19, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma. (Qualificação r e 
querida, B. E. 62, n. 11.125, 6 a zena.) 

.795. Walter Lúcio de Oliveira (795), filho de Lúcio Joa 
quim de Oliveira e de Algina Serzedello de Oli
veira, nascido a 19 de janeiro de 1898, no Dis
tricto Federal, residente á rua Senador Euzebio 
n. 234, professor, casado, com domicilio eleitoral 
no districto munieipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, n. 6.816, 4 a zona.) 

79G. Cláudio Mazano Ramires (796), filho de José Mazano 
- Ruiz e de Antonia Ramires Martins, nascido a 8 
de março de 1898, no Districto Federal, residente 
á rua Villela Tavares n. 25, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n, 11.781, 6 a 

( : zona.) 
797. íiebastião José dos Santos (797), filbo de Izabel dos 

Santos, nascido a 20 de janeiro de 1898, em Pros- ' 
perídacle, Estado do Rio de Janeiro, residente S 
rua 24 de Maio n. 781, fundos, empregado da 
Saúde Publica, solteiro, eom domicilio eleitoral . 
no districto munieipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, B. E. 00, n. 10.493, 6 a zona.) 

798. Armando de Assumpção (798), filho de Miguel de As
sumpção e de Rosalina de Assumpção, nascido a 30 
de setembro de 1902, no Estado de Pernambuco, 
residente no campo de S. Cbristovão n. 177, com
mercio, solteiro, cem domicilio eleitoral no dis t r i 
to municipal de Meyer. (Qualificação eas officio, 

B E. 66, n . 375, I a zona.) > -
799. Reynaldo Amaral Domingues (799), filho de Oscar José; 

Domingues e de Julieta do Amaral Domingues, 
íascido a 1 de outubro de 1893, no Estado de. São 
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« o i . 

8U2. 

803. 

Paulo, residente á rua Graubem Barbosa , n . 12, 
coinmereio, easado, eom domicilio eleitoral no dis-

* tricto municipal de Meyer. (Qualificação requepi-
<- da n. 9.018, 6 a zona.) 

Segaphim Dias Torrentes (800), filho de Francisco 
Paula Torrentes o de Alexandrina Dias Torrentes, 
nascido a 8 de agosto de 1901, no Districto Federal, 
residente á rua Ribeiro Guimarães n . 32, casa 12, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
trieto municipal de Meyer." (Qualificação, ex off,i~ 
cio,B. E . 06, n . 369, I a zona.) 

Tancredo Gomes de Oliveira (801), filho de Francisco 
Gomes de Oliveira e de Egydia Francisca de Oli
veira, nascido a 8 de novembro de 1.894,. no Dis
tricto Federal, residente á rua Engenho de Dentro 
n. 82, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, n . 11.001, 6 a zona.) 

Américo Lacerda Brandão (802), filho de Luiz da Sil
va Brandão e de Leonor de Lacerda Brandão, nas
cido a 29 de julho de 1885, em Rio Bonito, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Graubem Bar
bosa n . 12, commercio. casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n . 10.511, 6 a zona.) 

Lourivai Machado Magalhães (803), filho de Joaquim 
Marianno de Magalhães e de Laurentina Thereza 
de Nazareth, nascido a 26 de dezembro de 1897, 
em Saquarema, Estado do Rio de Janeiro, residen
te á rua Barão de Mesquita n . 1.101, motorista, 
casado, com domicilio eleitoral no distrcito muni- • 
cipal cie Meyer. (Qualificação requerida, B. E . 
62, n . 10.816, 6 a zona.) 

804. 

805, 

807, 

Fructuoso Ferreira Villela (804), filho de Newton Fer-
' - reira Villela e de Clarinda Ferreira Villela, nas

cido a 21 de julho de 1910, no Districto Federal, 
residente á rua Miranda Valle n . 74, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nume-

- ro 8.511, 7 a zona.) . 
Ramiro Paim Vaçané (805), filho de Thomaz de Aqui

no Vacané é de Arnancia Vacané, nascido a 18 de 
abril de 1899, no Districto Federal, residente á rua 
Ataliba n . 58, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Quali-

• ficação ex officio, B . E . 66, n . 417, I a zona.) 
806. Jusó Joaquim Pereira (806), filho de Manoel Joaquim 

Pereira e de Maria Vieira Martins, nascido a 13 
de fevereiro de 1903, no Districto Federal, resi
dente á rua 2 de Fevereiro n . 170,, operário, casa-

' do, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Meyer. (QuaIificação~requerida, n . 381, I I a 

zona.) 
Ivü de Souza Cardoso (807), filho de Jayme de Souza 

Cardoso e de Maria da Conceição Cardoso, nascido 
a 5 de novembro de 1911, no Districto Federal, 
residente á rua Magdalena n . 43, commercio, sol-

.teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 6.576, 
7 a zona.) 

Ei-nestina Fernandes da Silva (808), filha de Modesto 
Fernandes Norberto e de Maria Alves Fernandes, 
nascida a 20 de julho de 1890, em Juiz de Fora, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua Engenho 
de Dentro n . 80, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto munieipal de Inhaúma. (Qua
lificação requerida, n . 25, 1 1 a zona.) 

José Fernandes Filho (809), filho de José Fernandes e 
• - de Laura Fernandes Bravo,, nascido a 16 de julho 

de 1905, no-Districto Federal, residente á rua Cla-
rimundo de Mello-n.' 89, eommercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyér. (Qualificação requerida, n . 10.813, sétima 
zona.) 

Áiãmiz Telles Pereira (810), fliho de Thomaz Baptista 
Pereira e de Margarida Telles Pereira, nascido a 
9 de julho de 1908, no Districto Federal, residente, 
á rua José Bonifácio n . 4, funccionario publico, 1 

casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida-, numero 
10.192, 7 a zona.) 

Nos termos do ar t . 5 o , § 12,. do decreto n . 24.129, de 
16 de abril do corrente anno, os títulos serão entregues, na 
íórma estabelecida no a r t . 46 do Regimento Geral dos Jui> 

808. 

809. 

810. 

zos, 
res, 
gr. 

Secretarias e Cartórios Eleitoraes, aos próprios eleito-
s, ou a quem restituir o recibo de que trata o a r t . 15 para-
apho 4°, com a assignatura do eleitor, no verso. 

Rio, 12 de setembro de 1934. — O escrivão, "had-hoc 1 ' , 
Joaquim Boaventura da Silva Mattos. 

DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

[(Eistrictos municipats de Meyer e Inhaúma)' 

Juiz — Dr. Edmundo de Oliveira Figueiredo 

Ue ordem do Dr. juiz da 1 1 a Zona Eleitoral, da 3 a Cir-
curnscripção do Districto Federal, faço Dubhco, para conhe
cimento dos interessados, que, por despacho de 27 de agosto 
do corrente anno foram mandados expedir pelo MM. juiz os 
títulos de eleitores dos seguintes eidadãos: 

811. Lourivai Pinto dos Santos Queiroz (811), filho de João 
' Pinto dos Santos Queiroz e de Abigail Joaquina 

Gomes dos Santos Queiroz, nascido a 19 cie janei
ro de 1910, no Districto Federal, residente á rua . 
Engenho Novo, n. 43, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n. 11.828, 6 a zona.) 

812. Athayde Maximiniano (812), filho de Maximinianá 
Francisca, nascido a 22 de julho de 1900, em Var-
gem Grande.; Estado de Minas Geraes, residente á 
rua Bella Vista. n . 105, commercio. solteiro, com 
domieilio eleitoral no districto municipal da 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 10.418, 6 a 

zona.) 
813. Dario de Lima Freitas Filho (913), filho de Dario cie 

Lima Freitas e de Maria Octacilia de Freitas, 
nascido a 31 de maio de 1912, no Districto Fede
ral, residente á rua Paraguay, n . 44, funcciona
rio publico, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer.' (Qualificação re 
querida, n. 10.413, 6 a zona.) 

814. -Marcos Lopes Ferreira (814), filho de-Augusto Lopes 
. Ferreira e de Luiza de Oliveira Ferreira,.nascido 

a 23 de março de 1913, no Districto Federal, res i 
dente á rua Thompson Flores, n . 29, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida,- n u 
mero 10.429, 6 a zona.) 

815. Aristides Lino da. Silva (815), filbo de' Lino Marcelind 
da Silva e de Guilhêrmina da Silva, nascido a 23 

*• de junho de 1909, em Vargem Grande, Estacio de 
Minas Geraes, residente á rua Adriano, h . 112, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 10.421, 6 a zona.) 

816. Paulino Alves (816), filho de Berricto Alves e de 
Eduardo Rosa do Espirito Santo, nascido a 1 de 
março de 1902, no Districto Federal, residente á 
rua Isolina, n . 111, operário, solteiro, com-domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer.;. 
(Qualificação requerida, n . 10.847, 6 a zona.) 

.817. Jorge Horiel (817), filho de José Horiel e de Rosa Mar
tins -Horiel, nascic\o a 26 de junho de 1892, no Dis
tricto Federal,-residente á rua Lopes da Cruz, n u 
mero 23, motorista, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 10.868, 6 a zona.) 

$18. Bagoberto Cruz (818), filho de Augusto Rodrigues Pe-
' reira da Cruz e de Etelvina da Cruz, nascido a .10 -

de novembro de 1902, no Estado do Rio de Janei
ro, residente á rua. Silva Rabello, n . 70, professor, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nume
ro 5.911, 6 a zona.) 

819. Oswaldo Vicente (819), filho &i Francisco Vicente e clé 
Delaide Augusta Vicente, nascido a 27 de abril de 
1910, no Districto Federal, residente á rua José 
Bonifácio, numero 170-A, açougueiro, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal cie 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 66, nume-

-.. ro 316. -Ia zona.) ! 
820. Armando de Moura (820), filho de Arlindo Antônio de 
^-•' " Moura e de Maria Olinda de Moura, nascido a 211 

dis setembro de 1895, em Santa Thereza de Va-
t lençá, Estado do Rio de Janeiro, residente à rua : 
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Francisco dc Souza, n . 44, 2 o sargento do Corpo 
de Bombeiros, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Inhaúma. (Qualificação 
ex-officio,ü. E . 66 ,n. 48, 7 a zona.) 

821. José Machado Nunes (821), filho de João Machado Nu
nes e de Georgina Cândida Rabello Nunes, nascido 
a 11 de junho de 1909, no Districto Federal, resi
dente á rua Dona Joaquina n. 28, casa, 3, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, 
n . 9.848, 7 a zona.) 

822. Uldebrando Marciano Louzada (822), filho de Romeu 
Ribeiro Louzada e de Georgina Marciano Louzada, 
nascido a 15 de março de 1896, no Districto Fede
ral, residente á praça Engenho Novo, n . 18, com
mercio, casado, .com. domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 11.148, 6 a zona.) 

823. João Bernardo Tavares Júnior (823), filho de João 
Bernardo Paredes e de Maria Augusta Paredes, 
nascido a 11 de setembro de 1897, no Districto Fe 
deral, residente á rua Barão de Mesquita, numero 
762, commerciante, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica-" 
ção requerida, n . 10.477, 6 a zona.) 

824. Fly Araújo (824), filho de Juvenal de Araújo e de The
reza Pengue de Araújo, nascido a,18 de setembro 
de 1911, no Districto Federal, residente no largo 
do Machado, n . . 13, (estudante, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 7.371, 2 a zona.) 

825. Circe de Carvalho (825), filha de Francisco de Carva
lho e de Hortencia da Silva Carvalho, nascida a 7 

de junho de 1903, no Districto Federal, -residente 
á rua Ladislau Netto, n . 63, professora municipal, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nume
ro 10.415, 6 a zona.) 

826. Fxlmundo Alves de Almeida (826), filho de Avelino 
Alves de Almeida e de Cassina Alves Almeida, nas
cido a 8 de fevereiro de 1900, no Districto Fede
ral, residente á rua da Alfândega, n . 208, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação ex-offi
cio, B . E . 66, n . 403, I a zona.) 

827. Antônio Mello Netto (827), filho de Manoel Genezio 
Moreira e de Rozalina de Mello Moreira, nascido 
a 29 de novembro de 1900, no Estado de Alagoas, 
residente á rua Cirne Maia, n . 50, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 269, 1 1 a zona.) 

' 828. Pedro Vicente (828), filho de Francisco Vicente e de 
Delaide Augusta Vicente, nascido a 1 de julho de 
1911, no Districto Federal, residente á rua José 
Bonifácio numero 190-A, açougueiro, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 66, nu
mero 319, I a zona.) 

829. Dora Franco Bittencourt (829), filha de Manoel Antô
nio Leite Bittencourt e de Irene Franco Bitten
court, nascida a 17 de junho de 1912, no Districto 
Federal, residente á rua Miguel Ângelo, n . 497, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação re 
querida, n . 10.877, 6 a zona.) 

830. Dario Garcia (830), filho de Arthur Garcia e de Euge
nia Guimarães Garcia, nascido a 28 de julho de 
1897, no Districto Federal, residente á rua 24 de 
Maio, n . . 1.365, commercio, casado,'com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 227, 1 1 a zona.) ' 

831. Delmar Gomes dos Santos (831), filho de Floduardo 
•j Gomes dos Santos e de Judith Monteiro dos San

tos, nascido a 8 de setembro de 1912, no Districto 
Federal, residente á rua' Dr . Leal, n . 29,. operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, B . 
E . 29, n . 8.238, 6 a zona.) 

832. Setimio Bilangieri {832), filho de Domingos Bilangieri 
e de Angélica Brum, nascido a 16 de maio de 
1913, no Districto Federal, residente â rua D r . 
Leal, n . 99, commercio, solteiro, com domicilio 

eleitoral no districto municipal de Meyer. (Quali
ficação requerida, n . 367, 1 1 a zona.) 

(633. Francisco Moraes Mesquita (833), filho de Miguel Al
ves de Mesquita e de Etelvina de Carvalho, nasci
do a 23 de fevereiro de 1903, em Bom Jardim, Es 
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Dr. Leal, 
n.- 122, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto-municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n . 11.804, 6 a zona.) 

834. Athanagildo Raphael Lourenço. Soares (834), filho dc 
José Lourenço Soares e de Maria Guilhêrmina 
Soares, nascido a 24 de outubro de 1894, no Dis
tricto Federal, residente á rua Visconde de Ni
ctheroy, n . 420, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. ( Q u a 
lificação requerida, n . 3.159, 6 a zona.) 

835. Aristides Alves (835), filho de Albino- José Alves o de 
Guilhêrmina Alves, nascido a 17 de outubro de N 
1896," no Districto Federal, residente á rua 24 
de Maio, n . 1.171, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 11.361, 6 a zona.) 

' 836. Domingos Nogueira da Silva (836), filho de Manoel 
Pedro da Silva e de Maria Francisca da Silva,-nas
cido a 25 de outubro de 1893, no Districto Fede
ral, residente á rua Anna Nery n . 201, commer
cio. Casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer.- (Qualificação requerida, 
n . 11.060, 6 a zona.) 

837. Isaura da Silva Bueno (837), filha de Cândido Luiz da 
Silva e de Euphrosina~Rosa do Espirito Santo, 
nascido a 2 de maio de 1905, em Maricá, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Tenente Costa, 
n . 51, modista, casada, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, n . 10.105, 7 a zona.) 

838. José Nogueira da Cunha e Silva (838), filho de Do
mingos Nogueira da Silva e de Luiza Maria da 
Cunha, nascido a 10 de fevereiro de 1869, no Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Barão dé 
Mesquita, n . 314, commercio,' casado, com domi-

' - cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 66, n . 362, I a , 
zona.) 

839. Arthur José Rodrigues de Freitas (839), filho de Ma
thias José Rodrigues de Freitas e de Maria Rodri-" 
gues de Freitas, nascido a 12 de agosto de 1905. 
no Districto Federal, residente á rua Dr. Leal, 
n . 221, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n . 386, 1 1 a zona.) 

840. André da Silva Braga (840), filho de André da Silva 
Braga e de Justina Luiza Braga, nascido a 30 de 
novembro de 1896, no Districto Federal, residente 
á rua Miguel Rangel, n . 130, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 66, nu 
mero 390, 1 1 a zona.) 

841. Beatriz da Silva (841), filha de Corina da Silva, nasci
da a 31 de' outubro de'1912, no Districto Federal, 
residente â rua Tenente França, n . 95, domestica, 
solteira, com domiciíio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nume
ro 677, 1 1 a zona.) 

842. Virgínia Mendes Neves (842), filha de Antônio Ma
chado Mendes e de Anna Cândida Mendes, nascida 
a 25 de novembro de 1909, no Districto Federal , ' 

' residente á rua Dr . Leal, n . 154, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto' muni 
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, nume
ro 347, 1 1 a zona.) 

843. Manoel Ferreira Lima (843), filho de Joaquim Ferrei 
ra Lima e de Joanna Maria da Conceição, nasci
do a 11 de março de 1910, no Estado do Rio Gran
de do Norte, residente á rua Pedro I, n . 7, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto; municipal d? Meyer. (Qualificação ex-offi
cio, B . E . 66, n . 374, I a zona.) 

T44. Augusto Pereira de Mello (844), filho de Joaqujfo Pe
reira de Mello e de Rosalina Nogueira de Mello, 
nascido a 15 de janeiro" de 1908, no Districto Fe 
deral, residente á rua Engenho de Dentro, nume
ro 226. commercio, solteiro, com domicilio eleito-
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ral no distrieto municipal de Meyer;- '(Qualifica
ção requerida, n . 320, 1 1 a zona.) 

S t ô v J a y m e Higgines (845), filho de Arthur Higgines e de 
Albertina Vetlozo Higgines, nascido a 4 cte junho 
de 1888, no Districto Federal, residente â rua Lei
te Ribeiro, n.' 59, capitão tenente da armada, ca- • 
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Inhaúma. Transferencia do Estado dc. 
Pará, Titulo numero 7.975.) 

.846. Jacy Moreira (846), filho de José Dias Moreira e de Fe-
íiciana Dias Moreira, nascido. a 1 de abril de 
1903, no Districto Federal, residente á rua José 
Bonifaeio, numero 190, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, B . E . 67, nume
ro 199, 1 1 a zona.) 

847. Jayme Pereira da Silva (847), filho.de Joaquim Pe
reira da Silva e cte Adelia da Gloria da Silva, nas
cido a 6 de maio. de 1896, no Districto Federal, 
residente a" rua José dos Reis, n . 512, sargento do 
Ccrpo de Bombeiros, casado, com domicilio eleito
ra 1,' no districto municipal de Inhaúma. (Qualifi
cação ex-officio, B . E . 66, n . 36, 7 a zona.) 

848. Sebastião Ferreira Gonçalves (848), filbo de Antônio 
Ferreira Gonçalves e de Emilia Maria da Concei
ção, nascido a 5 de julho de 1905, no Estacio do 
Rio de Janeiro, residente á rua Maxwell, n . 86, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal cie Meyer.- (Qualificação ex-
officio, B . E . 66, n . 709, 1 1 a zona.) 

849. Newton da Cunha Freitas (849), filho de Luiz da Motta' 
Nabuco de Freitas e de Naír da Cunha Freitas, 

"nascido a 23 de junho de 1913, no Districto Fede
ral, residente & rua Engenho Novo, n . 23, cpm-

• mereio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma. (Qualificação r e 
querida, n . 6.009, 9 a zona.) 

.850, Raul de Mattos (850), filho de M,anoel Augusto de Mat
tos e de Manuela Germania da Conceição, nascido 
a 20 de março de 1898, no Distrieto Federal, r e 
sidente á rua Sá n . 157, operário, casado, com do-
micilio eleitoral no distrieto munieipal de inhaú
ma. (Qualificação requerida, B . E . 63, n . 11.843, 
7 a zona.) 

851. Júlio Baptista de Souza. (851), filho de Armando Ba-
ptista de Souza e de Eliza de Oliveira Souza, nas 
cido a 28 de maio de 1912, no Districto Federal, 
residente á rua Engenho de Dentro n , 135, operá
rio, solteiro, eom domicilio eleitoral no districto 

' municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 10.515, 1 1 a zona.) 

852. Lourivai dos Santos (852), filho de Alexandre dos 
r ' Santos e de Arminda Maria da Conceição, nascido 

a 7-de outubro de 1909, no Districto Federal, r e 
sidente á rua "Villela Tavares n . 28, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, B . E . 
n . 319 1 1 a zona.) 

853. Alpoim'Ferreira da Silva (853), filho de Manoel Fer- ' 
reira da Silva, nascido a 11 de agosto de 1893, nò 
'Districto Federal, residente á rua Maria Passos, 

' n . 340, commercio, solteiro, com- domicilio eleito
ral no districto municipal rts Meyer. (Qualifica
ção ex-officio, B . E . 66, n . 411, I a zona.) 

854'. Lourenço Cardoso da Silva Motta (854), filho de José 
' Cardoso da Motta e de Anna Casemira da Silva,-

' nascido a 10 de agosto dê 1897, em Rio Preto, Es 
tado de Minas Geraes, residente & rua 29, lote 20, 

.* funccionario municipal, casado,, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma. 
((Qualificação requerida, B . . E . n . 7.729, 8 a 

xona.) 
855. Theodomiro Bandeira Telles (855), filho de Manoel 

Antônio de Souza e de Joanna Mathilde Bandei
ra, nascido a 10 de novembro de 1900, em Bom 
Jardim, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Capitão Machado, numero 83, eommercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no dislricto municipal 
de Inhaúma. (Qualificação requerida, B . E . au -

. '"'. ' ' mero 7.728, 8 a zona.) ' 
S&o- JSríianí Vieira de Menezes (856)', filho de Francisco 

."Vieira, de Menezes e de Bernardina Francisca Cha
gas, nascida a 23 de dezembro de 1906, no Distr i
cto Federal, residente á rua Aristides Caire, nu-i 

mero 184, sargento do Corpo de Bombeiros, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Inhaúma. (Qualificação ex-officio, B . 
E . 66, n . 61, 7 a zona.) 

857. Mario Thomaz de SanfAnna (857), filho de Carlos Tho
maz de SanfAnna e dé Maria Carolina de Santa 
Anna, nascido a 21 de maio de 1901, em Nova 
Iguassu', Estado do Rio de Janeiro, residente â 
Estrada Portella. numero 100, sargento cio Corpo 
de Bombeiros, casado, eom domicilio eleitoral no 
districto municipal de Inhaúma. (Qualificação 
ex-officio, B . E . 66, n . 31, 7 a zona.) 

.858. Onofre Ernesto Ribeiro (858), filho de Celino Ernesto 
Ribeiro e de Ermelinda Rosa Conceição Barroso, 
nascido a 12 de julho de 1902, no Districto Fede
ral, residente á rua Fagundes Varella, n . 9, casa, 
2, sargento do Corpo de Bombeiros, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
inhaúma. (Qualificação ex-officio, B . E . 60, nu
mero 90, 7 a zona.) 

8E>9. Antônio Rangel de Christo (859). filho de Silverio Ran
gel de Christo' e de Doralina Borges da Cruz, nas
cido a 7 de janeiro de 1912, no Estado do Rio cie 
Janeiro, residente á rua Carvalho cie Souza nu
mero 147, empregado publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, B . E . 67. numero 7.769, 
8 a zona.) 

860. Antônio José Duarte Júnior (860), filho de Antônio 
José Duarte e de Carolina Maria Genoveva, nasci-
íto á 20 de janeiro de 1873, no Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Pereira Nunes, ri. 173, 
casa 2, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção ex-officio, B . E . 66, n . 798, 1 1 a zona.) 

86:1, Francisco de Souza Camillo. Júnior (861), filho de 
"~ Francisco de Souza Camillo e de Anna da Silva 

Camillo, nascido a 6 de janeiro de 1877, no Distri
cto Federal; residente á rua Dr . Niemeyer n . 55, 
funccionario aposentado, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua

l if icação requerida, n . 10.186, 6 a zona.) 
862. Durval Ribeiro de Campos (862)., filho de Manoel Luiz 

de Campos e de Benedicta Maria Luiza da Con
ceição, naseido a 7 de julho de 1894, no Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Porto'Alegre 
n . 22, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção ex-officio, B . E . 66, n . 376, I a zona.) 

863. Gabriel de Almeida (863), filho de José de Almeida e 
~~ de Maria de Almeida, nascido a 22 de abril de 

1913, no Districto Federal, residente á rua Vis
conde de Santa Cruz, ri. 54, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 11.836, 6 a 

zona.) 
864. José Augusto Guilhabel (864), filho de. José Augusto 

Gui lhabele de Augustina dos Anjos Guilhabel, 
nascido a 11 de fevereiro de 1892, no Districto 
Federal, residente á rua das Officinas n . 153, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação re - ' 
querida, n . 2.682, 1 1 a zona.) 

865. Democraciano dos Santos (865), filho de Leopoldo do3 
Santos e de Anna Delphína dos Santos, nascido a 
«j de outubro de 19111, em Macahé, Estado do .Rio 
cte'Janeiro, residente á rua Etelvina n . 48, vidra-
ceiro, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
eto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 10.521, 7 a zona.) 

866. Júlio Bessa (866), filho cie Antônio Bessa e cfe Isabel 
Netto de Souza, nascido a 22 de julho de 1911, no 
Districto Federal, residente & rua Dorothéá Euge
nia n . 148, Operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 10.521, 7 a zona.) 

867. Mercedes Estolano da Silveira (867), iflha de Alfredo 
Estolano da Silveira e de Virgínia Mainente Esto
lano da Silveira, nascida a 9 de novembro de 1895. 
rio Estado de Minas Geraes, residente à rua Car
doso n . 64, domestica, solteira, . com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação resraerida, u . 6.866, 1 1 a zona.) 
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868. 

8G.9. 

870. 

871. 

872, 

873 

874, 

875, 

876, 

S77, 

878, 

O70 

bso, 

Maria Neves Estolano da Silveira (.868), filha de Antô
nio Pedro Souza Neves e dé Maria Joanna de Sou
za Neves, nascida a 9 de dezembro de 1906, no 
Districto -Federal, residente á rua da Abolição 
n. 125, domestica, solteira, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n . 3.708, 1 1 a zona.) 

Bdiedicto Pinheiro Martins (869), fliho de Arlindo 
Martins e de Lidia Pinheiro Martins, nascido a 15 
de maio de 1912, no Districto Federal, residente 
á avenida Amaro Cavalcanti n . 51, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Meyer. (Qualificação requerida, B . E . 67, 
n . 233, 1 1 a zona.) 

Eiièas Brunett (870), filho de Sylvio Brunett e de E l -
vira Brunett, nascido a 24 de fevereiro de 1892, 
era Jahu', Estado de São Paulo, residente á rua 
Dr . Padilba, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, B . E . 67, n . 295, 7 a zona.) 

LllJanio de Abreu (871), filho de João de Abreu e de 
Joanna Gonçalves de Abreu, nascido a 7 de setem
bro de 1903, no Districto Federal, residente á r u s 
Campo da Areia, 49. eommercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer., 
(Qualificação "ex-officio", B . E . n . 66, n . 385, 
1 1 a zona.) 

Lí*>ntina da Silva Faria (872), filha de Carlos de Oli
veira Faria e de Amélia da Silva Faria, nascida a 
25 de junho de 1910, no Districto Federal, r es i 
dente á rua Dias da Cruz, 182, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 10.166, U 3 

zona.) 
Ltslz Bispo de Oliveira (873), filho de Aprigio Bispo de 

Oliveira e de Mana Porciuncula.de Oliveira, nascido 
a 19 de fevereiro de 1907, em Taipú, Estado do 
Alagoas, residente á rua Girne Maia, 50, commer
cio. solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 11.737, 1 1 A zona.) 

Isaura Pereira da Cunha (814), filha de João Pereira 
da Cunha e de Anna Pereira da Cunha, nascida o 
4 de dezembro de 1898, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Maria Paula, 19, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no distrcito municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 354, 1 1 a 

zona.) 
Ljgia. Guimarães (875), filha de Augusto Carlos Gui

marães e de Maria Magdalena Guimarães, nascida 
a 3 de agosto de 1907, no Districto Federal, res i 
dente á rua Augusto Nunes, 11, domestica, sol-s 
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualifcação requerda, nii-
mero 10.207, 7 a zona.) 

Antônio Lima Torres (876), filho de Antônio Gonçal-
ves Lima Torres e de Idalina Fernandes Lima 
Torres, nascido a 28 de fevereiro de 1884, no Dis
tricto Federal, residente á rua Tenente Costa, '28 ; 

commercio, solteiro, com domicilio - eleitoral nó 
distncto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, n . 4.361, 7 a zona.) 

Jurandy Lima (877), filha de Gastão Gonçalves Lima 
e de Orminda Barros Lima, nascida a 12 de no
vembro de 1906, no Districto Federal, residente á 
rua Girne Maia, 74, domestica, solteira, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyes." 
(Qualificação requerida, n . 7.778, 8 a zona.) 

Bolívar Zanette da Silva (878), filho de Alfredo Salus-
tiano da Silva e de Lourença Zanette da Silva, 
nascido a 10 de agosto de 1905, em Belém, Esta
do do Pará, residente á Estrada New York, 12, 
casa 4, ferroviário, casado, com domicilio eleitoral 

aio districto municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, n . 5,974, 7 a zona.) 

Antônio Ferreira (879), filho de Narciso Ferreira e de 
Leopoldina Ferreira, naseido a 16 de junho de 
1908, no Districto Federal, residente á rua Fe l i p 
pe Camarão, 61, eommercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma. 

. • (Qualificação requerida, n . 301, 8 a zona.) 
João Pedro Lyra (880), filho'de Antônio Pedro da Sil

va e de Maria Francisca-de Lyra, nascido a 15 de' 
dezembro de 1911, em Recife, Estado de Pernam

buco, residente á rua Felippe Camarão, 61, eleo-
4 tricista, solteiro, com domicilio eleitoral no d i s -

' tricto municipal de Inhaúma. (Qualificação r e 
querida, n. 11.155, 6 a zona.) 

881. T í r a l i a Machado Mühomem (881), filha d e ^ o s é de 
Souza Milhomem e de Generosa Machado Milho-
mem, nascida a 30 de novembro de 1908, em T h e -
rezina, Estado do Piauliy, residente á rua José Bo
nifácio, 183, empregada municipal, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal do 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 10.203, 7 a 

zona.) • 
8S2. Valerio da Costa (882), filho de Francisco da Gosta e 

de Rosa Soares, nascido a 16 de novembro de 1884, 
em Braga, Portugal, residente á rua Ramiro Ma
galhães, 76, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Mes^er. (Qua
lificação "ex-officio", B . E . 66, n . 408, I a zona.) 

8S3.Jo&b Tertuliano dos Santos (883), filho de Tertuliano 
Alves dos Santos e de Angélica Gomes dos Santos, 
nascido a 26 de janeiro de 1908, em Recife, E s 
tado de Pernambuco, residente á rua Dias da 
Cruz, 808, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. "(Qualifi
cação "ex-officio", B . E . 67, n. 912, 7 a zona.) 

884. Luiz Nogueira Vaz (884), filho de Henrique César da 
Fonseca Vaz e dé Maria Olintba Nogueira Vaz, 
nascido a 1 de março de 1911, no Estado de São 
Paulo, residente á rua Cirne Maia, 108, estudan
te de direito, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação re 
querida, n. 194, 1 1 a zona.) 

885 S y l r â Ramos Greco (885), filha de Joaquim dos Santos 
Pereira Ramos e de Cezarina de Souza Ramos, 
nascida a 20 de março de 1908, no Districto F e 
deral, residente á rua Tenente Gosta,. 20, domes
tica, casada, cora domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 278 1 1 a zona.) 

S80. Marylda Sylvi í Chavantes Carneiro (886), filha de 
Abdulaziz José Chavantes e de Luzia de Oliveira 
Chavantes, nascid*a a 31 de dezembro de. 1912, nó 
Districto Federal, residente á rua Aristides Caire, 
n . 60, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipa Ide Meyer. (Qualificação 
requerida, n . 265, 1 1 a zona.) 

887. Ocfette Carolina de Jesus (887), filha de Francisco Ca-
rolino de Jesus e de Dionysia Braga de Jesus, nas
cida a 5 de fevereiro de 1912, no Districto F e 
deral, residente á rua José Bonifácio, 112, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu 
mero' 191, 1 1 a zona.) 

888. Luiza Joaquina Soares (888), filha de Sebastião Vicente 
da Costa e de Maria Joaquina da Rosa, nascida a 
16 de julho de 1894, no Districto Federal, resi
dente á rua Carolina Meyer, 65, domestica, casa
da, com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Meyer. (Qualificação requerida, n . 195, 1 1 a 

zona.) . . . 
889. Gorina Pamplona Telles (889), filha de Augusto Hen

r i q u e Telles e de Adelina Augusta P . Telles, nas-
- cida a 12 de maio de 1908. na._Districto Federal, 

residente á rua José Bonifácio,^ 41, commercio, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu 
mero 221, 1 1 a zona.) 

890. Antônio Francisco Duarte (890), filho de José F r a -
cisco e de Thereza Duarte,- nascido a 14 de maio 
de 1887, em Portugal, residente á rua* 24 de Maio 
n . 1.365, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n , 267, 1 1 a zona.) 

891. Sadario-Ramos de Oliveira (891), filho de Antônio Ra
mos de Oliveira e de Maria Jacyntha da Conceição, 
nascido a 24 de junho de 1879, em- São José de 
Bicas, residente á rua 24 de Maio, .1.263, caldei-
reiro, casado, com "domicilio eleitoral no districto 
municipal .de Meyer. (Qualificação requerida, n u 
mero 10.404, 6 a zona.) 

892.' José de Souza Maia (892), filho de.José de SouzarMaia-
•-. . -e de Zulmira Fialho Maia, nascido a 24 de maio 

de 1904, no Districto Federal/residente á travessa 
Hermengarda, 46, commercio; casado, com donii-
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cillo eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 3.556, 6 a .zona.) 

893. Archimedes Lancini Pellizer (893), filho de Pedro Pei-
~Y lizer e de Adeiina Lancini Pellizer, nascido a 16 
- de setembro de 1904, em Encruzilhada, Estado do 

Rio Grande do Sul, residente á rua Paraguay, 62, 
commercio, casado, eom domicilio eleitoral, no 
districto munieipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, n . 10.857, 6 a zona.) . 

894, Jaucy Carneiro Toscano de Britto (894), filho de Theo-
tonio Toscano de Britto e de Adelia Carneiro T . 
de Britto, nascido a 7 de abril de 1910,'no Distric
to Federal, residente á rua Dias da Cruz, 166, es
tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 9.407, 6 a zona.) " 

.895. João Sampaio França (895j, filho de Leopoldina Bar
bosa da Silva, nas.cido a 5 de junho de 1912, no 
Districto Federal, residente á rua Vasco da Ga
ma, 50, commercio, solteiro, com domicilio e!ei«-
toral no districto muincipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 197, 1 1 a zona.) 

890. Renato Bayão Guimarães (896), filho de Mario Dutra 
Guimarães e de Antonía Bayão Guimarães, nas
cido a 3 de janeiro de 1913, no Districto Federal, 
residneté á rua Augusto Nunes, 104, estudante, ' 
solteiro, eom domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu 
mero 279, 1 1 a zona..) 

297. F- n r>cisco Jorge da Silva Júnior (897), filho de Fran
cisco Jorge da Silva e de Alzira Cornelia M. da 
Silva, nascido a 12 de setembro de 1893, no Dis- . 
tricto Federal, residente á rua Joaquim Meyer, 
n . 155, commercio, solteiro,- com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 274, 1 1 a zona.) 

898. Coseíte Brandão Lisboa (898), filha de Arthur de Al
meida Brandão e de Eliza Piguet de A. Brandão, 
nascida a 10 de julho de 1915, no Districto Fe
deral, residente á rua- Augusto Nunes, 3.791, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no distr ic
to municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 223. 1 1 a zona.) 

899. Fernando de Souza Motta (899), filho de José de Souza 
Motta e de Arminda Luiza de S. Motta, nascido S. 
28 de .agosto de- 1901, no Districto Federal, resi
dente á rua Villela Tavares, 190, ferroviário, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Meyer. (Qualificação requerida, B . E. 50, 
n.. 9.765, 6 a zona.) 

9 0 0 . Benevenuto Teixeira Cardoso (900), filho de Beneve-
nuto Teixeira Cardoso e de Verginia Teixeira Car
doso, nascido a 5 dc março de 1892, no Districto 
Federal," residente á praça Avahy, 3. açougueiro, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de .Meyer. (Qualificação "ex-officio", B . 
E . 66, n . 27-4, I a zona.) 

Outrosim, faço sciente aos interessados que os títulos 
são entregues aos- próprios eleitores ou a quem apresente a 
senha-recibo. correspondente ao pedido de inscripção, t ra 
zendo no verso a assignatura do eleitor.-

O escrivão ad-hoc — Joaquim -Boaventura da Silva 
Mattos. 

Rio, 13 de setembro de 1934, Joaquim Boaventura da 
Silva Mattos. 

DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municjpaes de Meyer e Inhaúma)-

Juiz — Dr. Edmundo de Oliveira Figueiredo 

De ordem do Dr . Juiz da 1 1 a Zona. Eleitoral, da 3 a Cir-
cumscripção do.Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento- dos interessados, que, por depacho de -29 de agosto, 
foram mandados expedir pelo MM. juiz os títulos de elei
tores dos seguintes cidadãos; 

901. Eurico de Souza Camillo (901), filho de Francisco de 
Souza Camillo Júnior e de Maria de Oliveira Ca
millo, nascido a 26 de fevereiro de 1910, no Dis
tricto Federal, residente á rua Dr. Niemeyer, 55, 
empregado" municipal, solteiro, com domicilio 

eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 10.188, 6 a zona.) 

902. Vicente Alves (902), filho de Erminio Alves e de Rosa- -
lina Maria Prazeres, nascido a 19 de julho de 
1914, em Maceió, Estacio de Alagoas, residente â 
rua Paramirim, 5, operário; solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer, 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 67, n . 1.0.23, 7 a 

zona.) 
0Ü?>. Clarindo José Pereira (903), filho de José Pereira e de 

Anna da Rosa Pereira, nascido a 15 de agosto de" 
- J 1906, no Districto Federal, residente á rua São 

Christovão, 623, c. 32, commercio, solteiro, com 
domiciiio eleitoral no districto municipal dc-
Meyer. (Qualificação ."ex-officio", B . E . 66, n u 
mero 404, I a zona.) 

90-i. José Machado (904), filho de Feliciano Machado Tr in 
dade e de Maria do Espirito Santo, nascido a 21 
de junho de 1903, no Districto Federal, residente 
no largo da Sé, 12, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 66,- n . 445, I a 

zona.) -
905. Abelardo Blanco Rodrigues (905), filho de Feliciano 

Blanco Rodrigues e de Maria Blanco Rodrigues, 
nascido a 26 de agosto de 1911, no. Districto Fe 
deral, residente á rua Tangará, 13, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação "ex-officio", B . 
E . 66, n . 402. I a zona.) 

906. Jovino Corrêa, da Silva (906), filho de Virtolino Cor
rêa da Silva e de Josepha Corrêa da Silva, nascido 
a 17 de maio de 1903, no Districto Federal, r es i 
dente á rua Petropolis, 20, commercio, solteiro, 

' com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Meyer. (Qualificação "ex-officio", B . E . 66, nu 
mero 401, I a zona.) 

907. Jayme de Souza Viçoso (907), filho de Hermenegildo 
de Almeida Viçoso e de Josephina de Almeida Vi
çoso, nascido a 17 de junho de 1895, no Districto 
Federal, residente á rua Joaquim Meyer, 14, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distrieto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mere 364, 1 1 a zona.) 

908. Armim Rocha Silva (908), filho de Antônio Ferreira 
da Silva e de Joanna Villarinho da Silva, nascido 
a 12 de fevereiro de 1894, no Districto Federal, 
residente á rua João Torquato, 103, I o sargento 
bombeiro, casado, com domicilio eleitoral no d i s 
trieto municipal de Inhaúma. (Qualificação "ex-

s~ officio", B . E . 66, n . 30, . 7 a zona.) 
909. Isrnan de Oliveira (909), filho de Irineu. José de Oli

veira e de Isaura da Silva Oliveira, nascido a 16 
de novembro de 1912, no Districto Federal, res i -
iente á rua Pernambuco, 177, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 11.068, 6 a 

zona.) 
S10. Sebastião Canuto Chagas (910), filho de Rodolpho Cha

gas de Andrade e de Maria Christina de Jesus, 
nascido a 19 de janeiro de 1906, no Estado de Mi
nas Ger.aes, residente á rua' Martha da Rocha, 114, 

.commercio, easado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n. 333, 1 1 a zona.) 

811. Cândido José Barroso-Pereira (911), filho de Domin
gos José Barroso Pereira e de Maria Ignacia Bar
roso, nascido a 11 de março de 1888, no Districto 
Federal, residente á rua Jacinlho, 17, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Mever. (Qualificação requerida, numero 
8.469. 6 a zona.) 

912. Itália Faillace • Laudares (912), filha de Francisco 
Faillace e de Antonietta Faillace, nascida a 10 de 
janeiro de 1895, em. São João de Nepomuceno, E s 
tado de Minas Geraes, residente á rua Mesquita 
Júnior, 15, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n . 5.199, 4 a zona.) 

914, Nelson de Souza Cotrim (914), filho de José Custodio 
Cotrim e de Maria Carolina de Souza Cotrim, 
nascido a 22 de março de 1913, em S. Paulo, Es 
tado de S. Paulo, residente â rua Jacintho, 3, es-

. . . tudante, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-
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031. 

932. 

j . tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque-i 927. 
rida, n . 384, 1 1 a zona.) 

S í 5 . Carlos Alberto de Magalhães (915), filho de Antônio 
Henrique de Magalhães e de Francisca Henrique 
de Araújo, nascido o 29 de maio de 1907, no Es 
tado do Amazonas, residente á rua Joaquim Meyer 
n. 333, funccionario municipal, casado, com domi-t' 
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 928. 
"(Qualificação requerida, n . 11.348, 6 a zona.) 

916. Augusto Miguel de Carvalho (916), filho de Manoel de 
Carvalho e de Philomena Presta de Carvalho, nas
cido a 25 de novembro de 1904, no Districto Fe 
deral, residente á rua Pedro de Carvalho, 135,. 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de. Meyer. (Qualificação re - 929. 
querida, n . 11.782, 6 a zona.) 

•£17. Sebastião do Rego Nascimento (917), filho de Lou-
•-•'-' rença do Nascimento Rego, nascido a 11 de junho 

de 1913, em Juiz de Fora, Estado de Minas Ge
raes, residente á rua Jesuina Ferreira, s|n, com
mercio, 'solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque- 930. 
rida, n . 11.376, 6 a zona.) 

918. Miguel Matuh (918), filho de Nagim Matuh e de Rosa 
Matuh, nascido a 8 de dezembro de 1912, no Dis-

. tricto Federal,, residente á rua Daniel Carneiro, 
n. 61, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção "ex-officio", B . E. 66, n . 456, I a zona.) 

919. Humberto Rodrigues (919), filbo de Carlos Rodrigues e 
,: de Maria Fontes Rodrigues, nascido a 14 de agos

to de 1896, em Santa Maria Magdalena, Estado do 
Rio.de Janeiro, residente á rua D. Claucfhia, 98, 
casa 5, commercio, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, B . E . 69, n . 446, 1 1 a zona.) 

920. Eugênio Rodrigues de Carvalho Freire (920). filho de 
João Carvalho Freire e de Carmela Rodrigues de 
Carvalho Freire, nascido a 16 de novembro de 
1911, no Districto Federal, residente á rua Dr . 
Bulhões, 189, commercio, solteiro, com domicilio" 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua-

. lificação requerida, B . E . 22, n . 7.898, 6 a zona.) 
921. João da Matta. Oliveira (921), filho de Leoncio Soa-

- res d a Fonseca e de Hercilia Rosa de Oliveira, nas
cido a 16 de abril de 1907, em S. Pedro de Al
deia, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Ferreira Leite, 56, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n: 10.590. 7 a zona.) 

.922. Manoel Moreira Borges (922), filho de Gabriel Moreira 
Borges e de Emilia Rosa Alves, nascido a 31 da 
.janeiro de 1885, em Portugal, residente á rua 24 
de Maio, 1.359, architecto, casado, com domicilio 
eleitoral no districto munieipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 11.746, 6 a zona.) 

.923. Jcão, Domingos (923), filho de João Miranda e de Lu-
.cia Andreza da Conceição, nascido a 6 de janeiro 
de 1897, no'Distrieto Federal, residente á estrada 
de São João, 3, empregado da Saúde Publica, ca
sado, com- domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, numero 
5.491, 9 a zona.) ' . : 

Q24, LeüTigildo Alvares dos Prazeres Sobrinho (924), filho 936. 
de Miguel Alvares dos Prazeres e dè Maria Ale
xandrina Gomes da Silva, nascido a 8 de outubro 
de 1898, erii Fortaleza, Estado 1 do Ceará, residen- * 
te á rua Carolina Meyer, 27, commercio, casado, 
com'domicilio "eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 10.632, 7 a 

. zona.) ' J37. 
925. Francisco Gaudim Lins (925), filho cie Jesuino Figuei

ra de Albuquerque Lins e dé Maria de Nazareth 
Gaudim Lins, nascido a 10 de março de 1902, em 
Sobral, Estado do Ceará, residente á rua Cardoso, . 
307, o . -7, éomniereio, casado, com domicilio elei- ,. 
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, B . E . 64, n. 10.620, 7 a zona.): 

£26. Luiz Bonan Cérbino (926), filho'de Constantino Cerbi- . 938. 
no e de>Luizá Bornan Cerbino, nascido a 12 de 
agosto de 1913, no'Estado do Rio de Janeiro, r e 
sidente á r ua Portella, 228, eommercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer, (Qualificação " e x - o f f i c i o B . E , 66, nu
mero 371, 11 a zona.); , 

933. 

934. 

935. 

Agripino Braga (927), filho de João Braga e de Maria 
de Jesus Braga, nascido a 23 de junho de 1889, 
em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, residen
te á rua Cachamby, 95, commercio, solteiro-, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 11.744, 7 a 

zona.) 
Maria de Lourdes Andrade (928), filha de Felippe Nery 

Pereira de Andrade e de Laura Lyra de Andrade, 
nascida a 31 de maio de 1902, no Districto Fe 
deral, residente á rua Lins Vaseoncellos, 18, com
mercio, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 416, 1 1 a zona.) 

Ulysses Lopes de Mendonça (929), filho de Elias Lopes 
de Mendonça e de Julieta Austéu Teixeira, nascido 
a 15 de dezembro de 1900, no Districto Federal, 
residente á rua Archias Cordeiro, 358 A, comm?r-
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 342, 1 1 a zona.) 

Francisco Ventura Mourão (930), filho de Francisco 
Ventura Mourão e de Maria Magdalena, nascido a 
11 de abril de 1889, no Districto Federal, residen
te á rua Engenho de Dentro, 170, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 326, 1 1 a 

zona.) 
Joacyr Pereira (931), filho de Asdrubal Pereira e de 

Eloyna Pereira, nascido a 6 de abril de 1913, no 
Districto Federal, residente á rua Senador Soa
res, 22, estudante, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, n . 764; 4 a zona.) 

Antônio Martins. Bastos (932),. filho de José Martins 
Bastos e de Adelaide da Silveira Bastos, nascido a 
12 de abril de 1902, em Taubaté, Estado de São 
Paulo, residente á-rua Luiz Guimarães, 101, phar-

, maceutico, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma. (Qualificação re? 
querida, B . E . 70, n . 302, 8 a zona.) 

Eduardo Espinho (933), filho de João Manoel Espinho 
e de Rita de Jesus, nascido, a 13 de abril de 1901, • 
no Districto Federal, residente á rua Carolina San
tos, 98, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, n . 303, 1 1 a zona.) 

Laurentino Vicente Corrêa (934), filho de Manoel Vi-
jente Corrêa e"de Maria Xavier- Corrêa, nascido a 
18 de novembro de 1908, em Petropolis, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á avenida Amaro Caval
canti, 700, empregado publico, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, B . E . 69, n . 423, 1 1 a 

zona.) 
João Teixeira Lima (935), filho de Bento Teixeira L i 

ma e de Maria Teixeira Lima, nascido a 26 de se -
zembro de 1901, em Própria, Estado de Sergipe, 
resdente á rua Pompilio de Albuquerque, 109, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, n . 11.808/ 6 a zona.) 

Cecília Barbosa dé Souza Araújo. Fontenelle (936), f i 
lha de-Luiz de Souza Araújo e de Cecília Barbosa 
de Araújo, nascida a 24 de fevereiro de 1877, no 
Districto Federal, residente á rua Enéas Galvão, 
n . 42 A, domestica, casada, coni domicilio eleito-i 
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n . 607, 1 1 a zona.) . 

Euclydes José dos Santos (937), filbo de Maneol dos 
Santos e de Elisa Eliziaria.Pimenta, nascido a 5-

V dé fevereiro.de '1894, em Itaborahy, Estado do 
Rio dé Janeiro, residente á rua General Câmara 
n . 385,, empregado da Saúde Publica, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal da 
Meyer. (Qualificação requerida, B . E . 60, nu-
4.650, I a zona.) 

Durvalina Senna Dias (938), filha de Sévola de Senna 
e de Brasilina Tupynambá de Senna, nascida a 
3 de jiüho de 1908, no Districto Federal,^nesi-

, dente á rua Fábio da Luz n. 100, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, B. E. 
65, n . 10,035, 6 a zona.) 

http://Rio.de
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939. 

910. 

ft . i l . 

942. 

943. 

944 

940. 

948. 

049. 

950 

Aliar» Kardèc Pereira Borges (939), filho de Nelson 
Pereira B o r g e s - e . d e Mariana Pereira Peçanha, 
nascido a 11 de dezembro de 1911, no Districto 
Federal, residente a rua Anna Barbosa n . 34, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis-
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida; n . 11.609, 6 a zona.) 

Ildegard Loureiro (940), filho de Arthur José da .Cruz 
Loureiro e de Perpetua Bastos Loureiro, nascido 
a 9 de janeiro de 1913, no Districto Federal, r e 
sidente á rua I n . 44, Realengo, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto rouni-

• cipal de Meyer. (Qualificação requerida, numero 
b.492, 9 a zona.) 

Abelardo Navarro de Andrade (941), filho de Alfredo 
Navarro de Andrade e de Agueda Peixoto Navarro 
de Andrade, nascido a 26 de abril de 1908, em Jo 
inville, Estado de Santa Catharina, residente á 
rua Lins Vaseoncellos n. 145, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida, n . 4.432, 6 a 

zona.) 
Aristóteles Pereira Manhães (942), filho de Benedicío 

Manhães. e de Marietta Paula Manhães, nascido a 
23 de agosto de 1909, em Victoria, Estado do 
Espirito Santo, residente á-rua Leopoldo n . 142, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
listricto municipal de Meyer. (Qualificação r e -
juerida, n . 600, 8 a zona.) 

Manoel Medeiros da Silva Júnior (943), filho de Manoel 
Medeiros da Silva e de . Ermelinda de Faria da 
Silva, nascido a 13 de agosto de 1903, no Distri
cto Federal, residente á rua Dr. Leal n . 134, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, B . 

• E , 69, n . 447, 11 a zona.) 

Albertina Pereira (944), filha clc Jeronymo Pereira e 
de Vicentina Mendes Pereira, nascida a 30' de 
junho de 1912, no Districto Federai, residente á 
rua Menezes Vieira n . 48, casa 3, domestica, sol
teira, com domicilio eleitoral no districto riiuni-
Jipal. de Meyer. (-Qualificação requerida, n . 614, 
11" zona.) 

Manr,"?! da Silva (945), filho de Maria Soares, nascido 
a 1 de dezembro de 1890, em Fonseca, Estacio do 
Rio de Janeiro, residente á rua Costa Ferraz nu= 
nero 34, fundos, empregado municipal, solteiro, 
-nn domicilio eleitoral no districto municipal de 
íeyer. (Qualificação requerida, n . 7.638, quarta 

.ona.) 
Casemiro Ferreira (946), filho de Camillo José Ferreira 

Diniz e de- Laudelina Rosa da Conceição, nascido 
a 11 de dezembro de 1894, no Districto Federal, 
residente á rua São Carlos n. 308, empregado 
municipal, solteiro, .com domicílio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, B . E . 60, li. 6.654, 4 a zona.) 

Olivia -Pereira dos Santos (947); filha de José Pereira 
dos Santos e de Helena Bento de Jesus, nascida 
a 3 de julho de 1912, no Districto Federal, resi
dente á rua Teixeira de' Azevedo n . 151, opera
ria, solteira, com domicilio eleitoral- no districto 
municipal de Meyer. . (Qualificação requerida, 
n . 9.072, 7* zona.) 

Basilio de Paula Pacheco (948), filho de Antônio de 
Paula Pacheco e de-Luiza Mariana Pacheco, nas
cido a 14 de julho de 1900, em Vassouras, Estado-
do Rio de Janeiro, residente á rua D. Thereza 
n . 55, empregado, municipal, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer.. 
(Qualificação requerida, n . -11.454, 7*.zona.) 

Celiria David (949), filha de Faustino David e'de Maria 
Carvalho David, nascida a 6 de clezembrb de 1911, 
no Districto Federal, residente á rua Luiz Delfirio 
n . 35, commercio, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal -de Meyer. (Qualificação 

' requerida, n . 11.754, 7" zona.) ' • 
Ilalhir Valente Avillez (950), filho de Alfredo Eugênio 

, 6 3 Avillez e de Damiana Valente Avillez, nascido 
'á 21 de novembro de 1910, no Districto Federal, 
residente á rua Honorio n. 59, contador, solteiro, 
com domicilio eleitoral no dislricto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 9.839, 7 a 

zona.) 

951. 

f)52. 

.354. 

955. 

956. 

957. 

958. 

959. 

900. 

961.-

962. 

90S 

Nelson Pinheiro Rangel (951), filho de Benedicto Ca
bral da Gama Rangel e de Beatriz Pinheiro Ran
gel, nascido a 25 de junho de 1909, no Districto 
Federal, residente á rua São Braz n . 24, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 9.195, 7 a zona.) 

Beatriz David -(952), filha de Faustino David e de Ma
ria Carvalho David, nascida a 19 de maio de 1913 
no Districto Federal, residente á rua Luiz Del-
phino, n . 35, commercio, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua« 
lifieaçâo requerida, n . 11.746, 7 a zona*.} 

Alayde Martins Penha (953), filha de Luiz José Mar
tins Penha e de Bemvinda do Oliveira Martins 
Penha, nascida a 13 de junho de 1907, no Distri
cto -Federal, residente á rua Filgueira Lima nu
mero 35; domestica, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer, (Qualifi
cação requerida, n . 4.476, 6 a zona.) 

Wespertina Avelino dos Santos (954), filha de Ave
lino Antônio dos .Santos- e de Maria Lina do Car
mo, nascida a 3 de maio de 1898, em Maceió, Es 
tado de Alagoas, residente á Avenida Amaro Ca
valcanti, n . 682, commercio, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 66, numero 759, 
I a zona.) 

Raul Siqueira de Brito (955), filho de Carlos Siqueira 
de Brito e dè Augusta Cândida de Souza Brito, 
nascido a 2 de janeiro de 1888, em Maricá,. Esta
do do Rio de Janeiro, residente á rua Engenho de 
Dentro, 82, empregado municipal, casado, com do
micílio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, numero 369, 1 1 a zona.) 

Ivonlety Cunha (956), filha de Ângelo Florentino "da 
Cunha e de Sarah Rossas da Cunha, nascida á 10 
de julho de 1901, em Jaguarão, Estado do Rio 
Grande do Sul, residente á rua Dias da Cruz, n u 
mero 273, dactylographa, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 625, 1 1 a zona.) 

Alcina Tavares -Figueira (957), filha Ce José Parada 
Figueira e de Deolinda Maria Figueira, nascida 
a 7 de setembro de 19.05, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Leopoldo, n . 169, professora, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 261, 8 a zona.) 

Adelia Gonçalves Travessa (958), filha de Albino Gon
çalves Travessa e de Felisbina Jesus da Piedade, 
nascida a 27 pe fevereiro de 1911, no Districto 
Federal, residente á rua Tenente Costa n . 208, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, n . 10.158, 7 a zona.) 

Albcrtino Cordovil da Silva (959), filho de Wenceslau 
Cordovil da Silva e de Ludovina Mercês da Silva, 
nascido a 8 de abril de 1897, no Districto Federal, 
residente á rua Faleiro, n . 23, I o sargento bom
beiro, casado,, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Inhaúma. (Qualificação ex-officio, 
B . E . 66, n . 19, 7 a zona.) N '.. 

Maria Clara da Costa Torre (9.60), filha-de Arthur Al
ves dá Torre, nascida a 2 de agosto de 1904, em 
Maeahé, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Borja Reis, n . 55, doméstica, solteira, com domi
cilio eleitoral nó districto municipal de Meyer. 
(Qualificação-requerida, n . 11.260, 6 a zona.) 

Mana Haydéa Ferreira Pinto (961), filha de Cândido 
Ferreira Pinto e cie Zeférina.Ferreira Pinto, nas
cida a 30 de janeiro de 1900, no Districto Federal, 
residente á avenida Amaro Cavalcanti, n . 547, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 100, 1 1 a zona.) 

Pedro Abrantes.de Oliveira (962), filho ds Juliò Au
gusto'de Oliveira de Guilhêrmina Julia Abrantes 
de Oliveira, residente á rua Christiania, n . 12, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque-
rdía, B . E . 60, n . 10.490, 6 a zona.) 

José Teixeira do Carvalho (963), filho cie Antônio de 
Carvalho e de Philomena cie Carvalho, nascido a 
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979. 

980, 

981. 

'. 1:2 de marco de 4896, em Portugal, residente á rua 975. 
.Lobo Júnior, n . 237, commerciante, casado, com 

domicilio eleitoral no districto* municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, B . E . 62, nu
mero 11.373, 6 a zona.) 

» 4 . Manoel José Ferreira, (964), filbo He Bernardo José 
Ferreira e dè Maria Rosa de Jesus Ferreira, nas
cido a 10 de fevereiro de 1887, em Portugal, r e - >i7u. 
sidente á rua Garcia Redondo, n . 123, negociante, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu-" 
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nume
ro 5.833, 7 a zona.) 

965. Ixíael Affonso Ferreira ' (965), filho de Oscar Affonso 
Ferreira e de Delphina Luna Ferreira, nascido a 
4 de março de 1908, no Districto Federal, residen- 977. 
te á rua "Universidade, n . 62, medico, solteiro, 
eom domieilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 5.069, - 6 a 

zona.) 
966. Manoel Joaquim Soares (966), filho de Antônio Joa-

ouim Soares e de Agripina Liberato Barroso, 
nascido a 8 de abril de 18Í>8, em Parahyba do Sul, 978. 
residente á Fazenda da Bica, n . 40, casa 2, moto
rista, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, B . E . 43, n . 8.441, 7 a zona.) 

967. Jadyr Rosa David (967), filha de Servolo Gomes de Mi
randa e de Firmina Rosa de Miranda, nascida a 
6 de junho de 1912, no Districto Federal, residen
te á rua Luiz Delphino, n . 35, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no• districto municipal de 

"Meyer.. (Qualificação requerida, n. 379, ' 1 2 a 

zona.) 
968. Aniceto Braga (968),, filho dc Faustino Braga da Silva 

e de Thereza Lopes, nascido a. 5 de novembro de 
1906, em S. Luiz de Carangola, Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Casemiro de Abreu, nu
mero 107-A, operário, casado, com domicilio elei
toral no distrieto municipal de Meyer". (Qualifi
cação requerida, n . 9.421, 7 a zona.) 

969. Delmiro de Freitas Noronha (969), filho , de Joaquim 
Cândido de Freitas Noronha e de Maria das Dores 
Valerio 'Noronha, nascido a 28 de outubro de 1879, 
em Rio Grande, Estado do Hio Grande do Sul, 
residente á avenida Automóvel Club, n . 124, com
mercio, viuvo, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de M?-yer. (Qualificação requerida, 
n . 665,, 1 1 a zona.) - gg2, 

J70, Mario Dias Ferreira (970), filho de -Francisco Dias Fer 
reira e de Maria Dias Ferreira, nascido a 28 de 
agosto de 1909, em Vassouras, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Barbosa Rodrigues, nu
mero 170, operário, solteiro.; com domicilio eleito
ral no districto-municipal de. Meyer. (Qualifica
ção requerida, n i 3.371, 8* zona.) 983. 

97.1. Antônio de Mello (971), filho de Herculano Manoel de 
Mello e de Josephina Maria de Mello, nascido a 16 
de janeiro de 1913, em Vassouias, Estado.do Rio 
de Janeiro, residente á rua Getuiio n'. 23G, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n. '10.811, 7 a zona.) 

)72. Sylvio Rodrigues (972), filho de Antônio de" Oliveira 
Rodrigues e de Éva de Oliveira,Rodrigues, nasci
do a 5 de outubro de 1902, no Districto Federal, 
residente á rua Engenho de Dentro, n . 84„ com-

- mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação requeri
da, n . 7.613, 6 a zona.) . ' 

)73. Agostinho Antônio do Nascimento (973), filho de João 
Antônio do Nascimento e de Amélia Fortunato da 
Conceição, nascido a 12 - de setembro de 1902, no 
Distrieto Federal, residente á rua Dr. Bulhões, 
n; 17, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação re-

- . " querida, n . 11.8.14, 6 a zona.) 
17-4. 'Iíii*"»'José do Espirito Santo (974), filho de Júlio José . 

do Espirito Santo, e de Maria Cândida do Espirito 
Santo, nascido a 17. de maio de 1907, no Districto -
Federal, residente á rua_Dr. Leal, n . 14, operá
r io, casado, com domicilio' eleitoral .no districto 
municipal de Meyer"; (Qualificação requerida, nu-
mero 11.813, 6? z o n a . ) " "•".•''' 

984. 

985-., 

986. 

íícwion Vianna Gabriel (975.), filho de. José Lopes Ga
briel e d e Orusezinha Vianna Gabriel, Nascido a 
26 da fevereiro de 1912, no Districto Fcdcríf"!; re
sidente á rua Goyaz, n . D6, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 4.532, 7 a 

zona.) 
Benedicto Gomes da Silva (97.6), filbo de Aslor Na

buco Aurélio da Silva e de Sophia Gomes da Sil
va, nascido a 2 de dezembro de 1907, no Districto 
Federal, residente ã rua Borja Reis n . 37, ope- . 
rario, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero-11.793, 6 a .zona.) 

José Mortencio Bastos Filho (977), filho de José Hor-
tencio Bastos da Silva e de Anna Gonçalves Bas
tos, nascido a 6-de dezembro de 1910, no Distrieto 
Federal, residente á rua Dias da Cruz n. 148, con
tador, solteiro,, Com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de Meyer.. (Qualificação requerida, 
n . 10.510, 6 a zona.") 

Waldemar Pereira d.e Carvalho (978), filbo de Carlos 
• Pereúa de Carvalho e "de Francisca Caldas de 

Carvalho^ nascido a 4 de janeiro de 1906, no Dis
tricto Federal, residente á rua Carvalho de Souza 
n . 1-66, empregado publico, casado, com domicilio 

- eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n : .522, 13 a zona.) 

Arlindo Caria Machado (979), filbo de Horacio cia Ro
cha Machado e de Olinda Caria Machado, nascido 
a 16 de julho de. 1910, no Districto Federal, resi
dente á rua do Alto n . 38, corumercio, solteiro, 
flom domicilio eleitoral no districto municipal cie 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 379, décima 
primeira zona.,) 

João Baptista (980), filho de João Baptista e de Antoaia 
• Dias Rodrigues, nascido a 11 de setembro de 1912, 
no Districto Federal, residente á rua Engenho de 
Dentro n . 247, commercio, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto munieipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . .3.31, 11 a zona.) 

José Cardoso da Silva -(981), filho de Cesario Cardoso 
-da "Silva e de Marcelina Cardoso da Silva, naseido 

•> a 8 de agosto de 1894, em. Valença, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua. 20 de Abril n. 7, 2° 
sargento bombeiro, casado, com domicílio eleitoral 
no districto municipal de Inhaúma. (Qualificação 
•"ex-ofíicio", B. E . 66, n . 81, 7 a zona.) 

Guar.aey "Serpa Pyrrho (982), filho de Orlando da 
Cunha Pyrrho e de Antonia Serpa Pyrrho. nas-
•eido a - 3 . d e setembro de 1912, no Districto Fe
deral, residente á rua Carolina Meyer. n . 64, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida., n . 9,813, 7* zona.) 

Quintiliuno de Matos (983), filho de João Bernardo de 
Matos e de Francisca Rosa de Matos, nascido a 

- 29 de fevereiro dc 1872, no Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Sá n . 167, empregado pu
blico, viuvo, com domicilio eleitoral no districto 
municipal - dc Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 10.-648, 7 a zona.) 

Henrique Taranto (984), filho de Francisco Taranto e 
-de Maria Rosa dos Santos Taranto, nascido a 14 
de setembro de 1902, no Districto Federal, resi
dente á travessa Eugenia n . 19, empregado pu
blico, casado, com domicilio eleitoral no districto 
-municipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 7.505, 8* zona.) 

Manoel Ferreira (985), filho de Albino Aquino Ferreira 
e de Maria de Jesus Fernandes, nascido a 9 de 
outubro de 1897, em Portugal, residente á rua 
Paulo de Araújo n . 142, motorista, casado, com 

"".domicilio eleitoral no districto municipal cie 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 9.011, sexta 

' isona.) 
Layres Augusto cia Fonseca (986), filho de Joaquim 

Augusto da Fonseca e de Angela da Fonseca, nas-
* cido a 24 de julho de 1905, no Districto Federal, 

' . residente á rua Villela "Tavares n . 28, operado, 
easado, com domicilio eleitoral no districto mu-
nicipla de Meyer. (Qualificação requerida, nu -
mero 10.512, 6 a zona.) 

Tertuliano Soares (987), filho de Maria Rita da. Con
ceição, nascido a 20 de janeiro de 1895, no Dis-
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trieto Federal, residente á rua Ferraz n . 9-1, casa 999- Jo. 
15, commerctó. casado, comdomicilio eleitoral no 
distrieto municipal de Meyer. (Qualificação "ex-
officio", B . E . 66-, n . 451, 1" zona.) 

988.'Manoel Sevériuo Santos (988):, filho de írineu Seve-
rino dos Santos e de Maria Lucinda da Conceição, 
nascido a 14 de junho de 19$2, ern Cabo Frio, 1.000. 
Estado do Rio.de Janeiro, residente á rua Vis-, 
conde de Nictheroy a. 134, commereio,. solteira!, 
coita., domieilio eleitoral no districto municipal 'de 
Meyer. ((Qualificação "ex-offíeio", B . E . 66, n u 
mero 430,- I a zona.). 

989. Leandro Francisco Ribeiro (989), filho de Domingos 
Francisco Ribeiro- e. de Maria Joaquina Ribeiro, í.001„ 
nascido à 2.7 de junba de 189-7, no Distrieto Fe 
derai, residente"&-rua Ghrístóna n . 3, eommercio, 
solteiro, com domicilia efeítoral no- districto mu-
nieipla de Meyer. (QjnalifJe'a€ãa "ex-efficio", B. : 

E . 66, n . 438. I a zona.f 
990. Agenor Marceíino de Oliveira (990), filho de Antô

nio Marceíino de Oliveira e de Julia Gomes de 
Oliveira,, naseido a 2 de outubro de 1901,. em F e i - í .002. 
burgo-, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
José Torquato n. 52, commereio, solteiro, com 
domicílio eleitoral no distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificação "ex-officio", B . E . 66, nu
mero 434, l , a zona.) 

991.. Co&ceicão Amaral1 (991), filha de José Amaral e de Í . 0 0 3 / 
Maria Ottilia, nascida a 20 de julho de 1906, no 
Distrieto Federal; residente á rua José Bonifácio 
a.. 89, domestica, solteira, eom domicilio eleitoral 
no distrieto- municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida,, n.. 10.091, 7 a zona.) 

99.2. Joaquim Ferreira da Costa. (992}, filho de José Fer 
reira da.Costa e. de Armanda Ferreira, nascido a 
28 de- dezembro de 1897, no Districto Federal, r e - í .004, 
sidente á rsia Jesuino Ferreira n . 94, eommereio,, 
casado, com- domicilio eleitoral. no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, B . E . 
62, n . 11.062, 6 a zona.) 

993. Antônio Manoel, da Silva (9-93), filho de Sebastião An-
- tonío da Silva e de Alexandrina Maria da Concei
ção, nascido a 5. dó outubro de 1905, em Palmarei, ' l.OQ-õ, 
Estado do Pernambuco, residente -á rua M.o:-ro do 
Vintém n. 213, commercio, solteiro, eom donic i -
lio- eleitoral no districto municipal de Me ver, 
(Qualificação requerida, B. E . 44, n. 9.120, 6 a 

zona.) 

994. Luiz Antônio de Oliveira (994), filbo de Maria Rosa, 
. nascido a 31 de* maio de 1910, em Vargem Alegre, j „ Q Q 

Estado do Rio de Janeiro, residente & rua Antunes 
Garcia a., 67, commercio, solteiro, com domicilio 

.eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua-
• lificação requerida, B . E . 64, n. 10.730, sexta 

zona.) 
995. Goraria Galvão de Araújo (995), filha de José Marques 

Galvão Ferreira, e de Isabel Augusta Ferreira, 
nascida a 5. de setembro de 18S2. no Districto 
Federal,, residente á estrada. Velha" da Pavuna nu
mero 888,. domestica,, viuva, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n . 363. 12" zona.) 

996. Albergo Justiniano Telles (996), filho de -Lourenço 
Justiníano. Telles e de Venaneia do Sacramento, 
nascido a 3 de novembro de 1901,-em São Salva
dor, Estado da Bahia, residente á rua Ferreira 
Leite n . 56, empregado da Ligbt, solteiro, com 
domicilio .eleitoral no districto municipal do 
Meyer. (Qualificação requerida, n : 376, décima 

. segunda zona.) 
997. Durval Antenor da Silva Caldas (997), filho de Er-, 

nani Antenor da Silva Caldas e de Pelucena Mar
tins da Silva Caldas,, nascido a 15 de fevereiro de 
1898, no iDistrk-fo Federal, residente á, rua Al
fredo Reis n.. .23, eommercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto. municipal de Meyer.. 
(Qualificação requerida, n. ' 9.143, 6" zona.) 

998. Alexandre Baroni (998), filho de Affonso Baroni. e de 1.010. 
Filotnena Ganataro, nascido a 13 de abril dé" 1891, 
no DistFicto Federal, residente' á. rua Engenho de 
Dentre- n . 168, operário, casado, com domieilio 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qua
lificação requerida, B.. E . 42, n . 8.885, sexta 
zona.) 

f .007. 

1 . 0 0 8 . 

1 , 0 0 9 . 

6 Pires (999), filho- cie João dós Santos Pires e de 
Libania Rodrigues,, nascido a 1 de março de 1912, 
no Districto Federal, residente á rua Dr. Leal 
n . 112, operário, solteiro,, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de • Inhaúma. (Qualifica
ção requerida, n\ 10.770,'6* zona.) 

Antônio Teixeira de Moura (1.000), filho de Fran
cisco Teixeira e de Maria da Silva, nascido a 5 
de dezembro de 1912, no Districto Federal, resi
dente á" rua-Camarísta Meyer n. 48, commercio, 
solteiro, eom domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Inhaúma.. (Qualificação requerida, 
n . 10.626, 6 a zona.) 

Renato Carvalho de Oliveira (1.001), filho de Álvaro 
Guimarães de Oliveira e de Beatriz C. de Souza 
Oliveira, nascido a 13 de janeiro de 1905, em 
Cruzeiro> Estado de São Paulo, residente á rua 
Dias da Cruz' n . 815, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 11.643, 6" 
zona-) 

João Barbosa (1.002), filho de Hermenegilda dos 
Santos Barbosa, nascido a 17 de julho de 1912, 

- no Districto Federal, -residente á rua José dos 
Reis rt. 710,. operário, solteiro, com domicilia 
eleitoral no distrieto municipal de Inhaúma. 
(Qualificação requerida, n . 120; 11* zona.) 

Antônio Luiz Cardoso (1.00®), filho de Manoel Luiz 
Cardoso e de DelpMna Magalhães Cardoso, nas
cido a 10- de- agosto de' 1905, em Barra de São 
João, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Anna Leonídia n . 320, commercio, casado, :ora 
domicilio eleitoral nô  districto municipal de 

• Meyer. (Qualificação requerida, a . 332, decima 
primeira zona.) 

João de Paula Ferreira (1.00-4), filho de. Miguel de 
Paula Ferreira e- de Beatriz Maria Rodrigues Fer
reira, nascido a 29 de julho de 1888, no Distrieto 
Federal, residente á rua Dr. Leal n . 122, opera* 
rio,, casado, com domicilio- eleitoral no êKstrictd 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 11.79-7, 6 a zona.) 

Virgílio Alves Mendes (1.005), filho de Manoel Alves 
Mendes e de Esfepbania Pereira Mendes, nascido 
a 28 de maio de 1889,, no Districto Federa', resi
dente á rua Glauco Velasques n . 13, 3 o sargento 
do Corpo de Bombeiros, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de InhaúmaJ 
(Qualificação "ex-officio", B . Ê . 66, n . 97, 7 a 

zona.) , - ' 
Sebastião Belisario da Silva. (1.006), filho de Cândido 

Belisario da Silva e de Ludovina Maria Rasa, 
nascido a 24 de julho de 1900. no Districto Fe 
deral, residente á rua Borja Reis n . 265, com
mercio.. solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 264, 11 a zona.) 

Dalila da Silveira (1.007), filha de Beraldo José-da 
- Silveira e de Cândida da Silveira, nascida a 9 da 

janeiro de 1887, no Estado de. São Paulo, resi
dente ã rua Engenho Novo .n. 35, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, numero 
10.414. 6 a zona.) 

Juliano da Paixão Pinheiro (1.008), filho de Felippo 
. Bcnicio da Paixão Pinheiro e de Olga Maria T h e 

reza Pinheiro, nascido a 6 de junho de 1910, no 
Districto Federal, residente á avenida Amaro Ca
valcanti n. 807, commercio-, solteiro, com dorni-

- eilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer,. 
(Qualificação requerida, n . 10.867, 6 a zona.) . 

Humberto CbambarelU (1.009), filho .de Salvador 
Chambarelli e de Maria José Ghámbarelli,.nascido 
a 30 de setembro de 1904 no Distrieto Federal, 
residente á rua Júlio do Carmo n . 37, operário, 
solteiro,, eom domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. ' (Qualificação-requerida, B. E. 
67, n . 942, 7 a zona.) 

Hermes .dos Santos (1.010), filho dè José dos Santos 
e de Norata dos Santos, nascido a 1 de novembro 
de 1904,, no Districto Federal, residente á rua 
Manoel Enes n . 39, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal,_de Meyer. 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 67, n.. 909 , 7 a 

zona.). 
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4 .011 , José Dias (1.011), filho cio Antônio Dias e de' Maria 
— ~ 1̂  José do Espirito Santo, nascido a 6 de dezembro 

de '1914, no Estado de Minas Geraes, residente á 
rua Catumby n . 85, operário, solteirOj com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyez'. 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 67, n. 870, 7* 

v zona.) 
1.012. Lafayette de Moura (1.012), filho de Lino Alves de 

Moura e de Porcina Alves de Moura, nascido a 
14 de dezembro de 1901, no Estado do Rio de 
Janeiro,, residente & rua Júlio do Carmo n. 81. 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral nò dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação "ex-of
ficio", B . E . 67, n. 943, 7 a zona.) 

1..013. Benedicto Souza Vieira (1.013), filho dé Thomé de 
Souza Vieira e de Maria Felix dos Santos, nascidc, 
a 6 de maio de 1912, em Friburgo, Estado do 
Rio de Janeiro, residente no becco dos Ferreiros 
•n. 30, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
"ex-officio", B . E . 67, n. 1.024, 7 a-zona.)! 

$ .014. Orlando da Rocha Porto (1.014), filho de Isidro dá 
-— Rocha Porto e de Emilia da Rocha Porto, nascido 

a 6 de fevereiro de 1894; no Districto Federal, 
residente á rua Dias da Cruz n. 20, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, n u 
mero 10.853, 6 a zona.) 

1.015. Carlos Augusto Alves de Oliveira (1.015), filho de 
Pamphilo José Alves de Oliveira e de Elvira 
Ayrão de Oliveira, nascido 'a-26 de setembro de 
1907, no Districto Federal, residente á rua Car
doso, n . 66, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua-
lifciação requerida, n . 9.802, 7 a zona.) 

1.016. Herotides de Oliveira (1.016), filho, de Josephina do 
Nascimento, nascido a 13 de março de .1902, no 
Districto Federal, residente á travessa Virgínia 
ti. 43, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, n...241j 1 1 a zona.) 

1.017. Benedicto Hyppdlito Machado (1,017),"filho de Gra-
ciano José Machado e dè Maria Lorena de Busta-
mante Machado, nascido a 27 de . março de 1910, 
no Districto' Federal, residente^ á rua Magalhães 
Couto, n. 40, operário, solteiro/com domicilio 
eleitoral no districto municipal, de. Meyer. (Qua
lificação requerida, numero 11.000, 6 a zona.) 

1.018. Orlando Francisco Casaes ; (1.018)', filho, de Antônio 
Francisco Casaes e'de Luiza* Bastos Casaes,.nasci
do a 17 de abril de' 1910, no Districto Federal, 
residente á rua Isolina n. 19, commercio, soltei
ro, com domicilio: eleitoral- no districto munici
pal de Meyer. (Qualificação requerida, n. ' 9.978, 
6 a zona.) \ 

r .019. João Bomfim da Conceição (1.019), filho de João 
Bomfim da Conceição e de Marcelina B . da Con
ceição, nascido a 9 de junho de 1909, no Distri
cto Fede.ral, residente á rua Capitão Rezende, nu
mero 120, empregado munieipal, solteiro; com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-offício, B . E . 26, n . 29.151, I a 

zona.) 
3.020. Octaviano Russi (1.020), filho de Larghi Pietro e do 

Russi Antonia, nascido á 25 de abril de 1897, em 
Cachoeiro de Itapemirim, Estado do Espirito San
to, residente á rua Anna Nery, n"; 342, commer
cio, casado, com domicilio - eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n. 10.931, 6 a zona.) , 

1 .021. Cláudio de Souza (1.021), filho de J03á Antônio dé 
Souza o de Maria Prazeres do Souza, nascido a 9 

- de janeiro dè 1906, no Districto Federal, residen
te á rua Cezaria, n. 85, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. ' (Qualificação requerida, n . 232, 1 1 a 

zona.) 
1.022. Francisco Pinto.[(1,022), filho de José Pinto e de Ire* 

ne Gonçalves Pinto, nascido a 27 de fevereiro de 
1916, no Districto Federal, residente á rua Com-
mendador Leonardo, n. 30, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. .(Qualificação requerida, n . 674, 1 1 a 

sona. ) . , - - •. •-

1.023. José Lirio Ornellas (1.023), filho dc Adolpho Oscar 
do Amaral Ornellas e de Maria Sebastiana da C. 

, L . Ornellas, nascido a 22 de julho de 19Üy no 
Districto Federal, residente á rua Archias Cordei- ' 
ro, n . 112, escripturario da E . F . Leopoldina, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nume
ro 624, 1 1 a zona.) 

1.024. Ângelo Moreno Nunes (1.024), filho cie Ângelo More
no e de Rosa Christina Nunes, nascido a 25 de j u 
lho de 1913, no Districto Federal, residente á rua 
José dos Reis, n. 724, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Inhaú— 
ma. (Qualificação requerida, n . 667, 1 1 a zona.) 

1.025; Polyycarpo Manhãe3 de Azevedo (1.025), filho de 
>Manoel Manhães Sobrinho e de Senhorinha Luiza 

da Conceição, nascido a 26 de janeiro de 1877, em 
Campos, Estado do Rio de Janeiro, empregado pu
blico, viuvo, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Inhaúma. (Qualificação ex-officio, 
B . E . 74,-n; 46.611, 4 a zona.) 

1.026. Auto Antônio Lopes Moitinho (1.026), filho de Antô
nio Francisco Lopes Moitinho e de Bortencia de 
Freitas Barbosa, nascido a 13 de janeiro de 1900, 
no Districto Federal, residente â rua Dr . Bulhões 
n . 237, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, n . 393, 1 1 a zona.) 

1.027. Salathiel Francisco Dupré (1 .027) , . filho de Sala-
thiel Francisco Dupré Filho e de Florisbella Ca-
bral.Dupré, nascido a 22 de abril de 1913, no Dis
tricto Federal, residente á rua 24 de Maio, nume
ro 1.365, commercio, solteiro, com domicilio elei-

. toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n., 508, 1 1 a zona.) 

1.028. Augusto, dos Santos (1.028), filho de José dos Saníos 
e. de. Maria Augusta,-nascido a 1 de março de 1913,. 
em Barra do Pirahy, Estado do Rio, residente á 
rua ílermengarda, n . 179, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 11.560, 6 a 

zona.) 
1.029".* Alcindo Soares Machado (1.029), filho de Alberto 

Soares Machado e de Aurora Fonseca Machado, 
nascido a 15 de março de 1906, no Districto F e 
deral, residente á ruá Marquez dé São Vicente, 
n . 220, casa, 2, commercio, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Meyer. . 
(Qualificação ex-officio, B . - E . 66, n . 799, I a 

zona.) . • • 
1.030. Narciza da Trindade Silva (1.030), filha de Leopol

do José Trindade e de Philomena Carolina do 
Trindade, nascida a 1 de novembro de 1902, no 
Districto.Federal, residente á-rua .2 de Fevereiro 
n . 38, florista, casada, com-domicilio eleitoral no 
districto municipal de Inhaúma. (Qualificação 
requerida, n . 10.072. 6 a zona.) 

1.031. Manoel Gregoriò do Nascimento (1.031), filho de 
Antônio /Francisco Nascimento é de Avelina Ma
ria dá Conceição, nascido a 25 de dezembro de 
1885, no Estado da Bahia, residente, á rua Desem
bargador Izidro n . 138, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação "ex-officio", B. E . 66, nu
mero 364, I a zona.) 

1.032. Leonel Martins de Souza (1.032), filho de José Mar
tins de Souza e de Emilia Rosa de Souza, nascido 
a 15 de julho de 1905, no Districto Federal, resi
dente á rua Bom Pastor n . 41, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação "ex-officio", B. E . 
66, n . 705, I a zona.) 

•1.033. Manoel Augusto dos Santos (1.033), filho de Au-
gustinho dos Santos e de Belmira Maria Ignacia, 
nascido a 2 de março de 1900, no- Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Pereira Nunes n. 22, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação "ex-
officio", B . E . 66, n . 363, I a zona.) > £ 

1.034. João Gonçalves Barros, (1.034), filho de Manoel Gon
çalves Barros e de Felicia Ferreira Barros, nas
cido a 16 de março de 1892, n o Estado de Per
nambuco, residente á rua Costa, Pereira sem nu
mero,- Villa Chiquinha, casa 1, commercio, casado, 
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corn domicilio eleitoral no districto municipal "tía 
Meyer. (Qualificação "ex-officio" B . E . 66, nu 
mero 706, I a zona.) j 

i:035,sMaooel dos Santos Teixeira (1.035), filho de Manoel 
' - dos Santos Teixeira e de Januaria Casemira da 

Silva, nascido a 2 de outubro de 1910, no Districto 
Federal, residente á rua D. Clara n . 168, casa 4, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque- -
rida, B . E . 69, n . 424, 11 a zona.) 

,1.036. Luiz Reed da Costa Netto (1.036), filbo de Luiz Car
los da Costa Netto e de Helena Reed Costa, nas
cido a 1 de julho de 1904, no Districto Federal, 
residente á rua Moreira n . 112, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, setim| 
zona.) 

.1.037. Álvaro Garcia (1.037), filho de José Antônio Garcia 
e de Georgina Pimenta Garcia, nascido a 2 de 
outubro de . 1909, no Districto Federa», residente 
á rua Dr. Ferrar i n . 8, motorista, solteiro, com 
domicilio .eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 633, décima 
primeira zona.) 

1.038, Álvaro Leandro dos Santos (1.038), filho de Asteriõ 
Leandro dos Santos e de Isabel Fernandes dos 
Santos, nascido a 28 de fevereiro de 1896, ne 
Districto Federal, residente á rua Engenho da 
Dentro n. 106, escripturario, easado, eom domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer,-
(Qualificação requerida, n . 101, 11 a zona.) 

1.039,. Emmanuel Lane de Lacerda (1.039), filho de Eugê
nio Ferreira de Lacerda e de Anna Lane de La 
cerda, nascido a 19 de julho de 1908, no Estado 
do Río de Janeiro, residente á rua das Oflicinas 
n . 195, casa 1, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto, municipal de Meyer,; 
(Qualificação requerida, n . 11.784, 7 a zona.) 

Í .040. Antônio da Nobrega Fraga (1.040), filho de Antônio 
da Nobrega Fraga e de Antonia Luiza da No
brega Fraga, nascido a 17 de fevereiro de 1878, 

~" no Districto Federal, residente á rua Virgínia 
Vidal n. 301, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma.,-
(Qualificação requerida, n . 7.732, 8 a zona.) 

1.041. Cláudio Ferreira Lima (1.041), filho de Carlos Ro
cha Lima e de Zulmira Barbosa Ferreira Lima, 
naícido a 24 de fevereiro de 1910, no Districto 
Federal,-residente á rua Maria de. Lourdes nu
mero 9, operário, solteiro, com àomieitio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qiuüificaçãc 
requerida, n. 5.489, 9* zona.) 

1.042. Jayme Leite da Cunha (1.042), filbo de José Tei
xeira da' Cunha e de Joaquina Leite da Cunha, 
naseido a 6 de abril de 1913, no Districto F e 
deral, residente á rua São Francisco Xavier nu
mero 610, professor particular, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, B. E . 39, n, 8.660, 6* 

" zona.) 
1.043. Bernardo de Brito (1.043), filho de Ludgero Antô

nio de Brito e de Thomazia de Souza Brito, nas
eido a 1 de agosto de 1894. no Districto Federal, 
residente á rua Francisco Fragoso n. 65, casa 1, 

, empregado publico, solteiro, com domicilio eleito-» 
ria no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n . 10.498, 7 a zona.) 

1.044. Raymundo Ferreira da Silva (1.044), filho de An
tônio Ferreira da Silva e de Maria das .Dorea 
Pires, nascido a 12 de setembro de 1905, em Santa 
Quiteria, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Francisco Octaviano n. 32, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto munieipal de 
Meyer. (Qualificação requerida,, n . 6.792, t e r 
ceira zona.) 

1 .0Í5. Salvador Amendola (1.045), filho de Pedro Amendola 
e de Maria Amendola, nascido a 23 de fevereiro 
de 1906, no Districto Federal, residente á . rua , 
Capitão Felix n . 57, operário, solteiro, com do-

X micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação "ex-officio", B . E . 67, n . 981, 7 a 

. zona.) 
Í . U 4 0 . Martinho Bezerra (1.046), filho de Felix Bezerra & 

d e . Adelina Gonçalves Bezerra, nascido a 2 de 
fevereiro dc 1905, no Districto Federal, residente. 

1.051. 

Í .052 . 

á rua José dos Reis n. 178, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal da 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 5.353, sétima 
zona.) '; 

.4.047. Manoel do Espirito Santo (1.047), filho de Maurício; 
do Espirito Santo e de Mariana Rosa do Espirito 
Santo, nascido a 17 de julho de 1895, em Campos, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Ernesto 
Nunes n. 12, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua-» 
lificação requerida, n . 10.652, 7" zona.) 

.1.048. Sylio José da Silva (1.048), filho de Romo José dá 
Silva e de Fé Francisca Barbosa, nascido a 28 
de janeiro de 1906, no Districto Federal, r es i 
dente á rua Henriqueta n . 17, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida, n. 7.114, 8j* 
zona.) 

J .049 . Aracy Soares (1.049), filho de Manoel Gratolino Soa» 
res e de Adelaide da Cruz Soares, nascido a 1 dá 

* dezembro de 1897, no Districto Federal, residente 
á rua Padre Rema n. 29, commercio, solteiro, 
com domicilio-eleitoral no districto municipal de 
Meyer. .(Qualificação requerida, n. 9.475, sexta 
zona.) 

1.050. Ernesto Braga (Í .050) , filho de Felix Braga é ãh 
Maria Jjosé Paschoa, naseido a 22 de janeiro de 
1898, no Districto Federal, residente á rua Ar-
chias Cordeiro n. 163, commercio, casado, com" 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 10.509, se-» 
tima zona.) 

Tharcilio Norat (1.051), filho de Manoel Norat e da' 
Carmen Ortiz Norat, nascido a 24 de dezembro de 
1904, no Districto Federal, residente á rua Dou-* 
tor Leal n . 46, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Inhaúma.* 
(Qualificação requerida, n. 119, 7 a zona . ( i 

Laurindo Lino Telles da Silva (1.052), filho de Ma-
, noel Telles da Silva e de Elisa Guimarães L. T« 

da Silva, nascid6 a 20 de julho de 1903, no Dis
tricto Federal, residente á rua Cardoso.n . 24, 
empregado publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Inhaúma. (Qua
lificação requerida, n . 10.871, 7 a zona.) 

f .053. Arthur José Loureiro (1.053), filho de Arthur José 
da Cruz Loureiro e de Perpetua Bastos Loureiro, 
nascido a 13 de maio de 1896, em Bemposta, Es-< 

' lado do Rio de Janeiro, residente á rua I n. II, 
Penha, commereio, casado, eom domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n . 5.490, 9 a zona.) 

1.054. Henrique Motta (1.054), filho de Orestes Francisco 
da Motta e de Mercedes Lemos da Motta, naseido 
a, 7 de agosto de 1907, no Districto Federal, r es i 
dente á rua Silva Rego n. 39, empregado publ i 
co, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, 
n . 10.220, 6 a zona.) 

1.055, Lydio de Paula Araújo (1.055), filho de Francisco dé 
Paula Araújo e de Maria Euírozina de Araújo, 
nascido a 7 de janeiro de 1903, em S. Gonçalo, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Getu-
lio n. 163, commercio, easado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 10.851, 7 a zona.) 

José Joaquim Pires (1.056), filho de Maria de Pureza 
Antunes, nascido a 26 de dezembro de 1876, em 
Vizeu, Portugai, residente á rua Carolina San
tos n . 215, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. .(Qualifi
cação requerida, n . 518, 1 1 a zona. 

Lindouro Tinoco Pinto (1.057), filho de Gastão Gar» 
cia Pinto e de Enedina D. Horta Pinto, nascido 
a 22 de outubro de 1908, no Estado do Rio de Ja
neiro, residente á rua Frei Caneca n . 115, 2 o , mo
torista, solteiro, com domicilio eleitoral no d is 
tricto municipal de Meyer.. (Qualificação reque
rida, n . 5.997, 4 a zona.) 

1.058. Neredim Medeiros (1.058), filho de João da Costa Me
deiros e de Izabel Maria de Medeiros, nascido a 15 
de março de 1889, em Valença, Estado do Rio dô 
Janeiro, residente á rua da Constituição n . 47, 
escrevente de. cartório, solteiro, com domicilio. 

1.056. 

1.057, 
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eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 2.147, I a zona.) 

1.059. Syrene Martins Guedes (1.059), filha de Carlos da 
Costa e Silva-e de Maria Martins da Silva, nascido 
a 8 de outubro de 1908, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Lucidio Lago n . 85, domestica, ca
sada, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 676, 
1 1 a zona.) 

Leonel Coelho de Mello (1.060), filho de João Coelho 
de Mello e de Maria Coelho de Mello., nascido a 

' 7 - d e abril de 1901, no Districto Federal, residente 
á rua Cachamby n . 24, operário, casado, corn do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 

í . 0 6 0 . 

(Qualificação requerida, n . 10.t 7 a zona.) 
1.061. Joaquim Soares (1.061), filho de Misinúano soa

res e de Germana Soares, naseido a 20 de abril 
de 1907, no Districto Federal, residente á avenida 
Automóvel Club n. 128, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida, n. 118, 1 1 a 

zona.) 
1.062. antonio Aurino dos Santos"(1.002), filho de João Mi

guel Pinto dos Santos e de Francisca Julia dos 
Santos, nascido a 4 de junho de 1900, no Estado 
da Parahyba do Norte, residente á rua Lopes da 
Cruz n. 177, commercio, casado, com v domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n. 11.160, 6 a zona.) 

1.063. Francine Ribeiro de Freitas (1.063), filha de Eva
risto Alves da Silva Ribeiro e de Francisca Mas-
sena da S. Ribeiro, nascida a 29 de janeiro de 
1894, em Macahó, Estado do Rio.de Janeiro, resi
dente á" rua Dias da Cruz n. 406, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 323, 1 1 a zona.) 

-1 .064. Dolly Ribeiro Rosa (1.064), filha de Evaristo Alves 
da Silva Ribeiro e de Francisca Massena da S. 
Ribeiro, nascida a 18 de novembro de 1903, cm 
Conceição dc Macabú, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Bueno de Paiva n . 11, pharma-
eeutica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n. 334, 1 1 a zona.) « 

1.005. Irene Gonçalves Fontes (1.065), filha de José Fur ta
do Fontes e de Adelia Gonçalves Fontes, nascida 
a 25 de maio de 1897, no Distrieto Federal, resi
dente á rua Carolina Meyer n . 52, domestica, ca
sada, com domicilio eleitora) no districto muni
cipal'de Meyer. (Qualificação requerida, n. 10.298. 

i 7 a zona.) . 
1.006. Maria de Lourdes Dezouzart (1.066), filha' de Levy 

Christiano. Dezouzart e de Anna Peixoto de Mat
tos, nascido a 25 de outubro de 1910, no Districto 
Federal, residente á rua Dias da Cruz n. 467, do
mestica, solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 372, 1 1 a zona.) . 

1,067.- Gaspárina de Hall Pires (1.067), filha de Viriato 
Duarte Hail e de Maria Amélia Hall, nascida a 9 
de fevereiro de 1893, em Itaquy, Estado do Rio 
Grande do Sul, residente á rua Anna Barbosa nu
mero 35, professora primaria, viuva, com domi
eilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 404, 1 1 a zona.) 

1.068. Haydée Fernandes Machado (1.068), filha de Arthur. 
Augusto Fernandes e -de Clara Maria Fernandes, 
nascida a 13 de junho de 1898, no Districto F e 
deral, residente á rua Affonso A r i n o s n . 18, do
mestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 360, 11» zona.) 

1.069. Álvaro Pedreira do Couto Ferraz (1.069), filho de 
Manoel Pedreira do Couto Ferraz e de Emilia Ca
rolina Pedreira, nascido a 17 de fevereiro de 

. 1867, em S. Gonçaio de Campos, Estado da Bahia, 
residente á rua Pedro de Carvalho n . 67, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação requeri
da, n . 395, 1 1 a zona.) 

1.070., João Pereira Barbosa (1.070), filho de Anthero Pe
reira e de Etelvina da Conceição, nascido a 27 de 
março de 1ÍH0, em Vassouras, Estado do Rio do 
Janeiro, residente á rua Dr. Leal n . 91, com-

.. mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis t r i 
cto municipal de Meyer. (Qualificação requeri
da, n . 402, 1 1 a zona.) i 

1.071. Álvaro de Amorim Sartorc (.1.071), filho de Ângelo 
Cornelio Sartore c de Hosa Maria do A. Sartore, 
nascido a 9 de maio de 1887, no Districto Federal, 
resioenie á rua Anna Leonidia n . 153, commer
eio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu-< 
mero 380, 1 1 a zona.) 

1.072 Joaquim Feliciano de Bulhões (1.072), filho de F r u -
ctuoso Antônio Fernandes- c de Francisca Rosa 
de Bulhões, nascido a 9 de junho de 1911, em São 
Paulo, Estado do Rio de Janeiro, residente á ave
nida Amaro Cavalcanti n . 33, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 338, 
1 1 a zona.) 

1.073. Dionisia Vidal Fernandes (1.073), filha de João Mar
ques Vidal e de Andreza Maria Vidal, nascida a 
8 de junho de 1898, no Districto Federal, res i - -
dente á rua Manocla Barbosa n. 32, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no dislricto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu 
mero 10.509, 6 a zona.) 

1.074. Violeta.Dias (1.074), filha de Manoel João Dias J ú 
nior e de Albertina de Araújo Dias, nascida a 5 
de setembro de 1907, no Districto Federal, resi
dente á rua Paraguay n . 38, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, B . E . 34, nu
mero 8.356, 6 a zona.) 

1.075. Sylvio de Castro Accioly (1.075), filho dc Arthur 
Napoleão de Castro Accioly e de Celina de Castro 
Accioly, nascido a 10 de agosto de 1907, no Dis
tricto Federal, residente á rua Cascmiro de Abreu 
n . 126, commercio, casado, com domicilio elei
toral no dislricto municipal dc Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 9!831, 7 a zona.) 

1.076: Oswaldo do Nascimento Costa (1.076), filho de Au
gusto Rodrigues Gosta e de' Maria do Rosário da 
S. Costa, nascido a 25 de novembro de 1898, no 
Districto Federal, residente á rua Gonçalves n. 4, 
guarda-livros, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, n . 7.139, 2 a zona.) . 

1.077. Américo Teixeira de Andrade (1.077), filho de An
tônio Augusto Teixeira do Andrade e de Florin-
da Teixeira de Andrade, nascido a 31 de dezembro 
de 1910, no Districto Federal, residente á rua São 
Gabriel n . 28, commercio .solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 644, 1 1 a zona.) 

1.078. Gilberto José Moreira (1.078), filho de Carlos José 
Moreira Barboza e de Gabriela Moreira, nascido 
a 25 de fevereiro de 1889, nó Districto Federal, 
residente á rua Maria Antonía n. 244, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no. districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 406, 1 1 a zona.) 

1.079. Roberto Lomba (1.079), filho de Alipio Guedes 
Lomba e de Laura Gracelina da Cunha, nascido a 
21 de abril de 1910, no Districto Federal, resi
dente á rua D. Clara n. 168, casa 7, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação cx-officio, n. 06, 
I a zona.) 

1.080. Manoel Antônio (1.080), filho de Miguel Antônio e 
de Guilhêrmina dc Jesus,» nascido a 25 de março 
de 1912, no Districto Federal, residente a rua 
Guatemala n. 529, commereio, solteiro, com do-

' micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida n. 355, 12 a zona.) 

1.081. Carlos Ferreira de-Omena (1.081), filho de José Fer
reira de Omena e de Rosa Lopes Ferreira, nas
cido a 18 de março de 1892, em Muricy; Estado 
ie Alagoas, residente â rua Bernardino de Cam
pos n. 103, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 10.800, 7 a zona.) iif- > 

1.082. Esmeralda Martins Lopes (1.082), filha de João Go
mes Lopes e de Julia Martins Lopes, nascida a 
6 de maio de 1911, no Distrieto Federal, residente 
á rua Barão de Iguatemy n. 98, commercio, sol-
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teira, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, B . E . 5S, 
n . , 7.541, 5 a zona.) 

1.083y Durcelino Alves dc Abreu (1.083), filho de Antônio 
ol- ' Alves de Abreu e de Durvalina Martins Alves de 
<'->' Abreu, nascido a 14 de fevereiro de 1915, no Dis-
<b. tricto Federal, residente á rua SanfAnna n. 121, 
~ ' ! ' operário, solteiro,'com domicilio eleitoral no dis 

• tricto municipal de Meyer. . (Qualificação èx-of--
ficio, B . E . 67, n . 847, 7 a zona.) 

1.084. Roberto Pinto de Lacerda (1.084), filho de Antônio. 
Rodrigues Lacerda e do Maria Pinto dos Santos 
Lacerda, n a s c i d o s 20 de abril de 1900, no Dis
tricto Federal, residente, á rua Cesarea n. 58, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral , no 
districto municipal dc Meyer. (Qualificação r e 
querida, n . 3.351, 7 a zona.) 

,1.085, Aryberto Paradis Barreto (1.085), filho dc .José 
Raymundo Barreto e de Aurora Martinez Garcia, 
nascido a 12 de março de 1910, no Districto Fe
deral, residente á rua Haddock Lobo n. 319, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distr i
cto municipal de Mever. (Qualificação requerida, 
B . E . 60, n. 6.653, 4 a zona.) 

1.086. Juvenal da Costa Figueiredo <1.086), filho de Ma
noel Gomes da Gosta Figueiredo e de Izaura Viei
ra Carvalhaes Figueiredo, nascido a 9 c'e abril de 
' "14, no Districto Federal," residente á rua F i 
gueiredo- n . 23, commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipãlde Meyer. (Nu
mero 10.607, 7 a zona.) 

1.087. Alberto Laranjeira (1.087), filho de Adelina Christi-
na de Sá; nascido a 12 de abril de 1905, no Dis
tricto Federal, residente á. rua Seis n . 26, Villa 
Ema, operário, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Mever. (B .E . 60, n. 7.282, 
8» zona.) 

4.088. Onofre Ribeiro da Fonseca (1.088), filho de Octa-
viano Ribeiro da Fonseca e de Idalina Jovita da 
Silva, nascido a 12 de junho de 1890, no Districto 
Federal, residente á rua Teixeira Bastos n . 14, 
sargento do Corpo de Bombeiros, casado, com do-
mic.ho eleitoral no districto municipal de Inhaú
ma. (Qualificação ex-officio, B . E . 60, n. 27, 7 a 

zona.) 
- d .089 Raul .Pereira dá Silva (1.089), filho de Manoel Pe

reira da Silva e de Anna Rita. da Silva, nascido a 
-í- 5 de março de 1895, no Districto Federal, resi-
-r - dente á rua Dr. Sá Freire n. 89, negociante, ca-
o> sado, com domicilio eleitoral no districto muni-
Ü I - . . cipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 4.049, 

5 a zona.) 
1.090, Antônio Gonçalves de .Campos (1.090), filho do Ade

lino Gonçalves de Campos e de-Marcolina Rosa de 
Campos, nascido a 1 do abril de 1893, no Districto 

• • , Federal, residente á rua Conselheiro Ferraz nu-
• mero 122, negociante, casado, com domicilio -elei

toral no districto: municipal de Meyer, (Qualifi
cação requerida, n . 620. 1 I a zona.) 

1.091-., Sylvio Coutinho (1.091), filho de Henriqueta Leonor 
Silveira de Souza, nascido a 23 "de junho de 1912, 
nn Districto Federal, nascido a 23 de junho de 
1912, no Districto Federal, residente á.rua Figuei
redo n. 48, commercio, casado,, com domicilio 
eleitoral no districto, municipal :de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 10.104, 7 a zona. 1 

1.092, Sylvio Pereira de Araújo (1.092), filho do Olivia 
Pereira de Araújo, nascido a 7 de'outubro de 1906, 
no Districto Federal, residente á rua José Boni
fácio n. 89, commercio, solteiro, corn.-donvcilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 10.174, 7 a zona.) 

1.093, Augusto de Oliveira Guimarães (1.093), filho, de 
Tertuliano de Oliveira Guimarães e de Bernar-
riina dc Oliveira Guimarães, n^c ido a ?i de abril 
de 1898, em Vassouras. Estado do Rio de Janeiro, 
"residente á rua Engenho de Dentro, n . 263, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação requeri-

<<- da, B . E . 69, n . 449. 11* zona.) 
l r tWi. Alencar de Oliveira Albuquerque (1,094). filho de 

.Manoel Pompeu Albuquerque e do M;. >a de Oli
v e i r a Albuquerque naseido a 6 rio outubro' de 

1900, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, 

residente á rua Silva Xavier n . 212,'commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto "mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 10.562, 7 a zona.) " 

1.095. Ermelinda-Ramos Souto (1.095), filha de.Alfredo-Ra
mos Souto e de Emiliana Ramos Souto, nascida a 
14 de abril de 1894, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Bernardo n. 89,.casa 1, domes
tica, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, Bo
letim Eleitoral 63, n . 11.781, 7 a zona.) 

1.096. Sebastião Pereira-Torres (1.096), filho de João Luiz 
Pereira Torres, e de Izabel Silva Torres, nascido a 
25 de agosto de 1903, em Duas Barras, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Dr . Bulhões nu
mero 95, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n. 128, 1 1 a zona.) 

1.097. Manoel Theodoro Vianna (1.097), filho de Theodoro 
Vianna da Silva e de Marta Maria da Conceição, 
nascido a i l . d e ,'ulho de 1900, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente á praça do Gado n. 48, San
ta Cruz, empregado publico, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 5.542, 9 a zona.) 

1.098. Waldemar da Silva Mesquita. (1.098), filho de José 
da Silva Mesquita e de Petronilha do Carmo Mes
quita, nascido a 16 de. junho de 1900, no Districto 
Federal, residente á rua Engenho de Dentro n. 65, 
funccionario publico, viuvo, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 4.959, 6 a zona.) 

1.099. Antônio Leite de Sá (1.099), filho de Francisco José 
. Leite de Sá e de Maria Firmina de Oliveira, nas

cido a 4. de maio de 1883, em Portugal, residente 
á rua Mem de Sá n . 12, proprietário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal* do 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 7.649, 2 a 

zona.) 
1.100. Jesuino Fernandes Cabral (1.100), filho de Manoel 

Pedro Cabral e de Custodia Fernandes Cabral, nas
cido a 27 de setembro do 1903, no Districto F e 
deral, residente á rua Camarista Meyer n . 113, 
commercio, casado,, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, n . 4.625, 6 a zona.) 

1.101. Maria Etelvina Clerc da Silveira (1.101), filha de 
Arthur Gonçalves Clerc e de Camila Azevedo 
Clerc, nascida a 23. de junho de 1890. no Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua da Alfândega 
n. 295. sobrado, commercio, casada, com domici
lio eleitoral no^ districto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 66, n. 797, I a 

zona.) 
1.102. Célia Borges da Cunha Ayala (1.102), filha de Vi-

taiino da Cunha Ayala e de Emilia Borges Ayala, 
nascida a 14 de agosto de 1912, em Cataguazes, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua Barbo
sa da Silva n . 79, funccionaria municipal, soltei
ra, com domicilio e le i tora lno districto municipal 
de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 69, I a 

zona.) 
1.103. Aloizo Silva- (1.103), filho de Eugênio Rodrigues 

Silva e de Maria Olindina Silva,'nascido a 15 de 
• março .de 1911, em Goyana, Estado de Pernam

buco, residente .á r.ua Dr. Leal; n. f 74, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nume
ro 11.801, 6" zona.) 

1.104. Aurelia Azevedo dós Santos (1.104), filha do Car
los Azevedo dos Santos e de Joaquina Jesus An
ciães dos" Santos, nascida a 21 de outubro de 1912, 
no Districto Federal,.residente á rua do Alto nu
mero 49, commercio, solteira, com-domicilio elei
toral no districto municipal dê -Meyer. (Qualifi
cação requerida n . 390, décima primeira zona.) 

1.105. Irlandcf da Silva (1,105), filho de: José da Silva e de 
Eugenia dos Reis da Silva, nascido a 20 de marco 

- de 1905, no Districto Federal, "residente á rua 
Pernambuco n. 158, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 8.822, 11" zona.) 

1.106. José Mario Lamarca (1.106), filho de Antônio Lamar-
ca c- de Lydia Helena Lamarca. nascido a 16 de 

http://il.de


3766 Quarta-feira 19 BOLETIM ELEITOR AE Setembro dé 1934 

á.123. 

julho de 1911, no Districto Federal, residente â 
rua Venaneio Ribeiro n . 24, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de á.119, 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 373, 11 a zona.) 

1.107. João Pauüno (1.107), filho de Constantino José Pau-
lino e de Idalina Pinto Pauüno, nascido a 7 de 
setembro de 1905, em Valença, Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Engenho* de Dentro nu
mero 63, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica- .1-120. 
ção ex-officio, B. E . 67, n . 814, 7 a zona.) 

1.108. Azamor Goulart de Oliveira (1.108), filho de Ma
nuel Goulart de Oliveira e de Anna Veiga Goulart 
nascido a 1 de março de 1898, no Districto F e 
deral, residente á rua José Bonifácio n. 162, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, .1.121. 
n . 10.589, 7 a zona.) 

i .109. Carmen Nobrega (1.109), filha de Alzira Francisca 
de. Oliveira, nascida a 24 de junho de 1905, no Dis
tricto Federal, residente á rua Borja Reis n . 291, 
enfermeira, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação re - J.12.2. 
querida, n . 364, 12a zona.) 

1.110. Manuel José Espenchitt (1.110), filho de José Luiz 
Espenchitt e de Luiza de Moraes Espenchitt, nas
cido a 15 de julho de 1900, em Petropolis, Estado 
do Rio de Janeiro, residente â rua Regina Vidal 
n . 322, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no-districto municipal de Meyer. (Qualifica-

. ção ex-officio, B / E . 66, n. 407 I a zona.) 
1.111. Rosiel de Carvalho (1.111), filho de Manuel Luiz 

Affonso e de Capitolina Figueiredo'.de Carvalho, 
nascido a 22. de março de 1905, no Districto Fe 
deral, residente á rua Paraguay n. 180, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . 
E . 66. n . 448, I a zona.) 1.124. 

1.112. Margarida Telles "Pereira (1.112), filha de Augusto 
' Henrique Telles e de Adelina Pamplona Telles, 

cida a 6 de julho de 1886, no Districto Federal, 
residente á rua José Bonifácio n . 79, funccionaria 
municipal, viuva, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, 
n. 26.478, 11 a zona.) 

.1,113. Affonso Adrião Magalhães (1.113), filho de Manuel 
Caetano. Magalhães e de Maria Joaquina Pereira 
Magalhães, nascido a 1 de março de 1891, no Es
tado da Bahia, residente á Estrada Nova da Pa-
vuna n. 338, casa L, commercio, viuvo, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 

- (Qulaificação requerida, n . 365, 12a zona.) 
; i . H 4 . Ary Marques-de Sousa (1.114), filho de Antônio Oli

veira Sousa e de Lidia Marques de Sousa, nascido 
a 17 de novembro de 1915, no Districto Federal, 
residente á rua Meyer n . 37, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 597, 11 a zona.) 

í . l l õ r Antônio Ribeiro Borges (1.115), filho de Urbana 
Maria Borges, nascido, a 14 de fevereiro de 1906, 
em Affonso Penna, Estado da Bahia, residente á 
rua Anna Nery n . 210, casa 1, açougueiro, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B. E. 66, "" 
n , 367, I a zona.) 

. a . I I D . Alberto. Pereira (1.116), filho de Antônio José Perei- 4 , 128 . 
ra e de Carmen Barros Pereira, nascido a 16 de 
julho de 1911, no Districto Federal, residente á 
rua José Bonifácio n. 183, commercio, solteiro, 
com- domicilio eleitoral no distrieto municipal de . . 
Meyer .(Qualificação requerida, n . 10.600, sé
tima zona.) " 

J . Ü 7 . Maria de-Almeida Garcia - (1.117), filha de José de 1.129, 
Almeida Garcia e d e Anna Maria de Almeida Gar
cia, nascida a 5 de setembro de 1903, no Districto 
Federal, residente á rua Capitão Sampaio n . 12, 
casa 11, operaria, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 

- requerida, n . 8.808, 7 a zona.) 
'1.118, Álvaro Araújo Silva (1.118), filho de Antônio Oli- £.130. 

veira Silva e de Maria do Carmo Araújo Silva, 
nascido a 23 de março de 1904, no Districto F e 
deral, residente á rua José Domingues n . 30, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no disl-ri-

1.12b. 

1.12o. 

1.1.27. 

cto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
B . E . 67, n . 294, 11 a zona.) 

Olavo Assumpção (1.119), filho de Anuindo Assum
pção e de Rita Lyrio de Assumpção, nascida a 8 
de outubro de 1908, no Districto Federal, resi
dente á rua General Belforcl n . 95, Rocha, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitora! no distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 11.802, 6° zona.) 

Mirtharistides Leite (1.120), filho de Casemiro Car
los Leite e de Olivia Lúcia .Forain, nascido a 20 
de julho de 1912, no Districto Federal, residente 
á rua Magalhães n. 293, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 8.785, sexta 
zona.) 

Alcides Dutra da Silveira (1.121), filho de Jovlnu 
de Oliveira, nascido a 4 de agosto de 1910, em 
Mendes, Estado do.Rio de Janeiro, residente á rua' 
Anna Leonidia n . 124, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto' municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 337, 11" zona.) 

Benedicto Martins Agra (1.122), filho de Mauuel 
Martins Agra e de Olympia Dutra Moreira Agra, 
nascido a 5 de novembro de 1895, no Districto 
Federal, residente á rua Almeida Nogueira n . !9, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no dis- < 
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 10.500, 7 a zona.) 

Alexandre Ferreira, de Araújo (1.123), filho de 
Joaquim Ferreira de.Araújo e de Idalina Ferreira 

• de Araújo, nascido a 17 de.fevereiro de 1902, no 
Estado de Minas Geraes, residente á rua Christo
vão Colombo n. 24, operário, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Meyer.. 
(Qualificação requerida, B. E . 44, n. 8.938,'sexla 
zona.-) 

Humberto Marqties de Carvalho Oliveira (1.124;, 
filho de Gastão Marques Carvalho Oliveira e de 
Olivia Cotta Oliveira, nascido a 16 de abril de 
1908, no Districto Federal, residente á rua Vianna 
Drummond n. 55, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, B . E . 61, n . 10.740, 
6 a zona.) 

Albino da Costa Pinto Filho (1.125), filho de Albi
no da Costa Pinto e de Guilhêrmina dos Santos 
Pinto, nascido a 27 de março de 1911, no Distri
cto Federal, residente á rua Isolina n . 18, eom
mercio, casado, com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, 
n . 11.526, 6 a zona.) 

Álvaro Pereira da Silva (1.126), filho de Anna da 
Silva, nascido a 26 de agosto de 1890, em Portu
gal, naturalizado, residente á rua da Estação n. 3, 
com domicilio eleitoral no districto municipal âo 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 592, 11 a zona.) 

Argemiro Ribeiro Bastos (1.127), filho de Adolpho 
Ribeiro Bastos e de Cenira da Silva Bastos, nas-

' cido a 4 de abril de 1908, no Districto Federal, 
residente-á rua Tangará n. 76, Bomsuccesso^sar
gento do Corpo de Bombeiros, Casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 66, n . 91, décima 

- primeira zona.) s 

Antônio Alves da Costa Filho, (1.128), filho de An
tônio Alves, da Costa e de Amélia da Costa Alves, 
nascido a .16 de fevereiro de 1912, no Distrieto 
Federal, residente á . rua Pernambuco n . 97, eom-

. . mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 11.614, 6 a zona.) 

Palmyra Balthazar de Oliveira (1.129), filha de 
. José Cardoso Balthazar e de Maria dos Santos 

Balthazar, nascida a 12 dé janeiro de 1908, no Dis
tricto . Federai, residente á rua Borja Reis n. 55, 
domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 611, 11 a zona.) 

Christiano Ribeiro Sobral (1.130), filho de Manoel 
Ribeiro Sobral e de Anna Maria dos Santos, nas
cido a 31 de outubro de 1882, no Districto F e 
deral, residente á rua Noemia Nunes n. 66, pesca
dor, casado, com domicilio eleitoral no districto 
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munieipal de Meyer. (Qualificação requerida. I T " 
mero'3.082, 7a- zona;) 

Edmundo Miranda (1,131), filho de José Ribeiro de 
Miranda e de Sylvana de Miranda, nascido a*6 de 
julho de 1900, no Districto Federal, residente à 

. rua Cachamby n. 20, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de-inhaúma. 
(Qualificação requerida, n. 10.954, 6" zona.) 

Arnaldo Roberto dos Santos (1.132), filho de Antô
nio Joaquim dos Santos e de Paulina Josephina 
Christo. nascido a 21 de abril de 1897, em Petro
polis, Estado do Rio de Janeiro, residente, á Ave
nida Suburbana n. 2.715, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida, B. E , 50, nu
mero 9.596, 7" zona.) 

Jannuario José Braga (1.133), filho de Sebasliana 
Braga, nascido a 10 de julho de 1884, no Districto 
Federal, residente á rua Garcia Redondo n . 40, 
motorista, solteiro.- com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n. 670, 11 a zona.) 

Luiz Coutinho (.1.134), filho de Rufino José Alves 
Coutinho e dç Henriqueta Alves Coutinho, nascido 
a 21 de dezembro de 1885, em Bemposta, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Arthur Mene
zes n. 52, casa 9, commercio, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B. E . 66, n . 442, pr i 
meira zona.) . 

Emilia Fiúza da Cunha Lobo (1.135), filha de Antônio 
• Augusto Fiúza da Cunha e de Adelina Fiuzá da 

Cunha, nascida a 14 de outubro de 1891, no Dis
trieto Federal, residente á rua Ramiro Magalhães 
t i . 75. empregada'publica, viuva, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 350, 11 a zona.) 

Mf>rio Querino Isidro (1.T36), filho de Querino fsidro 
e de Coleta Victoria, nascido a 24, de maio dè 1903, 
em Parahyba do Sul, Estado do Rio de Janeiro, 

' residente á rua Viuva Cláudio n. 23, operário, 
casado, com domicilio cleitorakno districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B. E. 67, 
n . 891, 7 a zona.) 

. José Cândido de-Almeida (1.137), filho de Cândido 
dos Santos Almeida e de Antonia Maria de Jesus, 
naseido a -16 de dezembro de 1886, em Salinas, 
Estado-de Minas Geraes. residente á rua Engenho 
de Dentro n. 114. empregado municipal, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 328, décima 
primeira zona.) 

. Militino Cesario Rosa (1.138), filho de-Sergio Cesarío 
Rosa e de Maria José da. Conceição, nascido a 21 
de agosto de 1900, em São Paulo de Muriahé. Es
tado de Minas Geraes, residente á rua Bueno do 
Paiva n . 11, pharmaceutico, casado, com domicilio, 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 387, 11 a zona.) 

. Jayme Guimarães (1.139), filho de Matheus da Silva 
Guimarães e de Alice Duram Guimarães, nascido 
a 2 de março de 1897, rio Districto Federal, resi
dente â rua Engenho, de Dentro n . 112, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral -no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 'nu
mero 9.233, 6 a zona.) 

.. Manuel Cardoso Corrêa (1.140), filho de João Car
doso Corrêa e de Thereza da Silva Pereira, nas
cido a 13 de março de 1895, no Districto Federal, 
residente á rua Dr. Bulhões n . 169, commercio,-
casado, com' domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação'requerida, n . 397, 
11 a zona.) * -<• 

. "Myrtharistides Simões dos Reis (1.141),, filho de 
Getulio Simões dos Reis e/de Adelaide Amélia de 
Almeida Reis, nascido a 2 de.novembro de 188S, 
em Aracaju', Estado dé'Sergipe," residente á rua 
Lins de Vaseoncellos n.. 288, professor, casado, 
com domieilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 626, décima 
primeira zona.) 

. Miguel Paulino (1.142), filho clc Alonso Pãulino e de 
Vlinervina Alves Pinheiro, nascido a 27 de dezem-
oro de 1908. no Districto Federal, residente â-rua 
Maranhão n. 171, operário, solteiro," com domici

lio eleitoral .no'districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 307, 11" zona.) 

1.143-, Jorge Guimarães (1.143), filho de Matheus da Silva 
Guimarães e de Alice Duran Guimarães, nascido 
a 19 de março cie 1899, ho Districto Federal, resi
dente á rua Engenho de Dentro n . 189, commer
cio, casado, com .domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 11.613, 6 a zona.) 

1.144-. Antônio Vieira de Sousa (1.144), filho de Júlio Viei
ra de Sousa e de Ignez de Jesus, nascido a 14 de 
fevereiro de 1892, em Portugal, (naturalizado), 
residente á rua Ramiro Magalhães n. 17, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, 
B. E. 67, n. 1.015, 7 a zona.) 

-1.145. João Mame (1.145), filho de Jorge Mame e de Elia 
Mame, nascido a 17 dc agosto de 1907, em Nicthe
roy, Estado do Rio de Janeiro, residente à rua 
Dr. Nierneyer n : 70, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 06, n . 450, pr i 
meira zona.) 

1.140. Jarba Freire de Carvalho (1.146), filho de José Can-
. dido de Carvalho e de Maria Freire de Carvalho, 

nascido a 11 de julho de 1911, em Macahé, Esta
do do .Rio de Janeiro, residente á rua Dias da 
Cruz n. 406, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 392, l l \ z o n a . ) 

1.147. João Baptista Sodré (1.147), filho de-Laudelino da 
Silva Sodré e de Rita Maria Soares, nascido a 25 
de março de 1902, em Campos, Estado do Rio dc 
Janeira, residente & rua Borges Monteiro n . 77,-
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação- reque
rida, n. 11.837-, 6 a zona.) 

1 .148. Orlando Braga Pauperio (1.148), 'filho de Luiz Mar
ques Pauperio e de Angelina Braga Pauperio, nas
cido a 17 de junho de 1902, no Districto Federal, 
residente â rua "Curupaity n. 185, Engenho de 
Dentro, commereio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, B . E. 50,- n . 9 . 6 9 4 . ) 

1.149. Waldemar Dias da Silva (1.149), filho de Bernar
do Dias da Silva e de Ignez Dias da Silva, nas
cido a 18 de setembro de 1904, no Districto F e 
deral,-residente á rua Venaneio Ribeiro n. 208, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 11.659, 6 a zona.) 

'1 ,150. D'ogenes da Silva Maia (1.150), filho de Isaias da 
Silva Maia e de Maria da Silva Maia, nascido a 
20 de julho de 1905, em Sacramento, Estado do 
Rio de Janeiro, .residente á rua Francisca Meyer 
n . 61. operário, casado, com domicilio eleitoral 
no distrieto municipal de ' Meyer. (Qualificação 
ex-officio. B. E . n . 67, n . 968, 7 a zona.) 

1.151. Alfredo Loureiro (1.151), filho de Antônio Loureiro 
e de Spazia Fernandes, nascido a 10 de fevereiro 
de 1912, no Districto Federal, residente á rua 
Engenho de Dentro n. 82, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação cx-officio, B . E . 67, n. 888, 
7 a zona.) 

. 1..Í52. João Ferreira (1.152), filho de Francisco Ferreira e 
de Adelina da Silva Ribeiro, nascido a 4 de junho 
de 1897, no Districto Federal, residente á rua 
Dionysio Fernandes n. 44, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 67, n. 897,, 
7 a zona.) -

v 1 . 1 5 3 . Alziro da Fonseca Martins (1.153), filho de-Ricar-
do da Fonseca Martins e de Alzira da Gama Mar
tins, nascido a 2 de janeiro de 1913, no Districto 
Federal, residente á rua da Abolição n. 119, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, 
B. E. 67, n . 870, 7 a zona.) , 

3.154. Sebastião Augusto Pereira (1.154), filho de Au
gusto Luiz Pereira e de Marcellina Maria das 
Dores, nascido a 14 de agosto de 1898, em Juiz de 
Fora, Estado de Minas Geraes, residente á Ave
nida Suburbana n. 2.058, operário, solteiro, ,com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
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Meyer. (Qualificação requerida, u . 11.780, sé
tima zona.) 

1.155. Bento cie Azevedo Machado (1.155}, filho de Antô
nio Muniz Machado e de Maria Magdalena Ma
chado, nascido a 8 de setembro cte 1888, no Dis
tricto Federal,- residente ã m a Torres Homem 
n . 239, casa II, sargento do Corpo de Bombei-

' ros, 'casado, com- domicilio eleitoral no districto 
munieipal de Inhaúma. (Qualificação ex-offieio 
B . E . 66, n . 45, 7 a zona.) 

1.156. Hereulano da Costa Nogueira (1.156), filho de 
Fi'ederico da Costa Nogueira e de Ecnieliuda 'Ro
mano Nogueira, nascido a 3 de outubro cie 1911, 
no Distrieto Federal,, residente á rua Engenho de 
Dentro n. 59, sargento do Corpo de Bombeiros, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Inhaúma.- (Qualificação cx-officio, 
B . E . 66, n . 104, 7 a zona.) ' 

1.157. Julieta Feliciana da Silva Chaves J i . 157), filha dc 
Demetrto .Antônio da Silva e de Alexandrina Ma
ria da Silva, nascida a 25 de junho de 1898, iio 
Districto Federal, residente- â rua Ferreira de 
Andrade- n . 43,-'.domestica, easada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, 1 1 A z o n a . ) 

Í . Í S 8 . Ataliba Manoel de Carvalho (1.158), filho de Antô
nio Manoel de Carvalho e de Carolina Emilia de 
Carvalho, nascido a 14 tfe outubro de 1890, em 
Boa Esperança, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente ã rua Ama! ia n . 175, empregado publico, 
casado, com domicilio eleitoral no. districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 10.484. 7 a zona.) . 

1.Í59. Antônio Guedes de Almeida Júnior (1.159), filho de. 
Antônio Guedes de Almeida e de Christina Gue
des de Almeida, nascido a. 8 de março de 1895, 
no Districto. Federal, residente á rua Engenho de 
Dentro n. 188, easa 5, com domicilio' eleitoral 
n o ; distrieto municipal de Meyer. (Qualificação 
ex-officio. B.. E. 67. n . 903.. 7 a. zona.) 

1.166. Antônio Soares Nogueira (1.160), filho de Manoel 
Soares da Costa e de Clementina Maria, nascido 
a 20 cie março de 1888, em Portugal, residente 
à rua Rítmiro Magalhães n . 17» operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação• -.ex-officio, B . E. 67, nu
mero 1.014, 7 a zona.) 

1.161. Álvaro Borges Leitão ( i .161) , filho de Pedro Borges 
Leitão e de Isaura Jacobina Leitão, nascido a 26 
de novembro de IÔ10, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Caehamby- n. 204, jornalista, casa
do, com domicilio eleitoral no disitrícto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, nume
ro 615, '11 a zona.) 

1.562. Emilia "Vianna Ribas (.1.162), filha de Augusto An
tônio Vianna e de Emilia de Souza Vianna, nasci
da a 19 de setembro de 1897, no Districto Fe
deral, residente á avenida Amaro Cavalcanti nu
mero 51, domestica, casada, eom domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 315, 11 a-zona..) • 

1.Í63. Cybele' Heloísa de Barros Contada (1.163), filha 
de José Luiz, de" Barros e de Albertina da Luz Car
neiro de Barros, nascida a 8 de janeiro de 1897, • 
no Districto Federal, residente â rua Marechal 
Bittencourt n. 105, professora primaria, casada, 
eom domicilio' eleitoral no distrieto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B. E. 9, nu
mero 25.046, 1 1 a zona.) 

1.16-1., Coerna Veiga Florambel (1.164), filha do Dr., João. 
Fernandes Veiga e de Lourença Virginia de Car
valho Veiga, nascida a 13 de abril de 1901, no 

'Estado do Amazonas, residente á avenida Amaro 
Cavalcanti n . 54, domestiea, easada, com domi
eilio eleitoral no districto municipal de Meyer. • 

" fQualificação requerida, n. 385, í í a zona.) 
1.16o, Vicente Rodrigues da Silva (1.165), filho de Fran

cisco-ftodrigu.es-da-Silva e de Maria-Angélica. Ro
drigues da Silva, nascido a 18 de outubro dè?1903, 
no Estado de Minas Geraes, residente á rua Leo
poldina n . 77. com domieilio eleitoral no districto -
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 7.228, i i & zona.) . 

l.lbb, Aleias Martins de Athayde (1.166;, filho de Gaston 
Sarahyfta de Athayde; e de Theoniiha de Souza 
Martins .Athayde, nascido a 22 "de março de j râ t? , 

. na Districto Federal, residente à rua Magalhães 
Couto ir. 153, estudante de medicina, solteiro, 
cum'domicilio eleitoral no dislricto municipal de 
Meyer, (Qualificação requerida, n 214, 1 1 a 

zona.) 
Í . Í 6 7 . Guilherme. Gastão Tardan (1.167), filho de Ernesto 

Tardan e de Anna Lacompe, nascido a 4 d e ' o u 
tubro de 1887, no Districto Federal, residente á 
rua Angelica.n. 111, motorista, sotteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 10.609, n a zona.) 

1.168. Antônio. Cardoso Júnior (1.168), filho de Antônio 
Cardoso Dias e de Maria das Neves Dias, nascido 
a 6 de julho de 1893, no Estado de Minas Ge
raes, residente â rua Engenho da Rainha n . 8, 
eommercio, casado,. com domicilio eleitoral s nó 
districto municipal de- Meyer. (Qualificação r e 
querida, n . 10.622, 1 1 a zona.) 

1.169. José Gomes Balbeta (1.169), filho cie Geraldino Go
mes Balbeta e de Iria Ferreira Pinto, nascido a 
17 cte setembro de 1903, no Estado do Rio de 
Janeiro, residente á rua Oito de Setembro nume
ro n. 40, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no disíricto municipal de Meyer. (Qualificação 
ex-offieio, B . E . 67, n . 89.2. 1 1 a zona.) 

1.170. Manoel Vieira Jagues (1.170),. filho de Baptista 
Vieira Jagues e de Li bania Vieira Jagues, nasci
do a 2 de dezembro de 1906, no Districto Fe 
derai, residente á rua Pianby o. 479, commer
cio,. solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, 
B E . 66, n . 370, l t a zona.) 

1.171. Gnmercinda Sucini Veiga (1..171). filho de Francisco 
' " 'Sucuri e de Maria Martins Sucini, nascido a 29 de 

setembro de 1904, no Districto Federal, residente 
a avenida Amaro Cavalcanti n . 51, domestica, 
viuva, com domicilio eleitoral no districto muni-

, cipal de Meyer. (Qualificação requerida, nume
ro 382, 1 I a zona.) 

1.172 Manoel Ferreira (1.172), filbo de Antônio Joaquim 
Ferreira Júnior e cte Áitrora de Andrade Ferreira, 
nascido a 8 de junho de 18*,15, no Districto Fe
deral, residente á rua Piauh-y o. 25, commercio,' 
casado, com domicilio eleitora! no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 642, 
1 t a zona.) 

1.173. Virginia SanfAnna Azeredo Silva (1.173), filha de 
Albino de SanfAnna Rosa- Júnior e de Orminda 
de -Barros Rosa, nascida a 21 de agosto- de 1905, 
no Districto Federal, residente à avenida Amaro 
Cavalcanti n . 51, domestica, casada, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 316, 1 1 a zona.) 

Justina Eutalia da Fonseca Castro (1.174). filha 
dc Pedro Deocleciano da Fonseca e de Justina 
Eulalia da Fonseca, nascida a 1 de abril de 1891, 
no Districto Federal, residente á rua Francisca 
Meyer n. 78, empregada publica, casada, com do
micilio' eleitoral no districto municipal de Meyer. 

. (Qualificação requerida, n . 302, I a zona.) 
1.175. Laura Leal da Silva (1.175), filha de Leoncio Leal e 

de ígnacia Campos/ nascido a 3 de abril de 1901, 
no Districto Federal, residente á rua do Engenho 
de Dentro n . 190, domestiea, casada, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer, 
(Qualiíieação requerida, n . 362, I I a zona.) 

1.176. Enrico Mallieiros (1.176), filho de Antônio .Fernandes 
Malheiros e de Rosalina Teixeira Malbeiros. nasci
do a 5 de dezembro de 1892, no Districto Fe 
deral, residente á rua do Engenho de Dentro nu
mero 247, contador, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n. 400, l l a z o n a . ) . 

Euclydes de. Oliveira Martins (1.177), filho de Luiz 
José Martins e de Alice Martins, naseido a 29 de 
maio de 1914, no Districto Federal, resideníe^á 
rua• Carolina Meyer n." 35, marceneiro, solteiro, 
eom domicilio eleitoral"no districto-municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 079. 1 tf* 
zona,)' ' - ' 

1.174. 

1.177. 

http://-ftodrigu.es-
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.1.178. 

1.179, 

1.180, 

1.181, 

1.183, 

1.184 

1.185 

1.180, 

1.187 

1.388 

5 r 

1.189. 

Abigaif de Azevedo Brandão ' (1.17S), filha de Fran
cisco Caldas Brandão e de Izaura de Azevedo 
Brandão, nascida a 4 de dezembro de 1910, no 
Districto Federal, residente á rua Augusto Nunes 
n . 11, casa 2, domestica, solteira, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n. 11.125, 10 a zona.) 

José Baptista de Souza (1.179)} filho de João Baptista 
de Souza e de Josepha Maria de Souza, nascido a 
28 de abri) de 1900, no Estado da Parahyba do 
Norte, residente á avenida Suburbana n. 1.910, 
commercio, solteiro, com • domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, n . 8.684, 1 1 a zona.) 

Theotonio Francisco de Salles (1.180), filho de Ve
ríssimo Ribeiro de Salles e de Joanna Antonia 
Carolina, nascido a 15 de janeiro de 1901, em 
Quissaman, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua' Tenente Costa n. 185, commercio, easado," 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida^ B . E . 64, nume-

, ro 10.553, l l 3 zona.) 
Alcina .Freitas Burlamaqui (1.181), filha de José 

Mendes de Freitas e de Leonidia da Luz Freitas, 
nascida a 5 de novembro de 1902, no Districto 
Federa], residente á rua Piauhy n. 194, domesti
ea, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Inhaúma. • (Qualificação requerida, 
n . 11.065, 7 a zona.) 

Julia Freitas (1.182), filha de Euzebio de Freitas e de, 
•Luiza de Freitas, nascida a 9,de janeiro de 1903, 
no Estado^do Rio de Janeiro, residente á rua 
Comniendador Zentra n. 56, commercio, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 66, nu
mero 485, 1 I a zona.) 

Accacio Ribeiro de Almeida (1.183), filho de Emilia-
no Ribeiro de Almeida e de Cândida Maria de Al
meida, nascido a 19 de-abril de 1897, em Mathias 
Barbosa, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Bittencourt n . 50, casa, 12, operário, casado, coíb. 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, B . E . 64, nume
ro 10.491, 1 1 a zona.) 

Raphael Demetrio Ajuz (1.184), filho de Denietrío 
Ajuz e de Luiza Ajuz, nascido a 13 de fevereiro 
de 1902, no Districto Federal, residente á rua 
Paranapanema N . 134, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral. no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, . N . 369, 1 1 a 

zona.) 
Bernardino Narciso Mendes (1.185), filho de Bernar-

• dino Narciso Mendes e de Enedine Christina de 
Mello, nascido a 30 de novembro de 1912, no Dis
tricto Federal, residente á rua Domingos Perclo 
n. 49, conduotor, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, n . 9.099, 11 a ,zona.) , ". 

Jary Sérgio de Oliveira (1.186), filho de Francisco 
Sérgio de Oliveira e de Emilia Silva de Oliveira, 
nascido a 25 de setembro de 1906, em Porto Ale
gro, Estado do Rio Grande do Sul, residente & 
rua São Clemente n.250, casa 2, commercio,-ca
sado, com domicílio eleitoral no districto munici
pal de Meyer. (Qualificação requerida, n, 6 .411, . 
11 a zona.) 

Roclon da Silva Gomes (1.187), filho de Ernesto da 
Silva Gomes e de Prociozilla de Araújo Garnes, 
nascido a 2 de dezembro de 1895, no Districto 
Federal, residente á rua Itamaracá n. 67, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de. Meyer. (Qualificação reque
rida, N . 10.626. 1:1a zona.) 

João Francisco de Paula (1.188), filho de JuÜão 
Francisco de Paula e de Targina Francisca de 
Paula, nascido a 16 de julho de 1910, no Districto 
Federal, residente á rua São Bento n . 237, (An-, 
clueta), operário, solteiro, com domicilio elei
toral, no districto municipal de Me;;er. (Quali
ficação requerida. B . E . 67. n . 7.503, 11 a zona.)!-

Adcrval Lorenço Tglézias (1.189), filho de Luiz Lo-
renço Iglezias e de Maria Aleixo Vieira, nascido 
a 3 de abril de 1910, no Districto Federal, r e 

sidente á rua Baião de Ubá n . 73, casa 8, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
B . E . 43, n . 6.652, 1 1 a zona.) - -

1.190. João Lourenço Gampinha (1.190), filho de Lourenço 
José Campinha e de Joanna Emilia dá Conceição, 
nascido a 25 de junho de 188.8, brasileiro natura
lizado, residente â praça Arthur de Azevedo nu
mero 9, sub-official da Armada, casado, com do .̂ 
micilio" eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 69, 1 1 a zona.) 

1.19Í. Antônio Dutra Barroso (1.191), filho de Joaquim 
Gonçalves Barroso Júnior e de Maria Petronilha 
Dutra, nascido a 31 de março de 1882, em São 
João Nepomuceno, Estado de Minas Geraes, resi
dente á rua Lopes da Cruz n. 46, sub-official da 
Armada, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Transferencia, Ti 
tulo u . 7.536, do Estado do Pará, Belém.) 

1; 192. Olavo Joaquim da Silva (1.192)', filho de Manoel Joa
quim da Silva e de Ootacilia Aguiar da Silva, 
nascido no Districto Federal, residente á rua 
Dr . Leal n . 116, commercio,, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . '359, 1 1 a zona.) 

1.193. Isaura Machado de Andrade (1.193), filha de Antô
nio Machado Coelho e de Leopoldina Mascare-
phas Coelho, nascida a 29 de setembro de 1911, 
no Districto Federal, residente á rua Borja Reis 
n . 55, domestica, casada,"com domicilio eleitoral 
no districto. municipal de. Meyer. (Qualificação 
requerida, n . 622, 1 1 a zona.) 

1.194. Sebastião Botelho Muniz (.1.194), filho de José Bo
telho Muniz e de Maria Carmo, nascido a 15 de 
setembro de 1902,. no Districto Federal, residente 
á rua Miguel Fernandes n. 152 A, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, nume
ro 10.122, 1 1 a zona.) 

1.195. Laudelino Gomes de Araújo (1.195), filho de João 
José de Araújo e de Maria Salomé de Araújo, 
nascido a 3 de maio de 1875, em Minas Geraes, 
residente á rua Carioca n . 33, commercio, viuvo, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 66, n u 
mero 202, 11 a zona.) 

.1.196. Alfredo Geraldo cia Silva (1.196); filho de Geraldo 
Ferreira cia Silva e de Ignacia Rosa, nascido, a 1 
de fevereiro de 1905, em Juiz de Fora, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Paraguay n . 120, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, n. 10.999. 0 a zona.) 

1.197. José Maria Pinto (1.197), filho de Francisco Paulo 
Pinto e de Guiomar Muniz de Paula, nascido a 
26 de abril de 1913, no Districto Federal, resi
dente á rua Flack n. 3.5, estudante, solteiro, com 
domieilio eleitoral no districto municipal clc 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 10.748, -0a-
zona.) -

1.198. Ezequiel Alves {1.198), filho de Bernardino José 
Alves e de Ephigenia Muniz Alves, nascido a 28 
de novembro de 1892, no Estado do Rio de Janei
ro, residente á rua Anna Nery n . 307, casa 3, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal .de Meyer. (Qualificação r e 
querida, n . 0.788, 6 a zona.) 

1.199. Nelson da Silva Guimarães (1.199), filho de João da 
Silva Guimarães e de Julieta Alves da Graça, 
nascido a 22 de novembro de 1907, no Districto 
Federal, residente á rua Zezi n . 41, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Mever. (Qualificação requerida, nume
ro- 11.085, 6 a zona.) 

1.200. Fortunato Gomes Fernandes (1.200), filho de Ga
briel Gomes e de Joaquina Fernandes, nascido a 
10 de julho de 1890, na Hespatiha, residente á 
rua São Francisco Xavier n . 488, commerciante, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 10.741, 6 a zona.} 
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•1.206. 

1.216. 

1.217. 

1.218, 

1,201. José Teixeira (1.201), filho de João Teixeira e de 
Maria Eugenia Teixeira, nascido a 8 de maio de 
1907, no Districto Federal, residente á rua Dr. Sil- 1.213. 

. va Pinto n. 106, motorista, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma. 

"(Qualificação requerida, B . E . 02, n . 11.383, 6 a 

zona.) ' 
; i .202. João Baptista Heggendorn Filho .(1.202), filho de 

João Baptista Heggendorn e de Joanna Pinto 
Heggendorn, nascido a 20 de novembro de 1893, 1.211. 
em São Fidelis, Estado cio Rio de Janeiro, resi
dente á rua Medina n. 76, dentista, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-offiçjío, B. E . 31, nume
ro. 5.816. I a zona.) 

1.203. "Albino Rodrigues (1.203), filho de Francisco Rodri
gues e de Emilia Rosa, nascido a 1 de novembro 
de 1895, no Districto Federal, residente á rua I 1,215, 
n . 98, commercio, casado, com domicilio eleito-

-ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n . 5.541. 9 a zona.) 

1.204. Seoastião Luiz Rosa ( 1 . 2 0 4 ) , filho de Luiz Antônio 
Rosa e de Anna Maria da Conceição, nascido a 25 
de fevereiro de 1905, em Angra dos Reis, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua D. Thereza nu
mero 53, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação reauerida, B : E . 67, n . 238, 1 1 a zona.) 
l-.(éHal noSi 

1.205. Alfredo Manoel dos Santos (1.205), filho de Alfre
do Manoel Virgílio e de Leonor Maria dos Santos, 
nascido a 28 de setembro de 1912,, no Districto 

\ Federal, residente á rua - Francisco Matheus nu
mero 41, commercio, solteiro, com domicilio elei--

N toral no districto municipal de Inhaúma. (Quali
ficação requerida, n . 305, 1 1 a zona.,) 

Felippe Jorge Miguel (1.206), filho de Jorge Ncmen 
e de Lina Fahan, nascido a 3 de abril de 1914, 
no Districto Federal, residente á rua Borja Reis 
ti. 15 casa, 2, commercio, solteiro, com domicilio 
e le i tora lno districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 363, 1 1 a zona.) 

1.207. José'Silveira Leal (l'.207), filho de José Vieira Leal 
e de Francisco Silveira Leal, nascido a 10 de de- -
zembro de 190S, em SanfAnna de Pirapetinga, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua Meyer 
D . 126, dentista, solteiro, com domicilio eleitoral j 5 J g 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 

' requerida, n, 29. 11 a zona.) 
•1.208. Arthur da Silva Teixeira (1.208), filho de Euza 

Ribeiro da Silva, nascido . a 21 de setembro de 
•1912, no Districto Federal, residente á rua Ge- • 
neral Bruce n . 104, portuário, solteiro, eom 
domicilio eleitoral no districto municipal de Me- 9 9 n 

- - ye r . (Qualificação "ex-officio". B . E . 67, nu- , 
mero 781, 7 a zona.) 

1.209. Felippe Ribeiro da Silva (1.209), filho de Felippe 
Ribeiro da Silva e de Maria Caetana da Silva, 
nascido a 17 de março de 1893, no Districto F e -

, 'deral, residente à rua Alves n . 2, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu- . .j r,9.j 
nicipal de Meyer. (Qualificação "cx-officio"... 
B . E . 66, n . 708, I a zona.) 

1.210. Antônio Pereira da Silva Bastos (1.210), filho de 
João José Pereira Bastos e de Laura Vieira da 
Silva Bastos, nascido a 23 de fevereiro de 1882, 
no Districto Federal, residente á travessa Pareto 
n . 28, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
"ex-officio". B . E . 67, n . 807, 7 a zona.) 

1.211. Manoel Pinto Mello (1.211), filho.de Paulino P in to 1 

da Fonseca e de Anna Maria de Jesus, nascido a 
20 de junho de 1888, no Rio de Janeiro, residente 
á rua Faro n . 56, operário, casado, com domici
lio eleitoral no districto municipal de Meyer.-, 
(Qualificação' "ex-officio". B . E . 67, n . 800, 
7 a zona.) 

1.'212. Narciso-Brasil Conceição (1;212), filho de Bento 
Cubas e de Antonia Maria da Conceição, nascido 
a 14 de julho de 1879, em São Paulo, residente á 
rua Jardim Botânico n . 709, operário, casado, 1.224. 
com domicilio eleitoral no distrieto municipal de 

1.222. 

1.223. 

Meyer. (Qualificação "ex-officio*'. B . E . 67, 
n . 802. 7 a zona.) 

Pedro Fajardo (1.213), filho de Pedro F a j a r d o 3 d e 
Joaquina de Jesus Ferreira, nascido a 11 de"lno
vembro de 1911, no Districto Federal, residente 
á rua Affonso Penna n. 140, portuário, solteiro, , 
eom domicilio eleitoral no districto municipal 1 

de Meyer. (Qualificação "ex-officio". B . E . ' 
67, n . 804, 7 a zona.) 

Sylvio Marques Dias (1.214), filho- de Joaquim 
Marques Dias e de Durvalina Rodrigues dos San
tos, nascido a 3 de setembro de 1897, no Dislri
cto Federal, residente ã rua Archias Cordeiro 
n . 295, I o sargento do Corpo'de Bombeiros, ca
sado,-com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Inhaúma. (Qualificação "ex-officio". 
n . 13, 7 a zona.) 

Alfredo Augusto da Silva (1.215), filho de Januário 
José da Silva e de Amélia Augusta da Silva, nas
cido à 16 de outubro de 1889, no Dislricto Fe 
deral, residente á rua Dona Maria n . 90, casa 2, 
portuário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação "ex-
officio". B . E . 67, n . S08, 7 a zona.) 

Anacleto Bittencourt da Silva (1.216), filho de An
tônio Bittencourt da Silva e de Jesúina Bitten
court da Silva, nascido a 13 de julho de 1902. no 
Districto Federal, residente â rua Marquez de 
São Vicente n . 209, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação "ex-officio". B. E. 67, n. 792, 7 a 

zona.) ' 
Oswaldo Pereira de Carvalho (1.217). filho de Ar.-

tonio Pereira da Costa e de Altina Maria da Con
ceição, nascido a 5 cie agosto clc 1913, no Distri
cto Federal, residente á' rua Dr. Leal n. 49. 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação re
querida, u. 357, 1 1 a zona.) -

Júlio Matheus Coutinho (1.218), fliho de Vicenle 
Ferreira Coutinho, nascido-a 20 de maio de 1859, 
no Districto Federal, residente á rua Conselheiro 

• Agostinho n. 41, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação "ex-officio". B . E . 66, n . 427, 
I a zona.) 

Seraphina Gelina Malheiros Nabuco (1.219), filha 
de João da Silva Malheiros e de Maria Augusta 
Malheiros, nascida a 15 de outubro de 1893. no • 
Districto Federal, residente á rua Baroneza dó 
Engenho Novo n. 15, domestica, casada, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 7.609, 6 a zona.) 

Antônio José da Silva Cosme Júnior (1.220), filho 
de Antônio José da Silva Cosme e de Izabel Ade
laide Cosme, nascido a 13 de agosto de 1896, no 

. Districto Federal, residente á rua Camarista 
Meyer n . 24, commercio, .casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 10.567, 6 a zona.) 

Waldemar Zappa (1.221), filho de Hercolino Zappa 
s de Adelina Bellucio, nascido a 12 de janeiro 
de 1913, no Districto Federal, residente á rua 
Engenho dê Dentro n. 215, commercio, soíleiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Meyer. (Qualificação- requerida, n. 329, l i a 

zona.) 
Manoel Pinto 'da Silva (1.222), filho de José Pinto 

da Silva e de Aurinda Rosa, nascido a 13 de ou
tubro de 1910, no Districto- Federal, residente á 
rua Dr . Leal n . 49, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Me
yer . (Qualificação requerida, n . 368, 1 1 a zona.)!, 

Antônio Lopes de Oliveira (1.223), filho de Álvaro 
Lopes de Oliveira e de Benedicta Barreto de 
Souza, nascido a 12 dè julho de 1912, no Distri
cto Federal, residente á rua Engenho de Dentro 

^ n . 155, operário, casado, com domicilio eleitor-j|l 
no districto municipal, de Meyer. (Qualificação 
requerida, 11. 11.596, 6 a zona.) 

Marcolino de Souza (1.224), filho de Magdalena 
Figueiredo, nascido a 14 de. setembro de 1903, 
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em Rio Pardo, Estado do Rio Grande do Sul, r e - 1.236. 
sidente á praça da Republica n . 73, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida. B„ 
E. 60, n . 6.527, 4 a zona.) 

1.225. Aurélio Soares Machado (1.225), filho-de Alberto 
Soares Machado e de Aurora Fonseca, nascido a 
9 de julho de 1911, no Districto Federal, res i - 1.237. 
dente á rua Jardim Botânico n . 454, casa 12, 
portuário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
dislricto municipal de Meyer. (Qualificação "ex-
officio". B . E . 67, n . 770, 7 a zona.) 

1.22C. Pedro Francisco de Amorim (1.226), filho de José 
Francisco Maria e de Maria Francisca de Amo
rim, nascido a 25 de janeiro de 1902, em Missão 1.238. 
Velha, Estado do Ceará, residente á rua Vaz da 
Costa n. 47, industrial, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Inhauma .j 
(Qualificação requerida, n . 4.758, 7 a zona.) 

;i-.227. Itália Pastore (1.227), filha de Salvador Pastore é 
de Conceição Pastore, nascida a 21 de fevereiro 1.239. 
de 1915, em Petropolis, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Adriano n . 125, casa 3, dactylo-
grapba,. solteira, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 578, 1 1 a zona.) 

1.228. Pacifico Rodrigues-do Couto (1.228), filho de Her-
incnegildo Rodrigues do Couto e de Amélia Maria , 1.240. 
Alves do Couto, nascido a 2 de junho de 1894, 
em Morro Grande, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Hermengarda n . 179, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto • m u 
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 131, 1 1 a zona.) ' • . 

1.229. Evadelina Goulart- de Oliveira (1.229), filha de 
Manoel Goulart de Oliveira e de Anna Veiga 1.241. 
Goulart, nascida a 7 de junho de 1891, no Dis
tricto Federal, residente á rua José Bonifácio 
n . 162, domestica, solteira, com domicilio elei
tora! no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 10.818, 7 a zona.) 

1.230. José da Silva (1.230), filho de Abel da Silva e de 
Maria Rosa da Silva,' nascido a 10 de junho de 
1884, no Districto Federal, residente á rua Ma- 1.242. 
theus Silva n . 170, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida. B . E . 63, 
n . 11.072, 7 a zona.) ' 

* X31-' Manoel. Freitas da Silva Lessa (1.231), filho de 
Manoel da Silva e de Alexandrina de Freitas, 
nascido a 14 de fevereiro de 1901, no DistrictG 
Federal, residente á rua Ferreira de Andrade 1.243. 
n . 89, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 9.520, 7 a ' zona . ) 

1.232. Ernesto Corrêa (1.232), filho de Antonio^Corrêa e 
de Maria da Conceição, nascido a 30 de outubro 
de 1894, no Districto Federal, residente á aveni
da automóvel Club n . 15, casa 3, commercio, 1.244. 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 200, 1 1 a zona.) 

1.233. Nagib Elias (1.233), filho de Elias José e de Rufina 
Musi, nascido a 20 de novembro de 1909, no Dis
tricto Federal, residente á rua Villela Tavares 
n . 163. commercio, casado, com domicilio elei- 1.245. 
tora! no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida n . 374, 1 1 a zona.) 

1.234. Ignacio Gonçalves Velloso (1.234), filho de José 
Velloso dos Santos e ' d e Maria Gonçalves Vel
loso, nascido a 18 de outubro de 1902, no .Dis
tricto Federal, residente á rua Francisca Meyer 
n . 41, commercio, solteiro, com domicilio elei- 1.246, 
toral no districto municipal de Meyer. (Quali- • 
ficação requerida, n . 10.530, 6 a zona.) 

1.235. Aclalgizã dos Reis Karl (1.235), filha de Anthero 
Ignacio dos Reis e de Euphrosina Augusta de 
Sampaio Reis, nascida a 13 de agosto de 1898, 
no Districto Federal, residente á rua Caravelas 1.247. 
n . 185, domestica, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 11.770, 6 a zona.) 

Alzira Baptista da Silva Braga, (1.236), filha do 
João Baptista da Silva Braga e de Julieta Can-

' dida de Menezes Braga, nascida a 23 de janeiro, 
de 1909, no Districto Federal, residente á rua 
Nedina n. 14, domestica, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 318, 1 1 a zona.) 

Antônio Pereira da Silva (1.237), filho de Antônio 
Barreto da Fonseca e de Damazia Benedicta da 
Silva, nascido a 5 de março de 1900, no Distr i 

 c t o Federal, residente á rua Arahy n . 74, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 7.281, 8 a zona.) 

Ubaldo Norat (1.238), filho de Manoel Norat e de 
Carmem Norat, nascido a 18 de maio de 1911, no 
Districto Federal, residente á rua Cardoso nu 
mero 28, commercio, solteiro, -com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer (Qua-i 
lificação requerida, n . 123, 1 1 a zona.) 

Alpidio Mamede da Silva (1.239), filho de Mamede 
José da Silva e de Laurentina Luiza da Silva, 
nascido a 2_ de setembro de 1900, no Districto 
Federal, residente á travessa Pinto n . 66, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no distr i 
cto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 7.801, 8 a zona.) 

Antenor de Oliveira (1.240), filho de Isaias de Oli
veira e de Joaquina Maria da Conceição, nascido 
a 6 de março de 1896, em Santa Maria Magdale
na, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 24 
de Maio n . 101, 3 o sargento do Corpo de Bom
beiro?, easado, com domicilio eleitoral no d i s 
tricto municipal de Inhaúma. (Qualificação 
"ex-officio". B . E . 66, n . 87, 7 a zona.) 

Elysio Trionfini Hungria (1.241), f i lho.de Carlos' 
Bicalho Hungria e de Therezina Trionfini Hun
gria, nascido a 20 de abril de 1903, no Districto 
Federal, residente á estrada do Octaviano n u 
mero 142, 3 o sargento bombeiro, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação "ex-officio". B . E . 66, 
n. 86, 7 a zona.) 

Alexandrina Alves Pinto (1.242), filha de Cândido 
Alves Pinto e de Alexandrina Maria Pinto, nasci
da a 10 de dezembro de 1912, em Campos, E s 
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Ramiro 
Magalhães n . 83, commercio, solteira,,com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer.. 
(Qualificação "ex-officio". B . E . 66, n. 760, 
I a zona.) 

Francisco Moreira da Silva (1.243), filho de Álvaro 
Moreira da Silva e de Silvina Alves, nascido a 
11 de abril-de 1914, no Districto Federal, res i 
dente á rua Alto n . 53, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação "ex-officio". B . E . 67, 
n . 813, 7 a zona.) 

Francisco Victorino da Silva (1.244), filho de José-
Victorino da Silva e de Francisca Cândida da 
Silva, nascido a 5 de julho de 1881, no Districto 
Federal, residente á rua Daniel Carneiro n . 76, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal 'de Meyer. (Qualificação "ex-
officio". B . E . 67, n . 948, 7 a zona.) 

Virgílio Barreto de Araújo (1.245), filho de Vir
gílio Barreto de Araújo e de Mathilde de, Paula 
Araújo, nascido a 13 de janeiro de 1911, em Mu-
riahé, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
do Alto n. 43, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 327, 1 1 a zona.) 

Gilberto Lopes de Oliveira (1.246), filho de Álvaro 
Lopes de Oliveira e de Benedicta de Souza Bar
reto, nascido a 17 de fevereiro de 1904, no Dis
tricto Federal, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n. 11.647.) 

Severino José Ricardo (1.247), filho de Antônio 
José Ricardo e de Fausta Corrêa de Souza, nas 
cido a 5. de julho de 1912, em São Pedro do 
Açude, Estado da Bahia, residente á rua Dias 
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: • da Cruz n. 48," commercio, solteiro, com domici
lio eleitoral no distrieto' municipal de Inhaúma. 
(Qualificação requerida, n. 9.987, ,6 a zona.) 

.1,248. Arthur Oscar da Fonseca (1.248), filho de Eduardo 
Brasitino da Fonseca e de Tiburcia Rosa da 

• Fonseca, nascido a 2 de. abril de 1897, em São 
Salvador, Estado da Bahia, residente á rua 
Villela Tavares n. 141, casa 5, operário, easado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 10.907, 6 a 

zona.) ' • • » 
1.249. Brasil Dantas Siani (1.249), filho de José Siani e de 

• • • - - Silvina Dantas Siani, nascido a 5 de agosto de 
de 1899, em Friburgo, Estado do Rio de Janeiro, 
"residente á rua Pedro de. Carvalho n. 12, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de ' Meyer. (Qualificação re
que r ida /B . E. 69, n. 451, 1.1a zona.) 

1.250. Paulo Roxo (1.250), filho de. José Fernandes Ma
thias e de Lydia de Pinho Carvalho,. nascido a 
15 de julho de 1907, no Districto Federal, resi
dente á rua Tguassil n. 17, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Inhaúma. (Qualificação requerida, n. 427, 1 3 a 

zona.) 

1.251. Ernani Alves de Macedo (1.251), filho de Pedro Al
ves Pereira dc Macedo e de lida Aives de Mace
do, nascido a 3 de maio de 1906, em Cabo Frio, 
Estado do Rio. de. Janeiro, residente á rua 21 de 

. Abril n. 8, comercio, solteiro, cem domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, B. E.-43, n, 8.438, 7 a zona.) 

1.252. Sebastião Vicente dos Santos (1.252), filbo de 
-Justiniano Vicente dos Santos e de Alexandrina 
Guedes dos Santos, nascido a 18 de fevereiro de 
1901, em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Dionisio Fernandes n. 56, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação ex officio, 
B. E. 67, n. 873, 7 a , zona . ) 

1.253. Francisco' Furtado Sardinha (1.253), filho de Pe
dro Furtado Sardinha e de Dolores Macedo Sar
dinha, nascido a 11 de mítio de 1915, no Distri
to Federal, residente á rua Dias da Cruz nu-

, mero 893, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação ex officio, n.- 882, 7 a zona.) 

1.254. Manoel Ruftno dos Santos (1.254), filho de Joa
quim Rufino dos Santos e de Maria Bernardina 
dos Santos, nascido a 2 de janeiro de 1886, em 
Cabedello, Estado da Parahyba do Norte, residen
te á avenida. Automóvel Club n. 1.093, operário, 
casado, com domicilio "eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação, ex officio, nu
mero 974, 7 a zona.) 

i .255. Antônio do Carmo Pinheiro (1.255), filho de Pedro 
Bezerra Monteiro e de Maria do Carmo Ferreira, 
nascido a 2 de abril de 1880, em Crato, Estado 
do Ceará, residente A rua Francisca Meyer nu 
mero 211, operário, viuvo, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção ex officio, B. E.-07, n. 874, 7 a zona.) 

1.256. João Francisco Arteiro (1.256), filho de Antônio 
Francisco Arteiro e de Maria da Conceição Ar
teiro, nascido a 18 de julho de 1909, no Districto 
Federal, residente á rua Curupaity n. 89, com
mereio, solteiro, com domicilio e!titoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n. 7.711, 6 a zona.) 

1.257. Maria-da Conceição Milani (1.257), filha de Adolpho 
Milani e-de Arthira Cavaleto Milani, nascida a 18 

' de janeiro de 1908, em Petropolis, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua 4 n. 34, Inhaúma, 
domestica, solteira, com domicilio eleitoral- no 
districto municipal de Inhaúma- (Qualificação 
requerida, n. 7.966, 8 a zona.) 

1.258. Silvino Nascimento (1.258), filho, de Manoel Luiz 
do Nascimento e de Olympiá Maria da Gloria, 
nascido a 26 de junho de 1904, no Distrieto F e 
deral, residente á rua Itabaiana n. 158, commer= 
eio, casado, com domicilio eleitora! ho districto 

1.260. 

municipal de Meyer. (Qualificação ex officio, 
• • • B. E. 66, n. 447, I a . zona.) 

1.259. Moacyyr da Silva Pitança (1.259), filho de João' 'er-
reira Pitança e de Feliciana da Silva Neves, nas- ' 
cido a 4 de outubro de 1914, no Districto Fede
ral, residente á avenida Amaro Cavalcanti nu-" 
mero 655, operário, solteiro, com domicilio, 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação cx officio, B. E. 67, n. 1.007, 7 a zona.) 

José Belarmino de Oliveira (1.260), filho de Maria 
Custodia de Oliveira, nascido a 2? de abril de 
1913, em Rezende, Estado do Rio de Janeiro, r e 
sidente á rua João Pinheiro n. 80, Inhaúma, 
commercio, solteiro, com domicilio e l e i t o r a l n o 
districto municipal de Inhaúma. (Qualificação 
requerida, n. 121, 1 1 a zona.) 

1.201. Antônio, Machado Martins (1.261), filho de Carlos 
Alberto Martins e de Albertina Machado Martins, 

- nascido a 22 de fevereiro de 1902, no Districto 
Federal, residente á rua Dyonisio Fernandes nu
mero 78, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua-
11 ficação ex officio, B. E. 66, n. 413, I a zona.) 

1.262. Augusto Oliveira Motta (1.262), filho de João Joa
quim de Oliveira c dc Esperança Barbara do 
Jesus, nascido a 15 de novembro de 1889, em Sa-
quarema, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Aquidabam n. 237, commercio, casado, coní 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex officio, B. E. 66, n." 446, 
I a zona.) 

í .263 . João Sebastião da Silva (1.263), filho de Sebastião 
da Silva e cie Dalmjra Maria da Conceição, nas
cido a 5 de junho do 1902, em João Pessoa, Es 
tado da Parahyba do NorEe, residente á ;ua Júlio 
do Carmo n. 75, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua- ' 
lificaçâo ex officio, B. E. 67, n. 829, 7 a zona ) 

1.264. Manoel Nunes (1.264), filho de Manoel Nunes e de 
Libania de Jesus, nascido a 28 de fevereiro de 
1890, em Portugal, residente á rua B e n a r d o 
n. 7, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. • (Qualificação, 
ex officio, B. E. 67, n. 986, 7 a zona.) 

Í .265 . i\ilton da Costa (1.265), filho de Rosaldo da Costa t 

e de Maria Fonseca da Costa, nascida a 10 dij, 
novembro de 1910, no Districto Federal, resi-_ 
dente á rua Maranhão n, 171, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal! 
de Meyer. (Qualificação ex officio, B. E. 67, n u 
mero 969, 7 a zona.) . 

1.266. José' Titara (1.206), filho de Francisco Felix de 
Hollanda o de Francisca Titara, nascido a 7 de 
junho de 1911, no Districto Federal, residente á 
rua Daniel Carneiro n. 122, operário, ' solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex officio, B. E. 67, n. 96S, 
7 a zona.) 

•1.267. Américo Fernandes Leal (1.267), filho de Maria 
Rosa da Conceição, nascido a 21 de setembro de 
1907, no Rio de Janeiro, residente á rua Álvaro 
de Miranda n. 103, empregado publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral bo districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 10.493, 7 a 

zona.) 
1 .268. Luiz Garcia Rodrigues (1.268), filho de Benito 

Garcia e de Thereza Rodrigues, nascido a 12 de. 
maio de 1913, no Dislricto Federal, residente á 
rua Sá n. 248, -empregado publico, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, u. 10.660, 7 a 

zona.) 
1 .269. Erotides Mendes Pessoa (1.269), filho de Manoel 

Francisco é de Maria Carlota Pessoa, nascido a 
12 de outubro de 1903, em Valença, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Domingos Freire 
n. 29, commercio, solteiro, com domicilio e le^o-
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n. 10.503, 6 a zona.) 

J .270. Guilherme Passos Norton (1.270), filho de José Pei
xoto Martins Mendes Norton e de Isaura Aida 
Passos Norton, nascido a 2 de maio de 1907, no. 
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Districto Federal, residente á rua Martha da Ro
cha n. 205-A, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer..(Qua
lificação requerida, B. E. 64, n. 10.646, 7 a zona.) 

1.271, Horacio Pereira da Silveira (1.271), filho de Álvaro Í .284 . 
dos. Santos Corrêa e de Maria, da Conceição Si- ' . 
queira, nascido a 23 de novembro de 1912, no 

'Districto Federal, residente á rua Condo de Li
nhares n. 128, empregado na Ligth, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal do 
Meyer. (Qualificação requerida, D. 649, 131* 
zona.) 1 .285, 

1.272. Elisa .Donatini da Cruz (1.272), filha de. Manoel 
Furtado Qucto e de Maria Martins Queto, nascida 
a 17 de fevereiro de 1901, no Districto Federal, 
residente á rua José Bonifácio n. 658, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto mu- , 
nicipal de Inhaúma. (Qualificação requerida, 
n. 802, 1 1 a zona.) 1.286. 

i .273. . Cpbbé Marques de Abreu (1.273-, filho do Corio-
lano Marques de Abreu e de Eulma da Cunha 
Abreu, nascido a 1 de novembro de 1901, no Dis
tricto Federal, residente a rua Barbosa Rodri
gues n. 251, funccionario -publico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex officio, B. E. s/n., 2 a 1 .288. 
zona.) 

1.276. Augusto Ribeiro Alves (1.276), filho de Augusto 
José Ribeiro Alves o de Elvira. Antunes-da Silva, 

nascido a 23 de junho de 1909, ho Districto Fe 
deral, residente á rua 4 de novembro n." 25, casa 
8, commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e - 1.289. 
querida, n. 10.490, 7 a zona.) 

1.277. Olympio de Mello (1-.277), filho dé*"Pedro de Mello 
e de Rita Balbina, nascido a 15 de junho de 1901, 
em Pomba, Estado de Minas Geraes, residente á 
avenida Suburbanan. 2.542, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 8.439, 7 a 1.290. 
zona.) 

1.278. Elisa Georg de Oliveira Cardoso (1.278), filha de 
Amando Maurício de Oliveira e de Marianna 
Georg de Oliveira, nascida a 16 de outubro de 
1889, em Minas Geraes, residente á avenida Su
burbana n. 1.981, funccionaria publica,, casada, 

- com domicilio eleitoral no districto municipal 1.291. 
de Meyer. (Qualificação ex officio, B. E. 21, nu
mero 9.576, I a zona.) 

1.279. Hélio Amaral (1,279), filho de Amaral e de Jose
phina Barros do Amaral, nascido a 3 de janeiro 
de 1913, no Districto Federal,, residente á rua 
Araripe Júnior n. 19, estudante, solteiro, com 1 .292. 
domicilio eleitoral no districto municipal- de 
Meyer.. (Qualificação requerida- n. 10.367, 6 a 

zona . ) ' 
•1.280, Linneu Saraiva da Fonseca (1.280), filho de Au

gusto Tito da Fonseca e de Favorina Viriarte da 
Fonseca, na'scido a 4 de abril de 1902, em São 
Gabriel, Estado do Rio Grande do Sul, residente 1.293. 

. á rua Jaguaribe n. 13, commercio,, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Mèyer. (Qualificação requerida n. 4.874, 6 a 

zona.) 
.1.281, João Nazareth (1.281), filho de 'El ias Nazareth e 

de Andreza de Nazareth, nascido a 21 de setem
bro de 1913, no Districto Federa], residente á rua 
Lopes da Cruz n. 190, estudante, solteiro, com 1.294, 
domicilio- eteitdral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 577, 1 1 a 

zona.) 
1 .282. Jovelino de Souza Cardoso (1.282), filho de João 

de Souza Cardoso e de Delíina Augusta Cardoso, 
nascido a 11 de junho de 1914, no Districto F e - Í.295. 
deral, residente á rua Coronel Cottá n. 52, ope
rário publico, solteiro, com dcmiciiio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação ex 
officio. B. E. 70, s/n., I a zona.) 

1.283. Alcides dc Paiva Porto. (1.283), filho de Manoel dé ." . 
Paiva Porto e de Çoriria Braga de Paiva Porto, 
nascido a 23 de agosto de ,1890, em Nictheroy, 1.293. 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Castro 

Alves n. 110, casa 14, sub-ofíieial da Armada, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Transferencia, titulo n. 1.100, 

"Pará , Belém, I a zona.) 
Arlindo Gonçalves (1.284), filho de João-Gonçalves 

e de Olinda Dias Gonçalves, nascido a 9 de se
tembro de 1901, no Districto Federal, residente 
ã rua Garcia Redondo n. 35, sub-official da Ar
mada, casado, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de . Inhaúma. (Qualificação ex of
ficio, B. E, 71, s/n., 1 1 a zona.) • 

Ângelo Mirada (1.285), filho de Ângelo Mirada e 
de Affonsina Mirada, nascido a 27 de dezembro 
de 1915, no Districto Federal, residente á rua 
Anna Leonidia n. 279, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex officio, B E. 67, n. 844, 
7 a zona.) 

Valentim Antônio da Silva (1.286), filho de Anto-
• nio-da Silva-e de Valentina da Silva, nascido a 

14 de setembro de- 1904, no Districto Federal, re
sidente á travessa Virginia-n. 43, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação ex officio, B. E. 
67, n. 894, 7 a zona.) 

Maria Rosa Coutinho (1.288), filha de José Paulino 
de Andrade e "de Joanna Paulina de Andrade, 
nascida a 8 de dezembro de 1878 ,em Carranca, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua Dr. 
Octavio n. 94, domestica, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma, 
(Qualificação requerida, n. c.017, 7 a zona.) 

Manoel Antônio Pereira (1.289), filho de José An
tônio Pereira e de Josepha da Araújo Pereira, 
nascido, a 22 de março de 1908. DO Distrieto Fe 
deral, residente á rua Marquez de Sapucahy, nu 
mero .173, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação ex officio, B. E. 67, n. 831, 7 a zona.) 

Ayrton Maia Villela (1.290), filho de Eucardo Vil
lela e de Malvina Maia Villela, nascido a 1 de 
novembro de 1908; em São Fidehs, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Magalhães n. 76, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, n. 10.517, "6a zona.) 

Moacyr Soares (1.291), filho de Heitor Soares e de 
de Orminda Soares, nascido a 10 de outubro de 
1908, no Districto Federal, residente á rua Borja 

• Reis n. 29, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n. 11.796, 6 a zona.) 

Seniiramis Couto Cordeiro (1.292), filha de Ray-
mundo Cordeiro e de Adelaide Herminia do Cou
to Cordeiro, nascida a 7 de ju lho de 1902, no 
Districto Federal, residente á rua José Bonifá
cio n. 131, domestica, solteira, eom domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, B. E. 67, n. 2s0, 1 1 a zona.) 

Alfredo Ferreira Pinto de Souza (1.293), filho de 
João Ferreira Pinto de Souza e de Virginia 
Cândida Pinto de Souza, nascido a 18 de feve
reiro de 1871, em Sapucaia, Estado do Rio do 
Janeiro, residente á estrada da Intendente Maga
lhães n. 78, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n. 6.068, 8 a zona.) 

Ecrmenegildo 1 Clemente Porto (1.294), filho de 
nascido a 10 de janeiro de 1902, no Districto Fe
deral, residente á rua Clarimundo de Mello nu
mero 754, açougueiro, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação ex officio, B. E. 66, n. 314, I a zona.) 

Eurico Lopes de Almeida (1.295), filho de Cypriano 
. Lopes de Almeida e de "Maria Reis de Carvalho, 

. nascida a 30 de maio de 1913, no Districto Fe 
deral, residente á rua Archiás Cordeiros, n. 278, 
estudante, aalteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal dc Meyer. (Qualificação r e 
querida, n. 672, 1 1 a zona.) 

José Thomaz Fraga (1-.296), filho de Marceíino 
Fraga e de Etelvina Fraga, nascido a 18-de de-
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zembro de 1899,, no Districto Federal, residente 
á rua Coronel Tamarindo n. 784, operário, casa
do, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 5.415.. 
9 a zona.) 

1.297. Nelson dos Santos-Adão (1.297), fiiho de Antônio 
dos Santos Adão e de, Maria Izabel Adão, nasci
do a 22 de abril de 1911, no Districto Federal, r e 
sidente á rua da Liberdade n. 18, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu 
mero 7.752, 5 a zona.) 

1.298, Armando de Araújo Sampaio (1.29S), filho de Ma* 
noel de Araújo Sampaio e de Cacilda Gomes de 
Araújo Sampaio, nascido a 17 de novembro de 
1910, no Districto Federal, residente á rua Mi
guel Fernandes n. 14, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 10.858, 6 a 

zona.) 

1.299. Canly Ferreira Braga (1.299), filho de vvenceslau 
Ferreira Braga Júnior e de Eul ini Hollanda Fer 
reira Braga, nascido a 6 de agosto djb 1902, no* 
Districto Federal, residente á rua düs Manguei
ras n. 28, funccionario publico, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n. 10.089, 7 a zona.) 

1.300, Waldemiro de Lacerda (1.300), lilho de Francisco 
Franco de Lacerda Bacellar e de Rosa Pereira 
Lacerda, naseido a 8 de julho de 1888, no E . do 
Rio de Janeiro, residente á rua Maranhão nu
mero 321, empregado da Ligth, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n. 621, 1 1 a zona.) . 

Nos termos do art. 5 o , § 12, do decreto n. 24.129, de 1G 
de abril do corrente anno, os titulos serão entregues, na 
forma estabelecida no art. 46 do Regimento Geral dos J U Í 
ZOS, Secretarias e Cartórios Eleitoraes, aos próprios eleito
res, a quem restituir o recibo de que, trata o art. 15,para~ 
grapho 4 o , com a assígnatura do eleitor, no verso. 

Rio, 13 de setembro de 1934. — O escrivão "had-Iioc", 
Joaquim Boaventura da Silva Mattos. 

DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districtos municipaes Meyer e Inhaume) 

Juiz — Dr. Edmundo de Oliveira Figueireâí» 

De ordem do Dr. Juiz da 1 1 a Zona Eleitoral, da 3 a ü u -
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que, por despacho de agosto, 
foram mandados expedir pelo M. M. Juiz, os titulos de 
eleitores dos seguintes cidadãos: 

1.301. Manoel Reis (1.301), filho de Manoel Ferreira dos 
Santos Reis e dc Belmira Cabral Reis, nascido a 7 
de julho de 1911, no Districto Federal, residente 
á travessa Rio Grande do Norte n. 62, casa 16, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação re-, 
querida, n. 192, 1 1 a zona.) 

1.302. Nelson da Silva Valença (1.302), filho de Joaquim . 
da Silva Valença o de Aurelia de Araújo Valença, 
nascido a 3 de outubro de 1909, no Districto F e 
deral, residente á rua Goyaz n. 100, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer(Qual i f icação requerida, nume
ro 635, 1 1 a zona.) 

1.303. Rubem Bandeira de Souza (1.303), filho de Antônio 
José de Souza e de Florisa Bandeira de Souza," 
nascido a 12 de novembro de 1912, no Districto 
Federal, residente á rua da Abolição n . 134, 
photo-gravador, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, n . 242, 1 1 a zona.) 

1.304. Antônio Norberto de Castro (1.304), fjlho de Empy-
reo Pere i ra 0 de Castro e de Gracinda Martins de 
Castro, nascido a 6 de junho de 1882, em Santo ' 

Amaro da Purificação, Estado da Bahia, residente 
á rua Borja Reis n . 134, contador, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municip&J' de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 9.229, 6 a 

zona.) 
1.305. José Carlos de Carvalho Bordini (1.305), filho dé 

Américo Maurity Bordini e de Cecília de Car
valho Bordini, nascido a 6 de março de 1905, no 
Districto Federal, residente á rua Torres de Oli
veira n . 154, funccionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no , districto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação ex-officio, B . E . 69, 
s|n., I a zona.) 

1.308. «oaquim Bernardino da Cruz (1.306), filho de José 
Bernardino da Cruz e de Maria Gloria, nascido a 
2 de janeiro de 1909, no Estado do Rio de Janeiro, 
residente á praça da Republica n . 213, portuário, 

. solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação ex-officio-, B. E. 
67, n . 788, 1 1 a zona.) 

1 .307. José Aquino Borges (1.307), filho de José Aquino 
Borges e de Eulina Borges, nascido a 26 de de
zembro de 1911, no Districto Federal, residente 
á rua José dos Reis n . 724, commercio, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 37, 1 1 a zona.)! 

1.308. Manoel Ferreira Cruz (1.308), filho de Antônio Fer
reira da Cruz e de Sebastiana Maria das Dores 
Cruz, nascido a 21 de setembro de 1901, em Ja-
boatão, Estado de Pernambuco, residente á rua 
José Bonifácio n. 108, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, 'n. 301, 1 1 a zona.) 

1.309. Mario Victor (1.309), filho de Eduardo Victorio e de 
Maria"Victorio, nascido a 23 de novembro de 19C9, 
no Districto Federal, residente á praça da Repu
blica n. 13, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitora! no districto municipal de Meyer. (Qua
lificarão ex-officio, B. E . 60, n . 540, 1 1 a zona.)' 

1.310. Gonçalo Queimadelos Pena (1.310), filho de Gonçalo 
Queimadelos Vasques e de Leonisa Pena, nascido a 
4 de março de 1911; no Districto Federal, resi--
dente á rua General Clarindo n. 40-A, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto , 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
B . E . 66. n . 795. 1 1 a zona.) 

1.311. David Pinto Ferreira Morado (1.311), filho de An
tônio Pinto Ferreira Morado e de Francisca Va
lente Morado, nascido a 22 de outubro de 1890, 
no Districto Federal, residenle á rua Rego Lopes 
n . 53, corredor de seguros, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer.' (Qua
lificação requerida, n. 4.881, 1 1 a zona.) 

1.312. Albertino Soares (1.312), filho de Faustino Soares o. 
le.Celencina Clarinda da Conceição, nascido a 10 
dc fevereiro de 1913, residente á rua Aristides 
Lobo n. 73, portuário, solteiro, eom domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação ex-officio, B . E. 67, n. 772, 1 1 a zona.) 

1.313. Pedro Teixeira Bastos (1.313), filho de Frizolina 
Maria Conceição, nascido a 28 de junho de 1910, 
no Districto Federal, residente á rua Lopes da 
Cruz n. 1.77, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral.no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n. 127, 1 1 a zona.) 

1 .314. Antenor Cunha Filho (1.314), filho de Antenor Cunha 
e de Iponina Ignacia Cunha, nascido a 13 clc junho 
de 1913, no Dislricto Federal, residente á rua da 
Conceição n. 159, portuário, solteiro, com do
micilio eleitorai no districto municipal de Meyee. 
(Qualificação ex-officio, B . E . 67,- n . 762, 11» 
zona.) 

1.315. Paulo Passos (1.315), filho de Antônio Passos e de 
Maria Luiza, nascido a 27 de abril de 1893, em 
S. Paulo, residente á rua Humaytá n.- 187, apt. 5, 
portuário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal cie Meyer. (Qualificação ex-offi
cio. B . E . 67, n . 751. 1 1 a zona.) 

1 .316. João Monção (1.316), filho de José Monção e de He
loísa Casülhano Monção, naseido a 21 de janeiro 
de 1889, no Estado do Rio clc Janeiro, residente á ' 
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rua Jardim Botânico a . 543, casa 10, portuário, 
•casado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B. E . 

r 67, n. 757, 1 1 a zona.) 
1.317^Firmino da Silva (1.317). filho de Manoel da Silva 

e de Margarida Andrade da Silva, nascido a 1 de 
dezembro de 1894, no Districto Federal, residente 
à rua Rega Barros n. 65, commercio, casado, eom 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . &T, nu
mero 67, n . 759, 1 1 a zona.) 

_ 4.318 Manoel Rodrigues Garcia (1.318), filho de Manoel 
Rodrigues Garcia e de Amélia de Azevedo Costa, 
nascido a 8 de outubro de 1910, no Districto F e 
deral,- residente á rua Senador Pompeu n. . 200, 
portuário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal /de Meyer. (Qualificação ex-
officio, B. E. 67, n . 773. 1 1 a zona.) ' . . 

1/319. José Herminio Corrêa (1.319), filho de Lúcio Gonçal
ves Corrêa e de Francisca Hermegraf Corrêa, nas
cido a 19 de março de 1S94, no Districto Federal, 
residente á rua Clarice índio do Brasil n. 45, por
tuário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, 
B . E . 67, n . 786,, 1 1 a zona.) 

1.320. Francisco de Paula do Souza Reis Carvalho (1.320), 
filho de Tiburcio de Souza Reis Carvalho e de 
Maria cie Lemos, naseido a 17 de setembro de 
1910, no Districto Federal, residente á rua Dr. 
Bulhões n . 247, operário, solteiro, com domicilio 

• eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 11.546, 1 1 a zona.) 

1.321. Djalma de Almeida (1.321), filho de José Antônio de 
Almeida e de Laura Rodrigues de Oliveira Santos, 
nascido a 27 dc junho de 1906, no Districto Fe
dera!, residente á rua Curupaity n . 88, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação ex-officio. B. E. 
67, n . 923, 1 1 a zona.) 

1.322. Jocelino Nery Campagnac (1.322), filho de Felippe 
Nery Campagnac e de Maria Santa Anna Campa
gnac, nascido a 12 de julho de 1907, no Districto 

--Federal, residente á rua Tenente Costa n. 84, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação ex-offi
cio, B . E . 67, n. 928, 1 1 a zona.) 

1/323. Rosário Baptista de Oliveira .(1.323), filho de Her-
manho Baptista de Oliveira e de Laura do Ama
ral de Oliveira, nascido a 5 de maio de 1910, no 
Districto Federal, residente á rua Tenente Costa 
n . 84, operário, solteiro, com domicilio eleitorai 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
ex-offició, B . E . 67, n. 921, 1 1 a zona.) 

1.324. Milton dos Santos Pinto (1.324), filho de Antônio do? 
Santos Pinto e de Anna Dianine, nascido a 15 &j 
fevereiro de 1914, no Districto Federal,-residente 
á rua Dias. da Cruz n : 661, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 67, nu 
mero 1.025, 1 1 a zona.) ' . 

1.325. Olympia Pimentel Muniz (1.325), filha de Processo 
Rayrnundo Múniz e de Leonor Maria Pimentel 
Muniz, nascido a 21 de março de 1907, no Dis
tricto Federal, residente á rua Torres Sobrinho 
n . 25, funccionario municipal, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
•(Qualificação requerida, n . 10;614, 1 1 a zona.) 

•1.326. Joaquim.da Silva Santos (1.326), filho de Albino da 
Silva Santos e de Emilia Rodrigues dos Santos, 
nascido no Districto Federal, residente á rua 
Piauhy n . 237, commercio, viuvo, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de .Meyer. (Quali
ficação requerida, n . 10.642, 7 a .zona. ) 

1.327. Max Gonçalves Soares de Andréa. (1.327), filho de 
Oscar Queiroz Soares de Andréa e de Maria Gon
çalves Soares de Andréa, nascido a_ 5 de janeiro 

- de 1916, no Districto Federal, residente á rua Ma
galhães Couto n. 45, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Mayor. 
;(Qualificação ex-officio, B . E . 67, n . 1.027, 1 1 a 

zona.) 

1.3.2S. Manoel Eeres Rodrigues (1.328), filho de João Peres 
e de Benedicta Rodrigues, nascido a 17 de janeiro 
de 1902, no Districto Federal, residente á rua São 
Francisco Xavier n. 637, casa 3, operário, casado, 
com domicilio eleitoral no districto munícipa'. de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 10.629, 1 1 a 

zona.) 
1.329. Esther Pimentel Muniz (1.329), filha de Processo 

Rayrnundo Muniz e de Leonor Maria Pimentel 
Muniz, nascida a 10 de abril de 1908, no Districto 
Federal, residente á rua Torres Sobrinho n, 25, 
funccionaria municipal, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 10.661, 11 a zona.) i 

1.330. Guiomar Pimentel Muniz (1.330), filha de Processo 
Rayrnundo 'Muniz e de Leonor Maria Pimentel 
Muniz, nascida a 6 de julho de 1909, no Districto 
Federal, residente á rua Torres Sobrinho n. 25, 
funccionaria municipal, solteira, eom domicilio 
eleitoral no districto municipal.de. Meyer. (Qua
lificação requerida, n. 10.615, 1 1 a zona.) 

1 .331. Vicente de Paulo Estolano da Silveira (1.331), f i - ^ 
lho de Alfredo Estolano da Silveira e de Virginia 
Mamente Estolano da Silveira, nascido a 17 cie • 
novembro de 1908, em Cataguazes, Estado de Mi
nas Geraes, residente á rua Cardoso n. 04, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 6.685', 6 a zona.) 

• 1.332. Antonieíta Castello Branco (1-332), filha de Antô
nio Lourenço Castello Branco e de Maria Paula 
Castello Branco/nascida a 26 de julho de 1911, no 

, Districto Federal, residente' á rua Piauhy n . 49, 
. 1 commercio, casada, com domicilio eleitoral no dis

tricto municipal de Meyer. (Qualificação ex-of
ficio. B. E. 66, n. 399, 1 1 a zona.) 

1.333. Olivia Gonçalves (1.333)-, filha de Francisco. Gon
çalves e de Alzira Gonçalves, nascida a 18 de abril 
'de 1915, no Districto Federal, residente a rua Au- . 

v relia n . 17, costureira, solteira, com domicilio 
eleitoral no districto .municipal de Meyer. •(Qua
lificação requerida n . 872, 1 1 a zona.) 

Í .334. Jayme Gonçalves (1.334), filho de Francisco Gon
çalves e de Alzira Gonçalves, nascido a 29 de 
março de 1904, no Districto Federal, residente í» 
rua Aurelia n . 17, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
'(Qualificação requerida, n . 868, 1 1 a zona.) 

1.335. Claudionor da Silveira Madruga (1.335), filho de 
Mario da Silveira Madruga e de Izolina da Silvei
ra Madruga, nascido a 13 de fevereiro de 1912, no 

' Districto Federal, residente á rua José Bonifácio 
n. 148, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 

,no districto. municipal de Meyer. (Qualificação -
requerida, n. 11.759, 1 1 a zona.) 

1.336. Durval Alves de Oliveira (1.336), filho de Manoel 
Alves de Oliveira e de Albertina Ludovina de Oli
veira, nascido a 2 de julho de 1916, no Districto 
Federal, residente á rua Martins Lage, n . 38, com-

. mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida n. 612, 1 1 a zona.) 

1.337. Oscar Severino de Souza ( U 3 7 ) , filho de João Se-
verino de Souza e de Anna Severino de Souza, 
nascido a 17 de março de 1880, em Lorcna, Esta
do de S. Paulo, residente á rua Dr. Leal, casa 3, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação re
querida, n . 10.565, 1 1 a zona.) 

1.338. Fernando Amendoeira (1.338), filho do Manoel Ma
ria Amendoeira e de Rosa Faria Amendoeira, 
nascido a 4 de dezembro de 1913, no Districto 
Federal, residente á rua Júlio do Carmo'n . 63, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer-. (Qualificação ex-of
ficio. B . E . 67, n . .1.001, 1 1 a zona.) 

.1.339. Álvaro de Azevedo Santos (1.339), filho de Carlos 
de Azevedo Santos e de Joaquina de Jesus Anciães 
dos Santos, nascido a 2 de outubro de 1911, no 
Districto Federal, residente á rua SanfAnna nu
mero 114, casa 17, operário, casado, com domici
lio eleitoral no districto munieipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio. B . E . 67, n . 1.002, 1 1 a 

zona.) . • 
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1.340. Agnaldo cia Silveira Maia (1.340), filho de Felicia
no Ferreira Maia e de Alice ' da Silveira Maia, 
nascido a 23 de julho de 1912, no. Districto Fe
deral-, residente á rua Gomes Serpa n. 62, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio. 
B . E . 67, n . ' 991, 1 1 a zona.) 

1.341. José Nery de Araújo (1.341), filho de João Nery de 
Araújo e de Maria José de Nery, nascido a 31 de 
acosto de 1904, em Pitaguy, Estado de Minas Ge
raes, residente á rua Aristides Caire n . 210, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque-

t. rida. n. 10.109, 1 1 a zona.) 
1.342. Caetano Ferreira (1.342), filho ,de Olympio Ferrei 

ra e de Jesuina de Oliveira, nascido a 19 de se
tembro de 1892, no Districto Federal, residente á 
rua Pompilio de Albuquerque n. 284, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação ex-officio. B. E. 
67, n . 971, 1 1 a zona.) 

9 .343. Castorina de Souza Figueiredo (1.343), filha de 
Elia José de Souza e de Augusta Carolina de 
Souza, nascida a 20 de julho de 1898, no Distri
cto Federal, residente á rua Eleutherio Motta 
n . 111, domestica, casada, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, n . 381, 1 1 a zona.) 

1.344. Luiz de Castro Vaz Lobo da Câmara Leal (1.344), 
filho de Gastão Àldano Vaz Lobo da Câmara Leal 

\ e de Vitalina de Castro da Câmara Leal, nascido 
a 22 dè agosto" de 1893, em Taubaté, Estado de 
São Paulo, residente á rua Caetano de Almeida 
n. 17 (Meyer), medico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto 'municipal de Meyer. (Trans
ferencia do t i t . 66 de Taubaté, São Paulo.) 

a.345. Benedicto Valle (1.345),' filho de Benedicto de Sou
za Valle e de Elvira Marques do Valle, nascido a 
28 de dezembro de 1912, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Gíuarabu1 n. 97, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral.no. districto municipal 
de Meyer. (Qualificação requerida. . B . E . 64, 
n . 10.499, 1 1 a zona.) 

1.346. -Tose Joaquim da Silva (1.346), filho de José Joa
quim da Silva e de Judith Chaves da Silva, nasci
do a 24'de julho de 1910, no Districto Federal, r e 
sidente á rua Aquidaban n . 125, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no.districto muni
cipal cie Meyer. (Qualificação requerida, numero-
305, 1 1 a zona.) 

1.347. Júlio Ernesto Chauvet (1.347), filho de João Leon 
Chauvet e de Maria Lombaért Chauvet, nascido a 
5 de maio de 1883, no Districto Federal, residen
te á rua Lins Vaseoncellos n. 498, commercio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, numero 
6.766.) 

. 1.348; Maria Magdalena Pereira da Fonseca de Carvalho Pei
xoto (1.348), f i lha 'de Antônio Augusto Pereira 
da Fonseca e de Emilia Elisa Pastrano da Fonse
ca, nascida a 1 de janeiro de 1889, no Districto 
Federal, residente á rua Marilia de Dirceu n. 22, 
professora,~casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n. 871, 1 1 a zona.) 

.1.349. Alpbeu Rodrigues Barroso (1.349), filho d e Júlio 
Rodrigues Barroso e de Rita de Mattos, nascido a 
21 de abril de 1907, no Districto Federal, resi
dente á rua Barão de Taquara n. 204, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio. 
B . E . 66, n. 419, I a zona.) 

1,'350. Anna-de Carvalho (1.350), filha de José Cardoso de 
' • Carvalho e de Edwiges Rosalina de Carvalho, nas

cido a 25 de setembro de 1901, em Juiz de Fora, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua Villela 
Tavares, n., 155, domestica, casada, com domici
lio' eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 11.819, 6 a zona.) 

.1.351. Theodoro Alves Pereira (1.351), filho de José Alves 
Pereira e de Rosina Maria Alves, nascido a 9' de 
julho de 1912, no Districto Federal, residente á 
rua Guarabü' n . 35, Inhaúma,, commercio, soltei
ro, com domicilio eleitoral no districto municipal 

de Meyer. (Qualificação requerida, n. 177, 12 a 

zona.) 
1.352. Américo dos Santos Machado (1.352), filho, de José 

Rodrigues dos Santos e de Luciana Tavares Ma
chado, nascido a 28 de junho de 1893, no Distri
cto Federal, residente á travessa Tangará, lote 1, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação re
querida n. 10.633, 7 a zona.) 

1.353. Emilia Amaral (1.353), filha de José Amaral e de 
Maria Atilia, nascido a 10 de junho de 1910, no 
Districto Federal, residente á rua José Bonifácio 
n. 89, cabelleireira, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida n . 10.097, 7 a zona.) 

1.354. F.ulalia Soares da Silva (1.354), .filha-.de Januário 
Soares da Silva e de Josephina Ferreira da Silva, 
nascida a .11 de abril de 1912; em Manáos, Estado 
do Amazonas, residente á rua Curupaity n . 34, 
commercio, solteira, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Mever. (Qualificação ex-
officio. B . E . 66, n . 499.) 

1.355. Virginia Pereira da Rocha Chaves (1.355), filha de 
Antônio Pereira da Rocha e de Carolina Augusta 
da Rocha, nascida a 28 de junho de Í890, no Dis
tricto Federal, residente á rua José Bonifácio nu
mero 187, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida. B . E . 67. n . 189,- 1 1 a zona.) 

1.356. Edith Bastos Casaes (1;356), filha de Antônio Fran
cisco Casaes e de Luiza Bastos Casaes, nascida a 
28 de outubro de 1893, no Districto Federal, resi
dente á rua Morro do Vintém n. 222, domestica, 

' solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 219, 1 1 a zona.) 

1.357. Jorge Amendoeira (1.357), filho-de Manoel Maria 
Amendoeira e de Rosa Amendoeira, nascido a 2 
de dezembro de 1914, no Districto Federal, resi
dente á rua Júlio do Carmo n. 63,_operario, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex officio, B . E . '7, nume
ro 900.) 

1.358. Cândido Raphael Domiciano (1.358), filho de Ra-
phael Ribeiro e de Rosaria do Espirito Santo, nas
cido a 10 de junho de 1893, em São Gonçalo, Es
tado de • Minas Geraes, residente á rua Borges 
Monteiro n. 77, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
ex- officio, B . E . 67, n. 826, 7 a zona.) 

1.359. Manoel de Souza Ferreira (1.359), filho de Carlos 
João Ferreira e de Virginia de Souza Ferreira, 
nascido a 29 de março de 1911, no Districto Fe
deral, residente á rua Borja Reis n. 29-A, operá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação ex officio, B . 

. • E . 67, n. 949.) 
1.360. Aristides da Motta (1.360), filho de-Antonio da Motta 

é de Julia Cardoso da Motta, nascido a 16 de. se
tembro de 1914, no Districto Federal, residente á 
rua Dr. Bulhões n. 84, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal • do 
Meyer. (Qualifiac.ção ex officio, B . E. 67, nu
mero 994.) 

1.301. Joaquim Pires de Oliveira (1.361), filho de Boaventu
ra de Almeida Oliveira c de Gertrudes Pires de 
Oliveira, nascido a 29 de janeiro de 1915, no Dis
tricto Federal, residente á rua Maranhão n. 97, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-

"tricto municipal de Meyer. (Qualificação éx of-
- ficio, B . E . 67. n. 1.034, 7 a zona.) 

1.362. Nelson de Azevedo Barbosa (1.362), filho de Manoel 
Mering Barbosa e de Quintiliana de Azevedo Bar
bosa, nascido a 22 de outubro de 1910, em São 
João Marcos, Estacio do Rio de Janeiro, residente, 
á rua Henrique n. 17, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 

. Meyer. (Qualificação requerida, B. E . 64, nume
ro 10.539.) 

1.363. Manoel Vieira de Almeida Ramos (1.363), í « d dc 
./ Belisario Vieira Ramos, e de Maria Salomé Garcia 

Arièira Ramos, nascido a 24 de fevereiro de 19^5. 
no Districto Federal, residente á rua 24 de Maio 
n. 1.181,-estudante, solteiro, com'domicilio elei-
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toral-ho districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n. 853, 1 1 a zona.) 

•1.3GíyKubom da-Silva Ripper (1.364), filho de José daiMat-
"• tos Ripper e d e Porcina da Silva Ripper, nascido a 

4 de junho de 1911, no Districto Federal, resi
dente â~rua José. Bonifácio n . 102, commercio, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu--
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida nu
mero 10.171, 7 a zona.) 

.1.305. Aristides Antônio de Oliveira (1.365), filho de Ma
noel Antônio de Oliveira e de Perpetua Ferreira 
de Oliveira, nascido a 20 de maio de 1905, em 
Ilaguahy, Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Minas n. 40, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, 6 a zona). 

,1.306. Oswaldo Quaresma (1.366), filho de Antônio Quares-
ha e de Elisa da Silva Quaresma, nascido,a 3 de 
novembro de 1908, no Districto Federal, residente 
á rua das Officinas n. 26, casa 4, funccionario 
publico, casado, com domicilio eleitoral no 'dis t r i 
cto municipal 'dc Meyer. (Qualificação ex officio, 
B . E . 3, n . 20.019, 4 a zona.) 

1.367. Augusto Pereira dos. Santos (1.367),- filho de Ber
nardo dos Santos e de Thereza de, Jesus dos San
tos, nascido a 22 de abril de 1886, em Portugal, 

c nàturalisado, residente á rua Colina n. 22, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Mever. (Qualificação ex officio, B . 
E . 67 ,n. 1.029, 7 a zona.) 

1.368. Reynotdes da Silva Ribeiro (1.368), filho de-João . 
Caetano da Silva e de Josephina Padilha Ribeiro, 
nascido a*2 de setembro de 1891, em São João 
Nepomuceno, Estado de Minas Geraes, residente á 

- rua Hermengarda n. 133, barbeiro, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal 'de 
Meyer. (Qualificação requerida, B. E. 46, nume
ro 9.476, 6 a zona. f 

1.369. Corina da Costa Guedes (1.369), filha de Antônio 
Theophilo Silva Costa e de Emitia Valle da Silva 
Costa, nascida a 16 de fevereiro de 1889, no Dis
tricto Federal, residente á Avenida Automóvel 
Club n. 146, domestica, viuva, com domieilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n. 6.424,' 7 a zona.) 

-1.370, Oscar Meira de Oliveira (1.370), filho de. Francisco 
Meira de Oliveira e de Isabel Figueiredo de Oli
veira', nascido a 12 de ^novembro de 1894, no Dis
tricto Federal, residente á rua General Bellegard 
n. 138, commercio, casado, com' domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer l (Qualifica
ção requerida, n . 11.074, 6 a zona.) 

1.371. Moacyr da Silva Pereira Torres (1.371), fiího de 
João Luiz Pereira Torres e de Isabel da Silva 
Torres, nascido a. 19 de setembro de 1912, no Es
tado do Rio de Janeiro, residente á praia de Bo
tafogo, n . 490, portuário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de. Meyer. (Qua
lificação ex officio,- B . E . 67, n . -67, 7 a zona.) 

1.372. Venaneio Rodrigues . Valerio (1.372), filho de An
tônio Rodrigues Valerio e de Maria Amélia Va
lerio, nascido a 27 de dezembro de 1907-, no Dis
tricto Federa], residente á rua Dias da Cruz n. 95, 
commercio, casado,, com domicilio eleitoral n j 
districto municipal 'de Meyer. (Qualificação re
querida, n . 130, 1 1 a zona.). 

1.373. josé Estolano da Silva (1.373), filbo de Alfredo Es
tolano da Silveira e de. Virginia Mainenti da Sil
veira, nascido a 21 de maio de 1903, em Cata-
guazes, Estado de Minas Geraes, gperarioj casado,' 
com' domieilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 3:710.) 

.1.374. Rubem de Queiroz (1.374), filho de Urbano .de-Quei
roz e de Regina da Cunha Queiroz, nascido a 10 
de outubro de, 1907,. cm Pomba," Estado de Minas 
Geraes, residente á rua Thereza n. 55, pharma
ceutico, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação feque-

- .V- rida, n . . 10.138, 7 a zona.) 
.1,373'. Pedro Martins (1.375), filho de João Martins Rosa e 

cie Heíiodora Martins Rosa, nascido a 19 de mar
ço de 1888, no Districto Federal, residente á 'rua 
Tneresa dos Santos n. 45, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no - districto municipal de 

Meyer. (Qualificação requerida, n . 7.731, oitava 
. zona.') 

•1.376. Elza Pereira Lopes (1.376), filha de João Baptista Pe-
reira e de Judith Cabral Pereira, nascida a 29 do 
fevereiro de 1908, no Districto Federal, domesti
ca, casada, com domicilio eleitoral no districto 
•municipal de Meyer: (Qualificação requerida, 
n. 442, 1 1 a zona.) 

1.377. Jadyr Cortes Azevedo (1.377), filha de Antônio Cas
tilho Cortes e de Noemia Bastos Cortes, nascida a 
1 de outubro de 1910, em Miracema, Estado da 
Rio de Janeiro, residente â Avenida Suburbana 
n . 2.199, domestica, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Inhaúma. (Qua
lificação requerida, n . 444, 1 1 a zona.) 

1:378. Cenira Cortes Pereira (1.378), filha de Antônio Cas
tilhos Cortes e de Noemia Bastos Cortes, N A S C I D A 

a 2 de janeiro de 1914, em Miracema,, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á Avenida Suburbana 

• n . 2.199; domestica, casada, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Inhaúma. (Qualifi
cação requerida, n . 439, 1 1 a zona.) 

1.379. üylda Pereira Paz (1.37-9;, filha de Pedro Martins' 
Paz e de Germana Pereira Paz, nascida a 24 de 
fevereiro de 1913, N O Districto Federal, residente 
á rua Cândido Benicio n. 459, domestica, solteira, 

N com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida, n. 512, 13* 
zona.) 

1.380. Jandyra Eua Gonçalves (1.380), filha de João Alfre
do lung E de Laura Margarida Iung, nascida a 1 • 
de junho, de 1906, no Districto Federal, residente 
á rua José Bonifácio n . 144, domestica, solteira, 
com domicilio eleitoral no districto municipal da 
Meyer. (Qualificação requerida, n . -11.449, séti
ma zona.) 

1Í381, João Bernardo de Freitas (1.381), filho de Victorino 
Garcia de Freitas e de Maria de Freitas, nascido 

. a 20 de agosto de 19U9, em Rio Preto, Estado de 
- Minas Geraes, residente á rua Piauhy n . 83, eam-
. mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 6.895, 8 a zona.) _ 

1.382. Pedro Huets Georges (1.382), filho de Francisco 
Huets Georges e de.Maria Huets Georges, nascido 
a 6 de maio de 1908, em S. Luiz, Estado do Ma
ranhão, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Mvyer. (Qualifi
cação ex officio, B. E. 66, n . 441, I a zona.) 

1.383. Veríssimo Carlos Lace (1.383), filho de Manoel Car
los Lace E de Deolinda de Souza. Lace, nascido a 
30 de setembro de 1894, no Distrieto Federai, 
residente á rua Engenho do Matto n. 235, opra-
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qauliíieação ex officio, B . 
E . 67, n . 917, 7 a zona.) 

1.384. Roque José Ferreira (1.384), filho de Antônio1 José. • 
Ferreira e de ígnes Pereira Ferreira, nascido a 29 
de dezembro de 1896, no Districto Federal, resi-

, dente á rua Adriano n . 92, 'commerciante, casado, 
com domicilio eelitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 11.602,-sexta 
zona.) 

1.385. Octavio Machado Fagundes (1.385), filho de Valen-
' tim Machado Fagundes e de Juliana de Jesus, nas

cido a 12 de novembro de 1908, no Districto Fe
deral, residente á rua Engenho de Dentro nume
ro 210, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto munieipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n. 340, 1 1 a zona.) 

1.380. Déa Bergamini da Silva Lopes (1.386), filha de Adol
pho Bergamini e de Déa Bergamini, nascida a 
22 de maio de 1910, no Districto Federal, resi
dente á Avenida Amaro. Cavalcanti n. 547, P R O P R I E 

tária, casada, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de 'Meyer. "" (Qualificação requerida, 
n . 412, 1 1 a zona.) 

•_1;387. Déa Bergamini (1.387), filha de Francisco Jorge Fer
reira Leite e de Maria Rangel Vaseoncellos Leite, 
naseida a 17 de agosto,de 1888, no-Districto Fe 

dera l , residente á Avenida Amaro Cavalcanti nu
mero 547, proprietária, casada, com domicilio 
eelitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida. 1 1 a zona.) 
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'4-391. 

.392,, 

(Qualificação ex offficio, B . E . 70; 7 a zona.) 
1.400. Doralina Rangel de Campos (1.400), filha de Miguel 

Pinna Rangel Filho e de Áurea Lobo Rangel, nas-
. ' cida a 5 de fevereiro de 1895, em Pavuna, Estado 

•f .401. 

1.402. 

1.403. 

1.404. 

1.405. 

.1.388.' José Fortuna (1.388), filho de José Fortuna e d e 
Maria José Rodrigues, nascido a 20 de .junho de 
1900, no Districto Federal, residente á rua A Tro-
j"3 . 'a;la n. 293, operário, casado, com 'domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n. 10.043, 7 a . zona.) 

a.381», Üelacilio Saldanha (1.389), filho de Álvaro Saldanha 
c- cia Oíga Saldanha, nascido a 3 de julho de 1913, 
no Districto Federal, residente á rua Ewbank da 
Garna.?a n . 55, electricista, solteiro,1 com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Quali
ficação requerida, n . 383, 13 a zona ) 

1.390. Lino Wenceslau de Souza (1.390), filho de Wen-
cesiau Anselmo de Souza e de Rufina Emiliana de 
Freüas, nascido a 23 de setembro de 1898, era 
Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Maranhão n . '171, operário, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação ex officio, B . E . 67, n.,,940, 7 a zona.) 

José Francisco Cândido (1.391), filho de Francisco -
Cândido e de Sebastiana Maria de Souza, nascido 
a 10 de novembro de 1912, em Quilombo, Estado 
do Rio de Janeiro, residente.á rua 8 de Setembro 
n . 40, operário, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
ex officio, B . E . 67, n . 850, 7 a zona.) 

João Salvador (1.392), filho de Salvador Gadano e de. 
' Carmen de Alice, nascido a 24 de junho de 1899, 

em Campos, Estado do Rio de Janeiro, residente 
á rua Theresa Cavalcante n . 46, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de Meyer. (Qualificação ex offficio, B . E . 
67, n . 977, 7 a zona.) 

1.393. Joaquim de Magalhães Coutinho (1.393), filho de 
Octaviano Cordeiro Coutinho e de Francisca de 
Magalhães Coutinho, nascido a 2 de julho de 1898, 
em Recife, Estado de Pernambuco, residente á rua 
Paulo de Araújo n. 126, militar, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n. 717, 11 a zona.) 

1.394. urbano de Souza Guimarães (1.394), filho de José 
de Souza Guimarães e de Celestina de Souza Gui
marães, naseido a 17 de julho de 1904, no Dis
tricto Federal, residente á rua Goyaz n. 152, cotn-
morcio, casado, com domicilio eleitoral no .distri
cto municipal de Meyer. (Qualiíiacção requerida, 
n . 306, I I a zona.) 

1.395. Belmira. Rocia (1.395)", filha de Martiniano Rocha e 
de Case:r.ira Maria da Conceição, nascida a 18 de 
dezembro de 1911, em Sumidouro, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua 8 de Setembro n. 40, 
operar;©, solteiro, com domicilio eleitoral no dis-, 
tr icto ' municipal de Meyer. (Qualificação ex of
ficio, B . E . 67, n; 990, 7 a zona . ) . 

3.336. >rico1au Nunes da-Silveira (1.396), filbo de Moysés 
Nunes da Silveira e de Isabel Vieira da Silveira, 
nascido a 10 de novembro de 1902, em Rio Grande 
do Norte, residente á rua '28 n . 29," funccionario-
publico, casado, com domicilio elei toralno distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação ex officio, 
B . E: 70, Ia zona.) 

1.397. Helena Viviani Mattoso (1.397), filha de João Vi
viam e de Rosa Frota Viviani, nascida a 5 de no
vembro de 1884, em Rio Bonito, Estado do Rio 
de Janeiro, residente á rua Villela Tavares nume
ro 31, professora, casada, com domieilio eleitoral 
nd districto municipal de Meyer. (Qualiíiacção 
ex officio, B . E . 71, 7 a zona.) 

1.3J58. José da Silva Pinto (1.398), filho de Isaac de Almei
da Pinto e de Olzfra da Silva Pinto, nascido a 
19 de março de 1911, no Districto Federal,' resi
dente á rua Guilhêrmina n . 31, funccionario mu
nicipal, casado, com domicilio .eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação ex officio, 
B. E . 39, n. 31.694, 4 a zona.) 

1.399; Antônio José dos Santos (1.399), filho de Henrique 
José dos Santos e de Maria da Silva Santos, nas
cido a 13 de novembro de 1893, em Penedo, Estado 
de Alagoas, residente á rua Domingos Pires nu
mero 24, funccionario municipal,, casado, com- do
micilio eleitoral no distrieto municipal de-Meyer. 

1.406. 

1.407. 

1.408. 

1.409, 

1.410. 

1.411, 

do Rio de Janeiro, residente á-rua-Vaz da Costa 
n . 51, professora municipal, casada, com domici
lio eleitoral-no distrieto municipal - de, Meyei*. 
(Qualificação ex officio, B . E . 9, n. 24>£59, 4 a 

zona.) 
Thernistocles de Sequeira Pinto (1.401), filho de 

Antônio Souza Pinto e de Maria Umbelina de Se
queira, nascido a 13 de outubro de 1881, em Ita-
peruna, Estado do Rio de Janeiro, residente ne 
Becco Ataiiba n. 37, operário, casado, com domi
cilio eelitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex officio, B . E . 67, n . 956, sétima 
zona.) 

Rogério Gonçalves Braga (1.402), filho de David 
Gonçalves Braga e de Maria Gonçalves Braga, nas
cido a' 18 de janeiro de 1910, no Districto Federal, 
residente á rua Lucidio Lago n. 10. operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Meyer. (Qualiíicação- ex officio, B . E . 

- 67, n . 978. 7 a zona.) 
Luiz • Carlos. Villa Forte Júnior (1.403), filho de 

Luiz Carlos Villa Forte e de Anna Villa Forte, 
nascido a 1 de maio de 1892, no Districto Federai, 
residente á rua'Daniel-Carneiro u . 49, commer-

.. cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal, de Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 403, 1 1 a zona.) 

João dos Santos Camargo (1.404), filho de-Thomazia 
de Oliveira, nascido a 30 de outubro de 1893, no 
Districto Federal, residente á rua Eng. de Dentro 
n . 213; operário, solteiro, com domicilio eelitoral 
no districto municipal de- Meyer. (Qualificaçã;> 
requerida, n. 355, 1 1 a zona,) 

Antônio Rodrigues Lage (1.405), filho de Antônio Ro
drigues Lage e de Antonia de Barros. nascido a 
7 de julho de 1879, em Portugal, residente á rua 

' 24 de Maio n. 1.229, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex officio, B. E. 07, n . 152, sétima 
zona.) 

Gaspar de Barros Lage (1.406), filho de Antônio Ro
drigues Lage e cie Antonia de Barros. nascido a 
16 de abril de 1886, em Portugal, residente á rua 
Amaro Cavalcanti n . 39, operário, casado, com 
domicilio eelitoral no districto- municipal cia 
Meyer. (Qualificação ex officio, B . E . 67. nu
mero 151, 7 a zona.) 

João Laurindo Pereira (1.407), filho de Laurindd 
Pereira de SanfAnna e de Verônica Milcre, nas
cido a> 31 de março de 1914, no Districto Federal, 
residente á rua Engenho de Dentro n . 124, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no distri
cto municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 348, 1 1 a zona.) v 

Jjeonel Herculano de Aguiar (1.408), filho de Diniz 
Herculano de Aguiar e de Maria Antonia de 
Aguiar, nascido a 5 de agosto de 1907, em Arrozal, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Enge
nho de Dentro n. 238, operário, solteiro, cora 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex officio, B. E . 67, nurne-

• ro 982, 7 a zona.) 

Hermano Baptista de Oliveira Filho (1.409), filho de 
Hermano Baptista de Oliveira e de Laura do 
Amaral Oilveira, nascido a 19 de abril de 1906, 
no Districto Federal, residente á rua Tenente 
Costa ir. 84, operário, viuvo, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção ex officio, B . E . 67, n . 922, 7 a zona.) 

Carminda Lopes Dias (1.410), filha de Manoel Rabello 
Dias" e de Maria Lopes Dias, nascida a' 23 de mar-
.ço de 1914, no Districto Federal, residente á rua 
Daniel Carneiro n . 65, operaria, solteira, com do
micilio eelitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex officio, B . E . 67, n . 133, sétima 
zona.) 

Francisco Martins Nunes (1.411), filho de Manoel 
Caetano Martins e de Cândida Martins Nunes, nas
cido a 15 de setembro de 1894, no Districto. Fe
deral, residente á rua General Cervántes nS^nero 
30, sargento do Corpo de Bombeiros, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. ' (Qualificação.ex officio B . E . 60, nu
mero 55, 7 a zona.) 
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1.4J2. Yoianda Ferreira dos Santos (1.412), filha de Eu-
- gênio Ferreira dos Santos e de Maria Fernandes 

, dos Santos, nascida a 14 de fevereiro de .1910, no 
-'5>f Districto Federa], residente á rua Dr. Bulhões 

n . 84, operaria, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, B . E . 67, n. 150,' 7 a -zona.) . 

i.íio. Quirino Carlos Lace (1.413), filho de Manoel Carlos 
Lace e de Deolinda de Souza Lace, nascido a 30 
de dezembro de 1897, no Districto Federal, resi
dente á rua Engenho de Dentro n. 113, operário, 
casario, com domicilio eleitora] no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação ex officio, B . E . 
67, n . 919, 7 a zona.) 

1.414. Maria de Souza Prata (1.414), filha de Joaquim Gon
çalves de Souza Prata e de Maria dos Santos Pra
ta, nascida a 18 de abril de 1908, em Ponte Nova, 

Estado de Minas Geraes, residente á rua Silva lla-
bello n. 101, casa IX, operaria, viuva, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação cx officio, B . E . 67, n. 139, sétima 
zona), 

1.415. Manoel Edgard Pereira da Silva (1.415), filho de 
. . - José Pereira da Silva e de El vira Pereira da Sil

va, nascido a 13 de março de 1907, no Districto 
Federal, residente á avenida 28 de Setembro nu
mero 319-A, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, B . . E . 5 , n . 7.444, 0 a zona.) 

1.416. Luiz Eremita de Cerqueira (1.416), filho de José 
Pedro de Cerqueira e de Hercilia Ferreira Terra 
do Cerqueira, nascido a 31 de março de 1910, no 
Districto Federal, residente á rua Paula Bastos 
n . 72, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, B . E . 60, n . 10.480, 6 a zona.) 

.1.417. Álvaro José da Silva (1.417), filho de Pedro José da 
Silva e de Maria Izabel da Silva, nascido a 11 de 
agosto de 1898, em Pelotas; Estado do. Pio Grande 
do Sul, residente á rua Aquidaban n. 312, ope
rário, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação ,n. 11.151, 7 a 

zona.) - • •' 
.1.418. Margarida Antunes Macedo (1.418), filha de Francis

co. José Antunes e de Ermelinda dós Santos Lara, 
nascida a-6 de maio de 1883, no Districto Federal, 
residente á rua Goyaz n . 24, operaria, viuva, com 
domicilio eleitoral no districto municipalde Meyer. 
(Qualificação ex officio, B . E. 67, n . 149, sétima 
zona.) 

. 4 . 4 1 9 . Luiza de Castro Greca (1.419)., filha de José de Maria 
Castro e de Maria. Francisca Castro, nascida a 27 
de dezembro de 1914, no Districto Federal, resi
dente á rua 13, casa 4, (Q. Bocayuva), operaria, 
casada, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação ex officio, B . E . 
07, n, 148, 7 a zona.) . 

.1.420. Irene Sandamil (1.420), filha de Manoel Sandàmil e. 
de' Rozalina Martins Sandamil, nascida a 20 de 
agosto de .1913, no Districto Federal, residente á 
rua Lopes da Cruz n. 79, professora federal, so l j 

teira, com domicilio eleitoral no districto. munici
pal de Meyer. (Qualificação requerida, número 

' • . 304, I I a zona.) 
1.421., Antônio de Souza Bessa (.1.421), fi lho'de Pedro de 

Souza Bessa- e de Maria do Carmo, nascido a 12 
de março de 190-1, no-Districto Federal, residente 
á rua Glaziou n . 44, commercio, : solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex officio, B . E . 66, nume
ro' 423, I a ' zona.) 

-.1.422. Judíth Brito Costa (1.422), filha de Manoel Coutinhc 
e de Aresanas de Oliveira Coutinho, nascida a 2t 
de janeiro de 1905; em Maceió, Estado de Alagoas, 
residente á rua Cosme Mara n. 143, domestica, 
casada, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação n ; 10.165, 7" 
zona.) 

? . 4 J 3 . Assencio Thomaz da Silva (1.423), filho de Assencio 
Sebastião da Silva e de" Josephina Cândida da 
Silva, nascido a 5 de janeiro de 1908, no Districto 
Federal, residente á rua Matheus Silva n . 80, 
açougueiro, casado, com domicilio eleitoral no 

distiicto municipal de Meyer. (Qualificação ex 
officio, B. E . 66, n . 267, 4 1 a zona.) 

1.424, Antônio Monteiro de Vaseoncellos (1.424), filho 
cie Francisco Pinto Monteiro e de Benta Costa 

. - - 'Vaseoncellos,' nascido a 24 de junho de 1883, no 
Districto.Federal, residente á rua Pedro Reis n. 30, 
açougueiro, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer-. (Qualificação ex of
ficio, B . E. ' 66, n. 249, 11* zona.) 

1.425. Francisco Ribeiro de Amorim (1.425), filho de João 
dos Santos Amorim e de Maria do Rosário Amo
rim, nascido a 9 de fevereiro de 1912, no Districto 
Federal, residente á rua Martins Lage n. 134, 
commercio, solteiro, domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 10.102, 11 a zona.) 

i .426„ Astrogildo Buarque de Gusmão (1.426), filho dc 
José Buarque de Gusmão e de Maria Albuquerque 
Gusmão, nascido a 12 de setembro de 1908, ero. 
Recife, Estado de Pernambuco, residente á rua 
Maria Antonja n. 246, commercio, viuvo, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer.; 
(Qualificação requerida, n . 10.420, 11 a zona.) 

1.427. Edgard' Gruber (1.427), filho de Hugo Alexandre 
Gruber e cie Rachel Motta Gruber, nascido a 6 de 
novembro de 1907, no Districto Federal, residente 
á .rua Dr. Leonel n. 168, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n. 617, 11 a zona.) 

,1 .428. Emiliano Pereira de SanfAnna (1.428), filho de 
José Pereira,de SanfAnna e de Maria Ludger-o dos 
Santos, nascido .a 30. de julho de 1900, no Estacio 
cie Sergipe, residente á rua' Bolívia n . 27, empre
gado publico, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação re 
querida, n . 10.190, 6 a zona.) 

i.4.29, Adhemar Rodrigues (1.429), filbo de Tito Rodrigues 
e de Leonor Rodrigues, nascido a 5 de dezembro de 
1910, no Districto Federal, residente á rua Miguel 
Ângelo n. 127, açougueiro, solteiro, com domici
lio eleitoral no districto municipal cie Meyer. 
(Qualificação ex officio, B . E. 66, n . 297, 11" 
zona.) 

i.430,,, Walter. da .Fonseca Franco (1.430), filho de Luiz 
Ferreira Franco é de Maria Carlota da Fonseca 
Franco, nascido a 11 de fevereiro de 1901, no Dis
tricto Federal, residente á rua Cirne Maia n. 48, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, B . E . 74, n . 777, 1 1 a zona.) 

1.431. Mario de Castro Negreiros (1.431), filho de José de 
Castro .Negreiros e de Maria Ferreira de Campos, 
nascido a 9 de julho de 1905, no Districto Federal, 
residente á rua Dr. Bulhões n. 26, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 10.524, 
i l " zona.) ' • 

1 .432. Lúcia Rodrigues dos Santos Sanches (1.432), filha 
de Carlos .Rodrigues dos Santos e de Francisca 
Emilia.dos Santos, nascida a 25 de dezembro de 
1903, no'Districto-Federal, residente á rua João 
Pinheiro n, 19, domestiea, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, B . E . 67, n.-289, 11° zona.); 

1 .433. João Pinto (1.433), .filho de Abilio Pinto e de Rosa 
Pinto, nascido a 24 de, março de 1891, no Districto 

, . Federal, residente á rua Aristides Caire n . 206, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação ex of
ficio, n. 915, 7 a zona.) . J 

1.434. Manoel Nascimento. de. Andrade (1.434), filho de 
José Pedro de Andrade e de Adelina Balbina de 
Andrade, nascido a 25 de dezembro de 1907, em 
Entre Rios, Estado, do Rio de Janeiro, residente á 
rua Bulhões n. 17, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. : 

(Qualificação, ex officio, n . 934,-7* zona.) 
4 . 435 . Francisco Antônio de Souza (1.435), filho de F ran 

cisco Antônio de Souza e de America Maria da 
Conceição, nascido a 10 de maio de 1901, no Dis
tricto Federal, residente á rua Pereira da Cosia 
n . 173, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de; Meyer. (Quali
ficação, requerida, a . 7.502, 8 a zona.) 
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1.436. Manoel José Espinola (1.436), filho de Manoel José 
Espinola e de Maria Pimentel, nascido a 24 de 
outubro de 1907, no Districto Federal, residente 
á rua Francisco Fragoso n . 20, empregado pu
blico, casado, com domicilio eleitoral no distri— 

1 cto municipal de Meyer. (Qualificação requeri
da, n . 10.531, 7 a zona.) 

1.437. Antônio Luiz de Almeida (1-437), filho de Manoel 
Luiz de Almeida e de Maria Rosa de Almeida, 
nascido a 25 de março de 1897, em Armental, 
Portugal, residente á rua São Pedro n . 157, ne
gociante, easado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Inhaúma. (Qualificação r e 
querida. B . E . 67, n . 7.727, 8 a zona.) 

1.438. João d'01iveira Rocha (1.438), filho de Thiago Oli
veira ü o c h a e de Custodia Maria de Oliveira, 
nascido a 14 de novembro de 1893, em Valença, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Piau
hy n. 108, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida. B . E . 66, n . 63, 1 1 a zona.) 

1.439. Blanoel Carlos de Oliveira (1.439), filho de Manoel 
Carlos de Oliveira e de Cassiana Maria de Oli
veira, nascido a 8 de março de 1904, ern Maceió, 
Estado de Alagoas, residente á rua Borja Reis 
n . 55, eommercio, casado, com dombilie eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n . 627, 1 1 a zona.) 

3.440. Nelson Ferrei ra da Silva (1.440), filho de Ernesto 
Ferreira da Silva e de Ludgera Ferreira da Silva, 
nascido a 14 de fevereiro de 1908, no Districto 
Federal, residente á rua Capitão Macieira n. 20-
A, açougueiro, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção "ex-officio". B . E . 66, n . 484, 1 1 a zona.) . 

.1.441. innibal dos Santos Luzes (1.441), filho-de Narciso 
dos Santos Luzes e de Olga de Freitas Luzes, 
nascido a 30 de julho de 1893, no Estado do Rio 
de Janeiro, residente â rua Archias Cordeiro 
ri. 272, pharmaceutico, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 10.084, 7 a zona.) 

i 142 Oswaldo Salgado (1.442), filho dc-Castro Salgado 
e de Orlandina Romana de Lima, nascido a .3 -Ir-
abril de 1912, no Districto Federal, residente a 
rua Silva Mourão n . 133, commercio, solteiro, 
com.domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida. B . E . 67. nu
mero 281, 1 1 a zona.) 

1.443. José Cupertino dos Santos (1.443), filho de Thoma-
zia de Jesus, nascido a 4 de setembro de 1893, 
em Conceição da Feira, Estado da Bahia, resi
dente á rua Fernandes Marinho n. 63, funccio
nario" municipal, casado, com domicilio eleitoral 
no districto munieipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, n . 7.712, 8 a zona.) 

Í .444. Jayme Arlindo de Souza (1.444), filho dc Cezarino 
Arlindo de Souza e de Adelia Maria da Conceição, 
nascido a 8 de dezembro de 1911, em Alliança. 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Dona 
Anna Nery n. 337, operário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no dislricto municipal de Meyer. 
(Qualificação "ex-officio". B . E . .67, n . .945, 
7 a zona.) 

1.445- Ernani Alves Ávila (1.445), filho de João Ávila e 
de Ambrozina Ávila, nascido a 23 de agosto de 
1913, no Dislricto Federal, residente á avenida 

• " Amaro Cavalcanti n . 657, commercio, easado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal do 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 356, 1 1 a 

. zona.) 
•3.446. Nelson Costa (1.446), filho de Manoel Antônio da 

josta e de Francisca Fer re i ra da Costa, nascido 
i 19-de fevereiro de 1906, no Estado-do Rio de 
Janeiro, residente á rua Maria Luiza n . 101, 
commercio, casado, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, n . 8.830, 1 1 a zona.) 

1.4-47, Brigida Peixoto (1.447), filha de Américo Augusto 
Vieira e de Germana Vieira, nascida a 24 de 
março de 1911, no Districto Federal, residente á 
rua Engenho de Dentro n . 99, domestica, casada, 

.44f 

com domicilio eleitoral no districto municipal 
de Meyer. (Qualificação requerida, n , 11.604, 
6 a z< na . ) 

José Alexandrino de Araújo (1.448), filho dè^ ído l -
pho Alexandrino de Araújo e de Antonia.Ferrei
ra Lopes, nascido a 20 de maio de 1904, no Dis
tricto Federal, residente á rua Clarimundo de 
Mello n . 762, açougueiro, viuvo, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Oua-
lificaçâo "ex-officio". B . E . 66, n. 257, I a 

zona.) 
1.449. C3'priano Antônio Alves da Veiga (1.449), filho de 

João Antônio Alves da Veiga e de Eermelinda 
Paula de Jesus, nascido a 4 de fevereiro de 1867 -̂
em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua B . n . 20, açougueiro, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação "ex-officio". B . E . 66, 
n . 250, 1 1 a zona.) 

1.450. Ângelo da Costa Faro (1.450), filho de, José da 
Costa e de Laüra Alves,. nascido a 20 de dezem
bro de.1914, no Districto Federal, residente á rua 
São Braz n. 83, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação "ex-officio". B . E . 67, sem numero. ) 

1.451. Guilherme Lopes de Almeida (1.451), filho de Cy-
priano Lopes de Almeida e de Maria Rei1* de Al
meida, nascido a 1 de junho de 1916, no Districto 
Federal, residente á rua Archias Cordeiro nu 
mero 278, estudante, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 647, 1 1 a zona.) 

1.452. Francisco Cassiano (1.452), filho de Cassiano Antô
nio Francisco e de Maria Quintina da Rosa, nas 
cido a 28 de dezembro de 1908, em Porto Novo 
do Cunha, Estacio de Minas Geraes, residente á 
rua D. n . 448, açougueiro, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer.-
(Qualificação "ex-officio". B . E . 66, n . 245, 1 1 a 

zona.) 
1.453- Antônio Ramos Maia Filho (1.453), f i lhode Antônio 

Ramos Maia, nascido a 8 de dezembro, de 1908, 
no Districto Federal, açougueiro, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distr icto. munieipal de 
Meyer. (Qualificação "ex-officio". B . E . 66, 
n . 327.) 

1.454- Antenor Conceição (1.454), filho de Maria da Con
ceição, nascido a 12 de, agosto" de 1893, no Estado 
de São Paulo, residente á rua Frei Caneca nu
mero 125, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. i,0ua-
lificação "ex-officio". B . E . 66, n . 182, 1 1 a 

zona.) 
1.455. Aracy de Souza Prata (1.455), filho de Joaquim 

Gonçalves de Souza Prata e de Maria dos Santos 
Prata, nascido a 3 de junho de 1910, em Ponte 
Nova, Estado de Minas Geraes, residente á rua 
Silva Rabello n. 101, casa 9, operário, oltsiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação "ex-officio": B . E. 67, 
n . 140, 1 1 a zona.) 

1.456. Renato Magalhães de Queiroz (1.456), filho de Mar
ceíino Magalhães Queiroz Netto e de Alice Pei
xoto de Queiroz, nascido a 5 de dezembro de 1911, 
no Districto Federal, residente, á rua Engenho 
de Dentro n . 215, commercio, casado, com do
micilio eleitoral no distrieto municipal de Me
yer . (Qualificação requerida, n . 345, 1 1 a zona.) 

1.457. Dervalneck Dias Coelho (1.457), filho de Pedro 
Dias Coelho e de Herblantina de Oliveira Coelho, 
pascido a 25 de março de 1912, no Districto F e 
deral, residente á rua Pernambuco n. 90, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer.- (Qualificação "ex-officio". 
n. 998, 1 1 a zona.) 

1.458. Newton Diniz (1.458), filho de João de Oliveira 
Diniz e de Amélia Portella Diniz, nascido a 26 de 

. " ' " • ' ' março de 1915, no Districto Federal, residenj-e á 
rua SanfAnna n. . 119, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Me
yer.- (Qualificação "ex-officio". B. E . 67, nu
mero 996. 1 1 a zona.) 
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1.459. Thomé Alves da Silva Brum (1.459), filho de João 
Black da Silva Brum e de Felicidade Galliana da 
Silva Brum, nascido a 8 de julho de 1887, no 
Districto Federal, residente á rua Cruz e Souza 
n . 46, Piedade, funccionario publico, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal dè 
Inhaúma. (Qualificação requerida, n . 512, 1 1 a 

zona.) 
•1.460. j \cusa da Costa Santoro (1.460), filha de Emilio 

Santoro e de Margarida da Costa Santoro, nasci
da a 4 de setembro de 1914, no Districto Federal, 
residente á rua Dias da Cruz n . 210, commercio, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu 
mero 520, 1 1 a zona.) 

1.461, Rubem Maia Domingues (1.461), filho de Ramiro 
Sotello Domingues e de x\merica Mariz Maia Do
mingues, nascido a 22 de maio de . 1907, no Dis
tricto Federal, residente "á rua Cardoso n . 31, 
commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida. B . E . 64, n . 10.549, 1 1 a zona.) 

1.402, Assumpção Cotta Lopes (1.462), filha de Gabriel 
Cotta Arca e de Anna Lopes Modina, nascida a 17 
de junho de 1903, no Districto Federal, residente 
ú rua Cardoso n . 31, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Me
yer . (Qualificação requerida, n . 6.621, •11a 

zona.) 
1.463. Leopoldo Vieira Machado (1.463), filho de Manoel 

Vieira Machado e de Marcelina Rodrigues da 
Conceição, nascido a 30 de outubro de 1895, no 
Estado de. Espirito Santo, residente & rua Gosta 
Pereira sem numero, portuário, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Me
yer. (Qualificação "ex-officio". B . E. 67, nu
mero 789, 1 1 a zona.) 

.1.464. Saulo Nogueira da Cunha e Silva (1.464), filho de 
José Nogueira da Cunha e Silva e de- Antonia 
Maria cia Conceição, nascido a 3 de janeiro de 
1911, no Districto.Federal, residente á rua Barão 
de Mesquita n . 314, portuário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Me
yer . (Qualificação "ex-officio". B . E . 67, nu
mero 760, 7 a zona.) 

1.465. Aristeu Gonçalves Vianna (1.465), filho de José 
Gonçalves Vianna e de Anna Moiiteiro Vianna, 
nascido a 3 de setembro de 1906, no Districto Fe 
deral, residente á rua Dias da Cruz n. 210, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 8.140, 1 1 a zona.) 

-1.-46Ü. Joaquim da Fonseca (1.466), filho de Antônio da 
Fonseca e de Maria de Jesus da Fonseca, nascido 
a 2 de novembro de 1892, no Districto Federal, 
residente, á rua Faro n . 19, commercio, casado, 
com domicilio eleitoral no districto municipal 
.de Meyer. (Qualificação "ex-officid". B . E.-
66, n . 707, 1 1 a zona.) 

1.467. Mario Antônio da Silva (1.467), filho de Ramiro 
Francisco da Silva e de Maria da Silva.,- nascido 
a 4 de fevereiro de 1905, no Districto Federal, 
residente á. rua Pernambuco n. , 34, commercio, 

. solteiro, com domicilio e le i toralno districto mu
nicipal de 'Meyer . (Qualificação "ex-officio". 
B . E . 66, n . 454, 11 a zona.) 

1.468. José Nascimento de Oliveira (1.468), filho de José 
Thomaz de Oliveira e de Anna Costa de Farias, 
nascido a 24 de dezembro de 1899, em Barra 

• Mansa, Estado do Rio de Janeiro, residente á Es
trada Santa Cruz n. 213,' funccionario munici
pal, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 

. municipal de Meyer. (Qualificação "ex-ofí'ieio". 
B . E . 26, n . 28.838, 1 1 a zona.) 

1.469. Amélia Shanccenita Napoli (1.469), filha de Rafael 
Shanccenita e de Gertrudes de Almeida Shancce
nita, nascida a 23 de janeiro de 1896, no Dislricto 
Federal, residente . á rua Dias da Cruz n . 417, 
funccionaria municipal, casada, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação "ex-officio". B . E . 9, n , 23.698, l l 8 

zona.) 

i . 470 . Joaquim:Antonio dos Santos (1.470), filho de P?dro 
Antônio dos Santos- e de Arminda Maria Rosa dos 
Santos, nascido a 2 de junho de 1882. no Distri
cto Federal, residente â rua Pedro Américo n u 
mero 359, portuário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Quali
ficação "ex-officio". B . E . 67, n . 756, 1 1 a zona.) 

í . 4 7 1 . José Ernesto Costa (1.471), filho de Ernesto Costa e * 
de Maria Manoela Costa, nascido a 25 de ma>o de 
1910-, no Districto Federal, residente á rua Silva 
Guimarães n. 13, portuário, solteiro, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação "ex-officio". B . E . 67, n . 754, 11» 
zona.)' 

1.472, João Marques de SanfAnna (1.472), filho de Pedro 
Marques de SanfAnna e de Antonia Marques dos 
Anjos, nascido a 24 de julho de 1889, no Estado 
da Parahyba do Norte, residente á rua Dr . Jo -

' viano n. Si, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto munieipal de Mever. (Qua
lificação "ex-officio". B . E . 66. 703, 11* 
zona.) 

4 .473, Napoleão Domingos Duarte (1.473), filho de F r a n 
cisco Domingos Duarte e de Maria Rosa Duarte, . 
nascido a 11 de julho de 1914, no Districto F e 
deral, residente á rua Engenho do Maíto n . 18, 
operário publico, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Inhaúma. (Quali
ficação "ex-officio". B . E . 70, 10 a zona.) 

4..474, José Martins Figueira (1.474), filho de João Ba
ptista Figueira e de Felisbina da Costa Pinto, 
nascido a 7.de dezembro de 1893, no Estado de 
Minas • Geraes, residente á rua 2 de Fevereiro 
u . 37, commercio, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualiii-
eação requerida, n . 6.152, 6 a zona.) 

i .475 . Gustavo de Souza Lima (1.475),. filho de Antônio 
Fernandes de Lima e de Maria José de Lima, 
nascido a 20 de fevereiro de 1909, no Districto 
Federal, residente á rua 22 n . 4, operário, ca
sado, eom domicilio eleitoral no districto muni 
cipal, de Meyer. (Qualificação "ex-officio". B . 
E . , n . 995, 1 1 a zona.) 

Nos termos do ar t . 5 o , § 12, do decreto n . 24.129, de 
16 de abril do corrente anno, os titulos serão entregues, na 
fôrma estabelecida no a r t . 46 do Regimento Geral dos J u í 
zos, Secretarias e Cartórios Eleitoraes, aos próprios eleito
res, a quem resti tuir o recibo de que trata o a r t . 15, pa-
ragrapho 4 o , com.a 'ass ignatura do eleitor, no verso. 

Rio, 13 de setembro de 1934. — O escrivão "ad-hoc", 
Joaquim, Boaventura da Silva Mattos. 

DÉCIMA PRIMEIRA ZONA ELEITORAL 

(Districtos inunicipaes de Meyer e Inhaúma) 

Juiz — Dr. Edmundo de Oliveira Figueiredo 

De ordem"do Dr. juiz da 1 1 a Zona Eleitoral, da 3 a Cir-
cumscripção do Districto Federal, faço publico, para conhe
cimento dos interessados, que, por despacho de 16 de agos
to, foram mandados expedir pelo MM. juiz, os titulos tio 
eleitores dos seguintes cidadãos: 

1.476. Custodio Barbosa de Lyra (1.476), filho de Fran
cisco Barbosa de Lyra e dc'Antonia Maria da Con
ceição, nascido a 14 de março de 1891, em Recife, 
Estado de Pernambuco, residente. á rua Júlio do 
Carmo n . 84, operário, solteiro, 3jom domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação cx-officio, B . E . 67, n . 918, 7 a zona.) 

1.477. Elody Brandão Costa (1.477), filha de Waldemiro do 
Amaral,Costa e de Maria Hercilia Brandão Cos
ta, nascida a 9 dc maio de 1911, no Districto F e 
deral, residente á rua 24 de Maio n . 791, domes
tica, solteira, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 8.141, 6 a zona.) 

1.478. Marina de SanfAnna Soares (1.478), filha de Albino 
dc SanfAnna Rosa Júnior e de Orminda de Bar
ros Rosa, nascida a 20 de outubro de 1900, no Dis-
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tricto Federal, residente á rua Paraguay n . 170s 

domestica, casada, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de .Meyer. (Qualificação reque
rida, n . 314, 1 1 a zona.) 

i . 4 7 9 . Manoel Martins Pontes (1.479), filho de Cândido 
Martins Pontes e dc Elvira Landin Pontes, nas- 1.491. 
cido a 13 de abril de 1896, no Districto Federal, 
residente á rua Miguel do Paiva n . 80, segundo 
sargento do Corpo de Bombeiros, casado, com do
mieilio eleitoral no districto municipal de Inhaú
ma . (Qualificação ex-officio, B . E . 66, n. 75, 7 a 

zona.) 
'1.480, Adahyl Brandão Gosta (1.480), filha de "."aldemiro 

do Amaral Costa e de Maria Hercilia Brandão 1.492, 
Costa, nascida- a 13 de agosto de 1909, no Distr i
cto Federal, residente á rua 24 de Maio n . 791, 
domestica, solteira, com domicjlio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e -
querida, n . 8.142, 6 a zona.) 

1 . 481 . Walter da Silva Torres (1.481), filho de Marceíino í . 4 9 3 . 
da Silva Torres e de Vitalina Gonçalves de Cas
tro, nascido a 4 de julho de 1907, em S. João Ne
pomuceno, Estado de Minas Geraes, residente á 
rua Dias da Cruz n . 481, commercio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 9.225, 6 a 

zona.). A /o / 
t .482, Agostinho Augusto Martins (1.482;, filho de Hora- 5 ' 

cio Augusto Martins e de Amélia da Silva Mar
tins, naseido a 28 de agosto de 1912, no Districto 
Federal, residente á praça Marechal Deodoro nu
mero 390, commercio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de S. Christovão. 
(Qualificação requerida, n . 7.426, 5 a zona.) » 

3 .483 . Álvaro Bellinha Xavier (1.483), filho de Pedro Joa- -
quim Bellinha e de Maria Xavier Bellinha,' nasci
do a 20 de março de 1908, no Districto Federal, 
residente á rua D. Anna Nery n. 228, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu." 
mero 10.455, 6 a zona.) 

1.484- Carlos Ferreira Leite (1.484), filho de Augusto Fer 
reira Leite e de Maria Leite, nascido a 29 de j a 
neiro de 1912, no Districto Federal, residente á 
rua José Veríssimo n. 35, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 10.746, 6 a 

zona.) 
1.485. Maria das Mercês Ribeiro (1.485), filha de Felisberto 

Ribeiro e de Maria Amélia Ribeiro, nascida a 24 
de setembro de 189.1, em Diamantina, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Guilhêrmina nu
mero 209, domestica, viuva, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 11.090, 6 a zona.) 

Í . 4 8 6 , João Duarte de Britto (1.486), filho de Tbeotoulo 
'Coelho'de Cerqueira Britto e de Maria Leopoldi- .1.498 
na Duarte de Britto, naseido a 30 de janeiro de 
1911, no Districto Federal, residente á rua Her-
mengarda n . 92, actor, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 11.377, 6 a zona.) 

1.487. Abel de Jesus Tcnreiro (1.487), filho do Manoel 
Toureiro e de Maria da Graça, naseido em Por- 1.499 
tugal, residente á rua Medina n. 22, proprietá
rio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 10.809, 6 a ' zona.) 

.1.488. João Baptista de Carvalho (1.488), filho d e Eioy 
Manoel Carvalho e de Angélica Ferreira de Car
valho, nascido a 19 de janeiro-de 1912, em Cam- 1.500 
pos, Estado do Rio de Janeiro, residente á r ua 
Silva Rabello n. 4, casa 34, marceneiro, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal dé 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 10.744, 6 a 

zona.) 
'1.489, Antônio Rodrigues Monteiro (1.489), filho de José 

Rodrigues Monteiro e de Rita Coelho, nascido em 1.501 
Portugal, residente á rua Gravatahy n . 62, pro
prietário, casado, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque
rida, li. 10.742, 6 a zona.) 

1.490. Raul Bernardino Pacheco (1.490), f i lho-de Paulo 
Bernardino Pacheco a de Alzira da Conceição Pa-

3.496 

1.497. 

checo, nascido a 19 de julho de 1912, no Districto 
Federal, residente á rua Engenho Novo n . 43, 

. commercio, solteiro, com domicilio eleitoral no 
dislricto municipal de Meyer. (Qualificaçãcvre-
qnerida, n . 11.355, 6 a zona.) J 

Maria'Emilia Pimentel (1.491), filha de José Heme-
terio de Barros Pimentel e de Maria Amalia Bar
reto Pimentel, nascida a 11 de maio de 1911, em 
Muriey, Estado de Alagoas, residente á rua Bento 
Gonçalves n. 43, casa 1, funccionaria municipal, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, n o -
mero 852, 1 1 a zona.) 

Joaquim Francisco Areai (1.492), filho oe Joaquim 
Francisco Areai e de Maria dá Silva Madureira, 
nascido em Portugal, residente á avenida 28 de 
Setembro n. 1, commerciante, casado,, com domi
cilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 10.802, 6 a zona.) 

Paulo de Marcai Moreira (1.493), filho de João Ro
sário Moreira e de Marcellina de Marcai Moreira, 

• nascido a 15 de março de 1912, no Districto F e 
deral, residente á rua Paraguay n . 51, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação-requerida, n u 
mero 1.1.076, 6 a zona.), 

Áurea Enedina da Silveira (1 .494) , filha de Jarbas 
José da Silveira e de Clotilde Rangel da Silveira, 
nascida a 14 de maio de 1914, no Districto F e 
deral, residente á rua Glarimundo de Mello nu
mero 203, operaria, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação ex-officio, B . E . 67, n . 138, 7 a zona.) 

Francisco de Assis Alves (1.495), filho de Maximiano 
de Assis Alves, e de Severina Alves de Amorim, 
nascido a 20 de janeiro de 1902, em Juiz de Fora, 
Estado de Minas Geraes, residente á avenida Ama
ro Cavalcanti n . 665, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
•(Qualificação ex-officio, B . E . 67, n . 147, 7 a 

zona.) 
José Dutra da Silveira- (1.495), filho de Joaquim 

Dutra da Silveira e de Cecilia Citencio da Silvei
ra, nascido a 29 de maio de 1893, em Pirahy, Es
tado do Rio de Janeiro, residente á rua Monteiro 
da Luz n . 286, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 321, 11 a zona.", 

Reynaldo da Rosa Pereira (1.497), filho de Elidio 
Rosa Pereira c de Maria Machado Pereira, nas
cido a 11 de setembro de 1912, no Districto Fe 
deral, residente á rua Dr . Bulhões n. 17, operá
rio, casado, com domicilio eleitora! no districto 
munieipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 398, 1 1 a zona.) 

Octaoilio'Ribeiro Leite (1.498), filbo de Emílio 
- Bessa da Cunha Leite e de Rosalina Ribeiro Leite, 

nascido a 6 de junho de 1903, no Districto F e 
deral, residente á rua Dias da Cruz n . 210, com
mercio, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto inunicipai de Meyer. (Qualificação ex-of
ficio, B . E . 66, n . 293, I a zona.) 

Augusto Virgílio Amadeu (1.499), filho de Domin
gos Amadeu e de Maria José Amadeu, nascido a 
22 de julho do 1906, no Districto Federal, r e s i 
dente á rua Herminia n. 30, operário, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B .E . 67, 7 a 

zona.) 
' Erundino Soares Bezerra (1.500). filho dc Eugênio 

Bezerra da Silva e de Rosa Soares Bezerra, nas
cido a 18 de janeiro de 1908, em Jaboa;tão, Es 
tado de Sergipe, residente á avenida Suburbana 
n . 2.098, açougueiro, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Quali
ficação ex-officio. B . E . 66, n. 343, I a zona.) 

Irene. Branco (1.501), filha de Francisco de Freitas 
Branco e de Luiza Coelho Branco, nascida a "^5 
de dezembro de 1915, no Districto Federal, res i 
dente á avenida Suburbana n . 2.267. domestica, 
solteira, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer.' (Qualificação requerida, nume
ro 910. 1 1 a zona.). 
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1.502. Sebastião Santoro (1.502), filho clc Henrique Santoro 1.515, 
e de Anna Rosário Binza, nascido a 26 de março 
de 1911, no Dislricto Federal, residente á rua 
D. Thereza n . 49, commercio, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto munieipal de Meyer.; 
(Qualificação requerida, n.- 8.530, 7 a zona.) - ; 

-1.503. Albino Dobroski (1.503), filho de Vicente Dobroski e 
de Vicencia Bi.linski, nascido a 9 de abril de 1909, 1.516. 
no Districto Federal, residente á rua Cachamby 
ei: 7, mecânico, solteiro, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação 
requerida, n . '10 .079 , 7 a zonai) 

1.504. joão Baptista Cunha Júnior (1.504), filho de João 
Baptista da Cunha e de Maria Francisca Barbosa, 
nascido a 8 de abri! de 1905, no Districto Federal, 1.517. 
residente á rua Dias da Cruz n . 215, commereio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal-de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 9.598, 6 a zona.) 

1.505, João Antônio Romeu (1.505), filho de José Romeu 
e de Antonia de Oliveira, nascido a .24 de janeiro 
de 1883, np Districto.- Federal, residente & rua 1.518. 
Lopes da Cruz, n . 56, motorista,-solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
.(Qualificação ex-officio, B . E . 67, n . 137, 1 1 a 

zona.) -
•1.506. João da! Silva Pitanga (1.506), filho de João Fer 

reira Pitanga e de Feliciana da Silva Neves, nas
cido a 11 de outubro de 1912, no Districto. F e - J.519. 
deral, residente á r u a . Daniel Carneiro n . 146, 
fundos, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção ex-officio, B . E . 67, n. 1.008, 7 a ' z o n a . ) 

•j .507. Paulo Corrêa Jupy (1.507), filho de José Luiz Jupy e 
de Josepha Corrêa Jupy, nascido a 14 de janeiro 
de 1904, no Districto Federal, residente á estrada 1.520„ 
do Queimado n . 55, operário, solteiro, com domi
eilio eleitoral no distrieto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B.E. 67, n. 970, 7 a zona.). 

1 .508 . Armando Soares (1.508), filho de Maria Soares, nas
cido a 15 de janeiro de 1907, no Districto F e -
sleral, residente á rua José Veríssimo n . 36, ope
rário, solteiro, com domicilio eleitoral no districto " . 1.521. 

. nunicipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n. 9.033, 6 a zona.) 

1.509. Joaquim Guimarães de Oliveira (1.509), filho de 
Joaquim Faria de Oliveira e de,Isabel Jesus de 
Oliveira, nascido a 13. de setembro de 1901, no 
Districto Federal, residente, á rua Anna Leoni-
dia n. 33, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal dé Meyer. ' (Qualifi- 1.522. 
cação requerida, n . 11.635, 6 a zona.) 

1.510. Evanir Carvalho (1.510), filho de Eugênio de 'Carva
lho e de Eulina Gomes de Carvalho, nascido a 12 
de maio de 1913, no Distrieto Federal, residente , 
á. rua Bolívia, n . 36, commercio,-solteiro, com do
mieilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida,-n; 9.-412, 6 a zona.) "-Í..523. 

1.511. Ademar Leite da Cunha (1.511), filho de Manoel 
Leite da Cunha e de Maria Teixeira Leite, nasci
do a 5 de fevereiro de 1907, residente" á rua Ge
neral Savaget n. 2, funccionario publico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer.' (Qualificação requerida, n . 2.986, 9 a 1.52.4. 
zona.) 

1.512. Elias José de Souza (1.512), filho de José Antônio de 
Souza e de Maria dos Prazeres, nascido a 27 de 
março de 1911, no Districto Federal, residente á 
.rua Gesaria n . 85, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação reque-
r i d a . B . E . 67, n . 229, l l a z o n r . ) 1.525. 

1.513. Rayrnundo Borges (1.513), filho de Carlos Borges e 
de Francisca Borges, nascido a 25 de dezembro de 
4907, em Areia Branca, residente á rua Paraguay 
n . 120, açougueiro, casado, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção ex-officio, B . E . 66, n . 479, I a zona.) 

1.514. Osório dos Santos Adão (1.514), filho de Custodio 1.526. 
dos Santos Adão e de Maria Isabel Adão, nascido 

. a 27 de setembro de 1914, no Districto Federal, 
residente á rua I-Iermengarda n . 88, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 828 s 

1 1 a sona.) 

José Antonio-do Valle (1.515), filho de Antônio José 
do Valle e de Ignacia Marcellina do Valle, nascido 
a 10 de abril de 1869, em Itajahy, Estacio de Mi
nas Geraes, residente á rua Capitão Rezende nu
mero 172, commercio, casado, com domicilio elei-
.toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 10.161, 7 a zona.) 

Cypriano Cabral (1.516), filho de Cypriano Cabral a 
de Thereza Ramos .Cabral, nascido a 15 de de
zembro de 1900, no Estado do Espirito Santo, r e 
sidente á rua General Bruce n. 99, portuário, sol-

' teiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal de Meyèr. (Qualificação ex-officio, B.E. , 
67,.n. 704, 7 a zona.) 

Abeguá José de Araújo (1.517), filho de 'Gustavo' 
José de Araújo e de Josephina de Almeida, nas
cido a 14 de agosto de 1900, no Districto Federal,-
residente á rua Barbacena n . 1, rommeroio, ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni-

. cipal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 630, 
1 1 a zona.) 

Newton de Carvalho França (1.518), filho de Ono-
fre Antônio Fraga e de Lucinda de Carvalho 
França, nascido a 15 de maio de 1909, no Distr i
cto Federal, residente á rua Archias Cordeiro nu
mero 532, commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, B . E . 67, n . 284, 1 1 a zona.) 

João Rodrigues de Souza Faria (1.519), filho de 
João Rodrigues de Souza Faria e de Benvinda Pe
reira Rangel, nascido a 28 de maio de 1880, no 
Districto Federal, residente á rua Borges Mon
teiro n . 99, estereotypista, casado, com domici
lio eleitoral no 'districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n>, 10.183, 6 a zona.) 

Wiíton José Ramos Maia (b.520), filho de Joaquim 
José Ramos Maia e de Ida de Barros Ramos Maia, 
nascido a 16'.de fevereiro de 1907, no Districto 
Fedeial, residente á rua Gustavo Riedel n . 28, 
funccionario publico, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n. 448, 1 1 a zona.) 

Angenor Francisco Borges (1.521), filho de Guilher*. 
me Francisco Borges e d e Felismina Justina Bor
ges, nascido a 24 de agosto de 1889, em Nicthe
roy, Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 
Teixeira de Carvalho n . 49, casa 1, escripturar.io, 
casado, com domicilio eleitoral no districto m u n i - ' 
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, nume
ro 9.994, 7 a zona.) 

Irineu Xavier do Amaral (1.522), filho de Luiz Xa
vier do Amaral e de Maria Pereira Pinto, nascido 
a 10 de abril de 1907, no Districto Federal, res i 
dente á avenida Amaro Cavalcante n . 683, ope-

•rario, solteiro, com domicilio eleitoral no distr i 
eto munieipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
n . 335, 1 1 a zona.) 

Anna Cândida Moreira (1.523), filha de Antônio José ' 
Moreira e de Elisa Cândida Moreira, nascida a 26 
de julho do 1903, no Districto Federal, residente 
á avenida Suburbana n. 2.120, com domicilio1 

eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 918, 1 1 a zona.) 

Luiz de Souza Gomes Filho (1.524), filho de Luiz de 
Souza Gomes e de Antonia Gomes Carvalho, nas
cido a 24 de agosto de 1911, em Campos, Estado 
do Rio de Janeiro, residente á rua Figueiredo Pi 
mentel n . 174, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação ex-officio, B . E . 67, n . 823, 7 a zona.) 

Jacintho Dias Moraes (1.525), filho de Joaquim Alves 
de Moraes e de Maria Arinda de Moraes, nascido 
a 26 de março de 1899, em Mathias Barbosa, 
Estado de Minas Geraes, residente á rua São Ga
briel n . 8.9, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, 
ri. 7.452, 7 a zona.) 

Geraldo Guerra de Oliveira (1.526), filho de Júlio 
Cesár Oliveira e de Augusta Guerra Oliveira, 
nascido a 28 de setembro de 1907, em Sitio, Esta
co de Minas Geraes, residente á avenida Amaro 
Cavalcante n . 451, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação ex-offi~ 
cio, B . E . 67. n. 936, 11» zona.) 
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4.527. José Bomfim da Conceição (1.527), filho de João 
Bomfim da Conceição e de Marcellina Bomfim da 
Conceição, nascido a 28 de junho de 1&.10. no Dis- 1.539 
tricto Federal, residente á rua Villela Tavares 
n . 12, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto munieipal de Meyer. (Qualifica
ção ex-officio, B . E". 66, n . 455, I A zona.) 

1.528. Eliezer Santos (1.528), filho de Francisco Luiz. dos 
Santos e de Joanna Quitería dos Santos, nascido a 
24 de setembro de 1897, em Cascavel, Estado do 1.540, 
Ceará, residente á rua Santa Luiza n. 54, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no- districto 
municipal de Meyer. '(Qualificação ex-officio, 
B . E . 67, n . 1.031, 7 a zona.) 

1.529. Daniel Teixeira da Rocha (I.ê .29), filho de Franklin 
Pinto da Rocha e de Ephigenía Teixeira da Ro
cha, nascido a-5 de março de 1911, no Districto í . 5 4 1 . 
Federal, residente á rua Teixeira Soares n . 121, 
funccionario municipal, solteiro, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyêr. (Qua
lificação requerida, n . 7.961, 5 a zona.) 

1.530.. rVulce Gouvêa Ortiz (1.530), filha de João Moderno 
Gouvêa e de Irene Lemos Gouvêa, nascido a 30 
de março de 1911, em Friburgo, Estado do Rio Ca 
Janeiro, residente á rua Tenente Costa n . 147, 1,542, 
domestica, casada. (Qualificação requerida, nu
mero 271, 1 1 a zona.) 

1.531. Protaeío José da Silva (1.531), filbo de Firmino_Josê 
da Silva e de Maria Miquelina da Conceição, nasci
do a 19 de novembro de 1901, no Districto F e 
deral, residente á rua Cariri n . 119, terceiro sar
gento do Corpo de Bombeiros, easado, com do- 5.543". 
micilio eleitora! no districto municipal de Inhau- . 
ma . • (Qualificação ex-officio, B . E . 66, n . 98, 
7 a zona.) 

4,Stf2. Almir de Araújo Gama (1.532), filho de Mario de 
-Araújo Gama e"de Alice de Araújo Gama, nasci
do a 15 de maio de 1901, no Estado do Rio de 
Janeiro, residente á praça da Republica n. ' 89, 1,544. 
portuário, solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação ex-
officio, B . E . 66, n . 794. 7 a zona.) 

4 .533. Pericles dos Reis. Lopes (1.533), filho de Amadeu de 
Araújo Lopes e de Olivia dos Reis Lopes, nascido 
a 22 do fevereiro de ,1915, no. Distrieto Federal, 
residente á rua Paraguay n . 111, estudante, sol- 1:545. 
teiro, com domicilio eleitora! no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, u . 876, 
1 1 a zona.) 

1 .534. Oswaldo de Moura (1.534),. filho de Honoiino de' 
•MouFa e de Almerinda Rosa de Moura, nascido a 

1 16 de junho de 1913, no Districto Federal, r e 
sidente â rua Anna Leopoldina n . 281, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B. E . 
67. n . 1.009. 7 a zona.) 

4 .535 . Antenor José Marcellino (1.535), filho de José 
Francisco Marceíino e de Galdina Maria da Con
ceição, naseido a 4 de setembro de 1899, no Dis
tricto Federal, residente á rua Dona Clava nu- j 5 ^ 
mero 216, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação ex-officio. B . E . 66, n . 458, I A zona.) 

4.536. Júlio de Mattos (1.536), filho de João de Mattos e de 
Isabel Maria da Conceição, nascido a 16 de maio 
tie 1886, em Nictheroy, Estado do Rio de Janeiro, 
residente á rua Honorio n . 199, eneadernador ca
sado, com domicilio eleitoral no districto muni- ,j 5 ^ 
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, B . E . 
67, n . 288, 1 1 a zona.) 

1.537. Carlos Lacerda de Araújo Feio (1.537), filho de 
Francisco Alvares Cordeiro de A.. Feio e de Maria 
José Lacerda de A. Feio, nascido a 17 de novem
bro de 1897, no Estado de Minas Geraes, residente 1,550, 
á avenida Rio Branco n. 77, 4 o andar,-empregado 
telegraphieo, casado, com domicilio eleitoral. no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação ex-
officio, B . E . 19. n . 18.208, I a zona.) . 

'4.538. Alberto Rodrigues Ferreira (1.538), filho de José 
;Rodrigues Ferreira e de Amalia Carolina da Gosta, 
nascido a 9 de fevereiro de 1908, no Districto T.551. 
^ederaí, residente á rua Capella ri. 114, Piedade, 
estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no 

districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, n . 9.390, 7 a zona.) 

Edgard Lopes Pereira (1.539), filho de José^Lopes 
Pereira e de Senhorinha Francisco PereiraJ nasci- ' 
do a 21 de setembro de 1910, no Districto Fe 
deral, residente á rua Botafogo n. 60, açouguei
ro, casado, com domicilio eleitoral no ' districto 
municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . 
E . 66, n. 310, I a zona.j, 

Abeillard Ferreira Pinto (1.540), filho de Fernando 
Ferreira Pinto e de Ernestina Ferreira Pinto, 
nascido a 7 de setembro de 1900, no Districto Fe 
deral, residente á rua 2 de Maio n. 150, commei-
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyèr. (Qualificação requerida, 
11. 5.950, 6 a zona.) 

Mario Pereira ( Í .54 Í ) , filbo de Franklin Francisco 
Pereira e de Maria da Conceição Pereira, nascido 
a 15 de janeiro de 190, em São Fidelis, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Conde de Porto 
Alegre n . 42, Rocha, operário no Caes dò Porto, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer, (Qualificação ex-officio, B . E . 
«7, 7 a zona.) 

Sebastião Augusto Ferreira (1.542), filho de José 
Augusto Ferreira e de Antonia Maria Ferreira, 
nascido a 2 de abril de 1913, no Districto Federal, 
residente á rua Republica n . 8, commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto muni
cipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 
66. I A zona.) 

Joaquim Fernandes da F.ira (1.543), filho de João 
Luiz da Eira Júnior e de Tude Rosa Ferreira do 
Paraíso da Eira, nascido a 30 de maio do 1895, 
no Distrieto Federal, residente á raa Cardoso 
n . :89, casa 7, .operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrieto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n. 3.711, 7 a zona.) 

Oswaldo Silva Marques (1 .544), filho de Oscar Mar
ques e de Clara da Silva Marques, nascido a 14 de 

" dezembro de 1910, no Districto Federal, residente 
á avenida 28'de Setembro n . 402, casa 3, commer
cio, solteiro, com domicílio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida,, 

. n . 601, 8 a zona.) 
Felic-io Feres Mubarach (1.545), filho de José Feres 

Mnbaracb e de Rosa Nicolina Mubarach, nascido 
a 8 de setembro de 1908, em Delta, Estado de 
Minas Geraes, residente á rua Clarimundo de 
Mello n . 1 1 8 , açougueiro, solteiro, com domiciliei 
eleitora! no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação ex-officio, B . E . 66, n . 278, I A zona.) 

Victorino Tonnaghi (1.546), filho de Pedro Tonnaghi 
•e de Julieta da Silva Tonnaçhi, nascido a 7 de ju 
nho de 1890, em Maceió. Estado de Alagoas, r e 
sidente á rua Pereira Siqueira n . 30, medico, 
casado, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal -de Meyer. (Qualificação ex-officio, B . 
E . 22, n . 7.555, I a zona.) 

Eurydice ' Guimarães de Alvarenga (1 .547), filha 
de Francisco José Baptista Guimarães e de Appo-
linar-ia Julia Oliveira Guimarães, nascida em 
Nictheroy. Estado do Rio de Janeiro, residente á 
rua Arislides Caire n . 257, domestica, casada, 
com domicilio eleitoral no districto municipal, do 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 3.047, 7 a 

zona,) 
Arthur Santoro (1.548). filho de Henrique Santoro e 

tfe Anita Rosaria Bmza, nascido a 5 de .junho do 
1900, no Districto Federal, residente â rua 
D. Thereza n . 45, commercio, solteiro, com do
micilio eleitora! no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 8.798, 7 a zona.) 

Orlando José Amorim (1.550), filho de Feliciana Ma
ria da Coneeição, nascido a 4 de agosto de 1908, 
em Apparecida, Estado do Rio de Janeiro, resi
dente á rua José dos Reis n . 14. commercio, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrieto muni
cipal de Inhaúma. (Qualificação r e q u e r i d a nu
mero 901, 1 1 a zona.) 

Pedro'Luiz de Figueiredo ( 1 . 5 5 1 ) , filho de Maria Jo
sephina da Silva, nascido a 3 de novembro de 
1903, no Districto Federal, residente â avenida 
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V ' ' 

Suburbana n . 2.120,-commercio, casado, com do
micilio eleitoral no districtomimicipal de Inhaú
ma. (Qualificação requerida, n . 903, 1 1 a zona.) 

•1.555 

4.550 

1.552. Voei da Silveira (1.552), filbo de José da Silveira e de 
Alice Augusta da Rocha, nascido a 7 de julho d , 
1008, no Districto Federal, residente á rua Bent 
Gonçalves n. 15, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma. (Qua
lificação requerida n . 904, .11 a zona.) 

1.553.. Jayr da Gosta e Silva (1.553), filho de Augusto da 
Costa e Silva e de Julieta da Costa e. Silva, nascido 
a 25 de janeiro de 1906, no Districto Federal, r e 
sidente á rua das Laranjeiras n . 318, operário, sol
teiro, com domicilio eleitoral no districto munici
pal de- Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 
67, n . 810, 7 a zona.) • 

1.554. Diogenes Lopes Raposo (1.554), filho de Octavio Lo-
, pes.Raposo ê dè Marcolína Maria Soares, nascido a 

4 de novembro de 1903, em Magé, Estado do Rio . 
de Janeiro, residente á rua Marechal Floriáno nu
mero 155, escripturario, solteiro ,com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n. 4.275, I a zona.) . 

Anlonio Furtado dos Reis (1.555)-, filho de Germana 
Mia>,;"iria da Conceição, nascido a 15 de julho de 

no Estado do Rio de Janeiro, resindente á 
rua José Bonifácio n. 91, pedreiro, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 7.033, 7 a zona.) 

Tosé.Cadoz de Lima (1.556)., filho de Rayrnundo Cadòz 
e de izábel Ferreira-.de Lima, nascido a 30 de 'de
zembro de 1-909, no Districto Federal, residente á 
rua Campo da Botija n . 71, commercio, solteiro 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. '(Qualificação requerida, n . 10.039, 7 S 

zona.) _ -

Radamés d'Avilta (1.557), filho de Alfredo d'Ávila e de 
- Margarida Suesu, nascido a 26 cie outubro de 1902, 

no Districto Federal, residente á rua Lucinda Bar
bosa n. 1, operário, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. {Qualifi
cação requerida, u . 9.9.96, 7 a zona.) 

Jacyr Numes Rodrigues (1.558)., filho de José Nunes 
, Rodrigues e de Luiza Cândida Ferreira Nunes, nas
cido a 9 de fevereiro de 1907, no Districto Federal, 
residente ,á rua Lucidio Lago n.. 25, proprietário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u T 

•nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, n. 389, 
1 1 a zona.) 

1.559. Cjsetano Alberto Novena (1.55.9), filho de Olympia 
» Rosa Catharina, nascido a 7 de agosto de 1886, no 

estado do Rio de Janeiro, residente á rua.Anda-
íahy. n. 84, casa 44, operário, casado, com domi
cilio eleitoral no districto municipal de. Meyer. 
{Qualificação requerida, B . E. . 50, n . 1.559, 6 a . 
zona.) 

Aida Joia (1.560), filha de Francisco. Joia e de Maria 
Antonia Peja, nascida a 10 de julho do 1910, no 

' Districto Federal, residente á rua Aristides Lobo 
n. 22, commercio, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, u.. 4.948, 4 a zona.) 

Oswaldo do Nascimento Santos (1.561), filho de José 
cios Santos Nogueira e de Leopoldina Rosa do,Nas-', 
cimento, nascido a 10 de abril de 1909, no Districto 
Federal; residente á rua Bento Gonçalves n. 70, 
commercio, solteiro, com domicilio^ eleitoral no 
districto munieipal de Meyer. (Qualificação re
querida, n . 10.603, 7 a zona.) 

1.562. Alfredo da Silva Reis Júnior. (1.502),- filho de Al
fredo da Silva Reis e de Amélia Veiga da Silva 

• • Reis, nascido a 1 de agosto de 11892, em Consola
ção, Estado de São Paulo, residente á rua Dr. Nie-
rneyer n . 109, casa 2, eommercio, casado, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . U .833, 6 a zona.) 

1 .563. Ernestina Gomes de Oliveira' Corrêa (1,563), filha 
de José Gomes de Oliveira e de Maria Luiza Oli
veira, nascida a 7 de agosto de 1891, em Nictheroy, 
Estado do Rio de Janeiro,, residente á rua-Hermen-
gar.da n . .21, operaria, casada, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer, (Qualifica
ção ex-officio, B . E."67, n . 146, '7* zona.) 
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1.. 564. Justino de Lima (1.564), filho de Noel de Lima e dá 
Elizarda Alves de Faria, nascido a 11 de julho dè 
1897, em Juiz de Fora, Estado de Minas Geraes, 
residente á - rua Pompilio de Albuquerque n . 1, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis

tricto municipal de Meyer. (Qualificação ex-officio, 
B. E . 67, n , 964, 7 a zona.) - . 

Luiz Conceição (1.565),, filho de Amélia Maria da Con
ceição, nascido a 8 de dezembro de' 1904, em Ma-
cahé. Estado do Rio de Janeiro, residente á rua 8 
de Setembro n. 40, commercio, solteiro, com domi
cilio eleitoral, no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação ex-officio, B . E, 66, n . 432, I a zona.)! 

Abel Coutinho Campos (1,566), filho de Álvaro Bre-
tbel de Campos e de Rita de Campos Coutinho, 
nascido a 9 de agosto de 1911, em Muriahé, Esta
do de Minas Geraes, residente á rua'Maxwell nu
mero 324, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral ho districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 10.805, 6 a zona.) 

1.567. João Trigueira de Magalhães (1.567), filho de João 
Alves de Magalhães e de Henriqueta Trigueira de 
Magalhães, nascido a 9 de dezembro,de 1909, em 
Recife, Estado de Pernambuco, residente á rua 
Thereza Cavalcante n . 14, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral- no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação ex-officio, B . E . 67, n . 976," 
7 a zona.) 

Mario de Souza Faria (1.568), filho de Narcisa de Sou
za Faria, nascido ã 7 de novembro de 1903, no 
Districto FederaL residente á rua Pernambuco 
n. 107, operário, casado, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer. (Qualificação re
querida, n . 312, 1 1 a zona.) 

Beatriz dos Santos Fagundes Moreira (1.169), filha 
de José Lúcio dos Santos e de Adelaide Gomes dos 
Santos, nascido'a 1 de fevereiro de 1885, no Dis
tricto Federal, residente á rua Magdalena n . 12, 
domestiob viuva, eom domicilio eleitoral no dis
tricto municipal dè Meyer. (Qualificação reque
rida , n . 11.747, 7 a zona.) 

1.570. Genesio José de Souza (1.570), filho de José Fran
cisco1 de Souza e de Rosa Maria de Lima, nascido 
a 12 de agosto de 1883, em São Pedro da Aldeia, 
Estado do Rio de Janeiro, residente á rua Gonzaga 
Duque n. 103, operário, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal 'de Meyer. (Qua
lificação ex-officio, B . E . 67, n . 183, 7 a zona.) 

1.571. Asostinho Fernandes Macedo (1.571), filho.de Ma
noel Fernandes Macedo e de Anna Roque de Ma
cedo, nascido a 26 de agosto- de 1912, no Districto 
Federal, residente á rua Aristides Caire n . 156, 
commereipj solteiro, com domicilio eleitoral no 
districto municipal de Meyer. (Qualificação r e 
querida, n . 10.206,. 7 a zona.) 

Francisco Tavares (1.572), filho de José Francisco 
Tavares e de Adelina Leal Tavares, nascido a 8 de 
fevereiro de 1913, no Districto Federal, residente 
á rüa Dr. P.adilba n. 96, commercio, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 8.510, 7 a zona.) 

João Pena Brightmore' (1.573)., filho de Francisco 
Brightmore e de Virginia Augusta Pena Bright
more, nascido a 26 de novembro de ,1908, no Dis
lricto Federal, residente á travessa Rio Grande tí.o 
Norte n . 14, medico, solteiro, com domicilio elei-. 

•toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 9.062, 7 a zona.) 

1.574. Samuel Telles Guimarães (1.574), filho de Samuel 
Guimarães e de Judith Telles Guimarães, nascido 
a 16 de agosto de 1913, no Districto Federal, r e 
sidente á rua José Bonifácio n . 4.1, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 856, 
1 1 a zona.) 

1.575..Arthur dos Santos .(1.575), filho de Mario Andrade 
dos Santos e de Laura Fernandes da Rocha, nas
cido a 9 de.fevereiro de 1912, no Districto Federal, 
residente á rua Fazenda da Bica n. 7, casa 5, com
mercio, easado, com domicilio eleitoral no districto 

•; municipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu-
. mero'7."97-í, 7 a zona.) 
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José dos Santos Oliveira (1.576), filho de Tarico 
Augusto de Oliveira e de Antonietta dos S. Oli
veira, nascido a 28 de maio de 1912, no Districto 
Federal, residente, á rua Eliza de Albuquerque n u 
mero 14, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal cie Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 637, 1 1 a zona.) 

Eloyn Blume (1.577), filho de Dietrick Blume e de 
Kelly Blume, nascido a 8 de outubro de 1898, no 
Districto Federal, residente á travessa Rio Grande 
do Norte n . 56, commercio, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Meyer. (Qua
lificação requerida, n . 603, 1 1 a zona.) ' 

Manoel Baptista da Silva Braga (1.578), filho dè 
João Baptista da Silva Braga e cie Julieta Menezes 
Braga, nascido a 24 de dezembro de 1906, no Dis
tricto Federal, residente á rua Aristides Caire n u 
mero 210, negociante, solteiro, còm domicilio elei
tora! rio districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 9.478, 7 a zona.) 1 

Genil Machado (1.579), filho de Manoel Bertho Vi 
cente e de Maria Machado Vaseoncellos, nascido 
a 13 cie setembro de 1912, em Socego do Imbé, Es -

, tado do Rio de Janeiro, residente á rua Anna 
Nery n . 337, "operário, solteiro, com domicilio elei
toral nò districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação ex-officio, B . E . 67, n . 946, 7 a zona.) 

Pauüno Augusto Ferreira (1.580), filho de Antônio 
Augusto Ferreira e de Barberina Ferreira, nascido 
a 22 de junho de 1897, em Miracema, Estado do 
Rio de Janeiro, residente á rua Goyaz n . 418, com
mercio, casado, com domicilio eleitoral» no dis
tricto municipal de Inhaúma.' (Qualificação re 
querida, n . 915, 1 1 a zona.) 

Octavio Pereira Ramos (1.581), filho de Joaquim Pe
reira Ramos e de Maria Ramos, nascido a-29 de 
maio de 1909, no Districto Federal, residente á 
rua José dos Reis n . 611, operário, solteiro, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Inhaúma. (Qualificação requerida, n . 9.256, 7 a 

zona . ) . 
José Mendonça de Menezes (1.582), filho de Fran

cisco Antônio de Menezes e de Maria Paula M. dc 
Moraes, nascido a 2 de julho de 1866, no Districto 
Federal, residente á rua Pompilio de Albuquer
que n. 152, commerciante, casado, com domicilio 
eleitoral no districto municipal de Inhaúma. 
(Qualificação requerida, n . 914, 1 1 a zona.) _ 

Encarnação Galã Fernandes (1.583), filha de Fran
cisco Galã Fernandes e dè Carmen Fernandes Soa
res, nascida a 14 de outubro de 1900, em Nicthe
roy, Estado do Rio de Janeiro, residente á ave
nida Suburbana n . 2.304, domestica, solteira, com 
domicilio eleitoral no districto .municipal de 
Inhaúma. (Qualificação 1 requerida, n . 919, 1 1 a 

zona.) 
Moacyr da Motta Pereira (1.584), filho de João Fer -

' nandes Pereira e de Ottilia da Motta Pereira, nas
cido a 24 de maio de 1906, no Districto Federal, 
residente â rua Paraguay n . 41, graphico, solteiro, 
com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida, n . 11.080, 6 A 

zona.) 
Lydio Sampaio Soares Cl.585), filho de José Soares 

da Silva e de Adelia Sampaio Soares, nascido a 12 
de outubro de 1907, no-Districto Federal, residente 
á rua Miguel Ângelo n . 454, commercio, casado, 

, com domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida n . 11.366, 6 A 

zona.) ' 
Mario Garcia da Silva (1.586), filho de Alexandre 

Garcia da'Silva «?' cie Izabel Borges cia Silva, nas
cido a 8 de junho de 1910, no Districto Federal, 
residente :>• avenida Suburbana n . .1.726, commer
cio, solteiro, com domicilio eleitora! no districto 
'municipal de Meyer. (Qualificação requerida, nu
mero 11.777, zona.) 

Rayrnundo Alexandre Ferreira (1.587), filho do Ter.-
" tuliano 'Tr«jauo Ferreira e dè Isabel Carneiro • 

Ferrci r i , nascido a 13 de maio de 1913. no Dis
tricto Federal, residente á rua D. Anna Nery n u 
mero 3 3 , commercio, casado, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifi
cação requerida, n . 11.365,-6 a zona.). 

1.588. Muioel José da Silva (1.588), filho de Álvaro José 
da Silva e de Philomena Maria da Silva, nascido 
a 27 de outubro de 1910, no Districto Eoderal, r e 
sidente á rua Miguel Se rvan te sn , 176,5 operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto muni- , 
cipal de Meyer. (Qualificação requerida, B . E . 

' 44, n . 9.087, 6 a zona.) 
1..5S.9. Rubem Xavier de Magalhães (1.589), filho de Antô

nio Moreira de Magalhães e de Leolinda Xavier de 
Magalhães, nascido a 9 de agosto de 1912, no Dis
tricto Federal, residente á rua Barão de Itaipú n u -

- mero 115, commercio, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Qualifica
ção requerida, n . 8.968, 6 a zona.) 

1.590. Dermeval Dias Sodré (1.590),-filho do João Dias So
dré Sobrinho e de Floripa da Costa Sodré, nascido 
a 31 de outubro de 1911, no Estado do Rio de Ja 
neiro, residente á rua Lucidio Lago n . 34, com-

' mercio, casado, com domicilio eleitoral no districto' 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida, n u 
mero 616, 1 1 a zona.) 

1.591. Manoel Romão Baptista (1-591), filho de Manoel Cos
me e de Maria da Conceição, nascido a 18 de junho 
de 1898, no Estado de Alagoas, residente á rua 
Ferreira Leite n . 56, commercio, casado, com do-
.micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida, n . 10.824, 7 a zona.l 

1.592. Aristides de Almeida (1.592), filho de Alexandrina 
de Oliveira, nascido a 30 de junho de 1900, no 
Districto Federal, residente á rua Bella n . 247, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação ex of
ficio, B . E . 67, n . 846, 7 a zona.) 

1.593. Jayme Trigueira de Magalhães (1.593), filho cie 
Toão Alves de Magalhães e de Henriqueta Tr i 
gueira de Magalhães, nascido a 15 de março de 
1913, em Recife, Estado dc Pernambuco, residente 
á rua Thereza Cavalcanti n . 14, operário, sol-

• teiro, com domicilio eleitoral no districto muni 
cipal cie Meyer. (Qualificação ex officio, B. E". 
67, n . 975, 7 a zona.) 

1.594. Waldcmiro Vidal de Miranda (1.594), filho de 
Octaviano Vidal de Miranda e de Christina Maria 
de Jesus, nascido a 2 de julho de 19.06, no Districto 
Federal, residente á rua Claudia n . 73, operário, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Meyer. (Qualificação ex officio, B. E . 
67, n. 973, 7 a zona.) 

1.595. Salvador Martins de Aguiar (1.595), filho de José 
Martibs de Aguiar e de Maria Moreira de Penna 
Aguiar, nascido a 20 de janeiro de 1901, em Por
tugal, residente á rua Terceira n.-247, commer
cio, casado, com domicilio eleitoral no districto 
municipal de Meyer. (Qualificação ex officio, 
B. E . 66, n . 428, I a zona.) 

1.596., Carlos de Paiva (1.596), filho de João Baptista de 
Paiva e de Waldemira Paiva da Conceição, nascido 
a 1 de maio de 1910, no Districto Federal, r e s i 
dente á rua Daniel Carneiro n . 185, commercio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no districto m u 
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida, n . 465, 
1 I a zona.) 

1.597» Jorge Gonçalves Magalhães (1.597), filho de João 
Gonçalves Magalhães e de Annita Nogueira Maga
lhães, nascido a 1 de novembro de 1913, no Dis 
tricto Federal, residente á rua Dr. Leal n . 160, 
operário, solteiro, com domicilio eleitoral no dis
tricto municipal de Meyer. (Qualificação ex ofi-» 

'ficio, B . E . 67, n . 1.003, 7 a zona.) 
José Paixão (1.598), filho de Justo Paixão e do 

-Luzia Paixão, nascido a 14 de outubro de 1896, no 
Districto Federal, residente á rua Lorena n u 
mero 8, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer. (Quali
ficação ex-officio, B . E . 67, n . 966, 7 a zona.) 

^auto Quricury (1.599), filho de Antônio Augusto 
de Andrade Lima è de Deoclimia de Andrade Lima, 
nascido a 8 de dezembro de, 1909 no Districto F e 
deral, commercio, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer, qualificação 

.requerida, B . E . 50, n . 9.753, 6 a zona e res i 
dente á rua do Rocha n. 28. 

1.600. .Alberto Pourroy (1.600); filho de Vicente Pourroy 
e de Laura Pourroy, nascido a 3 de novembro de 

1.59 

1.599, 
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1913, no Districto Federal, operário, casado, com 
domicilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer, qualificação ex officio, B . E . 67, n . i87, 

v / , . 7 a zona e residente á rua Padre Telemaco n . 181. 
1.601 ^Oswaldo Ferreira de Moura (1.601), filho de Sebas

tião Ferreira de Moura e de Flora da Costa Moura, 
nascido a 3 de abril de 1891, em Rosário do Cat-
tete. Estado de Sergipe, operário, solteiro, com do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer, 
qualificação ex officio, B . E . 67, n . 914, 7 a zona e 
residente á rua Guilhêrmina n . 7 1 . 

1.602'. Waldir . Pinto de Macedo (1.602), filho de Manoel 
Pinto de Macedo e de Isauro Fernandes de Macedo, 
nascido a 20 de fevereiro de 1915, no Distrieto 
Federal, operário, solteiro, com domicilio eleito
ral no districto municipal de Meyer, qualificação 
ex officio, B . E . 67, n . 1.028, 7 a zona e residente 
á rua Maranhão n . 116. 

1.003. Leopoldina Amendoeira (1.603), filha de Manoel 
Maria Amendoeira e de Rosa Faria Amendoeira, 
nascida- a 1 de janeiro de 1910, no Districto F e 
deral, commercio, solteira, com domicilio eleitoral 
no districto municipal de Meyer, qualificação r e 
querida, ri. 330, 11 a zona e residente à rua Enge
nho de Dentro n. 215. 

i .604 , Alfredo de Oliveira Pereira (1.604), filho de An
tônio Alfredo de Oliveira Pereira e de Çarlinda 
Bastos de O. Pereira, nascido a 31. de julho de 
1911, no Districto Federal, professor, casado, com 
domieilio eleitoral no districto municipal de 
Meyer, qualificação requerida, n. 97, 7 a zona-e r e 
sidente á rua Senador Euzebio n . 10. 

.1.605. Júlio Alves Vieira (1.605), filho de José Cypriano 
Nunes Vieira e de Alice Alves Vieira, nascido a 4 
de março.de 1897. em Pelotas, Estado do- .Rio 
Grande do Sul, engenheiro civil, casado, eom do
micilio eleitoral no districto municipal de Meyer. 
qualificação requerida, n . 891, .11 a zona e resi
dente á rua Dr. Bulhões n . 189. 

.'1,006. Rodolpho Marques Travassos (1.606), filho de Agos
tinho Marques Travassos e de Anna Ernestina 

• Travassos, nascido a 21 de setembro de 19Ó1, no 
Districto Federal, motorista, casado, com domici
lio' eleitoral no districto municipal ae Meyer, 

qualificação requerida n . 490, 1 1 a zona e resi
dente á rua Cachamby n . 156. 

,1.607. Augusto Pereira Sodré (1.607), filho cie Antônio Au-
• • gusto Sodré e de Maria Alice de Oliveira Sodré, 

nascido a 4 de agosto de 1899, no Districto F e - ' 
deral, commercio, casado, com domieilio eleito
ral no districto municipal de Meyer, qualificação 
requerida, n . 5.840, ' 4 a zona e residente á rua 
Senador Pompeu n . 243. 

1.608. João de Godoy Cardoso (1.608), filho de Antônio Car
doso dos Santos e de Luiza de Godoy Cardoso-, 
nascido no Estado de São Paulo, commercio, ca
sado, com domicilio' eleitoril no districto mu
nieipal de Meyer, qualificação requerida n. 6.588, 
7 a zona e residente á rua cias Officinas n . 52. 

1.609. Eclith Passos (1.609), filha de Eduardo de Souza Pas
sos e de Luiza de Abreu Passos, nascida a 17 de
marco de 1911, em Carmo, Estado do Rio d? J a 
neiro, funccionaria municipal, solteira, com do
mieilio eleitoral no districto municipal de Meyer, 
qualificação ex-officio, B . E . 74, 7 a zona e resi
dente á rua Dias da Cruz n. 349. 

•1.610. Mathilcle Marmo (1.610)', filha dè Anthero Marmo é 
de Francisca Prota Marmo, nascida-a 19 de junho 
de 1S99, em Itaborahy, Estado do Rio cie Janeiro, 
professora municipal, solteira, com domicilio elei
toral no districto municipal de Meyer, qualifica
ção ex-officio, B. E . 71, 7 a zona e residente á rua 
Castro Alves n . 104. 

1,611. Henrique Francisco Marques (1.611), filho de Antô
nio Francisco Marques e de Berirardina Gomes 
Marques, nascido a 15 de março de 1897, no Dis
tricto Federal, operário publico, vrfvo, 2om do
micilio' eleitoral no districto municipal de Meyer, 
qualificação ex-officio, B . E . 70, I a zona e res.U 
dente a rua Martins Lage n . 119. 

Nos lermos do a r t . 5 o , § 12, do decreto n. 24.129, de 
.'16 de abril do corrente anno,os titulos serão entregues, na 

- fôrma estabelecida no ar t . 46 do Regimento Geral dos. J U Í 

Z O S , Secretarias e Cartórios Eleitoraes, aos próprios eleito
res, ou a quem restituir o recibo de que trata o a r t . 15, 
§ 4 o , com a assignatura do eleitor, n.o verso. 

Rio, 14 de setembro de 1934. —Escr ivão "ad-hoc", Joa
quim Boaventura da Silva Mattos,. 
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