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S UMÁ R I O
I  —  J u r isp r u d ê n c ia  d o  T r ib u n a l S u p e r io r :

i ,  “H abeas-eorpus" n. 24 — D istrito  F ederal.
II  —  A ta s  d o  T r ib n n a t  H e g io o a l d o  D is t r i t o  F e d e r a l:

lPE" sessão, em I de maio de 1 Í*S4.
137* sessão, em 4 de maio de 19S4 .
Í3S* sessão, em 8 de inaio de 13S4 .

II I  —  E d ita is  e  a s i s o s .

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

JURISPRUDÊNCIA
H abeas-eorpus n, 21

D IS T R IT O  FED ER A L

D e tx a -se  d e  lom aj- co n h e c im e n to  
d o  pedido , p o r não  se r  caso pa ru  a 
concessão  d e  h a b e a s -c o rp u s .

ACõKD.vO

V iílo5  p ex a m in a d o s  e s te s  a u to s  de h a b ea s -c o r-  
p tis, em  q u e  e im p e tra n te  S ilo  G onça lves e p a c ie n te , 
o m e sm o :

ACORDAM os ju iz e s  do T rib u n a l»  S u p e r io r  de 
J u s t iç a  E le ito ra l, p o r  u n a n im id a d e  d e  vótos, n ão  to 
m a r  co n h e c im en to  do  ped id o  d e  h a b ea s-co rp u s , n ão  
só  p e ta  m a té r ia  ex p o s ta , com o p r in c ip a lm e n te , p o r -  
quô  n e n h u m a  coação  fo i s iq u e r  a leg ad a .

T r ib u n a l S u p e r io r  d e  J u s t iç a  E le ito ra l,  em  £7 
d e  a b r i l  d e  1934. —  H crm cn eo ih lo  d e  B a rro s, p re s i
d e n te . —  Jo sé  L in h a re s ,  r e la to r .

TRIBUNAL REGIONAL DE JUSTIÇA ELEI- 
TORAL DO DISTRITO FEDERAI,

ATAS

m ‘ SESSÃ O . EM  2 D E M AIO D E  1934

P R E S ID Ê N C IA  DO S ü .  D E SEM B A R G A D O R  M O R A E S  S A R M E N T O , P R E S ID E N T E

Aos dois dias do mês de maio corrente, presentes os senhores 
desembargadores Moraes Sarmento, Vicente Piragibc, Souza Gomes 
e Edgard Costa, juiz doutor Castro Nunes e o procurador regional, 
senhor doutor Fernandes Junior, abre-se a  sessão á hora e no local 
do costume. O senhor presidente designa para secretário ad-itoc, 
o chefe de secção doutor Octacüo Pessoa, mandando proceder á 
leitura da ata da sessão anterior que, posta em discussão, foi apro

vada unanimemente. É apresentado o seguinte expediente: — ofício 
do senhor ministro Hermenegildo de Barros. presidente do T ribu
nal Superior, agradecendo a comunicação feita pelo senhor presi
dente de haver assumido a presidência efetiva dêste Tribunal, e a 
da eleição do senhor desembargador Vicente Piragibc para vice- 
presidente; circular, do mesmo presidente, declarando ser da compe
tência do presidente do Tribunal Regional a designação do procura
dor nd-lioc. para os processos qtte exijam intervenção do Ministério 
Público, quando o cargo estiver vago aguardar.io nomeação do 
Governo Provisório, ainda mesmo que interinamente. O relatório 
dos trabalhos eleitorais enviado pelo Tribunal Regicna! de Alagoas. 
Um telegrama do doutor M ozart Lago, delegado do Partido Eco
nomista, pedindo providências no sentido de serem as primeira e se
gunda zonas eíeitorais'providas do material necessário ao serviço dê 
alistamento. O senhor presidente dedara que aguardava a confecção 
do material pedido para remctê-lo o que fez com relação á parte já 
enviada. É apresentado o recurso dc Oscar Pereira Dias Ferraz que 
foi concluso ao senhor desembargador Edgard Costa, para retalá lo. 
le n d o  sido transferido para a 4* V ara Criminal, o iuiz da sétima 
znna eleitoral, doutor Toscano Espinola, o Tribuna! indicou o senhor 
doutor Vieira Braga, interinamente juiz dc órfãos, para servir aa 
7* zona, até á  nomeação do juiz efetivo. É tambem submetida, pelo 
senhor presidente, á deliberação do Tribunal a questão da compe
tência para a transferência de domicílio eleitoral. O Tribunal resol
veu adiar para a próxima sessão a resolução do assunto. O senhor 
desembargador Edgard Costa, relator, apresenta o ofício do senhor 
Interventor Federal, pedindo a criação de um pôsto eleitoral r,a 
P refe itu ra ; o Tribunal resolveu, unanimemente, não poder ser aten
dida, no momento, a aludida solicitação, á vista do disposto no a r
tigo terceiro do decreto vinte e quatro mil cento c vinte e nove, de 
dezesseis de abril. Apresenta também o processo do eleitor José 
Gil e Gil que requer retificação do seu nome. Preliminarmente, o 
Tribunal resolve ser da sua competência originária o pedido de re ti
ficação de nomes de eleitores já  inscritos; mas, por indicação do 
senhor relator, adia a decisão do mérito do pedido para a próxima 
sessão. O senhor desembagador Piragibe relata a consulta de José 
Fonseca Filho que, eleitor em Alagoas, transferiu  sua residência 
para esta Capital e tendo perdido seu título, daquele Estado, deseja 
saber como agir para obter um outro. O Tribunal resolve não tomar 
conhecimento da consulta por escapar á sua competência. O senhor 
desembargador Edgard Costa votã de acôrdo por não ser o Tribunal 
Regional, órgão consultivo das partes. Nada mais havendo a tratar, 
é encerrada a sessão ás doze horas e meia. E  eu, Octacilio Francisco 
Pessoa, secretário ad-lioc. fiz lavrar esta ata que assino. — Octacilio 
Francisco Pessoa. — Luiz Guedes dc Moraes Sarmento, presidente.

197* SESSÃO. EM 4 D E M AIO DE 1934

P R E S ID Ê N C IA  DO S R .  D E SEM B A R G A D O R  M O R A E S  S A R M E N T O , P R E S ID E N T E

Aos quatro dias do mês dc maio corrente, presentes os senhores 
desembargadores Moraes Sarmento, Vicente Piragibe, Souza Gomes 
e Edgard Cos';., juiz doutor Castro Nunes e o senhor procurador 
regional, doutor Fernandes Junior, abre-se a sessão á hora e no local 
de costume. O senhor presidente designa para secretário ad-hoc. o 
chefe de secção d '".tor Octacilio Pessoa, mandando proceder á lei
tu ra 4a ata da sessão anterior que, posta em discussão, é aprovada 
unanimemente. F.’ lido o seguinte expediente: telegrama do senhor 
presidente do Tribunal Regional de P*rto Alegre e ofício do senhor 
jtiiz da Terceira Zona Eleitoral, agradecendo a comunicação feita 
pelo senhor presidente dêste Tribunal, de haver assumido a presi
dência do mesmo; ofícios dos senhores juizes das primeira, sexta e 
sétima zonas eleitorais, remetendo a estati.tica dos eleitores inscritos 
em cada distrito correspondente ás respectivas zonas. Foram apresen-
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tad is pelo senhor desembargador Edgard Costa, relator, os acórdãos 
lavrados nos processos de Oscar Pereira Dias Ferraz e no pedido 
de criação de Posto Eleitoral, feito pela Prefeitura do Distrito Fe
deral. Pelo mesmo juiz é relatado o processo do eleitor José Gil 
e Cd, que requer retificação de seu nome. 0  Tribunal resolve, una
nimemente, deferir o pedido, á vista da certidão do registo civil e 
mais provas dos autos e determina a sua baixa ao Juízo eleitoral 
competente, para os fins da expedição da quarta via do título e 
ser feita a respectiva averbação. São submetidos á deliberação do 
Tribunal diversos pedidos de transferência de domicílio eleitoral. O 
Tribunal resolve, unanimemente, não tomar conhecimento dos mes
mos, por entender de acôrdo com' o voto do desembargador Edgard 
Costa, que a competência para conhecer originariamente dêsses pe
didos, sejam de uma zona para outra, ou de região diversa para 
êste Distrito, é dos juizes eleitorais, aos quais, pelo recente decreto 
de dezesseis de abril, compete a expedição dos titulos, competindo 
ao Tribunal apenas a revisão dos respectivos processos; assim, feita 
no título, na primeira hipótese, a competente anotação, ou expedido 
o título, na segunda, deverão os respectivos requerimentos scr reme
tidos pelos juizes eleitorais á Secretaria do Tribunal, para os fins 
de direito. Nada mais havendo a tratar, é encerrada a sessão ás 
doze horas e vinte minutos. E eu, Octacilio Francisco Pessoa, se
cretário ad-hoc, fiz lavrar esta ata, que assino. — Octacilio Fran
cisco Pcssôa. — Luiz Guedes dc Moraes Sarmento, presidente.

198* SESSÃO, EM 8 DE MAIO DE 1934

PRESIDÊNCIA DO SR. DESEMBARGADOR MORAES SARMENTO, PRESIDENTE

Aos oito dias do mês de maio corrente, presentes os senhores de
sembargadores Moraes Sarmento, Vicente Piragibe, Souza Gomes 
e Edgard Costa, juiz federal, doutor Castro Nunes e o procurador 
regional, doutor Fernandes Junior, abre-se a sessão á hora e no 
local de costume. O senhor presidente designa para, secretário “ ad- 
hoc ”, o chefe de secção doutor Octacilio Pessoa, mandando proce
der á leitura da ata da sessão anterior que, posta em discussão, é 
aprovada unanimemente. E ’ lido o expediente constante de ofícios 
dos senhores presidente da Côrte de Apelação e do doutor Afra- 
nio da Costa, juiz da oitava zona eleitoral, agradecendo a comuni
cação feita pelo senhor presidente deste Tribunal de haver assumido 
a presidência do mesmo e da eleição do senhor desembargador .Vi
cente Piragibe, para vice-presidente; requerimentos, do senhor pre
sidente do Partido Democrático, requerendo providências no sen
tido de serem expedidos os títulos de deversos eleitores, cujos pe
didos foram denegados pelo Tribunal, e dos senhores Joviniano 
Fraicisco Motta e Domingos Paciência, nas mesmas condições, pe
dindo igual providência, baseados todos no decreto número vinte e 
quatro mil, cento e vinte e nove, de dezesseis de abril próximo pas
sado, que dispensa a declaração relativa ao serviço militar. O se
nhor presidente consulta ao Tribunal se conviria ouvi-lo sóbre êsse 
assunto que/aliás, lhe compete. O senhor desembargador Edgard Cos
ta, baseado no artigo dezessete, parágrafo quinto, do Regimento In
terno, diz competir essa deliberação ao senhor presidente que, entre
tanto, poderá, desejando a manifestação a respeito, do Tribunal, de
signar relator para os pedidos, o que resolve fazer o senhor pre
sidente, adiando o julgamento desses pedidos para a próxima ses
são. A seguir o senhor presidente de«lara que continua aguardando a 
nomeação dos escreventes, afim de distribuí-los pelas zonas eleito
rais segundo a necessidade, dos serviços de cada uma, afim de que 
possam ser normalmente executados. E nada mais havendo a tratar, 
é encerrada a sessão ao meio dia. E eu Octacilio Francisco Pessoa, 
secretário “ ad-hoc”, fiz lavrar esta ata que assino. — Octacilio 
Francisco Pessoa. — Luiz Guedes de Moraes Sarmento, presidente.

EDITAIS E AVISOS
QUALIFICAÇÃO REQUERIDA

Prim eira Circunscrição

PRIM EIRA ZONA ELEITORAL

(D istritos m unicipais de Candelária, São José, Santa R ita, 
Sacramento, São D om ingos e Ilhas)

Juiz —  Dr. Francisco de P aula  R ocha Lagôa F ilho  

Escrivão —  Carlos AValdemar dc Figueiredo

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 15 DE MAIO 
DE 1934

4.105. Osvaldo Herculano de Almeida.,

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 14 DE MAIO 
DE 1934

4.062. Alfredo Ribeiro de Souza.
4.063. Antonio Di Panigai.
4.061. Octavío Ferreira Pereira.,
4.059. João Aptonio Pereira.
4.058. Affonso Antunes.
4.060. Osvaldo Diniz.
4 053. Osvaldo Fernandes.
4.052. Sylvio Estolano üruir.onc,.
4.056. Gelsamina Durante Gonçalves.
4.047. Pedro Feijó de Moraes Boniere.
4.050. Luiz Phippe Pinto Torelly.
4.051. Laurentino Dias da Conceição.
4.049. João Flcrencio dos Santos.
4.048. Manoel da Cruz.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 12 DE MAIO 
DE 1934

4.046. Odila Fernandes Teixeira.
4.045. Lindonor Pereira Ramos.
4.044. Henrique .Cuitiulia.
4.093. Lourival Gomes de Olivcin
4.042. Alvaro dos Santos Dias.
4.041. Ernani Baldissara.
4.040. Humberto Catharinefti.
4.039. Mario Manoel Gonçalves.
4.038. Luiz Joãc Antonio.
4.037. Fernando Alves da Cruz Pereira Tinto.
4.036. Francisco Fernar.des Borges.
3.993. Deusdedit Branco.
4.033. João Baptista Cavalcante.
4.032. Gnaltcr Rocha.

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 9 DE MAIO 
DE 1934

4.000. José Laurentino Marques.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 14 DE MAIO 
DE 1934

4.068. Ottoniel Azevedo,
4.065. Francisco Xevier Assis de Faria
4.057. Fortunato Heitor da Silva.
4.056. Alfredo Corrêa de Mello.
4.069. Ary Faria.
4.070. Henrique Garroíé.
4.071. Custodio Ferreira Machado.
4.072. Francisco Januario Carneiro
4.074. Maria /ia Carmo da Silva.
4.075. Dolores Segovia Cardoso.
4.076. Theodulo Barbosa.
4.078. Bernardino Serra.
4.079. Alvaro Baceilar.
4.030. José de Mc ura Costa.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 15 DE MAIO 
DE 1934

4.110. Manoel Fausto Dias.
4.109. Paulo Henrique.
4.107. Otton de Souza Reis.
4.108. Alvaro Affonso Canini.
4.106. Bruno Aldemar Torteroli.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 19 DE MAIO 
DE 1934

4.167. Joaquim de Moura Filho.
4.166. Virgílio Rodrigues de Moraes.
4.165. Marcoüno Rtdrigues Gil.
4.164. Eduardo B.aldassarini.
4.162. Nelson Barbosa dos Santos, i
4.159. Alpbeu Gomes de Aguiar.
4.158. José Deocleciano Gomes Junior.
4.157. José Maldonado.
4.155. Samuel Teitel.
4.154. Wáldemar Souza Ribeiro.
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QUALIFICADOS POR DESPACHO DE i4 DE MAIO 
DE 1934

4.Q55. Francelmo Gtmes Vieira.
4.064. José ViHafar.e.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE IS DE MAIO 
DE 1934

4.104. Gualter Silra.
4.103. Francisco Camardella.
4.102. Salvador Henrique Lima.
4.100. Odüon Amaral de Mtrxzes.
4 101. Aguinaldo Milhão.
4 099. Walírisio Barreto.
4.098. Volar.ua Scardino Cabral.
4 097. Armindo Martins.
4.096. Oswaldo Baptista de Medeiros.
4.095. João Marques Moreira.
4.C90. Octavio Teixeiro.
4.091. Alberto Ision Pontes
4.092. Trajano Thomaz de Aquino.
4.093. Jorge da Silva Ribeiro.
4.094. Rerailda Palerma.

in d e f e r id o s  :

4 0S4. Francisco Pr.ulo Alves de Mc'lo.,
4.073. Norival Antonio da Silva.
4 077. Antonio Luiz de Almeida.
4.160. José de Sá.
4.161. Felicio Sacchi.
3.965. Er.edino Anunciação.
3.963. Amadeu José O ellio.
3.962. João Maurício Gomes da Costa.

r a o c E s s o s  c o m  e x i g e ê n c i a :

4,156. Rubens de Souz: Dias. — Declarar profis..ão.
4.035. Luiz Duarte. — Declarar estado civil.

TERCEIRA ZOXA ELEITORAL

(D istritos m unicipais de Copacabana, Gaveá e Lagfia)

Juiz —  Dr. José Duarte Gonçalves da Rocha

Escrivão —  I)r. Carlos W aldeinar de F igueiredo

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 17 DE MAIO 
DE i‘j y

6.506 I.auro de Souza Carvalho.
6.307. Thomaz DalPOrío.
6 308. Deodato Galvão Coimbra.
6.309. Hercuiano Vtiloso Ferreira Petma.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE IS DE MAIO 
DE 1934

6.311. Arlir.do Caserio.
6 312. O. waldo Rodolpt» da Silva.
6.313. Milton Macedo.
6.314. Chrístiáho Jerger. *
6.315. Waldct. r Degeu.

Segunda Circur.scri?ão

QI AltTA ZOXA ELEITORAL

(D istritos m unicipais dc Santana, Gamboa, Espírito Sauti 
e Rio Comprido)

Juiz —  Dr. Toscano Spinola

Escrivão —  Francisco Farias

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 12 DE MAIO 
DE 1934

5.666. Antenor Rodrigues de Farias.
5.667. Wald.unar Fernandes da Costa Braga.

QUALIFICADOS TOR DESPACHO DE 15 DE MAIO 
DE 1934

5.66S. Altino Salvino de Lima.
5.669. Fernandino Corrêa dc Almeida.
5.671. Armênio Curvello.
5.672. João Lopes Victorino.
5.673. Guilherme Augusto de Magalhães Pahl.
5.674. Henrique Hernandcz..
5.675. Raphael Carleonelli.
5.676. Djalma Serzedcllo. <■
5.679. Antonio Fonseca Carriço. .
5.6S0. Antenor Taconi.
5.6S6. Jayme Figueiredo Lopes.
5.687. Alcino Ferreira Barboza.
5.688. João Pereira dos Santos.
5.689. Francisco Palir.ieri.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 16 DE MAIO 
DE 1934

5.690. Carlos Junken Junior.
5.692. Alvaro Coelho de Souza.
5.700. Ildefonso Silva.
5.703. Alberino Pinto Soares.
5.704. Djàlnia Alves Pinto.
5.706. José de Azevedo Botelho.
5.707. José Zeferino de Amormi.
5.705. Malvina de Mello e Silva.
5.709. Nicolau Covino.
5.710. Orlando Avila.
5.711. Sizenando Moreira.
5.712. I.ourivat da Silva Machado.
5.713. José Dias Filho.
5.715. Alcino Barrozó Pereir- Filho.
S.^IS. Joannita Finkel.
5.722. Aittonto Logatto.
5.723. Pedro Logatto.
5.724. Joaquina Maria dos Santos.
5.725. Julio Neves dos Santos.
5.231. Adonias Teixeira Leão.
5.732. Manoel Ozorio Tavares,
5.733. Jo.é Wadih Kamel.
5.735. Ern ;to Grossi.
5.736. Francisco da C^:'.v.
5.737. Rosaivo Machado de Mello.
5.739. Guido Nanqui.
5.741. Bentdicto Atr.rico da Silva.
5.742. Hamlet Pcrazzini.
5.743. Ncstor M s.úns Maia.
5.747. Antonio Saraiva.
5.748. Jorge José da Silva.
5.749. Armindo i.jpes.
5.750. Antonio Luiz de Carvalho.
5.752. Antonio Rezende Viveiros.
5.753. Helveclo Carlos da Siiva Gusmão.
5.755. Heitor S.íveira Duarte.
5.757. Thomaz Faria de Vasconceilos.
5.758. Antonio Rodrigues da Silva.

in d e f e r id o s  :
5.670. Antonio Chagas.
5.o77. Manoel Gomes de Farias.
5.678. Rubem cL Rocha Soares.
5.681. Natalina F.lizardo Martins Loureiro.
5.6S2. Custodio Felisinino da Cunha.
5.683. João Antonio de CG.-eira.
5.684. Adalberto Borges Marins.
5.685. Porcina Barreto de Oliveira.
5.691. A j.es de Castro.
5.693. Euclydes Augusto de Paula.
5.694. Manoel Ferreira Martins.
5.695. Alfredo Henriques^.
5.696. Franc ico Chagas Fernandes*Vieira.
5.697. Joaquim Barboza de Souza.
5.698. Raphael Agostinho.
5.699. Sylvio Fernandes.
5.701. Antqnio Benjamin da Silva.
5.702. Mario Caramico Vieira.
5.705. Djalma Trindade dos Santos.
5.714. Alfredo Geraldo da Silva.
5.716. Juracy Werneck Guadclupc.
5.717. Affonso Mariano dc Souza.
5.719. Gregorio Damiaiii.
5.720. Manoel Ignacio CardOzo,
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.721. Manoel Gonçalves da Cunha.

.726. João Baptista de Aguiar.

.727. Leonel Menezes de Andrade.

.728. Joaquim Motta.
.729. Salalhiel da França Rocha.
.730. José Conrado Cuima-les.
.7"'. Eladio de Souza.
.744. Frai eisco Busson Filho..
.745. Luiz Lino Barboza.
.746. Catulino Calvacanti Silva.
.751. Francisco Tinto de Almeida.
.774. Isaac Feldman. •
.775. Manoel Duarte da Silva.

QUINTA ZOXA ELEITORAL

(D istritos m unicipais dc Engenho Velho, São Cristóvão  
o T ijuca)

Ju iz —  Dr. João Severiano Carneiro da Cunha

E scrivão —  Francisco F arias

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 12 DE MAIO 
DE 1934

6.674. Eurydice Eragança Soares.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 17 DE MAIO 
DE 1934

6.728. Rosemiro da Silva Nunes.
6.733. Irio Vieira Lima.
6.735. Carlos Brito.
6.772. Joaquim dos Santos Roda.
6.775. Ranulpho Ribeiro.
6.777. Lauro Rosa Sportitsch. •
6.779. Antonio José da Silva.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 18 DE MAIO 
D E 1934

6.726. Cecy Martins.
6.736. João Balbino da Cruz Junior.
6.737. Ermelinda Vieira da Fonseca.
6.739. Sebastião de Carvalho Pinto.
6.740. Aderman Francisco do Nascimento.
6.741. Adelino Tcrtuliano Freitas.
6.742. Augusto da Rocha Vaz.
6.743. Eduardo Franco de Sá.
6.746. José Abaeté Esquerdo Curty.
6.747. Octavio Neiva da Silva.
6.749. José de Barros Accioli.
6.761. José da Silva Araújo Junior.
6.767. Augusto da Silva Araújo.
6.768. Tubalcaim O’ Ferro Cunha de Aço.
6.780. Octavio de Brito Rodrigues.
6.781. Olympio Vieira da Costa.
6.782. Manoel Paiva de Souza.
6.783. Cunegundes Moreira.
6.785. Jorge Ashton Sobrinho.
6.789. Nelson Ramos.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 19 DE MAIO 
DE 1934

6.784. Carlos Paranhos da Costa Cruz.
6.790. Antonio Ferreira.
6.791. Antonio Santos da Costa.
6.794. Nelson Justino Antunes.
6.796. Joaquim Pereira do Amaral.
6.798. Ismael Francisco de Assumpção,
6.799. Izidro Domingos .Vaz.
6.800. Antonio Paiva de Souza.

1XDEFERIDOS :

6.699. João Miguel de Arruda.
6.727. Eduardo de Souza Listo.
6.729. Manoel Pereira da Silva.
6.730. José Gonçalves da Cal.
6.731. Cypriano Thomaz Prado.
6.732. Venusto Almeida Pereira.
6.734. Epaminondas de Albuquerque Filho.
6.738. Antonio Ferreira.

6.744. Herminia Viégas da Silva
6.745. João Gomes.
6.748. Theodoro Franco.
6.750. Caio Monteiro de Barros.
6.751. Hyldeth Rodrigues.
6.752. Manoel Soares Pinto.
6.753. Angenor Moreira.
6.754. Djalma dos Santos.
6.755. Udefonso Soares de Mattos.
6.756. Bruno Aiberto Roedel.
6.757. Rodrigo Gonçalves de Oliveira- Filho.
6.758. Egydio Cerolim.
6.759. Constantino Medeiros da Silva.
6.760. Gustavo Tavares Dias Pessoa.
6.762. Manoel Orlando Ferreira.
6.763. Guasco Pereira.
6.764. Waldemiro Guardiano.
6.765. José Balbino.
6.766. José Octavio Vianna.
6.769. Ramiro Loureiro.
6.770. Jacintho Borges.
6.771. Jacintho dos Santos.
6.773. Pedro Francisco das Chagas.
6.774. José Soares Vieira.
6.776. Ailton Gonçalves.
6.778. Alexandre Vesteiro.
6.786. Altino Machado Silva.
6.787. Arlindo da Rocha Schmidu
6.788. Gilberto de Souza Martins.
6.792. Claudionor Januario de 01iveir3
6.793. João de Andrade Mello.
6.795. Nestor de Almeida.
6.797. Alyrio Moreira.

SEXTA ZOXA ELEITORAL  

(D istritos m unicipais de Andarai, Meyer c Engenho Xoto) 

Juiz —  Dr. M arimbo Garcez Caidas Bcrreto  

Escrivão —  Francisco Farias

QUALIFICADO POR DF.SPACHO .DE 12 DE MAIO 
DE 1934

8.923. Walter Weitsman.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 16 DE MAIO 
DE 1934

9.044. Tbeocrito de Castro Almeida Neves.
9.045. Antonio Corrêa de Mello e Oliveira Junior.,
9.046. Lniz de França de Moura.
9.047. Zelinda de Vasconcellos Pinheiro
9.048. Floriano Mendes de Oliveira.
9.049. Newton Xavier Baptista.
9.050. Jayme Dantas Mello.
9.051. José de Almeida Torres.
9.052. Oscar Linhares Sarmento.
9.053. José dos Santos Rodrigues.
9.055. Luiz Teixeira da Silva.
9.056. Roque Siqueira Campos.
9.058. Irineu Raymundo da Silva. «
9.059. Raymundo de Aguiar Rocha.
9.063. Francisco de Souza Azevedo.
9.066. Cainillo José de Souza.
9.068. Eloy Mendes da Cunha.
9.069. João Martins.
9.070. Lauro Ganime.
9.071. Bcrtha Willis Coelho.
9.072. Alberto Coelho de Faria.
9.073. Jacinto Lopes Valladãn.
9.074. Othon de Souza.
9.075. Antonio Almeida Azevedo.
9.076. Nonato Fausto dos Santos.
9.077. Juvenal Ilarlwsa Monçores.
9.078. José Arimatheia Rocha.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 17 DE MAIO 
DE 1934

9.080. Eugênio da Silva Fernandes.
9.081. Francisco Marques de Souza.
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9.082. Antonio Rodrigues Loureiro.
9.083. Sebastião Almeida.
9.084. Cândido José Beltrão,
9.085. José Eugênio Martinet.
9.086. Dirceu Jorge da Silveira.
9.087. Manoel José da Silva.
9.089. Alberto de Oliveira Fernandes.
9.010. Armando Evangelino Lopes d'01iveira,
9.052. Fausto Zeferino Ventura.
9.093. Cândido Reis. .
9.095. emocrito Pacheco.
9.097. Leopoido Ferreira do Serrado.
9.098. Constantino Gomes de Carvalho,
9.099. Antenor Mendes da Cunha.
9.100. Manoel da Silva.
9.101. Roberto Fritz.
9.103. Orlando Silva.
9.105. Antonio Cosmc da Fonseca.
9.106. José Augusto de Oliveira.
9.107. José Rodrigues Cajado Filho.
9.108. Antonio Rodrigues Teixeira Filho.
9.109. Eduardo Magalhães Cabral.
9.110. Helio de Miranda Bastos.
9.111. Antonio Jordan.
9.112. Manoel Antonio dos Santos.
9.113. Geraldo da Costa.
9.114. Antonio Ventura.
9.115. Augusto Mourão.
9.117. João Jeronymo de Bulhões.
9.118. joão Rosa Teixeira.
9.119. Reynaldo José Rodrigues.
9.120. Antonio Manoel da Silva.
5.121. Eliziario Benedicto da Conceição.
9.122 Edgard Lessa de Faria.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 17 DE MAIO 
DE 1934

9.12.1. Humberto Moreira da Silva.
9.124. Arthur José de Oliveira Junior.
9.125. Walter Obrlander.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE IS DE MAIO 
* DE 1934

9.126. Pedro José .Gonçalves.
9.127. Manoel Nazario de Oliveira.
9.128. Eduardo Walflor de Castro.
9.129. Alvaro Silverio Gomes dos Reis.,
9.130. Leonidas Martins.
9.131. Arthur Silva Morgado.
9.132. Araldo Pinheiro.
9.133. Miguel Leitão Gonçalves.
9.135. Julio Barbosa de Moura.
9.136. Taciano Antonio Fernandes.
9.137. José de Castro Negreiros Filho.
9.140. Carmen Lahay Pedrosa de Laneuville.
9.141. Darcy Corrêa de Sá.
9.143. Durval Antenor d3 Silva Caldas.
9.144. Aleebiades Lopes da Silva.
9.146. Maria Eugenia Bomdin.
9.150. Liberalinda Maria Guimarães Silveira.
9.151. Demccrito da Cunha Silveira.
9.153. Jorge Alberto Pereira Rodrigues.
9.154. José Antonio Rodrigues.
9.155. Antonio A' s Junior.
9.156. Antonio Paula Carneiro.
9.157. Carlos Gama.
9.158. Carlos Tonelli.
9.159. Emilio Lahey Pedrosa de Laneuville.
9.160. Francisco da Cunlia Bastos.
9.161. João Per rira da Costa.
9.162. José Baptista Portella.
9.163. José Menezes.
9.164. Giovanni Eugênio Boscolo.
9.166. Laurindo Francisco Neves.
9.167. Melciadcs Martins Teixeira.
9.168. Miguel Antonio Sar.tomauro.
9.169. Renato da Cunha.
9.170. Roraualdo José da Silva.

4 9.171. Severo Ferraz de Castro.
9.172. Viriato Servo de Rezende.

* 9.173. Verginia De!fino da Silva,
9.174. Henrique Marinho Nunes.
9.175. Eurico Pinto Bastos.
9.176. Arlindo Franchini.
9.177. Salvador Panno.
9.178. Manoel Ccsar de Moura.
9.179. Edgard Gonçalves Alves,-
9.180. Rubem Teixeira.

IN D EFERID O S t

8.904. José Pereira Lima.
8.912. Odorieo Octavio Odilon Netto,
8.928. Joaquim de Souza Madeira.
8.932. Antonio de Souza Madeira,
8.954. João Antonio da Cruz.
8.956. José Fernandes do Valle.

-8.967. Othon de Souza Camucho.,
8.972. Washington Bucno.
8.984. Nicolau Viggiani.
9.009. Oswaldo Cardoso Guimarães.
9.054. Francisco Fortes Barbosa.
9.060. João Cezar de Siqueira Junior.
9.067. Joaquim Ferreira da Costa.
9.088. Bento Estumbo.
9.138. Antonio Nunes Christinanes,
9.139. Benianino Pugliese.
9.145. Aldrovando Gomes Vianna.
9.147. Cermasindo de Paula Travassos,
9.148. José Lugonini Benites.
9.149. Waldemar Dias da Silva,
9.152. Humberto Martinelli.

E M  D IL IG E N C IA  -

Nos termos n s . : 8.929. 9.011, 9.036, 9.043, 9.057, 9.061, 9 062.
9.064, 9.065, 9.091, 9.094, 9.096, 9.102, 9.116, 9.134, 9.142 e 9.165,

Terceira Circunscrição

OITAVA ZONA ELEITORAL

(D istritos m unicipais de Jacarépaguá, Matlureira, Pavuna 
e  Anehieta)

Juiz — Di-. Afranio Antonio <la Costa

Escrivão —  Plaeido Modesto de Mello

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 14 DE MAIO DE 1934

5.900. Waldevino João Rodrigues de Araújo.
5.901. Waldemar José Pimenta.
5.902. Floriano Avelino da Silva.
5.903. Antonio Pitta Lessa.
5.904. Bernardino Gomes dos Reis,
5.905. Virgílio Rosa de Farias.
5.906. Joaquim de Barros Pereira.
5.907. Ivo Pereira Fontes.
5.910. José Linhares Torres.
5.911. Manoel Martins Orcades.
5.912. Manoel Pinto de Carvalho,
5.913. Augusto Teixeira.
5.914. João da Silva Valga.
5.915. Edmundo Vieira da Silva.
5.916. Pedro Bezerra Wanderley.
5.917. Arthur Espíndola da Veiga.
5.918. Euclvdes Francisco Barreira.
5.919. Adalberto Fernandes Rezende.
5.920. José Raymundo de Magalhães.
5.921. Nelson de Oliveira Mendes.
5.922. Waldemar da Paixão Villas Bòas.
5.923. Pedro Manoel de Assis.
£.924. Jayme de Barros.
5.925. José Alves Maia.
5.926. Joaquim Cardoso.
5.927. Alvaro Espindola Ferreira.
5.928. Francisco Antonio Baptista.
5.929. Pedro Pereira Montencgro.
5.930. Eurico Ernesto de Seixas.
5.931. Benedicto José Caldeira.
5.932. Leovegildo Molena.
5.933. Clovis Duck dos Santos.
5.934. Manoel Nunes Torrão.
5.935. Delfim Marques das Neves.
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5.936. Filadelpho Ferreira Viega.
5.937. Mario Dias de Paulo.
5.938. Augusto Cesar Machado.
5.939. Manoel de Freitas Feitoza.
5.940. Otto Gomes Pereira.
5.941. Manoel José Martins.
5.942. Rosalina Rangel de Castro.
5.943. Roque da Silva Carvalho.
5.944. Augusto Fernandes de Araújo Filho.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 15 DE MAIO DE 1934

5.945. Jayme Martins.
5.946. Claudionor Tavares.
5.947. Manoel Casimiro Marques.
5.948. Marino Saraiva de Souza. .
5.949. Amancio de Moraes.
5.950. Renato Rangel da Silva.
5.951. Horacio Vieira da Silva.
5.952. Oscar Rocha Corrêa.
5.953. Waldemar Monteiro de Araújo.
5.954. Alexandre de Vasconcellos.
5.955. Alberto Gama.
5.956. José Ferreira de Almeida.
5.957. Nelson Rodarte Machado.
5.958. Alvaro Moreira Hypolito.
5.959. Francisco Santoro.
5.960. José Chrispim Ferreira da Paz.
5.961. Julio José Rodrigues.
5.962. Francisco Sobreira.
5.963. Miguel Moreira Dantas.
5.964. José Luiz dos Santos.
5.965. Aldemar Cardoso do Nascimento.
5.966. Pedro Borges.
5.967. Alfredo Melchiades dos Santos.
5.968. Manoel de Oliveira Santos Filho.
5.969. Raphael Archangelo.
5.970. Waldemar Rodrigues dos Santos.
5.971. Sebastião Vieira de Azevedo.
5.972. Manoel da Costa.
5.973. Henrique de Oliveira e Silva.
5.974. Sebastião Luiz de Almeida.
5.975. Alvaro Freire de Moura.
5.976. José Bemardino Magalhães.
5.977. Benicio Alves dos Santos.
5.978. Manoel de Souza.
5.979. Humbelino Gonçalves.
5.980. Maria da Gloria Propheta do Nascimento.-
5.981. José da Rocha e Souza.
5.982. Orcirvo Antonio Dias.

/  .

QUALIFICADOS PO R DESPACHO DE 16 DE MAIO DE 1934

5.983. José Luiz Pinheiro.
5.984. Francisco da Rosa Fialho.
5.985. Nelson de Oliveira Martins.
5.986. Benjamin Monteiro Sanches.
5.987. José Rosa dos Santos.
5.988. Cervalino Nonato.
5.989. José Olympio de Sá.
5.991. Claudionor José Barreto.
5.990. Dvvtte Catramby.
5.992. Hortencio Corrêa de Mendonça.
5.993. Octacilio Corrêa Cyrino.
5.994. Pedro Gonçalves.
5.995. João Alves da Motta.
5.996. Elvira Coutinho de Faria.
5.997. Antonio Moraes da Conceição.
5.998. Creso de Carvalho.
5.999. Moacyr Costa.
6.000. Jorge Tavares.
6.001. Annazaria Ferreira de Jesus.
6.002. Mariano Lorente.
6.003. Mario Barbosa.
6.004. Jovina de Souza Santos.
6.005. Waldemar Pernambuco Telies.
6.006. João Antonio Rodrigues.
6.007. Samuel Joaquim Teixeira.
6.008. Antonio José Lisboa Junior.
6.009. Ermelindo Barbosa.
6.010. Lauro Carvalho.
6.011. Pio da Cunha Mello.
6.012. Sebastião Nazario.
6.013. José Victorino Freire.

6.014. Oscar de Fretias Mendes.
6.015. Adherbal Aguiar Vieira.
6.016. Armando Delgado de Mcraes.
6.017. Alfredo Alves.
6.018. Gilberto Ferreira de Mello
6.019. Eudydes Bahiano Alves.
6.020. Antonio da Silva.
6.021. Belkiss Castro Teixeira.
6.022. João Bianchi Filho.
6.023. José de Souza.
6.024. Carlos de Assis Pereira.
6.025. Leonidio Teixeira da Cunha.
6.026. Moysés Britto da Cruz.
6.027. Onilio Pinto Martins.
6.028. Constantino Garcia de Menezes.
6.029. Ruy de Castro Lima.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 17 DE MAIO DE 1934

6.030. Felicio Caetano dos Santos.
6.031. Manoel Quintino dos Santos.
6.033. José Quintino dos Santos.
6.034. Ubyrajara do Nascimento e Silva.
6.035. José Pereira.
6.036. José Corrêa da Fonseca.
6.037. Olympio Teixeira.
6.038. Arthur Lourenço.
6.039. José Pimentel.
6.040. João Jeronymo de Oliveira,
6.041. Mario José Fernandes.
6.042. Armando Ferrari.
6.043. José Gurgel-de Almeida Dôres.
6.044. Jorge Mariano da Rosa.
6.045. Alberto Machado Rodrigues.
6.046. Antonio Vicente Corrêa.
6.047. Lindolpbo Nepomuceno Costa,
6.048. Ismael da Rocha.

QUALIFICADO POR DESPACHO DE 21 DE MAIO DE 1934

6.049. Sebastião José do XaScimento.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 17 DE MAIO DE 1934

6.050. Aylton José Corrêa. •
6.051. Manoel Martinez.
6.052. José Sebastião de Oliveira.
6.053. Antonio Ferreira da Silva.
6.056. João Cândido Gomes da Silva.
6.057. João Martins Pereira.
6.058. Acelino Eduardo Gama.
6.059. Gastão Rodrigo de Azevedo.
6.060. Valerio Cintra de Oliveira.
6.061. Isaias Roberto dos Santos.
6.062. Tiberio Rodrigues Manso.
6.063. Darcvlio Oliveira Alcantara.
6.064. Carlos de Almeida.
6.065. Ary Bastos Monteiro.
6.066. Glicerio Pires.
6.067. Edmundo Marques Maia.
6.068. Alfredo Ferreira Pinto de Souza.
6.069. Antonio Ferreira Gçmes.
6.070. Oscar de Oliveira e Silva.
6.071. Joaquim Pereira.
6.072. Alvaro Meirelles Coelho.
6.073. Luiz de Azevedo Brandão.
6.074. Arthur Almeida Filho.
6.075. Armando de Oliveira Pinto.
6.076. Alcinda do Amaral Nunes.
6.077. Ulysses da Silva Braga.
6.078. João Carlos Pereira Nunes Fjlho.
6.079. João Seraphim de Oliveira.
6.080. Ulysses Caetano.

QUALIFICADOS POR DESPACHO DE 18 DE MAIÓ DE 1934

6.081. Sebastião Chaves.
6.032. Alvaro dos Santos Pires.
6.083. Sylvio Ferreira Pinto de Souza.
6.084. Accacio Augusto Kelly.
6.085. Odilon da Cunha Mesquita.
6.086. Bartliolomeu Octaviano da Silva.
6.088. Joaquim Fernandes Oliveira.
6.089. Ismael Gonçalves de Oliveira.
6.090. Pertolitjo Francisco de Almeida.
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6 091. Nestor Cavalcante Macedo.
6 092. Hemetcrio Cnnegunáes da Silva Couto,
6.093. Maria AmeHa Romero.
6.094. Constantino Duarte Cerdeira
6.095. José Lauro Ferreira.
6 096. Cezario de Paula Vieira.
6 097. José Aristides Lobo,
6 098. Josá Luiz da França Ferreira.
6.099. Oscar Porto Avilez.
6.100. Ventura dos Santos.
6.101. Manoel Domingos.
6.102. Braulio Cesar dos Santos Portugal.
6.103. Francisco Machado.
6.104. Tancredo Leal.
6.105. Oswaldo de S ou*  Ribeiro.
6.106. Manoel Vieira.
6.107. Fernando Gonçalves Leite Gesteira.
6.108. José Dias Valente.
6.109. Procopio Gonçalves Pinto Filho.
6.110. Olympio José Rodrigues.
6 .111. Durval de Oliveira.
6.112. Manoel Calzavara.
6.113. Mario Rodrigues Lacerda Franco.
6.114. Antonio Joaquim Borges.
6 115. Mario da Costa.
6 116. Carlos Bossut.
6 117. Horacio Felippe Lopes
6 118. Alfredo Gomes Pereira
6.119. José da Costa Barros.

QUALIFICADOS POR DESPACIIO DE 19 DE MAIO DE 1934 
•

6.120. José Ribamar Reis.
6.12Í. João Antonio do Sacramento.
6 122 Isaias Carneiro da Cunha.
6 123. Manuel Domingues Roílo Junior -
6.124. Fernando Joaquim Ferreira.
6 125 Adriano Augusto Videira.
6 Iz6. Iraeoan Anural.
6.127. Antonio Fernandes Peixoto.
6.128. Benedicto Mario de Oliveira.
6.129. Francisco Vilia Alabarce
6.130. Benedicto Pozini Victorino.
6.131. Boaventura dos Santos.

'6.132. João Baptista.
6.133. João Pinheiro.
6.134. Manoel Torres Junior.
6 . 135. Manoel Baptista de Carvalho.
6 . 136. José Avelino de Souza Filho.
6.137. Jesé Telles de Noronha Filho.

IXnEFERIDOS :
5.908. José Cândido Almeida Ramos.
5.909. Estevão Henrincs.
6.(132. Manoel da Silva.
6 054. Amcrico Ferreira Soares.
6.055. Manoel Evora de Oliveira.
6.087. Sebastião Ribeiro.

EDITAIS DE INSCRIÇÃO

Primeira Circunscrição

PRIM EIRA ZONA ELEITORAL

(D istritos municipais de Candelária, São José, Santa Rita, 
Sacramento, São Domingos e  Illias),

Juiz —  I>r. Francisco de Paula Rocha Lagõa F ilho

Faço público, para os fins dos arts. 43 do Código e 25 do Regi
mento dos Juízos e Cartórios Eleitorais, qoe por êste Cartório e 
'Juízo da 1* Zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de 
inscrição dos seguintes cidadãos:

JO SE’ VITOR ROSA (22.972). íiiho de Vitor Rosa e de Alice 
Bar.deira Ro a, nascido a 2 de abril de 1902, em Porto Alegre, 
Estado do Rio Grande do Sul, médico, casado, com domicílio 
eleitoral ni distrito municipal de São José1. (Qualificação reque
rida. B. E . 25 r.. 3.557.)

LUIZ FERREIRA LF.ITE (22.970), filho de Joãe Ferreira Leite 
e dc Ai-h Ferreira Leite, nascido a 7 de novembro de 1896, em

Barra do Piraí, Estado do Rio de Janeiro, motorista, casado, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de São José. (Transfe
rência.)

OSORÍO JOSE’ CALDAS (22.969), filho de João Ribeiro da Ro
cha Caldas e de Maria Lopes Caldas, nascido a 3 de ianeiro de 
1907. no Distrito Federal, marinheiro, casado, com domicílio elei
toral no distrito municipal de Candelária. (Qualificação reque
rida. B. E . 30 n. 3.598.)

ANJBAL JO SE ’ TEIXEIRA (22.968), filho de Antrnio Jo*é Tei
xeira e de Maria Teixeira, nascido a IS de fevereiro de 1832, 
no Distrito Federal, militar, casado, com domicílio eleitoral nq 
distrito municipal de São José. (B. E . 30 n. 3.627.)

JORGE CORRÊA MACHADO (22.967), filho de José Corrêa 
Machado e de Maria da Silva Machado, nascido a 19 de março 
de 1S92, no Distrito Federal, motorista, casado, com domicilio 
eleitoral no distrito municipal de São José. (Qualificação re
querida n. 2.599.)

NICANOR CABRAL ULISSÉA (22.966), filho de Ismael Ulisséa 
e de Ana Cabral Ulisséa, nascido a 29 de outubro de 1907, em 
Laguna, Estado de Santa Catarina, maquinista, solteiro, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de São José. (B . E.. 
74 n. 31.606.)

JOSÉ LOURENÇO CÂNDIDO (22.965), filho de Lindolfo Ro
drigues e de Etelvina Pereira Neves, nascido a 4 de abril de 
1902, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, funcionário público, 
casado, ccm domicílio eleitoral no distrito municipal de São 
José.

RODOLFO PEREIRA JUNIOR (22.775), filho de Rodolfo Pe
reira e de Maria Alta Pereira, nascido a 10 de agosto de 1880, 
em Curitiba. Estado dc Paraná, maquinista, solteiro, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de São José. (Qualificação 
ex-officto, B. E . 70 n. 28.641.)

ALBERTO FUGENIO FIGUEREDO (22.904), filho dc José Au
gusto Figneredo e de Josefa Cândido da Rocha Figueredo, nas
cido a 21 de março de 1S59, ncr Distrito Federàl, méddico, ca
sado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de São José., 
(Qualificação requerida.)

FRANCISCO CASSIANO CAMFELO DE OLIVEIRA (22.9C5), 
filho de Antonio Cassiano de Oliveira e de Ana Campeio de Oli
veira.- nascido a 11 de agosto de 1901, em Baía da Traição, Es
tado da Paraíba do Norte, agricultor, viuvo, com domicilio elei
toral no dbtrito municipal de São José. (Transferência.)

JOAO CARLOS DE FIGUEREDO (22.906). filho de Antonio 
Carlos de Figueredo e de Maria Florinda de Figueredo, nascido 
a 24 de abril de 1882, no Estado do Rio Grande do Norte, guar
da-livros. ca«ado. com domicilio eleitoral no distrito municipal 
de Candelária. (Qualif’cacão requerida.)

FIDELIS COPOLILO (22.907), filho de Simon Cooolilo e de Fi- 
lomena Polera, nascido a 4 de novembro de 1902. no Distrito 
Federal, comércio, casado, com domicilio eleitoral no distrito 
municipal de São Domingos. (Qualificação requerida, B. E . 23 
n. 3.520.)

GIUSEPE DAIUTO (22; 908). filho Carmino Daiuto e de Giu- 
sepina de Marco, nascido a 2 de março de 1907, em Petropolis, 
Estado do Rio de Janeiro, comércio, solteiro, coir dnmicílio elei
toral no distrito municipal de Candelária. (Qualificação reque
rida n. 3.597.)

CLOTir.DE MOREIRA (22.909), filho de Marcino Aibino Mo
reira e de Cnrmen Rego Moreira, nascido a 9 dezembro de 1912, 
no Distrito Federal, pre fessora, solteira, com domicílio eleitoral 
no distrito municipal de São José. (Qualificação requerida, B . 
F . 30 n. 3.606.)

ANTONIO AMORIM FILHO (22.978), filho de Antonio Amorim 
Filhn e de Corina de Amorim. nascido a 29 de outuhro de 1907, 
em Laranieiras, Estado de Sergipe, funcionário público, casado, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de São José. (Qua
lificarão rennerida. B. E . 31 n. 6.033.)

ALCIDFS JOSÊ ALVES (22.977), filbo de Pedro Tosé Alves e 
de Elis Alves, nascido a 22 do setemhro de 1912 em Macaé, Es
tado do Rio de J.aneiro, funcionário público, solteiro, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de São José. (Qualificação 
renuerida n. 6.103.)

AVELINO REZENDE (22.9761. filho de Antonio Rezende e de 
Candida Resende, nascido a 26 de novembro de 1901, no Distrito 
Federal, operário, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito 
municinnl de Candelária. (Qualificação rennerida n. 8.333.)

JOAO DAMASCENO DA SILVA ARAÚJO (22.975). filho de 
José da Silva Arauio e de Cecilia Aires Pinto, nascido a 6 de 
ma;o de 1901, no Distrito Federal, comerciante, casado, com do
micilio eleitoral nc distrito municipal de Candelária. (Qualifi
cação renuerida n. 7.639.)

JAIR BOTELHO (22.974), filbo de Luiz Botelho Falcão e de Er- 
nestina Antunes Botelho, nascido a 23 de junho de 189S, em
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■ Leopoldina, Estado de Minas Gerais, comércio, solteiro, com do
micílio eleitoral no distrito municipal de Candelária. (Qualifi
cação requerida n . 1.237.)

SEBASTIÃO pLIZEU  DE ARRUDA (22.973), filho de Ven- 
ccsláu de Souza e de Maria Margarida da Conceição, nascido a 
6 de janeiro de 1897, em Rio Preto, Estado de Minas Gerais, 
pedreiro, casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal 
de São José. (Qualificação requerida n. 4.835.)

LAZARO CROFFI (22.971), filho de Jcsé Croífi e de Tereza 
Croffi, nascido a 26 de agosto de 1902, ent Araras, Estado de São 
Paulo, comércio, casado, com domicílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Candelária. (Qualificação requerida n. 4.376.)

JOÃO DE ALENCAR ARARIPE (22.964), filho de Tulio de 
Alencar Araripe e de Antouieía da Silva Araripe, nascido a 24 

‘ de junho de 1894, em Castelo, Estado dò Espírito Santo, comér
cio, casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Sa
cramento. (Qualificação requerida n. 4.3S4.)

CUSTODIO JUSTINIANO ROCHA (22.963), filho de Saturnino 
Rocha e de Ana Rocha, nascido a 8 de janeiro de 1900, em 
Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, comércio, casado, com do
micílio eleitoral no distrito municipal de Candelária. (Qualifica
ção requerida n. 1.861.)

ROQUE MENDES DE MARCOS (22.962), filho de Francisco 
Roque de Marcos e de Alice Mendps de Marcos, nascido a 9 de 
maio de 1907, ent Maricá, Estado do Rio de Janeiro, comércio, 
casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de São 
José. (Qualificação requerida, B. E. 30 n. 7.521.)

-sMERICO MOREIRA DOS SANTOS (22.961), filho de Artur 
Pinto dos Santos e de Maria da Gloria Moreira dos Santos, nas
cido a 29 de agosto de 1908, no Distrito Federal, comércio, ca
sado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de São José. 
(Qualificação requerida, B. E. 32 n. 5.156.)

UMBÉRTO CAVALCANTI DE ALBUQUERQUE (22.960). fi
lho de Antonio Jcaquim Cavalcanti de Albuquerque e do Maria 
Hcradia de Souza Cavalcanti, nascido a 26 de abril de 1907, 
era Recife, Estado dc Pernambuco, comércio, casado, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de São José. (Qualificação 
requerida n. 6.651.)

GABRIEL DOS SANTOS MOURA (22)939), filho de Jo=é dos 
Santos Moura e de Francisca Rosa Coutinho Moura, nascido a 
18 de março de 1902, no Distrito Federal, maquinista, viuvo, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de São José. (Qualifi
cação “ ex-officio”, B. E. 70 n. 28.315.)

OSVALDO KEIM (22.958), filho de Nicolau Keim e de Ernestirsa 
Keini, nascido a 20 de novembro de 1910, cm Porto Alegre, Es
tado do Rio Grande do Sul, maquinista, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrito municipal de São José. (Qualificação "ex- 
officio”, B. E . 70.)

ENGRACIA PINHO DA SILVA (22.935), filha de Virgílio Luiz 
Gonçalves e de Henriqueta Pinho Gonçalves, nascido a 24 de 
novembro de' 1894, no Distrito Federal, professora, casada, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de Sacramento. (Qua
lificação “ ex-cfficio” B. E . 9 .)

SILVIO ROMERO DE FARIAS (22.936), filho de Joaquim José 
de Farias e de Maria Rodrigues de Farias, nascido a 21 de abril 
de 1896, no Estado do Ceará, comércio, casado, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Candelária. (Qualificação re
querida n. 7.471.)

MANOEL ALVES DE SOUZA (22.937), filho de Alfredo Alves 
de Souza e de Maria Godinho de Souza, nascido a 22 de janeiro 
de 1911, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Candelária. (Qualificação re
querida.)

MARIO ROXO SOBRINHO (22.93S), filho de Lucas Monteiro 
de Barros Roxo c de Laura Sardinha Monteito de Barros, nas
cido a 25 de maio de 1905, no Distrito Federal, engenheiro civil, 
solteiro, com domicilio' eleitoral no distrito municipal dc Cande
lária. (Qualificação requerida n. 6.144.)

MARIO DOS SANTOS (22.939), filho de Joaquim Sabino dos 
Santos e de Dcolinda Agostinha dos Santos, nascido a 25 de 
setembro de 1905, em Ponte Nova, Estado de Minas Gerais, co
mércio, solteiro, com & micílio eleitoral no distrito municipal de 
São José. (Qualificação requerida. B. E . 30 n. 3.600.)

TERTULIANO VIANA (22.940), filho de Miguel Viana e dc 
Carlota Mendes Viana, nascido a 27 de abril de 1911, no Distrito 
Federal, funcionário púbiico, casado, com domicílio eleitf ral no 
distrito municipal de São José. (Qualificação requerida, B. E . 
30 n. 3.644.)

JOSÊ ANTONIO CARREIRO FILHO (22.978), filho de José 
Antonio Carreiro e de Marta França Carreiro, nascido a 15 de 
abril de 1906, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de Candelária. (Qualificação 
requerida n. 3.353.)

ELPID IO  SILVA (22.92S), filho de Elpidio Silva e de Etcivina 
Silva, nascido a 24 de dezembro de 1910, no Distrito Federal, 
comércio, solteiro, com domicilio eleit ral no distrito municipal 
de Candelária. (Qualificação requerida n. 7.650.)

JOAO RIBEIRO DE OLIVEIRA (22.929), filho de João Jocca 
Ribeiro e de Maria Abadia Ribeiro, nascido a 31 de dezembro 
de 1907, em Joazeiro, Estado da Baía, ccmércio, solteiro, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de Sacramento. (Qua
lificação requerida, B. E . 30 n. 3.653.)

ADOLFO AUGUSTO DA FONSECA ANCIAES (22.930), filho, 
de José Maria da Fonseca Anciães e de Maria Elvira da Silva, 
nascido a 9 de fevereiro de 1913, no Distrito Federal, comércio, 
sdteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Can
delária. (Qualificação requerida B. E 6 n. 6.209.)

LUIZ COMES DOS SANTOS (22.931), filbo de Lucio Comes dos 
Santos e de Maria Gomes dos Santos, nascido a 3 de junho de
1908, Estado do Rio de Janeiro, guarda civil, solteiro, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de Candelária. (Qualificação 
requerida.)

JOSÉ PATRÍCIO DE SOUZA (22.932), filho de Higino Borges 
de Scuza e de Luzia Florencia de Souza, nascido a 17 de março 
de 1907, Estado da Baía, comércio, solteiro, com domicílio elei
toral no distrito municipal de Candelária. (Qualificação reque
rida n. 3.576.)

ALFREDO VON DOLI.INGER (22.933), filho de Frederico Von 
Dollinger e de Maria Agueda da Silva Von Dollinger, nascido a 
29 de dezembro de 1S93, em Santa Luzia do Rio das Velhas, Es
tado de Minas Gerais, comércio, solteiro, com d micílio eleitoral 
no distrito municipal de São José. (Qualificação requerida nú
mero 2.114.)

JOSÉ LEANDRO DA VEIGA FILHO (22.934), filho de Lean
dro da Veiga e de Emilia dos Anjos Cardoso da Veiga, nascido 
a 9 de março de 1893, em Antonina, Estado do. Paraná, guarda- 
livros, casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
São José. (Qualificação requerida n. 1.713.)

NICANOR PIN TO  COELHO (18.114), filho de Artur Pinto Coe
lho e de Esmeralda Ferreira Coelho, nascido a 22 de janeiro de
1909, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrito municipal de São José. (Qualificação “ ex-offi
cio”, B. E . 70 n. 28.007.)

CLOVIS DE SOUZA MEDINA (22.273). filho de Pedro de Al- 
cantara Medina e de Candida de Souza Medina, nascido a 4 de 
abril de 1910. em São Pedro de Itabapoana. Estado do Espírito 
Santo, cirurgião dentista, solteiro, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Candelária. (Qualificação requerida n. 3.7S7.)

JO SE’ LUIZ DE MATOS (22.923), filho de João de Matos e de 
Maria Luiza de Matos, nascido a 23 de março de 1871, no Dis
trito Federal, maritimo, casado, eom domicilio eleitoral no dis
trito municipal de São José. (Qualificação requerida, B. E . 30 
n. 3.647.)

ANTONIO ALI V ATO (22.924). filho de Natal Al iva to e de Con- 
ceta Mauro, nascido a 1 de julho de 1902, no Distrito Federal, 
comércio, casado, com domicilio eleit< ral no distrito municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B. E . 30 n. 3.648.)

AGOSTINHO JOSÉ DE CARVALHO (22.925), filho de Manoel 
José de Carvalho e de Maria das Dores Machado, nascido a 25 
de novembro de 1912, no Distrito Federal, comércio, solteiro, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de São José. (Qua
lificação requerida, B. E . 25 n. 3.574.)

PEREGRINO GARCIA (22.926), filho de Silvestre Garcia e de 
Luiza Gonçalves, nascido a 29 de ahril de 1899, no Distrito Fe
deral, c mércio. casado, com domicilio eleitoral no distrito mu- 
nieipahde São José. (Qualificação requerida. B. E. 32 n. 5-152.)

ALVARO FAGUNDES CALÇADO (22.927), filho de Francisco 
Soares Calçado e de Maria Fagundes Calçado, nascido a 12 de 
abril de 1883, 110 Distrito Federal, comércio, casado, com domi
cilio eleitoral no distrito municipal de São José. (Qualificação 
requerida, B. E . 32 n. 5.044.)

TEODORO MENDES (22.917), filho de Amhrosio Mendes e de 
Jesuina Maria da Conceição , nascido a 25 de dezembro de 1897, 
em Vassouras, Estado do Rio de Janeiro, ensacador de café, sol
teiro, com domicílio eleitoral no distrito municioal de São José. 
(Qualificação “ ex-officio”, B. E . 57 n. 25.292.)

WALDEMAR LULA DE FARIAS (22.913), filho de Misael A1-
, cebiades de Farias e de Francisca Idalina da Rocha, nascido a 8 

de maio de 1912, em Santa Cruz. Estado do Rio Grande do Nor
te, comércio, solteiro, com domicílio eleitora! no distrito muni
cipal de São Domingos. (Qualificação requerida, B. E . 30 nú
mero 3.656.)

ALVARO SOARES MAGALHÃES (22.919). filho dc Saturnino 
S o a re s  Magalhães e de Rosa Maria de Jesus, nascido a 24 de 
maio de 1907, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com domi
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cílio eleitoral no distrito muniçipal de Candelária. (Qualificação 
requerida n. 8.132.)

DARCY DA SILVA CRAVO (22.920), filho de Antonio da Silva 
Cravo e de Josefa da Silva Cravo, nascido a 14 de julho de 1903, 
no Distrito Feaeral, mecânico, solteiro, ci m domicilio eleitoraí 
no distrito municipal de Candelária. (Quaiiiicação requerida 
n. 5.892.)

FRANCISCO NUNES DOS SANTOS (22.921). filho de Manoel 
Lourenço Nunes e de Maria Brigida Nunes, nascido a 7 de no- 
vembro de 1901, em Portugal, comércio, casado, cc m domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Candelaria. (Qualificação re
querida.)

LAURO CARMELIANO PEREIRA NUNES (22.922), filho de 
Eduardo Augusto Pereira Nunes e de Augusta da Silva Pereira' 
Nunes, nascido a 17 de maio de 1896, no Distrito Federal, ferro, 
viário, casad , com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
São José. (Qualificação n. 3.0S3.)

JRATANO CESAR DE CASTRO (7.622), filho de Bcrnardino 
José de Sena Castro e de Martinha Marques Pereira Castro, nas
cido a 1 de março de 1869, em Baixio, Estado da Baía, funcioná
rio púbiicc, solteiro, com domicílio eleitoral, no distrito munici
pal de São José. (Qualificação “ ex-officio”, B. E . 22 n. 7.547.)

ROBERTO PINTO FERREIRA (22.910), filho de Deolindo Pinto 
1'crreira e de Olga Pir.to, nascido a 15 de julho de 1912, no Dis
trito Federal, comércio, sclteiro, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de São José. (Qualificação requerida, B. E . 21 
n. 3.436.)

DORVAL CÂNDIDO BARBOSA (22.911), filho de Manoel Can- 
dido Barbosa e de Ameüa Barbosa, nascido a 20 de abril de 
1900, etn Rio Grande. Estado do Rio Grande do Sul, maquinista, 
solte ir- , com domicílio eleitoral no distrito municipal de São 
José. (Qualificação “ ex-officio", B. E . 70 n. 28.252.)

JORGE LIRA DE SOUZA LEMOS (22.912), filho de Brabancio 
Piragibe Souza Lemos e de Eteivina de Brito Lira Lemos. ms- 
cido a 22 de abril ce 1912. em João Pessóa. Estado da Paraíba, 
estudante, solteiro com domicílio eleitoral no distrito municipal 
de São José. (Qualificação requerida n. 3.5S8.)

ACHILKS AGUIAR COUTINHO (22.913), filho de Tosé F.girlio 
Coutinho e de Maria Julia Aguilar Ccutinho, na-cido a 12 de 
niuio de 1899, em Diamantina, Estado de Minas Gerais, agrô- 
nom . casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Candelária. (Qual.ficação requerida n. 1.432.)

BRUNO BEXSONE (22.914). filho de Ema Bensone. nascido a 4 
de abril de 1908, no Distrito Federal, comércio, casado, com do
micílio eleitoral no distrito municipal de São José. (Qualifica
ção requerida P. E . 30 n. 955.)

OTAVTO AGUF.SE (22.915), filha de Jacome Aguese e de Pauline 
Agtiese. nascido a 25 de julho de 1897, no Distrito Federal, ci- 
rurgiã-i dentista, casado, com domicílio eleitoral no. distrito mu
nicipal de Candelária. (Qualificação requerida n. 6.213.)

RAFAFL CORRÊA SOARF.S (22.916), filho de Antonio Corrêa 
Soares e do Maria José de Carmo, nascido a 7 de fevereiro ie 
1993, no Distrito Federal, ferroviário, casado, com domicílio 
eleitoral r.o distrito municipal de São José. (Qualificação re
querida n. 3.126.)

JOSÉ PEDRO DA FONSECA (3.370), filho de Martiniano Atni- 
no Fmseca Junior e de Josefa Maria da Trindade Fonseca, nas
cido a 30 de janeiro de 1894, em Tiradentes. Estado de Minas 
Gerais, funcionário público, casado, com domicilio eleitoral no 
distrito municipal de Candelária. (Qualificação “ cx-officio ”, 
B. F.. 23 n. 4.°01.)

EDGARD COSTA PEREIRA (22.891), filho dc Julio da Cesta 
Pereira e de Noemia Valente Costa Pereira, nascido a 23 de ou
tubro de 1892. no Distrito Federal, médic* , casado, com’ domi- 
cilio eleitoral no distrito municipal de Candelária. (Qualificação 
requerida. B. E. 23 n. 3.550.)

HEITOR DA SILVA (22.S92). filho de Bernardino da Silva e de 
Amelia da Silva, nascido a 18 de janeiro de 1.S93, no Distrito 
Federal, comércio, casado, com domicílio eleitoral no distrito 
municmal de São Domingos. (Qualificação requerida, B. E . 23 
n. 3.517.)

RUBENS MORAIS (22.893), filho de J< sé Antonio Morais e de 
Rosina Guimarães Morais, nascido a 15 de outubro de 1909, cm 
São Salvador. F.stado da Baia, comércio, solteiro, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de São Domingos. (Qualificação 
requerida. B. E . 30 n. 3.654.) r

FREDERICO KÍ.EIS (22.894), filho de Paulo Klcis e de Ernes- 
tina Ycrner Kleis, nascido a 20 de dezembro de 1S77, cm Itaiaí, 
Estado de Santa Catarina, maquinista, casado, com domicílio 
eleitoral no distrito municina! de São José. (Qualificação “ ex- 
officir ”, B. E . 74 n. 31.635.)

WAl.DF.MAR FERREIRA (22.89.). filho dc Raul Ferreira c de 
Eenvinda Ferreira, nascido a IS de setembro de 1910, no Distrito

Federal, guarda civil, solteiro, com domicílio eleitoral no d'?trbo 
municipal de Candelária. (Qualificação requerida, c . 7.334 )

ALVARO DE FIGUEREDO (22.896), filho de Antonio Augus-o 
de Figueredo- e de Maria da Conceição Braga de Figueredo, nas
cido a 28 de junho de 1907, no Distrito Federal, comércio, sol- 
teiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Candelária. 
(Qualificação requerida n. 8.263.)

PEDRO LUTKA (22.897)-, filho de Francisco Lutka e de Pauüna 
Lutka, nascido a ó dc agosto de 1905, em União da Vitória, Es
tado do Paraná, comércio, casado, com domicílio eleitoral tio 
distrito municipal de São José. (Qualificação requerida n. 3.335.)

BENNO KERSTEU (22.898), filho de Carlos Kerstcu e de Ber‘a 
Reich Kersteu. nascido a 17 de maio de 1903, em Petropilis, Es
tado do Rio de Janeiro, bancário, casado, com domicílio eleitoral 
no distrito municipal de Candelária. (Qualificação requerida 
n. 5.010.)

ANTONIO DE OLIVEIRA SANTOS (22.899), filbo de foão 
Elias des Santos e de Isabel Tomaz dos Santos, nascido a 13 de 
junho de 1888, em Cachoeira, Estado da Baia, maqinista. ca
sado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de São José.. 
(Qualificação “ cx-officio”, B. E. 74 n. 31.369.)

DOMINGOS FERNANDES GOÊS (22.900), filho de Domingos 
Fernandes Góes c de Maria Eugenia Machado Góes, nascido a 
13 de janeiro de 1884, r.o Distrito Federal, militar, casado, com 
domicílio eleitoral no dtffFito municipal de São José. (Transfe
rência.)

CARLOS DE OLIVEIRA (22.901), filho de Duarte Joaquim de 
Oliveira Junior e de Alice Carvalho de Oliveira, nascido a 21 1e 
julho dc 1902, em Piraí, Estado do Rio de Janeiro, comércio, sol
teiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Candelária. 
(Qualificação requerida n. 357.)

PEDRO MOREIRA DA SILVA (22.902), filho de Manoel Mo- 
roira na Silva e de Luzia Maria da Conceição, nascid > a 21 de 
maio de 1904. cm Sobral. Estado do Ceará, comérc-o, casado, emu 
domicílio eleitera! no distrito municipal de Candelária. (Qualifi
cação requerida n. 6.071.)

ALFREDO CARDOSO (22.903). filho de Estanislau Cardoso Fa
ria e de Emiüana Rosalina da Conceição, nascido a 8 de setem
bro dc 1904, no Estado de Minas Gerais.- operário, casado, cr.m 
domicílio eleitoral no distrito mimicioal de Santa Rita. (Quali
ficação requerida, B. E . 30 n. 6.570.)

AUREO VALENÇA LEI TF. (22.950), filho de José Pereira Leite 
e dc Agiiida Valença Leite, nascido a 20 de setembro de 1S88, em 
Caíihotinho, Estado de Pernambuco, militar, casado, ccm domi
cílio eleitoral no distrito municipal de São José. (Qualificação 
requerida, B. E . 30 n. 3.633.)

WALDEMAR TAVARES (22.949), filbo de Luiz André Tavares 
e de Luiza Pacifica da Conceição, nascido a 9 de junho de 1902, 
no Distrito Federal, comércio, casado, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de Candelária. (Qualificação requerida.)

JOSÉ ANTONIO MARQUES NUNES (22.948), filho de José 
Antonio Marques Nunes e de Marina Bcrnardina Alves Barbosa 
Nunes, nascido a 2 dc junho de 1S95. no Distrito Federal, co
mércio, com domicilio eleitora! no distrito municipal de Cande
lária. (Qualificação requerida r .  6.146.)

CÂNDIDO SOUZA E OLIVEIRA (22.947), filho de Tosé Souza 
e Oliveira e de Eh-irn Corrca de Oliveira, nascido a 30 de junho 
de 1893, no Distrito Federal, comércio, viuvo, com domicílio elei
toral no distrito municipal de Sacramento. (Qualificação reque
rida, B. E . 30 n. 3.655.)

JOSÉ DE LIMA (22.946). filho de Raul Lima e de Maria dos An
jos Gomes, nascido a 15 de fevereiro de 1909, em Juiz de Fór.a, 
Estado de Minas Gerais, padeiro, solteiro, com domicílio*eleitoral 
no distrito municipal de São José. (Qualificação requerida nú
mero 6.435.)

APULCHO PRESTES DE MUROS (22.945). filho de Augusto 
Prestes de Muros e de Josefina de Melo Mun s. nascido a 16 de 
novembro dc 1897, em Macaé, Estado do Rio de Janeiro, con
tador, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Candelária. (Qualificação requerida n. 6.577.)

BENTO ALVES PEREIRA (22.944), filho de José Alves Pereira 
e do Ana Jesus, nascido a 14 de janeiro de 1903. no Distrito Fe
deral, comércio, casado, com domicilio eleitoral no distrito mu
nicipal de São José. (Qualificarão requerida n. 4.931.)

BENEDITO RIBEIRO DA COSTA (22.957), filho de Juvenal 
Honorio Costa e de Bajbina Ribeirc, nascido a 3 de maio"de 1912, 
em Itú, Estado de São Paulo, taquígrafo, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrito municipal de Santa Rita. (Qualificação re
querida, R. E . 22 n. 4.7S7.)

WALDEMAR PEDREIRA DE CASTRO (22.956). filho de Al
berto Pedreira de Castro e de Emilia Bastos Pereira, nascido a 
11 de março de 1900, no Distrito Federal, comércio, casado, com
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domicílio eleitoral no distrito municipal de Candelária. (Quali
ficação requerida n. 1.612.)

OSCAR DE CARVALHO (22.955), filho de Antonio Rodrigues 
de Carvalho e de Ana Rosa de Carvalho, nascido a 22 de agosto 
de 1S90, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com d micíiio 
eleitoral no distrito municipal de São José. (Qualificação número
3.068.)

AMAURY SOUZA (22.954), filho de Francisco Fernandes de 
Souza e de Mary Avelino de Souza, nascido a 12 de março de 
1889, em Rio Grande, Estado do Rió Grande do Sul, comercia, 
casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de São José., 
(Qualificação requerida, B. E . 30 n. 3.607.)

JOAO VANNI (22.953), filho de Eurico Vanni e de Mariana Equi 
Vanni, nascido a 25 de abril de 1910, em Pequerí, Estado de Mi
nas Gerais, comércio, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de São José. (Transferência.)

MANOEL PLÁCIDO (22.952), filho de Antonio Francisco c de 
Tereza da Conceição, nascido a 17 de novembro de 1907, em Vi
çosa, Estado de Alagoas, operário, solteiro, com domicilio elei
toral no distrito municipal de São José. (Qualificação requerida 
B. E. 32 n. 5.162.)

WALOEMIRO RIBEIRO GOMES (22.951), filho de Mareelino 
Ferreira da Silva e de Alcina Ribeiro Gomes, nascido a 9 de 
junho de 1899, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com do
micílio eleitora! no distrito municipal de Candelária. (Quaiiíi- 
cação requerida n. 6.206.)

NARCISO JOSÉ DE ARAÚJO (22.943), filho de Domingcs José 
de Araújo e de Caroüna Soares de Araújo, nascido a 11 de ou
tubro de 1904, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de São José. (Qualificação 
requerida, B. E . 30 n. 3.596.)

CLARINDO DE FARIA DURÃO (22.942), filho cie José Vitor 
dos Santos e de Maria, nascido a 4 de fevereiro de 1883, ein San
tana de Pirapitinga, Estado de Minas Gerais, comércio, casado, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de Candelária. 
(Qualificação requerida n. 7.470.)

ANTONIO LOPES CARDOSO FILHO (22.941), filho de Anto
nio Lopes Cardoso e de Maria Assunção Lopes Cardoso, nar- 
cido a 13 de julho de 1882, no Distrito Federal, advogado, casado, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de São José (Trans
ferência.)

LUIZ BISPO COSTA (5.635), filho de Antonio Belarmino Costa 
e de Maria Epifania Costa, nascido a 19 de agosto de 188S, em 
Maceió, Estado de Alagoas, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrito municipal de São José. (Qualificação reque
rida, B. E . 30 n. 1.062.)

JULIO CURVELLO D ’VIL LA JUNIOR (7.607), filho de Juüo 
Curvcllo d’Avilla e de Aurelinda Curvello d'Avilla, nascido a 11 
de junho de 1898, em Niterói. Estado do Rio de Janeiro, comér
cio, casado, cc m domicílio eleitoral no distrito municipal de São 
L sé. (Qualificação requerida, B. E . 26 n. 6.639.)

CONÇALO AMARANTE DA SILVA (22.665), filho de José Cv- 
riaco da Silva e de Dcmitilde Josephina de Jesus, nascido a 16 
de abril dé 1871, em’ Serra, Estado de Minas Gerais, comércio, 
casado, com domicilio eleitora! no distrito municipal de Cande
lária. (Qualificação requerida n. 5.187.)

EDMUNDO SCHW INDT (22.675), filho de Pedro Andrade 
Schwindt e de Maria Rita Meirelles Schwindt, nascido a 18 de 
setembro de 1896, cm Uberabinha. Estado de Minas Gerais, co
mércio, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de
S. José. (Qualificação requerida, B. E . 23, n. 3.532).

ALVARO BIANCHI (22.688), filho de José Bianchi e de Amanda 
Bianchi, nascido a 19 de maio de 3904, em Porto Alegre, Es
tado do Rio Grande do Sul, comércio, casado, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de São José. (Qualificação re
querida, B. E . 20, n. 3.404).

PEDRO BRANDO (22.673), filho de Pedro Brando e de Eugenia 
Curvello Brando, nascido a 4 de maio de 1900, no Distrito Fe
deral, comércio, casado, com domicilio eleitoral no distrito mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida, n. 5.323).

SALVADOR RUSSI (22.687). filho de Francisco Russi e de Ca-
tharina Alivato, nascido a 5 de abril de 1901, no Distrito Fe
deral, comércio, casado, com domicílio eleitoral no distrito mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida, B. E . 22, r.ú-
mero 3.487).

JOSÉ FONSECA (22.691), filho de Luiz José da Fonseca ’’ 
Estellita Rodrigues da Fonseca, nascido a 13 de abril de 1903, 
em Minas Gerais, solicitador, casado, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de São José. (Qualificação requerida, B. E . 
23, n. 3.533).

OSCAR ANTONIO FERREIRA (22.700), filho de Miguel An
tonio Ferreira e de Maria da Gloria da Conceição, nascido a 3

de julho de 1S67, no Distrito Federal, comércio, casado, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de C. Domingos. (Qua
lificação requerida, B. E . 20, n. 3.402).

OCTACILIO DE FIGUEIREDO (22.689), filho de Aananias 
Theotonio de Figueiredo e de Gracir.da França de Fig>i-:- ■' i, 
nascido a 25 de março de 1909, no Distrito Federal, comércio, 
solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Cão 
Domingos. (Qualificação requerida, B. E. 21, n. 3.43“) .

HENRIQUE AUGUSTO ROENICK (22.694), filio de Reynnldo 
Roenick e de Anna Roenick, nascido a 10 de maio de 1899, e:n 
Itajsí, Eeir.do de Santa Catarina, construtor, casado, com do- 
micíli eleito:. 1 no distrito municipal de Candelária. (Qua« 
lificação requerida, n. 3.232).

J"L D A  FE UiO DE SOUZA (22.696), filha de Joio " - - ‘C a  
Ferreira de Souza e de Zuleide Ferro de Souza, nascida a 4 de 
janeiro d 1912, cm Belém, Estado do Pará, funcionária pú
blica, solteira, com domicílio eleitora! no distrito municipal de 
Sacramento. (Qualificação “ex-offieio ”, n. 9.557).

JO IIN  RICIIARD PULLEN (22.692), filho de Hugh Charlei 
George Pnllen e de Isabel Harper Pullen, nascido a 22 de fe
vereiro de 1899, no Distrito Federal, comércio, casado, com do
micílio eleitoral no di.trito municipal de Candelária. (Qualifi
cação requerida, n . 3.530) .

MARIA EUNICE D F. SOUZA BORGES (22.701), filha de 
Deoclecio Barbosa Borges e de Ignacia Amado de Souza Borges, 
nascida a 7 de setembro de 1909, em São Salvador, Estado da 
Baía, - dactilógrafa, solteira, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de São José. (Qualificação requerida, B. E . 14, nú
mero 3.290).

OSVALDO ANTONIO DA SILVA (22.699), filho de Benedito 
Antonio da Silva e de Otilia Vilalba da Silva, nascido a 14 de 
maio de 1903, no Distrito Federal, operário, solteiro, com do
micilio eleitora! no distrito municipal de Candelária. (Qualifi
cação requerida).

SYLVINO DOS SANTOS (22.6S9), filho de João Antonio dos 
Santos e de Tolentina Rosas dos Santos, nascido a 9 de abril 
de 1904, em Campos de Anadia, Estado de Alagoas, comércio, • 
solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Cande
lária. (Qualificação requerida, n. 3.515).

ANTONIO DOS SANTOS (22.683), filho de Francisco Almeida 
dos Santos e de Augusta Candida, nascido a 8 de setembro de
1901. no Distrito Federal, operário, casado, com domicílio elei
toral no distrito municipal de Santa Rita. (Qualificação reque
rida, B. E . 22. n. 4.78S).

MINTZA ZEARSKY (22.697), filha de Israel Zbarsky e de Gilda 
Zbarsky. nascida a 15 de junho de 1905, em Vinrza, Rússia, 
funcionária pública, divorciada, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Sacramento. (Qualificação “ ex-ofíicio” , 
B. E. 60. n. 9.353).

JORGE MANOEL SANW EN (22.698), filho de Engelberto 
Sanwen e de Maria Josepha Samven, nascido a 6 de julho ds 
1903, em Niterói, Estado do Rio de Janeiro, comércio, casido, 
cora domicilio eleitoral no distrito municipal de São José. (Qua
lificação reancrida. B. E . 5, n. 3.122).

ANTONIO CASTRO DE OLIVEIRA (22.695), filho de Januario 
Castro de Oliveira e de Mauricia Mercez de Oliveira, nascido 
a 25 de maio de 1895, em São Pedro, Estado da Bata, ensacador
de café, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de
São José. (Qualificação requerida. B. E . 57, n. 25.102).

OTHON MARTINTANO DA SILVA (22.743), filho de Tosé 
Raytr.undo da Silva e de D. Marcelina Bayma de Souza, nascido 
a 18 dc outubro de 1888. em São Luiz, Estado do Maranhão, 
comércio, casado, com domicilio eleitoral no distrito municipal de 
São José. (Qualificação requerida, n. 3.098).

FRANCISCO CASTRO SILVA (22.754), filho de José Antonio 
de Castro Silva e de Felisbella de Castro, nascido a 22 de ou
tubro de 1SS4, em Fortaleza, Estado do Ceará, capitalista, ca
sado, com domicilio eleitoral mo disirito municipal de Candelária. 
(Qualificação requerida, n. 3.398).

W ALTER LOPES (22.731), filho dc Pedro Lopes e de Luiza 
Vianna, nascido a 12 de jutho de 1912, no Distrito Federal, co
mércio, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de
São Tosé. (Oaalnic.açâo requerida. B. E . 21, n. 3.408).

FRANCISCO LAMAP.CA (22.730). filho de José Lamarca e de 
Gíribuldina Lamarca, nascido a 7 de março de 1908, em Mar 
de E:. tnha. Estado de Minas Gerais, funcionário jlhblico, sol
teira. com domicílio eleitoral no distrito municipal de São José. 
(Onrllihação requerida. B. E. 27, n. 4.937).

JO SÉ DF, ALVARENGA JUNIOR (22.729), filho de João Manoel 
de Alvarenga e de Maria Ameüa de Alvarenga, nascido a 3 de 
dezembro de 18S9, em São João da Boa Vista, Estado dc São 
Paulo, comércio, casado, com domicílio eleitoral no distrko mu
nicipal de São José. (Qualificação requerida, B. E . 21, nú
mero 3.431).
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RAUL CARDOSO DE CERQUEIRA (22 .rió ), Niho de Antônio 
Joaquim Cardoso de Cerqueira e de Mathilde Schubnel de Cer
queira, nascido a 15 de abril de 1894, no Distrito Federal, fun- 
rionário público, casado, com domicilio eleitoral no distrito mu- 
nicipal de São José. (Qualificação “ex-officio”, B. E . 9, 
n . 26.628).

MARIO DA CRLrZ MACEDO (22.72S), filho de José Jcronymo 
de Macedo e de Maria José da Cruz Macedo, nascido a 15 de 
março de 1906. no Distrito Federal, comércio, casado, com do
micílio eleitoral r.o distrito municipal de São Domingos. (Quali
ficação requerida, B. E. 23, n. 3.518).

AGENOR CANTANIIEDE (22.712), filho dc Odino Cantanbcde 
e de Otilla Cantanhedc, nascido a 9 de novembro de 1907, em 
Pedreiras, Estado do Maranhão, comércio, solteiro, com domi
cílio eleitoral r.o distrito municipal de São José. (Qualificação 
requerida, B. E . 25. . .  3.556).

MANOEL GUEDES (22.713),. filho de João Guedes e de Maria , 
Rodrgiues, nascido a 15 de março de 1888, em Portugal, tr.arí- 
t:mo, casado, com domicílio eleitoral ro distrito municipal de 
São José. (Qualificação “ex-officio” , B. E. 74, n. 31.516).

ALVARO VALLE DA COSTA E SÀ FILIIO  (22.7211, filho de 
Alvaro Valle dá Costa e Sá e de Ophelia Valle de Cantuaria Sá, 
nascido a 27 de janeiro de 1903, no Distrito Federal, comércio, 
casado, com domicilio eleitoral no distrito municipal de S. Jcsé. 
(Qualificação requerida, B. E. 25, n. 3.576).

KILDO T BOADELLA (22.719), filhe de Narciso Taboadelia e 
de Maria Prazeres Pinhão, nascido a i l  de dezembro de .910. 
no Dist.ito Federal, comércio, solteiro, com domicílio eleitoral 
r.o distrito mu: icipa! de Candelária. (Qualificação requerida, 
n. l . - '0 ) .

GII.BFRTO DURANTE (22.717), filho de Raphacl Durar,te de
F.miPa Marcicano Durante, :v. t ' • março de ", C.', j
Di trito Federal, comércio, casado, com domicílio eleitora' no 
d trito municipal de São José. (Qualificação r. uerid-, B 1. 
23, n. 3.5C3).

SVLVTO LEITE SAELES (22.714), filho dc Carlos José Leite 
de Salles e de Isaura Leite Augusta de Salles, nascido a 2S de 
julho de 1880. em Mar de Espanha, Estado de Mina, Gerais, 
comércio, solteiro, ccm domicílio eleitora! no distrito municipal 
dc Santa Rita. (Qualificarão requerida, B. E . 19, n. 6.423).

JOAO y.ULALIO DE ASSIS (22.713), filho de José Antonio de 
A.sis e de Rozaria Mar:a de Assis, nasrido a 12 de fevereiro de 
1903, em Rio Preto. Estado de Minas Gerais, operário, ca aJo, 
ccia domicilio eleitoral no distrito municipal de Santa I<:ta. 
(Qualificação requerida, B. E . 23, n. 4.777).

CARLOS COUTO DE ARAÚJO (22.724), filho de Accacio Feli- 
ciano de Arcuio e de Rosinda Couto de Arattjo, nascido a 20 
de dezembro de 1905, r.o Distrito Federal, estudante, solteiro, 
com domicílio eleitoral . . j  distrito municipal de Ca.ideláiia. 
(Qualificação requerida, n. 3.S19).

GASTAO D’AQUINO FONSECA (22.725), fiiho de Alberto 
<l’Aquino Fonseca e de Laura d’Aquino Fonseca, nascido ; 29 
de julho dc 1887. em Florianópolis, F.stado de Santa Catar,na, 
n a  |u -lista, casado, com domicilio eleitora! no distrito municpil 
de São José. (Qualificação ” ex-officio ”, B. E. 70, número 
28 311).

JEZAR BRAGA (22.720), filho de Antonio Braga e de Cândido 
Cecília Braga, nascido a 5 de janeiro de 1905, no Distrito Fe- 
d-ral, funcionário público, solteiro, com domicílio cl-itoral no 
distrito municipal de Ilhas. (Qualificação “ex-officio”, B. E.
40, n . 7.515).

AMEL1A MANESKI (22.738)-. fillia de Antonio Maneski e de 
Teófiia Maneski, nascida a 16 de julho de 1911, em Castro, Es
tado do Paraná, comércio, solteira, com domicilio eleitoral no' 
distrito municipal dc São José. (Qualiiicação requerida, B. E.
27. n. 4.944).

NF.WTON RUBEN SHOI.L SERPA (17.460), filho de Fran-isco 
Ferreira Serpa e de Mabel Sholl Serpa, nascido a 25 de set-an- 
bro de 1908, no Distrito Federal, militar, solteiro, com domicí
lio eleitoral no distrito municipal de Candelária. (Qualificação 
“ cx-officio” . B. E. 6. n. 14.312).

ALFREDO SOARFS VINAGRE (22.723), filho de Josc Soares 
Vinagre e de Thcrcza Soares, nascido a 6 de fevereiro de 1906, 
no Di.-trito Federal, comércio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrito municipal de Candelária. (Qualificação requerida, 
n . 5.937).

OCTAVIO COXSTAXTINO DE FARIA (22.726), filho de Ca- 
semiro José de Faria c de Adelaide Constantino de Faria, nas
cido a 20 de novembro de 1903, no Distrito Federal, comércio, 
casado, com domiciio eleitoral no distrito municipal de S. Jasé. 
(Qualificação requerida).

ARNALDO DA SILVA VALLE (22.727), filho de Joaquim Ro
drigues Fercira Valle e de Detphina Rosa da Silva Valle, nas

cido a 19 de julho de 1S87, no Distrito Federal, comércio, ca
sado, com domicilio eleitoral no distrito municipal de Candelária, 
(Qualificação requerida).

WALDEMAR FERREIRA NOBRE (1.529), filho de José Fer
reira Nobre e de Fernandir.a Ferreira Ncbre, nascido a 31 de 
agosto de 1893, no Distrito Federal, inilitar, casado, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de Sacramento. (Qualificação 
” ex-officio", B. E . 20. n. 2.192).

JOAO MAXIMIANO DE. FIGUEREDO (22.656), filho de Jcsé 
Antonio de Figueredo e de Judith Monteiro de F'gu?redo, nas
cido a 16 de novembro de 1908, em João Pessoa, Estado da Pa
raíba, comércio, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de Candelária. (Qualificação requerida).

JOSÉ ASSIS ALMEIDA (16.497), filho de Francisco de A‘sis 
Almeida e de Carolina Maria de Almeida, nascido a 3 de feve
reiro de 1875, em Rezende, Estado do Rio de Janeiro, comércio, 
casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de S. José. 
(Qualificação requerida, B. E . 51, n. 13.974).

ANTONIO DOS REIS (22.980), filho de Domingos dos Reis Cal
deira e de Maria Adelaide Caldeira, nascido a 11 de julho de 
1874, 110 Distrito Federal, comércio, casado, com domicílio -lei- 
toral no distrito municipal de Candelária. (Qualificação reque
rida, n. 2.128).

SALVADOR JOAQUIM DE CASTILHO (22.931), filho de An
tonio Joaquim de Castilho Junior e de Luiza da Silva Christins, 
nascido a 27 de maio de 1910, no Distrito Federal, funcionário 
público, casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
São losé. (Qualificação requerida, B. E. 27, n. 4.953).

ANTONIO VICTORINO DOS SANTOS (22.932), filho de José 
Teixeira de Farias e de Paulina Ananias dos Santos, nascido a 
6 de janeiro de 1878, em Recife, Estado de Pernambuco, marí
timo, casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B. E . 11, n. 3.225).

GUSTAVO GUILHERME W ITTE (22.983). filho de Carlos Al
berto VVitte e de Guilhcrmina Augusta Witte, nascido a 2 de 
abril de 1S96, no Distrito Federal, comércio, casado, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de Candelária. (Qualifica
ção requerida, n. 4.527).

GLYPIO FLOREZ (22.984), filho de Agostinho Florez e de Au- 
rel ia Diaz, nascido a 25 dc março de 190S, em Santos, Estado 
de São Paulo, comércio, casado, com domicílio eleitoral no dis
trito mumcinal de Candelária. (Qualificação requerida, B. E. 
32, n. 14 434).

AVELINO GONÇALVES PEREIRA (22.985). filho de Jcsé An- 
tonio Pereira e de Luiza Maria Arantes, nascido a 1 de julho 
de 1893, em Portugal, comércio, casado, com domicílio eleit..rat 
no distrito municipal de Candelária. (Qualificação requerida, 
n. 3.934).

BRICIO SOUZA (22.986), filho de Antonio Alves de Souza e de 
Izabel Elissoudres de Souza, nascido a 9 de julho de 1890, em 
São Salvador. Estado da Baia. contador, casado, com dom- ilio 
eleitoral no distrito municipal de Candelária. (Qualificação re
querida, n. 3.519).

FRANCISCO LINHARES (22.987), filho dc Francisco Linhares 
e de Carmen Linhares, nascido a 26 de agosto de 1S98. no Tis- 
trito Federal, corretor de fundos públicos, casado com Jumi- 
cílio eleitoral no distrito municipal de Candelária. (Qualifica
ção requerida, n. 5.012).

AUGUSTO DE ALMEIDA (22.988), filho de Manoel de Almeida 
e de Emilia Pereira de Almeida, nascido a 30 de setembro de 
1907, no Distrito Federal, marceneiro, solteiro, com domVílio 
eleitoral no distrito municipal de São José. (Qualificação reque
rida, B. E. 30. n . 3.612).

PAULO PEREIRA DA SILVA (22.939), filho de Benedito Au
gusto Pereira da Silva e de Rozaria Alves da Silva, .nascido a 
10 de agosto de 1912, no Distrito Federal, comércio, solteiro, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de Candelária. 
(Qualificação requerida, n. 8.331).

TEDRO DE SOUZA AZEVEDO (22.990), filho de Paulino de 
Souza Azevedo e de Avelina Costa, nascido a 29 de junho de
1902. em Barra Mansa, Estado do Rio de Janeiro, funcionário 
público, casado, com domicilio eleitoral no distrito municipal de 
São José. (Qualificação requerida, n .6.103).

MANOEL FERNANDES SANCHEZ (22.991). filho de Dam ão 
Fernandez e de Teresa Sanchez, nascido a 27 de jtmho de 1908, 
no Distrito Federal, comércio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrito municipal de São José. (Qualificação reque.ida. 
n. 3.699).

JOSÉ ANTONIO DA SILVA (22.992), filho de José Antonio da 
Silva e de Rosalina Rosa da Silva, nascido a 22 de maio de 
1894, em Portugal, comércio, casado, com domicilio eleitoral no 
distrito municipal de Candelária. (Qualificação requerida, nú
mero 6.030).
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CTCKRO ROCHA (22.993), filho de A maneio Rocha e de Ros; de 
Oliveira, nascido a 6 de dezembro de 1903, em Crato, Estado do 
Ceará, comércio, solteiro, com domicílio eleitoral no dtstrito mu
nicipal de Sacramento. (Qualificação requerida, 13. E. 30, 
n. 3.552).

JOEL DA LUZ (22.994), filho de Nelson Otto da Luz e de An- 
tonia Maria da Luz, nascido a 5 de fevereiro de 1908, em Flo
rianópolis, Estado de Santa Catarina, comércio,* casado, com 
domicilio cleitcral no distrito municipal, dc Candelária. (Qurii- 

- ficação “ ex-officio”, B. E . 31, n. 8.270).
ANTONIO FRANCISCO COELHO (22.995), filho de José Fran

cisco Coelho e de Maria da Gloria Coelho, nascido a 1 de de
zembro de 1891, no Distrito Federal, negociante, ccm domtctiio 
eleitoral no distrito municipal de Candelária. (Qualificação re
querida, n. 2.647).

TEBASTIAO DE OLIVEIRA BRAGA (22.996), filho de A-.dré 
de Oliveira e de Ernestina Braga, nascido a 3 de agost-u de
1903. no Distrito Federal, comércio, solteiro, com domicilio elei
toral no distrito municipal de São José. (Qualificação reque
rida, n. 6.456).

MANOEL JOSÉ DO NASCIMENTO (22.997), filho de Frat.klin 
José Finheiro e de Francisca Maria do Nascimento, nascido a 2lt 
de fevereiro de 1889, em Belém, Estado do Pará, maquinista, 
casadc, com domicilio eleitoral no distrito municipal de S. Jové. 
(Qualificação “ex.-of ficio ”, B. E. 70, n. 28.523).

UARÍA DO NASCIMENTO SILVA (22.998), filha de lim ar do 
Nascimento Silva e de Tereza de Souza Carvalho do Nasci
mento. nascida a 28 de novembro de 1507, no Distrito Fedf.al, 
comércio, solteira, com domicilio eleitoral no distrito municipal 
de Candelária. (Qualificação requerida, a. 3.778).

\LVARO MENDES ALVES (22.999), filho de Julio Mendes Al
ves e de Isabel Ramos Mendes Alves, nascido a 3 de novembro 
de 1910, no Distrito Federal, ccmércio, solteiro, com dom.rilio 
eleitoral no distrito municipal de São Domingos. (Qualificação 
requerida. B. E . 30. 11. 3.657).

OCTAVIO FERREIRA DE OLIVEIRA (23.000), filho de Q ta- 
vio Ferreira de Oliveira e de Laura Rosa de Oliveira, nascido 
a 18 de março de 1S99, no Dislrito Federal, maquinista, casado, 
com domicílio eleitoral 110 distrito municipal de São Jisé, 
(Qualificação “ex-officio”, B. E. 70, n. 2S.606).

VICENTE AFONSO MORAGAS (23.001). filho de Julio Mnra- 
gas e de Elvira Casanovas. nascido a 10 de fevereiro de 1V07. 
no Distrito Federal, tintürciro, solteiro, com domicilio elek.rol 
no distrito municipal de Candelária. (Qualificação requerida, 
n. 1.869).

CLAUS JOHAXSEN (23.002), filho de Johan Henrique Joh.i sen 
e de Marthina Maria Jolansen, nascido a 17 de fe verei r . de 
1877, em Noruega, maquinista, casado, com domicílio eleitoral no 
distrito municinal de São José. (Qualificação requerida, B. E. 
70, n. 28.247).

H ER M EN EG II.no CARDOSO DE MELLO (23.005) filho de 
Antonio Cardoso de Mello e de Marcolina Moreira dos Sa-.tos, 
nascido a 13 de abril de 1908. cm Rio Bonito. Estado dò R' « de 
Janeiro, pedreiro, solteiro, com domicilio eleitoral no distrito 
municinal dc São José. (Qualificação requerida).

FRANCISCO DF. ASSIS FILHO (23.004), filho de F ran .V o  
Chagas de Assis e de Francisca de Souza Rêgo, nascido • 1 
de janeiro de 1909, em Tauá, Estado do Ceará, farmacêutico, 
com domicilio eleitoral no distrito municipal de São José. (Qua
lificação requerida, n. 3.564-1.

HERAI.DO FALCAO DE MORAES- (23.005), filho d Modesto 
Moraes e de Felicidade Falcão de Moraes, nascido a 25 .de de
zembro de 1904, em São Sàlvadòr, Estado da Baía, comércio, 
casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de S: José, 
(Transferência).

WASHINGTON DE OLIVEIRA E SILVA (23.0061, filho de 
José Baucalari e de Isolina de Oliveira e Silva, nascido a 16 
de março de 1901, no Distrito Federal, comércio, casado ..um 
domicílio eleitoral no distrito municipal de São José. ( Qualifi
cação requerida).

REN1LDO ROMERO DANTAS (23.007), filho de Joaquim da 
Silveira Dantas e de Amélia Romero Dantas, nascido a z de 
dezembro de 1887, em Lagarto, Estado dc Sergipe, maquir.ista, 
casado. com domicílio eleitoral no distrito municipal de S. J - .é . 
(Qualificação “ ex-officio” , R. E. 70, 11. 28.222).

RICARDO JOSÉ DA CpSTA (23.008). filho dc Ricardo Josc da 
Costa e de Alexandrina Maria da Conceição, nascido a 1' de 
junho de 1908. em Santa Rita do Rio Negro, Estado do •• io 
de Janeiro, marítimo, solteiro, com domicílio clcitcral no dis
trito municipal de São José. (Qualificação requeridn, númtro 
3.376).

SILVAXO CARDOSO PEREIRA. (23.009), filho de Manoel C - -  
doso Pereira e dc Catarina Esmeria Pereira, nascido a 25 de 
agosto dè 1907, cm Gaviões, Estado do Rio de Janeiro, ope

rário, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito nranicipa. de 
Candelária. (Qualificação requerida, n. 8 .2„4).

LOURENÇO DE MEDEIROS MUNIZ (22.580), filho de Jo^é 
de Medeiros Muniz e de Candida Maria da Conceição M -. iz,
nascido a 31 de dezembro de 1875, t:n Barra Mansa, F.stado do
Rio de Janeiro, comércio, casado, com domicilio eleitora, no 
distrito municipal de Candelária. (Qualificação requerida, nú
mero 4.323).

JOSÉ MARIA BRAXDAO (12.795), filho de Gabriel de S0 tza 
Brandão e de Anastacia Candida Conceição, nascido a 5 de ou
tubro de 1391. cm Cautagalo, Estado do Rio de Janeiro, fun
cionário público, solteiro, com domicilio eleitoral 110 . >trito 
municipal de Candeluria. (Qualificação requerida, B E 31. 
n. 12.S62).

ABEI.ARDO LOFES M ONTEIRO DE BARROS (22.676), fl’to  
de Vitor Monteiro de Barros e de Magnolia Lopes Monteiro de
Barros, nascido a 25 de fevereiro de 1909. em Porto Alegre,
Estado do Río Grande do Sul, operário, solteiro, com domicílio 
eleitoral 110 riLtrito municipal de Candelária. (Qualificação re- 
querida, n. 3.511).

IVO  DE AQUIXO SANTOS (16.514), filho de Tcmaz de Aquino 
Santos e de Elvira Ferreira dos Santos, nascido a 3 de outubro 
de 1907, no Distrito Federal, operário, solteiro, com dom .crio 
leeitoral no distrito municipal de Sacramento. (Qualif:cr.ção re
querida, B. E. 55, n . 17.087).

MANOEL PAES DE. AZEVEDO (19.212). filho de Augusto Pr.es 
dc Azevedo e de Auta de Souza Azevedo, nascido a  22 d* 1a- 
nciro de 1882. em Santa R. >a. Estarlo dr Sergipe, médico sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrito muriciral de Cai.dc á- 
ria. (Qualificação “ex-officio”, B. E. 21, n. 398).

SEBASTIAO EF.RREIRA BANDEIRA (23 031). filho dc Viz n- 
tc Ferreira Bandeira e de Casemira Alves Bandeira. nasrMo 1 
27 de janeiro de 1901, em Fortaleza, Estado do C.eará. en e- 
nheiro, casado, com domicílio eleitoral 110 distrito municipal de 
São José. (Qualificação requerida, B. E. 21. 11. 3.419).

LONOVINHOS SIQUEIRA (23.029). filbo de Sahino M i.Ià-un 
Siqueira e de Urmira Cassia de Siqueira, nascido a 4 de 1-0- 
vombro de 1902. no Distrito Federal, comércio, solteiro com .'c-
mirilio eleitoral no distrito municipal de Candelária (Q i"lif'-
cação requerida, n. 8.396).

ELIAS JORGE (23.028), filho dc Jorge Elias e de Chafa Fn-ah 
Fares, nascido a 10 de maio de 1909. no Distrito Federal, p.; r- 
da livros, solteiro, com domicilio eleitoral no distrito municipal 
de Candelária. (Qualificação requerida, n. 6.269).

JOSÉ VASQUES PLAZA (23.027). filho de Maximino Va.q-rs 
Plaza e dc Conceição Vasques Plaza, nascido a 29 de ile/*nhro 
de 1911. cm Porto Alegre. Estado do Rio Grande do Sul ma
rítimo. solteiro, com domicílio eleitoral no distrito munkinil do 
São Doirtngc5. (Qualificação requeridá, B. F. 36, 11. .3.8*'21

OTTO KIEDL (23.026), filho dc Antonio Riedl e de A o st 
Rishlín. nascido a 21 de abril de 1S94. no Distrito Federal, np*- 
rário. casado com domicilio eleitoral no distrito ir.uriripV de 
Candelária. (Qualificação requerida. 11. 8.254).

LUIZ RODRIGUES BATISTA (23.025), filho de Quintno Ro- 
drign ; P: ti í e de Rita Martins de -renas, nasrid-i a 25 e 
outubro de 1S94. 110 Distrito Federal, marmorista, solt-iro. r^ni 
domicílio eieitoral no distrito muirripal de São José. (Qualifi
cação req .eriíla. B. E. 35, 11. 3.706)

MANOEL ALEXANDRE DOS SANTOS (23.024). filho de J a- 
quim Caetano lexandre t  de Idalina Maria da Conceição :v.s- 
calo a 2 dc outubro de 1897. em Duas Barras, Estado d.» kio 
de Janeiro, pedreiro, solteiro, rom domicilio eleitoral .10 disrriM 
municipal de São José. (Qualificação requerida, B. E. 25, 
11. 3.705).

JOAQUIM RODRIGUES DA SILVA JUNIOR (23.0231, f. ho 
de Joaquim Rodrigues da Silva c de C ndida Teixeira da Siivt», 
nascido a 6 de setembro de 1877, 110 Distrito Federal, maquim. ra, 
casado, com domicilio' eleitoral 1:0 distrito muniripal de S. j  u* 
(Qualificação “ cx-officio” , B. E. 70, n .28.465).

LliO DE SA OZORIO (25.0221, filho de José de Sá Ozo.ie r 
de Jotcfinn Fcr. r.r.des d- Sá Oznrio, nascido a .8 de junho d« 
1392, no 1 v -trito Fe ', .ra.l, jornalista, casado, com domicílio e*-*t- 
torah no '.Ltrtto municipal de Candelária. (Qualificação r .‘-ue- 
ricla, n. 6.625).

CARLOS RIBEIRO DA SILVA (16.776), filho de Ratistn R b-iro 
da Silva c de Filomcm Claudina da Silva, nascido a 4 d; no- 
v —aro de 1876, 110 Distrito Federal, funcionário público <-a- 
£•-<■;). e.—1 dsitieilio eleitoral no distrito municipal de Candelá
ria. (Qualificação ‘‘cx-oíxitio", 13. E. 3, n. 9.169).

O escrivão, Carlos iVjlthmar l:ljueireih.
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TERCEIRA ZOXA ÇLEITOKAL 

(D istritos m unicipais dc Copacabana, Gávea e Lagôa) 

Juiz —  B r. José Duarte Gonçalves da Rocha

Faço público, para os fins da? aris. 43 do Código e 23 do Regi-
gimento dos Juízos e Cartórios Eleitorais, que por èste Cartório e
Juizo da 4* Zoua Eleitoral estão sendo processados os pedidos de
iàscrição dos seguintes cidadãos:

FRANCISCO DE PAULA LAMEU FILHO (7.657), filho de 
Francisco de Paula Lameu e de Maria de Baula Lameu, nasci
do a 2 de junho de 1S93, em Palmira, Estado de Minas Gerais, 
motorista, casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal 
de Gávea. (Qualificação requerida, n. 2.339, 3* zona.)

AXTOXIO PIXTO DOS SAXTOS (7.661), filho de Joaquim 
dos Santos e de Maria da Conceição, nascido a 23 de maio de 
1S84, em Regôa (Portugal), naturalizado, proprietário, casa
do, com domicilio eleitoral no distrito municipal de Copacabana. 
(Qualificação requerida, n. 6.012. 3’ zona.)

AXTOXIO GOXÇALVES ALBERNAZ FILHO (7.662), filho 
de Antonio Gonçalves Albemaz e de Maria Rosa de Oliveira 
Albernaz, nascido a 2 de fevereiro de 1902, no Distrito Fe
deral, comércio, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito mu- 
nicioal de Lagôa. (Qualificação requerida, n. 2.165, 3“ zona.)

JOAO LOPES RIBEIRO (7.663). filho de José Ribeiro do Nas
cimento e de Anna Carmorina Lopes, nascido a 18 de outubro 
de 1879, no município de Rio ‘Novo, Estado dc Minas Gerais, 
comerciante, errado, com domicílio eleitoral no distrito muni- 

• cipal dc Copacabana. (Qualificação requerida, B. E . 35, .nú
mero 6.183. 3* zona.)

JORGE DODSVYOETH MARTINS (7.664). filho de Custodio 
José Ferreira Martins e do Georgina Dodsv.orth Martins, nas
cido n 19 de fevereiro de 18S4, cm Ponte Nova, Estado de Mi
nas Gerais, oficial de Marinha, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrito municipal de Copacabana. (Transferência.)

FRANCISCO RAMOS DE OLIVEIRA '7.659), filho de Félis- 
mino Ramos de Oliveira e de TU a Felizarda Vieira, nascido a 
18 de março dc 1897. em Ignassá, Estado do Rio de Janeiro, 
comércio, solteiro, com domicílio eleitora! no distrito munici
pal de Copacabana. (Qualificação requerida, n. 4.462, 7* zoua.)

MANOEL AUGUSTO DE PAIVA (7.660). filho de Manoel 
Pereira e de Maria de Almeida Paiva, nascido a 20 de agosto 
de 1904, em Contria, Estado de Minas Gerais, operário, solteiro, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de Gávea. (Trans
ferência.)

RICARDO RQCHFORT (7.665), filho de Bertram Rochfort e 
de Mathilde Rochfort. nascido a 4 de abril de 1883, no Dis- 
(rito Federal, comércio, casado, com domicílio eleitoral 110 dis
trito municipal de Lapòa. (Qualificação requerida, n. 2.433, 3* 
zona.)

MANOEL BRAZAO JUNIOR (7.666). filho de Manoel Brazãr 
c d* Paoüna Rrazão, nascido a 19 de março de 1899, cm Magé, 
Estado do Rio de ’“neTO, operário, casado, com domicílio elei
toral no distrito o-vocipal de Gávea. (Qualificação requerida, 
n. 2.065, 7* zona.)

CARLOS OSBORXE DA COSTA (7.667). filho de Manoel Cy- 
riaco da Costa e de Coiembina Carnasciali da Costa, nascido a 
24 de janeiro de 1899, cm Coritiba. Estado do Paraná, mé
dico, rasado, com domicilio eleitoral no distrito municipal de 
Copacabana. (Qualificação reouerida. n. 1.376, 3* zona.)

JERONYMO EMILIAXO GOMES (7.668), filho de Marcilio 
Antonio Gomes e de Aguida Francisca Gotnes, nascido a 23 de 
julho dc 1897, em Canmos. Estado rio Rio dc Janeiro, comér
cio. casado, com domicilio eleitoral no distrito municipal de Co
pacabana. /Qualificação requerida, B. E. 32, n. 6.163, 3“ 
zona.)

MANOEL FERREIRA DE MORAES (7.669), filho de José 
Ferreira de Moraes e de Alqnelina Cordeiro de Moraes, nasci
do a 26 dc março de 1S77. cm Campina Grande. Estado da Pa- 
rríba, comércio viuvo, erm domicílio eleitoral 110 distrito mu* 
r-rrpal de Lagóa. (Qualificação requerida, B. E . 37, n. 6214, 
2* zona.)

J.V 7  TOLENTINO DE SOUZA (7.675), filho de Raul To- 
lentino de S-aaa e de TVdila do Nascimento Souza,, nascido 
a 11 de nr.io de 1895. cm Florianópolis, Estado dc Santa Câ- 
Tarin?. enrer.hciro, ca-ado. c-m domicílio eleitoral no distrito 
municipal «le Coi«aca!c.r,;;. (Qualificação requerida, 11. 3.090, 
7* zena.)

ALI ; ,EDr> BIRílAEV (7.'.76), íüho de Ivalil G. Birbary e de 
Asrinc Jazigi. lu.ueido a 24 de janeiro de 18S7, em Líbano (Sy- 
rla). natural-,• '■>. '■ «oil-Eta, casado, com domicílio eleitoral 
no distrito municipal de Copacabana. (Transferência.)

SERGIO MACHADO (7.677), filho de José Machado e de La- 
dislava Machado, nascido a 9 de setembro de 1909, em Petró- 
pclis, Estado do Rio de Janeiro, operário, solteiro, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de Gávea. (Qualificação 
requerida, n. 4.782, 7a zona.)

JOSE DIAS DE FRIAS (7.678), filho de Manoel Dias de Frias 
e de Maria de Frias, nascido a 7 de janeiro de 1909, no Dis
trito Federal, operário, casado, com domicílio eleitora! no dis
trito municipal de Gávea. (Qualificação requerida, n. 5.072, 3* 
zona.)

ANTONIO AUGUSTO DA SILVA (7.679). filha de Januario 
José da Silva c de Amélia Augusto da Silva, nascido a 26 de 
novembro de 1899, no Distrito Federai, operário, casado, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de Gávea. (Qualifica
ção requerida, n. 3.732, 7* zona.)

JOSÉ AUGUSTO DA COSTA (7.681), filho de Igr.acio Ri
beiro da Cosia e de Leonidia Netta da Costa, nascido a 2  de 
junho de 1892, em Itapagipe. Estado da Baía. comércio, viuvo, 
com domicílio eleitoral no distrito municipal de Gávea. (Qua
lificação requerida, B .E . 39, n. 6.240, 3a zona.)

ISIDORO CAMPOS FILHO (7.682), filho de Isidoro José Ri
beiro Campos e dc Guiomar Ratto Ribeiro Campos, nascido a 
5 de novembro de 1901, em Santos. Estado de São Paulo, co
mércio. casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Copacabana. (Qualificação requerida, n. 5.189. 3* zona.)

ARY SERGIO DA SILVA (7.683), filho de Antonio Sergio da 
Silva Junior e de Ada Vieira da Silva, nascido a 27 de agosto 
de 1910, no Distrito Federal, estudante, solteiro, com domicí
lio eleitoral no distrito municipal de Copacabana. (Qualifica
ção requerida, B. E . 42, 11. 6.258. 3* zona.)

ANTONIO SERGIO DA SILVA (7.684). filho de Antonio Ser
gio da Silva Junior .e de Ada Vieira da Silva, nascido a 11 de 
março de 1912, 110 Distrito Federal, estudante, solteiro, com 
domicílio eleitoral 110 distrito municipal de Copacabana. (Qua
lificação requerida. B. E . 37. n. 6-213. 3‘ zona.)

ANTENOR DA FONSECA RANGEL FILHO (7.685). filho de 
Antenor da Fonseca Rangel e dc Clelia Antonietta de Britto 
Rangel, nascido a 28 de agoto de 1904, em Niterói. Estado do 
Rio dc Janeiro, engenheiro civil, casado, com domicilio eleito
ral 110 distrito municipal de Lagôa. (Qualificação requerida, 
11. 4.832, 2“ zona.)

O escrivão, Dr. Carlos 11'aldcmar de Figueiredo.

Segunda Circunscrição 

QUARTA ZOXA ELEITORAL

(D istritos m unicipais de Santann, Gamhôa, Espírito Santo 
e Rio Comprido)

Juiz —  Dr. Tosca no Spinola

Faço público, para os fins dos arts. 43 do Código e 25 do Re
gimento dos Juizos e Cartórios Eleitorais, que por êste Cartório e
Juizo da 4“ -Zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de ins
crição dos seguintes cidadãos:

JOSF.' LUIZ DE OLT) EIRA (8.522), filho dc Luiz Furtado de 
Oliveira e de Amelia de Oliveira, nascido a 2 de fevereiro de 
1906, em Paracambí, Estado do Rio de Janeiro, comércio, ca
sado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Espirito 
Santo. (Qualificação requerida).

JO SE’ PINTO RODRIGUES (8.325), filho de Joaquim de Souza 
Rodrigues e de Francellina Maria da Conceição, nascido a 6 de 
fevereiro de 1895, na Capital Federal, comércio, casado, com do
micílio eleitoral no distrito municipal de Espirito Santo. (Qua
lificação requerida). *

UBIRAJARA DE OLIVEIRA CAMARGO (8.524), filho de Ar
naldo dc Almeida Camargo e de Iracema de Camargo Neves, 
nasoido a 9 dc novembro de 1904 era Descalvados, Estado de 
São Paulo, comércio, solteiro, com domicílio eleitorál no distrito 
municipal de Espírito Santo. (Qualificação requerida).

ANTONIO GOMES ARRUDA (8.523), filho de Manoel José 
Gomes Arruda e de Maria de Freitas Arruda, nascido a 27 de ' 
maio de 1910. no Distrito Federal, solteiro, com domicilio elei
toral no distrito municipal de Espírito Santo. (Qualificação 
requerida).

HENRIQUE GONÇALVES CODICO (8.326), filho de José Gon
çalves Codico c de Maria da Penha Camara Baptista. nascido 
a 25 de novembro dc 1890, no Distrito Federal, chauffeur, ca
sado. com domicílio eleitoral no distrito municipal de Espirito 
Santo. (Qualificação requerida),.
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JO S E ’ CÂNDIDO DE SOUZA (8.527), filho de Cândido Pinto 
de Souza e de Amélia Maria de Souza, nascido a 24 de junho de 

k 1909, no Estado de São Paulo, operário, solteiro, coni domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Espirito Santo. (Qualificação 
requerida).

JENNETON GONÇALVES MORAES PIN H EIR O  (8528), fi- 
lho de Motioto de Moraes Pinheiro, nascido a 14 de fevereiro de
1910, no Estado de Pernambuco, comércio, solteiro, com domi
cilio deitoral no distrito municipal de Santana. (Transferência),

ZOROASTRO LIMA (8.529), filho de Joaquim Fernandes da 
Silva Lima e de Maria Rainha da Silva Lima, nascido a 22 de 
janeiro de 1907, em S. Fidelis, Estado do Espírito Santo, comér
cio solteiro, a m  domicílio eleitoral no distrito municipal dc 
Santana. (Qualificação requerida).

ARMANDO JORGE DE ARAÚJO FRANÇA (8.530), filho de 
José Maria de Araújo França e de Maria Guilhermina Jorge 

. França, nascido a 18 de dezembro de 1888, em Recife, Estado de 
Pornambuco, comércio, casado, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Espírito Santo. (Qualificação requerida).

MANOEL GONÇALVES DE FARIA FILH O  (8.531), filho de 
Manoel Gonçalves de Faria e de Afaria Gonçalves de Faria, nas
cido a 29 de julho de 1905, em Manaus, Estado do Amazonas, 
operário, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal 
de Gamboa.

'ADELINO ALVES FERREIRA (8.532), filho de José Alves 
Ferreira e de Justino da Cunha Barbosa, nascido a 20 de janei
ro de 1895, no Distrito Federal, comércio, casado, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Espírito Santo. (Qualificação 
requerida).

JACOMO CARNAVAL (8.533), filho de Francisco Carnaval e de 
Aizira Saponta, nascido a 26 de abril de 1909, no Distrito Fe
deral, comércio, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Espírito Santo. (Qualificação requerida).

JO S E ’ GOMES DO NASCIMENTO (8.534), filho de Joaquim 
Gomes do Nascimento e de Caetana Maria Gomes, nascido a 16 
de outubro de 1891, em Viçosa, Estado de Minas Gerais, operá
rio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrito municipal de Es
pirito Santo. (Qualificação requerida).

CLARINDA BAHÍA (8.535), filho, de Manoel Bento Raymundo 
Bahia e de Rosalina da Silva Bahia, nascido-a 12 de agosto de
1911, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com domicílio elei
toral no distrito municipal de Santana. (Qualificação reque
rida) .

ANTONIO ILDEFONSO DA PAIXAO (8.536), filho de Augusto 
Gonçalves de Azevedo e de Anna Josephina da Conceição, nas
cido a 12 de abril de 1904, em Curvelo, Estado de Minas Gerais, 
comércio, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal 
de Espirito Santo. (Qualificação requerida).

JO S E ’ HERMAM MAYER (8.537), filho de José Alexandre 
Mayer e de Carolina Schmidt, nascido a 7 de abril de 1882, 
em Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, comércio solteiro, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal do Espírito Santo. 
(Qualificação requerida).

FRANCISCO PEREIRA DE SOUZA (8.538), filho de Armindo 
Pereira de Souza e de Foftunata Lidia de Souza, nascido a 29 
de abril de 1910, no Distrito Federal, operário, solteiro, com do
micílio eleitoral no distrito municipal dc Espírito Santo. (Qua
lificação requerida).

ANTONIO CARLOS DE OLIVEIRA (8.539), filho de Antonio 
Carlos de Oliveira e de Clarina Anna de Oliveira, nascido a 14 
de março de 1897, em Maceió, Estado de Alagoas, operário, ca
sado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Espírito 
Santo. (Qualificação requerida).

SERÀPHIM  SOARES BARBOSA (8.540), filho de Manoel 
Soares Barbosa e de Maria Emiiia, nascido a 25 de julho de 
1891, em Portugal, proprietário, casado, com domicílio eleitoral 
no distrito municipal de Santana. (Qualificação requerida).

REYNALDO DA SILVEIRA E AZEVEDO (8.541), filho de Ro- 
dolpho da Silveira e Azevedo e de Mathilde da Silveira e Aze- 
vido, nascido a 30 de julho de 1910, no Distrito Federal, comér
cio, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Es
pirito Santo. (Qualificação requerida).

FERNANDO FAMADAS (8.542), filho de José Famadas Pedra e 
de Mathildes Malhon Elisalde, nascido a 13 de agosto de 1908, 
no Distrito Federal, comércio, casado, com domicílio eleitoral 
no distrito municipal de Santana. (Qualificação requerida).

ANTENOR JO SE’ MANIUS (8.543), filho de Luiz José Manius 
e de Maria Ferreira Manius, nascido a 14 de dezembro de 1894, 
no Distrito Federal, comércio, solteiro, com domicilio eleitoral 
no distrito municipal de Santana. (Qualificação requerida).

HORACIO ESTEVES (8.544), filho de Seraphim Esteves e de 
Anna Alves Cruz, nascido a 6 de setembro de 1899, no Distrito

Federal, comércio, soltelfo, com domicílio eleitoral r.o distrito 
municipal de Santana. (Qualificação requerida).

ARMANDO EGIDIO DO REGO BASTOS (8.545), filho de Sa- - 
lomão Virgilio Bastos e de Theotonio do Rego Bastos, nascidc a 
1 de setembro de 1909, em Recife, Estado de Pernambuco, ler- 
roviário, solteiro, com domicílio eleitoral r.o distrito municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida).

LUIZ GOMES DE ARAÚJO (8.54o), filho de Gcnezio Gomes de 
Araújo e de Josepha Maria da Conceição, nascido a 26 de no
vembro de 1909, em Cantagalo, Estado do Rio de Janeiro, ope
rário, casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Santana. (Qualificação requerida).

SALVADOR LINO GAMBARDELLA (8.547), filho de Feüppe 
Gambardella e de Pbilomena Phelippe, nascido a 27 de outubro 
de 1912, no Distrito Federal, operário, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrito municipal de Espírito Santo. (Qualificação 
requerida).

M ANOEL DOMINGOS DA FONSECA (8.548), filho de André 
Domingos da Fonseca e de Rosa Faria de Souza, nascido a 26 
de outubro de 1899, em Petrópolis, Estado do Rio de Janeiro, 
operário, casado, com domicilio eleitoral no distrito municipal 
de Espírito Santo. (Qualificação requerida).

ANTONIO SAMPAIO JUN IO R (8.549), filho de Antonio Sam
paio dos Santos e de Francisca Carmita dos Santos, nascido a 
23 de agosto de 1907, em Palmeiro, Estado do Ceará, operário, 
casado, com domicilio eleitoral no distrito municipal de Espi
rito Santo. (Qualificação requerida.)

LOURIVAL VASCONCELLOS DE MENEZES (8.550), filho 
de Antonio Augusto de Menezes e de Carlota Vasconcellos de 

. Menezes, nascidc a 9 de agosto de 1907, na Capital Federal, co
mércio, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Espirito Sanlo. (Qualificação requerida.)

W ALDIRO CARDOSO (8.551), filho dc Joaquim Cardoso e de 
Rosaria Britto Cardoso, nascido a 6 de agosto de 1909, no Dis
trito Federal, comércio, casado, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Santana. (Qualificação requerida.)

ANTONIO DE ARAÚJO PIN H O  (8.552), filho de José Gon
çalves de Pinho Junior e de Maria d;. Gloria de Araújo Pinho, 
nacido a 15 de junho de 1908, no Distrito Federal, comércio, 
casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Espí
rito Santo. (Qualificação requerida.)

GUMERCIXDO DA SILVA SANTOS (8.555), filho de Olytn- 
pio da Silva Santos e de Paulina Santos, nascido a 28 de rnaio 
de 1903, em Paraizopólis, Estado de Minas Gerais, alfaiate, sol
teiro, com domicilio eleitoral no distrito municipal de Rio Com
prido. (Qualificação requerida.)

OROSIMBO FAGUNDES DE ARAÚJO (8.554), filho de 
de Theopinto Augusto de Araújo e Petronilha Augusta Pereira 
de Araújo, nascido a 18 de setembro de 1875, em Rio Novo, 
Estado de Minas Gerais, comércio, casado, com domicílio elei
toral no distrito municipal de Espírito Santo. (Qualificação 
requerida.)

DANIEL JOSÉ FONTOURA (8.553), filho de Maria Candida 
Fontoura, nacido a 10 de outubro de 1905, no Distrito Federal, 
jornalista, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal 
de Espírito Santo. (Qualificação requerida.)

ALBERTO MACHADO (8.556), filho de Alexandre Antonio 
Cyrillo Machado e de Senhorinha Augusta de Azevedo Machado, 
nascido a 27 de janeiro de 1889, no Distrito Federal, comércio, 
solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Espi
rito 'Santo. (Qualificação requerida.)

OLAVO TAVARES DE SOUZA (8.557), filho de Camillo Ta
vares de Souza e de Angelina Leal Tavares, nascido a 20 de 
setembro de 1908, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de Santana. (Qualifi
cação requerida.)

LUCAS TEIXEIRA DA SILVA (8.558), filho de Bernardino 
Teixeira da Silva e de Amelia Teixeira da Silva, nascido a 3 
de outubro de 1891, no Distrito Federal, comércio, casado, com 
domicílio eleitoral r,o distrito municipal de Santana. (Quali
ficação requerida.)

LUIZ GONZAGA DE SOUZA (8.559), filho de Bernardo Jcé 
de Souza e de Jocphina Antonia de Souza, nacido a 25 de ago- 
to de 1877, em Cantagalo, Estado do Rio Janeiro, comércio, 
casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de San
tana. (Qualificação requerida.)

BENEDICTO MATHEUS DOS SANTOS (8.560), filho de Ar.- 
tonio Matheus dos Santos e de Florzina Mathcus dos Santos, 
nascido a 19 de março de 1905, em Paraíba do Sul, Estado do 
Rio de Janeiro, empregado municipal, casado, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Espírito Santo. (Qualificação 
requerida.)

ANTONIO DE ALMEIDA BISPO (8.561), filho de Adolpho 
Bispo de Oliveira e de Maria da Gloria de Oliveira, nascido a
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16 de janeiro de 1899, em São Salvador, Estado da Baía, co
mércio, solteiro, com domicilio eleitora! no distrito municipal 
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

JOSÉ VALENTIM BRAGA (8.562), filho de Eugênio Cezario 
Braga e de Maria Francisca Ramalho, nascido a 13 de fevereiro 
de 1911, em Ouro Preto, Estado de Minas Gerais, operário, 
solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de San
tana. (Qualificação requerida.)

RAYMUNDO PEREIRA (8.563), filho de João Pereira Bar
bosa e de Maria Barbosa, nascido a 12 de outubro de 1907, em 
Barreirinhas, Estado do Amazonas, comércio, casado, com do
micílio eleitoral no distrito municipal de Espírito Santo. (Qua
lificação requerida.)

C E ISO  CORREIA BARBOSA (8.564), filho de José Correia 
Barbosa e de Maria da Conceição, nascido a 12 de outubro de 
1900, no Estado de Pernambuco, comércio, solteiro, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de Santana. (Qualificação 
requerida.)

MARIA LAUDELINA SILVEIRA (8.565), filha de Antonina 
I 'amaseeno Ferreira, nascida a 30 de junho de 1901, em Belém, 
Eslado do Pará. doméstica, casado, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de Espírito Santo. (Qualificação requerida.)

TUSTIXO DAVI D (8.566). filho de Thereza Henriqueta. nascido 
a 25 de dezembro de 1909, em Barra do Piraí. Estado do Rio 
de Janeiro, operária solteiro, com domicilio eleitora! no distrito 
municipal de Esprírito Santo. (Qualificação requerida.)

ANFILOFIO VIANA (8.567), filho de Benicio Viana e de Ana 
Viana, nascido a 6 de outubro de 1897, em Maroim, Estado de 
Sergme. funcionário público, solteiro, com domicilio eleitoral 
no dislrito municipal de Espírito Santo. (Qualificação reque
rida.)

VASCO DF. CARVALHO (8.56S). filho de Agostinho Gomes de 
Carvalho e de Maria Céo dos Santos Mesquiteüa, nascido a 9 
dc março de 1902. em Portugal, engenheiro, casado, com domi- 
eílío eleitoral no distrito municipal de Espírito Santo. (Qua
lificação requerida.)

A I vJREDO TEIXEIRA RIBEIRO (8.569). filho de Narciso 
T«' Terra RiI.e:-o c de I.eopoldina Godui. nacisdo a 25 de de
zembro dc 1897. no Distrito Federal, operário, casado, colr do
micílio eleitora! no distrito municipal de Espírito Santo. (Qua
lificação requerida.)

DOMINGOS PARCIAL (8.5701. filho de Perzbte Vicente e de 
Sophia Porziate. nascido a 16 de dezembro Je 1905. no Distrito 
Federal, operário, casado, com domicílio eleitoral no distrito 
municinal de Espírito Santo. (Qualificação requerida.)

rED R O  VIEIRA FERNANDES (8.5711. filho de Pedro Vieira 
Fernandes e de Viigilina Maria da Conceição, nascido a 26 de 
agosto de 1909. na Cidade de Belém. Estado de Pernambuco, 
empregado público, solteiro, ccra domicilio eleitoral no distrito 
municinal de Santana. (Qualificação requerida.)

SYLVIO MORAES RFGO (.8.=721. filho de Alfredo Cândido de 
Moraes Reeo e de Maria drs Prazeres Reis de Moraes Rego, 
r.a-cDp a 20 de agosto de 1905, no Distrito Federal, comércio, 
solteiro, entn domicílio eleitoral no distrito municipal de Espí
rito Santo. (Qualificação • equerida.)

LACRO DF. ALENCAR ARARIPE (8.5731. filho de Antonio 
Javme de Alencar Araripe Filho e de Ursula Antunes Ferraz 
de Alencar, nascido a 3 de dezembro de 1909. no Distrito Fe
deral. estudante, solteiro, com domicilio eleitoral no distrito 
municipal de Espírito Santo. (Qualificação requerida.)

OS( \R  MARQUES GOMES (8.57A). filho de Diamantino Mar- 
cues Gomes e de Candfda Honorina Gomes, nascido a 25 de maio 
de 1911, em AbrenónoFs. E«tndo de Minas Gerais, estudante, 
solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Espí
rito Sanfo. (Oualificação requerida.)

MANOEL ARTHUR yn.T.AP.OIM (S.57S). filho de Paschoal 
VillnK c <’e Marta C m ’-■ -t Vl!tabo:m. nascido a 10 de abril 
de 1909, no DAtriro Federal «r = ,r<-o. solteiro, com domicilio elei
tora! r. «D-fl*o municipal de Espirito Santo. (Qualificação re
querida.)

.TOAD GUA1.BERTO DE QUEIROZ (7.576), filho de João Gual- 
Ivrto de Q ...;r z nrseido a 70 de outubro de 1907, na Capital 
Federal, operário, solteiro, ccm domicilio eleitoral no distrito 
rrevcipnl de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

JOSÉ DIAS PFDROSO (7.577), filho de José Lopes Pedroso e 
de M. ria Caroüna Dias. nascido a 30 de maio de 1880, no Dis
trito Federal, artista, viuvo, com domicílio eleitoral no distrito 
munirfpa! de Espírito Santo. (Qualificação requerida.)

WATDEMAR GAMA RODRIGUES (8.573). filho dc Cesar dl 
Gama Rrdrieucs e de Balhina Cruz Rodrigues, nascido a 13 de 
maio dc 1903, em Campinas (Estado de São Pzulo), funcionário 
público, casado, com domicílio eleitora! no distrito municipal de 
Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

JACOB PIN TO  BORGES (8.579), filho de Manoel Pinto Borges 
e de Maria Ferreira Bcrges, nascido a 3 de abril de 1909, no 
Distrito Federal, comércio, solteiro, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de Santana. (Qualificação requerida.)

ABEI. JOSÉ VICTORINO NEVES (8.580), filho de Abel Neves 
e de Maria Victorino de. Jesus Neves, nascido a 20 de janeiro 
de 1899, em São Gonçalo (Estado do Rio de Janero), comér
cio, soheiro. com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Espírito Santo. (Qualificação requerida.)

JOSÉ DOS SANTOS (8.581). filho de Horacio dos Santos i  de 
Rita dos Santos, nascido a 12 de junho de 1900, em Juiz de Fora 
(Estado de Minas Gerais), operário, casado, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Santana. (Qualificação re
querida.)

JOSÉ ROBERTO ALVES BARROSO (8.5S2), filho de Sabino 
Alves Barroso e de Amelia Peixoto Barroso, nascido a 6 de 
junho de 1906. no Distrito Federal comércio, sclteiro, com do
micílio eleitoral no distrito municipal de Espírito Santo. (Qua
lificação requerida.)

CEL1NA DA ROCHA FARIA TAVARES DA SILVA (8.533), 
filha de Alvaro da Rocha Faria e de Amelia Lage da Rocha 

' Faria, nascida a 29 de outubro de 1898. no Distrito Federal, 
prendas domésticas, casada, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de Santana. (Qualificação requerida.)

AUGUSTO SILVA (8.584), filho de Valentina Teixeira, nascido á 
15 de fevereiro de 1900, em Ferreiro (Estado do Rio de Ja
neiro). operário, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de Espírito Santo. (Qualificação requerida.)

FABIO ANDRADE FERRAZ (8.585), filho de Cândido Ferraz 
Jnnior e de Urbana Brandão de Andrade, nascido a I de janeiro 
de 1913, em Valença (Estado do Rio de Janeiro), estudante, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrito municipal de Espírito 
Santo. (Qualificação requerida.)

SYLVIO GALVAO PEREIRA (8.586), filho de Joaquim Pereira 
da Silva e de Isabel Galvão Pereira da Silva, nascido a 10 de 
fevereiro de 1912, em Santos (Estado de São Paulo), comércio, 
solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Espí
rito Santo. (Qualificação requerida.)

FRANCISCO FERETRA DA SILVA (8. =87). filho cj,- Faustino 
Ferreira da Silva e de Maria Rita de Almeáda. nascado a 4 de 
março de 1899. em Portugal funcionário da Guarda Civil, ca
sado, com domicíFo eleitoral no distrito municipal de Espírita 
Santo. (Qualificação reqnerida.)

TOSÉ LOBO PEREIRA (S .588), filho de Antonio Pereira Gomes 
e de Maria Amelia Lobo Pereira, nascido a 16 de outubro de 
1908, em Rio Doce (Estado de Minas Gerais), estudante, sol
teiro. com domicílio eleitoral nn distrito municipal de Espirito 
Santo. (Qualificação requerida.)

ARTHUR TORRES MORAES (8.559). filho de I.ucio Moraes 
e de Regina Rodrigues Torres, nascido a 19 de outubro de 1896, 
nn Distrito Federal empregado público, casado, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Santana. (Qualificação reque
rida .)

ARY DA COSTA (8.590), filho de Agostinho Martins da Costa 
e de Alzira de Castilho Lobo Costa, nascido a 18 de fevereiro 
de 1903, em Berfort Roxo (Estado do Rio de Janeiro), comér
cio. solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Espírito Santo. (Qualificação requerida.)

SETHINIO CONTI (8.591). filho*de Santo Conti e de Angela 
Isabel nascido a 19 de abril de 1897. no Distrito Federal, ope
rário, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Santana. (Qualificarão requerida.)

DURVAL VIANNA (S .592). filho de Antonio Passos Dias Vianna 
e de Leonidia Custodia Vianna, nascido a 4 de marco de 1911, 
no Distrito Federal, comércio, solteiro, com domicílio eleitoral 
no distrito municipal de Santana. (Qualificação requerida.)

JUI.TO DA COSTA BRAGA (8.593), filho de Antonio da Costa 
Braga e de Maria Leonidia da Costa Braga, nascido a 26 de 
janeiro de 1897. em Feira de Santana (Estado do Rio de Janeiro), 
comércio, solteiro, com domieílio eleitoral no distrito municipal 
de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)

WALTER DE PAULA (8.594), filho de Emilio d? Paula e de 
Jonouma Gomes de Patiln. nascido a 21 de setembro de 1907, 
em Porto de Santo Antomo (Estado de Minas Gerais), chauf- 
fettr, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Santana. (Chialiflracão reouerida.)

MARIO COSTA (8.595), filho dc Tosé Gregorio da Costa e de 
Maria Angelo da Costa, nascido a 25 de fevereiro de 1902 em 
Fortaleza (F.stado do Rio de Janeiro), comércio, casado, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de Espírito Santo. (Qua- 
lif:eaeão requerida.)

OSMUNDO PAU BRASIL (8.596). filho de Alexandre Pau Bra
sil e de Yovita Pinto Pau Brasil. nase:do a 4 de dezembro dc 
1912, em Manaus (Estado do Amazonas), comércio, solteiro,
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cora domicílio eleitoral no distrito municipal dc Espírito Santo. 
(Qualificação requerida )

LÍBANO JOSÉ DOS SANTOS PACHECO (S .597), filho de 
Abrahão Pacheco dos Santos c de Don.itcla Meude» Pacheco, 
nascido a 1G de dezembro de 1901, em Pa 1 nus (Estado do Pa
raná), advogado, casado, com domicílio eleitoral no distrito m8- 

' nicips! de Espirito Santo. (Qualificação requerida.)
CÂNDIDO DE ARAÚJO COUTINHO (8.598), filho de Manoel 

de Araújo Coutinho e de Cindida da Silveira, nascido a 3 de 
junho de 1900, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com do
micílio eleitoral no distrito municipal de Espírito Santo. (Qua
lificação requerida.)

ALFREDO NETTO (8.599), filho dc Manoel Fereirn e de Maria 
do Rosário Netto, nascido a 18 de setembro de 1897, em Vila 
Real (Portugal), pedreiro, casado, com domicilio eleitoral no 
distrito municipal dp Espírito Santo. (Qualificação requerida.)

MARIA AURORA DE FIC-UEIREDO (8.600). filha de Antonio 
de Figueiredo e de Manoela Ferreira de Figueiredo, nascida a 
8 de abril de 1898, no Distrito Federal, professora, solteira, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de Espirito Santo. (Qua
lificação requerida.)

MANOELA DE FIGUEIREDO (8.601), filha de Joaquim Antu
nes de Figueiredo e de Maria Corrêa de Figueiredo, nascida a 
22 de janeiro de 1894, no Distrito Federal, professora, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrito municipal de Espírito Santo. 
(Qualificação requerida.)

FIORAVANTE MACIEI* DA CRUZ (8.602), filho de Emilia de 
Oliveira, nascido a 8 de agosto de 1888, era Cantagalo (Estado 
do Rio de Janeiro), comércio, casado, com domicílio eleitoral 
no distrito municipal de Santana. (Qualificação requerida.)

CARLOS FOGLIANI (8.603), filho de Giuseppe Fogliani e de 
Rosa Fogliani, nascido a 10 de julho de 1898, no Distrito Fe
deral, gravador, casado, com domicílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santana. (Qualificação requerida.)

\  ICTOR VIEIRA DA SILVA (8.604), filho de Clementino Lopes 
da Silva e de Maria Ignacia da Silva, nascido a 15 de junho de 
1895, no Distrito Federal, comércio,, solteiro, com domicílio elei
toral no distrito municipal de Santana. (Qualificação reque
rida .*)

OCTAVIO DIA§ RIBEIRO (8.665), filho de João Lopes Ribeiro 
e de Ignacia Moreira Ribeiro, nascido a 17 de agosto de 1911, 
no Distrito Federal, funcionário público, solteiro, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Espírito Santo. (Qualifisação 
requerida.)

HUM 3ERTO PELOSI (8.606), filho de Braz Pelos! e de Maria 
Luiza Orofino Pelosi, nascido a 23 de julho de 1901, no Distrito 
Federal, comércio, casado, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de Espírito Santo. (Qualificação requerida.)

JOAO FRANCISCO DE OLIVEIRA (8.607), filho de Targinc 
Francisco de Oliveira e de Crescencia Francisca de Oliveira, 
nascido a 28 de setembro de 1894, no Distrito Federal, operário, 
casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Santana. 
((Qualificação requerida.)

ATANAG1LDO DE AZEVEDO SOARES (8.608), filho de Theo- 
phüo da Costa Soares e de Idalina de Azevedo Soares, nascido 
a 26 de agosto de 1912, no Estado do Rio de laneiro, comércio, 
solteiro, com domicílio eleitora1 no distrito municipal de Espi
rito Santo. (Qualificaçãp requerida.)

YOALANDA MARIA DE LOURDES BOTTINI (8.609), filha 
de José Bottani e de Idalina Bottani, nascida a 5 de julho de 
1911, no Distrito Federal, contadora, solteira, cont domicílio elei
toral no distrito municipal de Espírito Santo. (Qualificação re
querida.)

ADEMAR DE SOUZA RODRIGUES (8.610), filho de Alfredo 
de Souza Rodrigues e de Margarida de Souza Rodrigues, nas
cido a 22 de outubro de 1909, no Distrito Federal, tipógrafo, 
solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Espi
rito Santo.- (Qualificação requerida.)

BENEDICTO DE OLIVEIRA (8.611), filho de José Oliveira e 
de Lconarda Maria da Conceição, nascido a 6 de janeiro de 
1907. em Porto Novo do Cunha (Estado de Minas Gerais), 
pedreiro, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal 
de Riu Comprido. (Qualificação requerida.)

ADRIANO SÁ MENDES (8.612). filho dc Augusto Sá Mendes 
e de Adriana Fostes Bu itamante Mendes, nascido a 12 de abril 
dc 1909, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrito municipal de Santana. (Qualificação re
querida.)

JOAO DAMASCF.NO NOGUEIRA (8.613). filho de Manoel Ja- 
cintho Nogueira c de Maria Alexandrina Pereira, nascido a 6 
de maio de 1892, cm Serranos (Estado de Minas Gerais), co
mércio, casado, com domicilio eleitoral no distrito municipal de 
Santana. (Qualificação requerida.)

OSCAR VI AN NA (8.614), filho de Juão Carlos Vianna e dê 
Joaquina Gonçalves Vianna, nascido a 4 de dezembro de 1890, 
no Estado do Rio Grande do Sul, comércio, casado, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de Espírito Santo. (Quali
ficação requerida.)

JOAO LUIZ DE SA TAVARES (8.615), filho da Antonio Jan- 
sen Tavares e de Risoleta de Sá Tavares, nascido a 7 de no
vembro de 1S99, em Ladário (Estado de Mato Grosso), ec- 
mércio, casado, com domicílio eleitora! tio distrito municipal de 
Espírito Santo. (Qualificação rcquertda.)

Í10RAC10 PEREIRA LIMA (8.616), filho de Jcão Ignacio Pe
reira Lima e de Anna Beatriz Quartim Lima, nascido a 2 de 
novembro de 1905, no Estado de São Paulo, comércio, solteiro, 
ccm domicilio eleitoral no distrito municipal de Espírito Sante. 
(Qualíficação requerida.)

NELSON NOVELINO (8.617), filho de Pedro Novelino e de 
Maria Jcsé, nascido a 16 de outubro de 1907, no Distrito Fe
deral, comercio, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santana. (Qualificação requerida.)

Rio de Janeiro, 18 de maio de 1934. — Pelo escrivão, Ivane 
Evaristo dc Olwcira.

QUINTA ZONA ELEITORAL

(D istritos m unicipais de E ngenho V elho, São Cristóvão o
T ijuca)

Juiz —  Dr. João ScTeriano Carneiro da Cunha

Faço público, para os fins dos arts. 32 do Códigc e 25 do Re
gimento dos Juízos e Cartórios Eleitorais que, por êste Cartório e
Juizo da 5* Zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de
inscrição dos seguintes cidadãos:

MII.ITAO DE ALMEIDA (9.636), filho de João Ribeiro de Al
meida e <ie Rosalina Ferreira de Almeida, nascido a 10 de 
março de 1884. em Santos, Estado de São Paulo, militar, ca
sado, com domiclio eleitoral no distrito municipal de Engenho 
Velho.

ODILIO QUIRINO DE ARAÚJO (9.637), filho de Juüão Pe
reira da Costa e de Clarice Antunes de Mendonça, nascido a 
5 de março de 1913. tio Estado do Rio de Janeiro, comércio, 
solteiro, com domicilio eleitoral no distrito municipal de São 
Cristovão. (Qualificação requerida.)

JULIO DE SOUZA AVELLAR (9.638). filho de Antonio Gomes 
de Avellar e de Deolinda Gomes do Rosário, nascido a 16 de 
junho de 1903. no Distrito Federal, comércio, casado, com do
micílio eleitoral no distrito municipal de Tijuca. (Qualifica
ção requerida.)

NELSON MELLO DOS SANTOS (9.639), filho de Cassiano 
Caxias dos Sanlos e de Olivia Ignacia de Mello Santos, nascido 
a 16 de abril de 1901, no Distrito Federal, funcionário público, 
casado, cont domicílio eleitoral no distrito municipal de Enge
nho Velho. (Qualificação "cx-officio”.)

HENRIQUE SALVIO DA FLORESTA CINTRA (9.640), fi
lho de I.uiz Cavalcanti Coelho Cintra e de Tliarcilla Floresta de 
Miranda Cintra, nascido a 30 de setembro de 1907, na Capital 
Federal, empregado público, solteiro, com domicilio eleitoral no 
distrito municioal de São Cristóvão. (Oualiíicação requerida.)

NOR1VAL BARBOSA DO NASCIMENTO (9.641), filho de 
Manoel Francisco do Nascimento e de Clementina do Nasci
mento. nascido a 16 de novembro de 1910, no Distrito Federal, 
comércio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrito municipal 
de Tijuca. (Qualificação requerida.)

ALVARO AUGUSTO PINHEIRO (9.642). filho de Justino 
Augusto Pinheiro e dc Maria Emilia Pinheiro, nascido a 5 de 
abril dè 1912, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com do
micílio eleitoral no distrito municipal de Tijuca. (Qualiíicação 
requerida.)

MOACYR ARAÚJO MENDES (9.643), filho de Arthur Gon
çalves Mendes e de Diamantina Mendes, nascido a 11 de outubro 
de 1906, na Cap tai Federal, comércio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrito municipal de São Cristóvão. (Qualificação 
requerida.)

IGNACIO MONTEIRO DE MOURA NETO (9.644). filho de 
Antonio Monteiro de Moura e de Eilelvina Monteiro Moura, 
nascido a 11 dc julho de 1903. no Distrito Federal, comércio, 
solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de En
genho Velho. '■ (Qualificação rcquerãla.)

FLORI ANO FLORAMBEL DA CONCEIÇÃO NETTO (9.645)', 
filho de Sebastião Florambcl <!a Conceição c de Elvira Vianna 
Florambel, nascido a 30 de. março de 1900, cm Minas Gerais,
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comércio, solteiro, cora domicilio eleitoral no distrito municipal 
de São Cristóvão. (Qualificação requerida.)

OSWALDO ALVES M ENTAL (9.658), filho de Eduardo Alves 
Mental e de Julieta Benedicta Mental, nascido a 20 de novem
bro de 1900, em São Salvador, Estado da Baía, comércio, sol
teiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Engenho 
Velho. (Qualificação requerida.)

AI.ACRINO PEDRO BAPT1STA (6.959), filho de Manoel Pe
dro Baptista e de Anna Forno, nascido a 21 de outubro de 1912, 
no Distrito Federal, contador, solteiro, com domicílio eleitoral 
no distrito municipal de Engenho Velho. (Qualificação reque
rida.)

ISAURA VASCONCELLOS PONTES (9.660), filha de José 
Primo de Vasconcellos e de Isabel Bcssie! de Vasconccllos, nas
cido a 18 de jullio de 19C1, em São Fidelis, Estado do Rio de 
Janeiro, doméstica, casada, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)

ARMANDO GONÇALVES (9.661), filho de Manoel Gonçalves 
e de Maria Ada, nascido a 23 de novembro de 1909, na Capital 
Federal, comércio, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de São Cristóvão. (Qualificação requerida.)

ANTONIO TOLEXTIXO DE ALMEIDA (9.662), filho de An
tonio Oliveira de Almeida e de Eulalia Josephina de Almeida, 
nascido a 12 de fevereiro de 1873, em Conservatória, Estado do 
Rio de Janeiro, comércio, casado, com domicílio eleitoral na 
distrito municipal dc Engenho Velho. (Qualificação reque
rida.)

JOAO MACHADO LOUREXÇO (9.663), filho de José Machado 
Lourenço e de Julia Machado Lourenço, nascido a 20 de abril 
de 1899, no Distrito Federal, operário, casado, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Engenho Velho. (Qualificação 
requerida.)

ODETTE MARTINS (9.664), filha de José Ramos Martins e de 
Julia Teixeira Martins, nascida a 18 de abril de 1907, na Capital 
Federal, telefonista, solteira, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de São Cristóvão. (Qualificação requerida.)

ALBINO GONÇALVES RIBEIRO (9.665), filho de Antonio 
Gonçalves Ribeiro e de Emilia Gonçalves, nascido a 22 de 
junho de 1896, cm Portugal, comércio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrito municipal de São Cristóvão. (Qualificação 
requerida.)

WALDEMAR ARAÚJO BANDEIRA (9.666), filio de Cle
mente Augusto Bandeira e de Guilhermina Araújo Bandeira, 
nascido a 26 de fevereiro de 1902, na Capitai Federal, pintor, 
casado, com domicilio eleitoral no distrito municipal de São 
Cristóvão. (Qualificação requerida.)

MERCEDES RODRIGUES DE OLIVEIRA (9.667), filha de 
Sebastião Rodrigues de Souza e de Antonia Rodrigues do Nas
cimento, nascida a 24 de setembro de 1902, no Distrito Federal, 
comércio, casada, com domicilio eleitoral no distrito municipal 
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)

AVELINO ANTONIO MARINS (9.668), filho de Antonio José 
de Marins e de Candida Felicia da Conceição, nascido a 3 de 
fevereiro de 1896, em Maricá, Estado do Rio de Janeiro, ope
rário, casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Engenho Velho. (Qualificação requerida.)

AVELINO JOSÉ DA COSTA (9.669), filho de José da Costa e 
de Beatriz da Costa, nascido a 8 de novembro de 1898, no Es
tado do Rio de Janeiro, comércio, casado.com domicitio elei
toral no distrito municipal de Engenho Velho. (Qualificação 
requerida.)

OU1LHERMIXO LUIZ DE LIMA (9.670), filho de Luzia Ma
ria da Conceição, nascido a 13 de abril de 1910, no Distrito Fe
deral, operário, casado. (Qualificação requerida.)

MIGUEL DE SOUZA 19.671), filho de João Baptista de Souza 
e de Lidy Maria de Souza, nascido a 27 de janeiro dc 1907, em 
Nazarc, Estado da Bala, comércio, solteiro, com domicílio elei
toral no distrifo municipal de Engenho Velho. (Qualificação 
requerida.)

MANOEL ALVES PEÇAXHA (9.672), filho de Amaro Alves 
Peçanlia c de Antonio Mario Peçanha, nascido a 5 de novem
bro de 1909, em Quissaman, Estado da Rio de Janeiro, ope
rário, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Tijuca. (Qualificação requerida.)

f.YCERIO DÉ SA FERREIRA (9.673), filho de Pedro de Sá 
Fçrreira e de Vendelina de Sá Ferreir3. nascido a 2 de março 
de 1901, em São José das Três Illias, Estado de Minas Gerais, • 
comércio, solteiro, com domicilio eleitoral no distrito municipal 
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)

ALFREDO P IR E S 'D A  FONSECA (9.674). filho de Diomzfo 
Pires da Fonseca e de Colletina da Silva Pires, nascido a 25 
de setembro de 1906, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrito municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação requerida.)

ASSAD OAZF.N (9.675), filho de Carlc? Oazen Achiame e de 
Angelina Damiate Achiame, nascido a 16 de março de 1909, 
no Estado do Espirito Santo, comércio, solteiro, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de São Cristóvão. (Qualificação 
requerida.)

HENRIQUE ANDRÉ SEXOS (9.676), filho de João André Se- 
r.os c de Maria da Cruz Marina, nascido a 56 de agosto de 1903, 
cm São Oionçalo, Estado do Rio de Janeiro, comércio, solteiro, 
com domicílio eleitor ! no distrito municipal dc São Cristóvão. 
( -vualificação requerida.)

IRLS COSTA (9.677), filha de Thorraz Bernardo da Costa e de 
Maria Eugenia Costa, nascida a 2S de setembro de 1911, no 
Distrito Federal, professora, solteira, com domicilio eleitoral no 
distrito municipal de São Cristóvão. (Qualificação renuerida.)

OCTAVIO BARBOSA DA FONSECA (9.67S), filho de José 
Barbosa da Fonseca e de Maria Gomes Vianna, nascido a 2 de 
j.cvembro de 1900, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com 
domicilio eleitoral no distrito municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação requerida.)

FRANCISCA FERREIRA DA SILVA (9.67SL filha de Bertha 
Sehildknecht, nascida a 26 de março de 1885, na Capital Fe
deral, doméstica, viuva, com domicílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)

BRASILINA LOPES DE MOURA (9.680), filha de Salviano de 
Moura e de Cesaria Lopes de Moura, nascida a 24 de junho 
de 1904, em Guinda Diamantina, Estado dc Minas Gerais, domés
tica, solteira, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Engenho Velho. (Qualificação requerida.)

MANOEL GARCIA MARTINS (9.681), filho de Nicarcio Gar
cia Iglezias e de Maria do Rosário Garcia Martins, nascido a 
17 de junho de 1905, em Juiz de Fóra, Estado de Minas Gerais, 
comércio, casado, com domicílio eleitoral no distrito municipal 
de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)

NELSON FRANCISCO GOMES (9.682), filho de Henrique 
Francisco Gomes e de Maria Luiza Borges Gomes, nascido a 
9 de dezembro de 1907, no Distrito Federal, empregado público, 
solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de São 
Cristóvão. (Qualificação requerida.)

FRANCISCO MATHIAS DE FREITAS (9.583), filho de Joa
quim Virgilio de Freitas e de Maria Francisca de-Freitas; nas
cido a 19 de março de 1896, em Conceição de duas Barras, Es
tado do Rio de Janeiro, bancário, casado, ccm domicilio eleito
ral no distrito municipal de Engenho Velho. (Qualificação rt- 
querida.)

ANTONIO ALVES DE OLIVEIRA (9.6S4). filho de Luiz Alves 
de Oliveira e de Carolina Zacharias de Oliveira, nascido a 25 
de março de 1904, em Maceió, Estado de Alagoas, operário, ca
sado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Engenho 
Velho. (Qualificação requerida.)

ANTONIO FERREIRA NUNES (9.685), filho de Domir.gos 
Ferreira Nunes e de Margarida da Silva Nunes, nascido a 24 
de julho de 1886, na Capital Federal, comércio, casado, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de São Cristóvão. (Qua
lificação requerida.)

SEBASTIÃO PINTO DA FONSECA (9.686), filho de Lazaro 
Pinto da Fonseca e de Virgínia Pereira da Fonseca, mscido a 
20 de janeiro de 1905, no Distrito Federal, oficial de Marinha, 
casado, com domicilio eleitoral no distrito municipal de Tijuca. 
(Qualificação requerida.)

BENJAMIN GONÇALVES DA COSTA (9.687), filho de Fran
cisco Gonçalves da Costa e de Leonides da Luz Costa, nascido 
a 31 de março de 1890, em São Salvador, Estado da Baia, ofi
cial de Marinha, casado, com domicilio eleitoral no distrito 
municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)

PEDRO DfAS DE CASTRO JUNIOR (9.688). filho de Pedro 
Dias de Castro e de Maria de Oliveira Castro, nascido a 6 
de abril de 1909, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com 
domicílio eleitoral no distrito municipal de São Cristóvão. (Qua
lificação requerida.)

JOSÉ GERALDES SANCHEZ FILHO (9.639). filho de José 
Gcraldes Sanchez e de Isabel Orlanda Sanchez, nascido a 31 
de dezembro de 1897, no Distrito Federal, funcionário público, 
viuvo, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Enge
nho Velho. (Qualificação requerida.)

ALVARO GONÇALVES I.ORIA (9.6Q0). filho de Aífonso 
Gonçalves Loria e de Mariana de Oliveira, nascido a 27 de ju
nho de 1896, na Capital Federal, operário, casado, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de São Cristóvão.

LUIZ ANTONIO DA SILVA (9.691), filho de Francisco da 
Silva c dè Carmelina Rosa, nascido a 17 de janeiro de 1893, na 
Capital Federal, motorista, solteiro, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de São Cristóvão. (Qualificação requerida.)

HORACIO CARDOSO (9.692), filho de Alvaro Cardoso Ma
chado e de Georgina Mendes Machado, nascido a IS de junho 
dc 1902, na Capital Federal, motorista, casado, com domicílio
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eleitoral no distrito municipal de São Cristóvão. (Qualificação 
requerida.)

GODOFREDO DÈ OLIVEIRA (9.693), filho de Guilhermina da 
Conceição, nascido a 18 de novembro de 1888, no Estado do Rio 
de Janeiro, .Jfaiate, casado, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de São Cristóvão. (Qualificação requerida.)

M ATHEUS GRANDE PEREZ (9.694), filho de Antonio Grande 
Sanchez e de Thereza Perez Rodrigues, nascido.a 21 de abril 
de 1901, em Espanha, comércio, casado, com domicílio eleitoral 
no distrito municipal de São Cristóvão. (Qualificação reque
rida.)

JOÃO HORACIO DA SILVA (9.693), filbo de Horacio Felis- 
mino da Silva e de Maria da Silva, nascido a 18 de fevereiro de 
1889, na Capital Federal, comércio, casado, com domicilio elei
toral no distrito municipal de São Cristóvão. (Qualificação re
querida.)

ANTONIO CLEM ENTE PEREIRA (9.696), filho de José Cle
mente Pereira e de Florentina Maria Pereira, nascido a 5 de 
setembro de 1898, em São Fidelis, Estado do Rio de Janeiro, 
carpinteiro, casado, com domicílio eleitoral no distrito munici
pal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)

JOEL AUGUSTO FERNANDES (9.697), filho de Antonio Au- 
gisto Fernandes e de Antonia Augusto da Silva Fernandes, 
nascido a 3 de abril de 1913, no Estado do Kio de Janeiro, em- 
piegado público, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito 
municinal de São Cristóvão. (Qualificação requerida.)

W ALDEMAR MENDES CAMINHA (9.698), filho de Joanna 
Mendes Caminha, nascido a 12 de junho dc 1912, em Recife, Es
tado de Pernambuco, ccmércio, solteiro, com domicílio eleitoral 
no distrito municipal de Tijuca. (Qualificação requerida.)

NARCIZO ESTEVES (9.699), filho de José Luiz Esteves e de 
Josephina Rosa, nascido a 1 de outubro de 1901, no Distrito Fe
deral, comércio, casado, com domicílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Engenho Velho. (Qualificação requerida.)

TANCREDO AUGUSTO PASSOS (9.700), filho de Augusto ' 
Ferreira Passos e de Maria Leandra Passos, nascido a 6 de ju
nho de 1900, no Estado de Minas Gerais, comércio, solteiro, com 
domicílio eleitoral ro  distrito municipal de Engenho Velho. 
(Qualificação requerida.)

OCTAVIO MARIA PIN TO  (9.701), filho de Eduardo Maria 
Pinto e de Joa:ma Fortunata Pinto, nascido a 22 de abril de 
1901, na Capital Federal, comércio, solteiro, com domicílio elei
toral no distrito municipal de São Cristóvão. (Qualificação re
querida.)

LAURA CONPET DÈ OLIVEIRA (9.702), filha dc João Licio 
França e de Carolina Conpet França, nascida a 14 de maio 
de 1883, na Capital Federal, doméstica, casado, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de São Cristóvão. (Qualificação 
requerida.)

JERONYMO DOMINGOS PEREIRA FILHO (9.703), filho de 
Jeronymo Domingos Pereira e de Maria Augusta Dias, nascido 
a 9 de julho de 1907, no Distrito Federal, operário, solteiro, 
cora domicílio eleitoral no distrito municipal de São Cristóvão.

TGNACIO MARQUES DE GOUVÊA (9.704), filho de Ignacio 
Marques Gouvêa e de Luiza Xavier de Araújo Gouvêa, nascido 
a 1 de fevereiro de 1878, na Capital Federal, despachante, ca
sado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de São Cris
tóvão. (Qualificação requerida.)

Distrito Federal, aos 23 de maio de 1934. — Pelo escrivão, M.
de Alvarenga.

FEXTA ZOXA ELEITOItAIi

'(D istritos m nnicipais de Andaraí, Meyer e E ngenho Xoto)

Juiz —  Dr. M artinho Garcez Caldas Barreto

Faço público, para os fins dos arts. 43 do Código e 25 do Regi
mento dos Juizos e Cartorios Eleitorais, que por este Cartório e 
Juizo da 6* Zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de 
inscrição dos seguintes cidadãos:

MIGUEL TIM PONI (12.026), filho de Pedro Timponi e de Te- 
reza Spinelli Timponi, nascido a 27 de setembro de 1893, em 
Minas Gerais, advogado, viuvo, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Meyer. (Qualificação “ ex-officio”, B. E . 
22. n. 3.950).

JOSINO LAPLACE (12.027), fiiho de Prosper Laplace e de Dur- 
valina Monteiro Laplasce, nascido a 25 de fevereiro de 1911, no 
Distrito Federal, comércio, solteiro, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de Meyer. (Qualificação requerida conforme 
processo junto, B . E . 5, n. 6.547, 7* zona).

AURF.LINO BATISTA DOS SANTOS (12.023), filho de F ran- - 
cisco Batista dos Santos e de Laurentina Galdina Sacramento, 
nascido a 9 de fevereiro de 1889, em Kiachuelo, Estado de Ser
gipe, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Meyer„ 
(Transferência de Aracajú, titulo n. 2.436, Estado de Scr- 
S ipe).

M ILTON DE MOURA (12.029), filho de Honorio de Moura e 
de Almerinda Rcsa de Moura, nascido a 31 de maio de 19G8, 
no Distrito Federal, comércio, solteiro, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de Meyer. (Qualificação requerida conforme 
processo junto, B. E . 32, n. 8.295, 6* zona).

ANTONIO DE CARVALHO (12.030), filho de João de Car
valho e de Maria Graça, nascido a 7 de maio de 19%, no Dis
trito Federal, comércio, casado, com domicílio eleitoral no dis
trito municipal de Meyer. (Qualificação requerida conforme 
processo junto, B. E . 5, n. 7.489, 6* zona).

ARAIZUL SOTHER (12.031), filho de Artur Sother e de Luiza
Sother, nascido a 21 de novembro de 1910, em São Gabriel, Es
tado do Rio Grande do Sul, professor, solteiro, com domicílio 
eleitoral no distrito municipal de Meyer. (Qualificação reque- 
querida conforme processo junto, B. E . 36, n. 8.445, sexta 
zona).

ANA BENTO PIM EN TEL (12.032) filho de Frederico Piepcon e 
de Ana Barboza Piepcon, nascido a 12 de maio de 1878, no Dis
trito Federal, doméstica, viuva, com domicílio eieitnral no dis
trito municipal de Engenho Novo. (Qualificação requerida con
forma processo junto, B. E . 37, n. 8.488, 6* zona).

DJALMA COSTA (12.033), filho de Vitalino da Costa e de Ma
ria Gomes da Silva, nascido a 20 de maio de 1907, no Distrito 
Federal, operário, casado, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de Meyer. (Qualificação requerida conforme proces
so junto,, n. 7.743, 7’ zona)-

FRANCISCO JO SE’ RODRIGUES FILHO (12.034), fiiho dc 
Francisco José Rodrigues e de Luiza Bastos' Rodrigues, nascido 
a 17 de abril de 1902, no Distrito Federal, comércio, casado, c. m 
domicílio eleitoral no distrito municipal de Engenho Novo. 
(Qualificação requerida conforme processo junto, n. 3.677,
5* zona).

OSWALDO LAZARO MUNIZ (12.035), filho de Tomaz de Sou
za Muniz e de Maria Caetana Muniz, nascido a 15 de fevereiro 
de 1905, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrito municipal de Meyer. (Qualificação requeri
da conforme processo junto, B. E . 36, n. 8.468, 6* zona).

MANOEL PEREIRA (12.036),_filho de Manoel Pereira e de Ana 
Herdt, nascido a 3 de outubro de 1906, no Distrito Federal, co
mércio, solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de 
Meyer. (Transferência de Iguassú, Estado do Rio de Janeiro, 
título n. 717).

JO SE’ RODRIGUES CARDOSO FILH O  (12.037), filho de José 
Rodrigues Cardoso e de 01 ivia Oliveira Cardoso, nascido a 7 de 
abril de 1896, no Distrito Federal, comércio, viuvo, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de Meyer. (Qualificação re
querida conforme processo junto, B. E . 34, n. 8.348, 6* zona).

MARIO PIN EL (12.038), filho de Carlos Pinei c de Euricinda 
Candida Pinei, nascida a 4 de dezembro de 1900, em Mar de Es
panha, Estado dc Minas Gerais, comércio, casado, com domicí
lio eleitoral no distrito municipal de Meyer. (Qualificação re
querida conforme processo junto, B. E . 299, n. 8.223, sexta 
zona).

MARIA BRIGIDA DE CARVALHO (12.039). filha de Guilher
me José Mauricio e de Antonia Fernandes Mauricio, nascida a 8 
de outubro de 1884, em Bicas, Estado de Minas Gerais, funcio
nário municipal, casado, com domicilio eleitoral no distrito mu
nicipal de Meyer. (Qualificação requerida conforme processo 
junto. B. E . 36, n. 8.475, 6* zona).

CONSTANTINO DE OLIVEIRA CARVALHO (12.0401, filho 
de Antonio de Oliveira Carvalho e de Rosa Gome* da Mota, 
nascido a 2 de dezembro de 1896, em São Paulo, operário, casa
do, com domicilio eleitoral no distrito municipal de Meyer. 
(Qualificação requerida conforme processo junto, B. E. 36, nú
mero 8.474, 6* zona).

CELESTINO JO SE’ GOMES (19.041), filho de Francisco José 
Gomes e de Sofia da Natividade Xavier, nascido a 6 de abril de 
1893, no Distrito Federal, comércio, casado, com dqmicilio elei
toral no distrito municipal de Meyer. (Qualificação requerida 
conforme processo junto, B. E. 37, n. 8.576, 6* zona).

PAULO LOPES DE FREITAS (12.042),, filho dc João Batista 
de Freitas e de Abigail Lopes dc Freitas, nascido a 4 de março 
de 1908, no Distrito Federal, comércio, solteiro, com domicilio 
eleitoral no distrito municipal dc Meyer. (Qualificação requerida 
conforme processo junto, B. E . 29, n. 8.237, 6* zona),.
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AN TO M O  MARQUES DE SOUZA PRING (12.043), f:Iho de 
Francisco Marques de Mendonça P rirg  e de Julia Pinto de Sou
za Pring, nascido a 28 de março de 1901, no Distrito Federal, co
mércio, solteiro, com donneilio eleitoral no distrito municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida ccntorme processo jur.to, B„ 
E. S. n. 7.417. 6* zona).

LUIZ GARCIA (12.044), filho de João Jar.uario Garcia e de Fran
cisca Maria de Jesus, nascido a 25 de junho de 1892, em Con- 
ceição da Boa Vista, Estado do Rio de Janeiro, carpinteiro, ca
sado, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Meyer. 
(Transferência de Espera Feliz — Carangola — Estado de Mi
nas Gerais, titule 825).

TOMASIA BASTOS (12.043), filia de Augusto Clemente Bastos 
e de Maria Teixeira Bastos, nascida a 11 de novembro de 1907, 
mo Distrito Federal, estudante, solteira, com domicílio eleitoral 
no distrito municipal de Meyer. (Qualificação requerida con
forme processo junto, B. E . 5, n . 7.429, 6* zona).

PETRON ILHA  CONCEIÇÃO MARTINS (12.046). filha de 
Paulino José Martins e de Henriqueta Conceição Martins, nascida 
a 7 de abril de 1910, no Distrito Federal, professora, solteira, 
com domicilio eleitoral no distrito municipal de Meyer. (Quali
ficação requerida conforme processo junto, n. 1.387, 8" zona).

NILTON VASQUES SANCHES (12.047) filho de Francisco 
Vasques Sanches e de Ermelinda Augusta Guerra, nascido a 10 
de junho de 1903, no Distrito Federal, comerciante, casado, com 
domicilio eleitoral no distrito municipal de Meyer. (Qualificação 
rqeuerida conforme processo junto, B. E . 6, n. 5.496, quinta 
zona).

JOAO JO SE’ MONTEIRO (12.048), filho de João José Mon
teiro e de Maria Dutra Monteiro, nascido a 4 de junho de 1897, 
no Distrito Federal, comércio, casado, com domicílio eleitoral no 
distrito municipal de Meyer. (Transferência de São Gonçalo — 
Estado do Rio de Janeiro — título n. 1.171).

ALBERTO PEIXOTO BARCELOS (12.049), filho de José Ri
beiro Barcelos e de Raquel Peixota Barcelos, nascido a 1 de 
novembro de 1888, em Campos. Estado do Rio de Janeiro, ope
rário, casado, com domicílio eleitoral r,o distrito municipal de 
Meyer. (Qualificação requerida cnoforme processo junto, B. E., 
n. 8.476, 6* zona).

FRANCISCO SILVEIRA DUARTE (12.050). filho de Francisco 
Silveira Duarte e de Maria da Gloria Duarte, nascido a 24 de 
janeiro de 1871. no Distrito Federal, comércio, casado, com do
micílio eleitoral no distrito municipal de Engenho- Novo. ("Qua
lificação requerida conforme processo junto, B. E . 8, n. 6.685, | 
7* zona).

Rio de Janeiro, 21 dc maio de 1934. —O escrivãq “ ad-hoc”
Joaquim Boavcntura da Silva Mattos.

Terceira Circunscricão 
XOXA ZOXA ELEITORAL

(D istritos m unicipais de R ealengo. Cainpo Grande, Santa Cruz 
e Guaratiba)

Juiz —  Dr. Francisco Cavalcanti P ontes de M iranda

Faço público, para os fins dos arts. 43 do Código e 25 do Regi
mento dos Juizos e Cartórios Eleitorais, que por êste Cartório e
Juizo da 9* Zona Eleitoral, estão sendo processados os pedidos de
inscrição dos seguintes cidadãos:

JOAO THOMAZ DA CRUZ (6.276), filho de pai ignorado e de 
Thomazia, nascido a 24 de novembro de 1869, no Distrito Fe
deral, operário, casado, com domicílio eleitoral no distrito mu
nicipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida n. 4.417 — 9* 
zona.)

SEBASTIÃO DIAS (6.277). filho de Bernardino José da Silva e 
de Antonia Pereira da Silva, nascido a 20 de janeiro de 1894, 
no Distrito Federal, operário, viuvo, com domicilio eleitoral no 
distrito municipal de Santa Cruz. (Qualificação requerida nú
mero 1.839 — 9* zona.)

XESTOR JOSÉ DE ALMEIDA (6.278), filho de José Joaquim de 
Almeida e de Victoria Antonia de Jesus, nascido a 26 de agosto 
de 1911, no Distrito Federal, lavrador. (Qualificação requerida 
n. 4.458 — 9* zona.)

MANOEL FREIRE DA SILVA (6.279), filho de José Freire da 
Silva e de Eduvije Maria da Conceição, nascido a 25 de feve
reiro de 1889, em Campina Grande, Estado da Paraíba do Norte, 
militar reformado, casado, com domicílio eleitoral no distrito 
municipal de Realengo. (Transferência).

JOSÉ MANOEL NOGUEIRA (6,280), filho de José Antonio Cor
reia da Silva e de Ana Maria Nogueira, nascido a 24 de janeiro 
dc 1870, no Minho, Portugal, artista, viuvo, com domicílio elei- 
tcral no distritd municipal de Campo Grande. (Qualificação re
querida n. 5.223 — 7* zona.)

EUCLJDES DA SILVA FERNANDES (6.281), filho de Alvaro 
da Silva Fernandes e de Carolina Marcelir.a Fernandes, nascido 
a 25 de setembro de 1899, no Distrito Federal, operário, ca.-ado, 
ctm domicilio eleitoral no distrito municipal de Campo Grande. 
(Qualificação requerida n. 3.391 — 6* zona.)

JOSÉ FARIAS DE ALMEIDA (6.282), filho de Manoel Francis
co de Farias e de Maria Joaquina de Almeida, nascido a 4 de 
agosto de 1876, no Distrito Federal, operário, casado, com domi
cílio eleitoral no distrito municipal de Guaratiba. (Qualificação 
requerida n. 4.428 — 9* zona.)

JOAQUIM  ANTONIO DE MORAIS (6.283), filho de José An
tonio de Morais e dc Rachel Flauzina da Conceição, nascido a 10 
dç maio de 1911, em Valença, Estado do Rio de Janeiro, operário, 
solteiro, com domicílio eleitoral no distrito municipal de Rea
lengo. (Qualificação requerida, n. 4.606 — 9* zona.)

O escrivão, Dr. Plácido dc Mello.,

EXPEDIÇÃO DE TÍTULOS
(D e c re to s  m s , 22.108» d e  5 d e  d e z e m b r o  d e  1932 e  2-4 129 d e  10 de 

a b r i l  d e  1934)

Primeira Circunscricão 

TERCEIRA ZOXA ELEITORAL

De órdem  do D r. Jttiz E le ito ra l da 3a zona, da Ia Gir- 
cunscrição ^ lo  D istrito  Federal, faço público, p a ra  conhe
cim ento  dos in teressados que, por despachos de 16 e 18 do 
co rren te  mês, foram  m andados expedir pelo M. M. Ju iz  os 
títu lo s  de e le ito r dos seguintes cidadãos:

7 .1 7 1 . Inscrição . 7.3G8, A ntonio Agostinho, filho  de Agos--
tinho  D aniel e de Rosa D aniel nascido a 13 de 
jun h o  de 1889, em V assoras, E stado do Rio de 
Janeiro , residen te  á ru a  Visconde Silva, 104, ca
sado, com dom icílio eleito ra l no d is trito  de Co
pacabana.

7 .1 7 2 . Inscrição  7 .634 . Deoclecio Lticio P e re ira  filho  de
P aulo  Lucio P ere ira  e de V icencia M aria da Con
ceição, nascido a 22 de jan e iro  de 1904, em B arra  
do P iraf, E stado do Rio de Janeiro , residen te  á 
ru a  M arquês de São Vicente, 220, casado, com 
dom icílio eleito ra l no d is trito  de G ávea.

7 .1 7 3 . Inscrição 7 .048 . A rlindo Augusto P estana filho  de
L uiz A ugusto P estana e de F rancisca Rodrigues 
P estana, nascido a 4 de ou tubro  de 1905, no Dis
tr ito  Federal, res iden te  T ravessa do Paço, 14, 
casado, com dom icílio eleito ra l no d is trito  m u
nicipal de Lagôa.

7 .1 7 4 . Inscrição 7 .649 . Adelardo Soares Caiubv, filho  de
A rm ando Soares Caiuby e de A nna Franco 
Caiuby nascido a 17 de m arço de 1878, em Cam
pinas, E stado de São Paulo, residen te  á  ru a  De- 
m etrio  Ribeiro, 283, casa 9, casado, com dom i
cilio e le ito ra l no d is trito  m unicipal de Lagôa.

7 .1 7 5 . Inscrição 7 .650 . Ism ael F e r re ira  Cardoso da Silva
filho  de B ernard ino  F e rre ira  Cardcso da Silva 
e de Anna Josephina de Alm eida e Silva, nascide 
a 18 de m aio de 1879, em Portugal (n a tu ra li
zado) residen te  á ru a  A lvaro Ramos, 106, ca
sado, com dom icílio eleito ra l no d is trito  m u n i
cipal de Lagôa.

7 .1 7 0 . Inscrição 7 .651 . C alistrato  Muros filho  de Augusto 
P restes de Muros e de Josephina de Mello Muros, 
nascido a 30 de setem bro de 1895, em Macahe 
E stado do Rio de Janeiro , residen te  á Avenida 
E p itacio  Pessôa, 56, casado, com dom icílio e lei
to ral no d is trito  m unicipal de Copacabana.

7 .177 . Inscrição 7 .652 . H um berto G iaunattasio  filho  de 
Nunzio G iannattasio  e de P aschoalina I .  G ian- 
nattasio , nascido a  16 de dezem bro de 1911, em 
Macaiba, E stado do Rio G rande do Xorte, re s i
dente á P raça  Santos D nm ont, 72, solteiro, com 
dom icílio eleito ra l no d is trito  m unicipal de Co
pacabana.
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7 .1 7 8 . Inscrição  7 .6 5 3 . P aulo  M edeiros e A lbuquerque, fi
lho de M aria José, nascido a l i  de se tem bro  da 
1900. no D is trilo  Federal, residen te  á E strad a  do 
Engenho da P edra n . 432, casa»4, casado, com do
m icílio  eleito ra l no d is trito  m unicipal ae Copa
cabana .

7 .1 7 9 . Inscrição 7 .6 5 6 . Izidro  Alves Bessa filho  de An
ton io  Luiz Bessa e de C lem entina V ieira Bessa, 
nascido a 25 de fevere iro  de 1906, em D istrito  
Federal, re s id en te  a ru a  São Pedro, 288, sol
te iro , com dom icílio e le ito ra l no d is tr ito  m uni
cipal de G ávea.

7 .1 8 0 . Inscrição 7 .0 5 8 . A ntonio R ibeiro da Silva filho  da
Cândido A ntonio da S ilva e do Jo seph ina R i
beiro  da S ilva nascida a 9 de dezem bro de 1887, 
em Campos, E stado do Rio de Janeiro , residen te  
ô ru a  Lopes Q uintas, 135, viuvo, com dom icilio 
eleito ra l no d is trito  m un ic ipa l de G ávea.

7 .1 8 1 . Inscrição 5 .425 . A rth u r P eres da Silva, fiLbo dc
H erm inio Dias da Silva e de T hereza P eres da 
Silva, nascido a 1 dc novem nro de 1904, em Dis
tr i to  F ederal, residen te  á E strad a  D . Castorina. 
32, G ávea.

O utrossim , faço cienle aos in teressados que os títu lo s 
são en tregues aos p roprios e le ito res ou a quem  aprese.nl a r  
a  scnha-recibo  correspondente ao pedido de inscrição, 
trazendo no verso a assin a tu ra  do e le ito r. Dado e passado, 
nesta  Capital, em 22 de Maio do 1934. E u , E scrivão o 
escrevi e assino . —  Curlos W aldem ar dc F igueiredo.

Segunda Circunscriçuo 

QUARTA ZONA ELEITORAL
m

De ordem  do D r. ju iz  e le ito ra l da Q uarta Zona, da 2a 
C ircuuscrição do D istrito  Federal, faço público, para  conhe
cim ento dos inlressados, que foram  m andados expedir pelo 
D r. ju iz , os títu lo s e le ito ra is  dos seguintes cidadãos:

7 .304 . Salim  G abriel M cauchar, filho  de G abriel M cauchare
de Sofia M cauchar, nascido a 8 de agosto de 1883, 
em  B evru th  (S íria ), com ércio, casado, com do
m icílio  eleito ra l no d is trito  m unicipal de E sp í
r ito  S anto . (Q ualificação íc q u e r id a ) .

7 .3 0 5 . C hristovam  Q uintanilha, filho  de Carlos Q uin tan ilha
e de M aria B raga Q uin tan ilha , nascido a 12 de 
ou tub ro  de 1908, em T rês Irm ãos, E stado do Rio 
de Janeiro , com ércio, solteiro , com dom icílio e lei
to ra l no d is trito  m unicipal de E sp írito  S anto . 
(Qu. liíicação re q u e r id a ) .

7 .306 . Antonio Joaquim  Machado Jun io r, filho  de Antonio
Joaquim  Machado e de Leonor Felicia da Silva 
Machado, nascido a 4 de ab ril de 1905, no D is
tr ito  F ederal, com ércio, casado, com domicílio 
eleito ra l no d is trito  m unicpal de S a n la ra . (Qua- 
lfP ação  r e q u e r id a ) .

7 .307 .' W aldem ar Corrêa de Sá, filho  de Anlonio Corrêa de
Sã e de A delaide Assum pção de Sá, nascido a 2 
setem bro de 1905, no D istrito  Federal, com ércio, 
casado, com dom icílio eleitoral no d is tr ito  rnu- 
ncipal de S an tana. (Qualificação re q u e rid a .)

7 .308 . Arm ando F ranzin i, filho de Em ilio F ranzin i e de
Olga Heuse, nascido n 24 de ju n h o  de 1900, no 
D isirifo  F ederal, com ércio, casado, com dom icí
lio eleitoral no d is trito  m unicipal de S an tana . 
(Qualificação re q u e rid a .)

7 . 3 0 0 . D jalm a Castro V ianna, filho de Manoel O liveira Cas
tro  V ianna e de Otym pia da Costa Castro Vianna, 
nascido a 21 de setem bro de 1900, no D is tr ito -F e 
deral, den tista , casado, com dom icílio eleitoral r.o 
d is trito  m unicipal de S an tana. (Q ualificação re 
q u e rid a .)

7 .310 . F rancisco  Manoel Gonçalves Nunes, filho  de F ra n 
cisco Manoel Gonçalves e de Anna Rosa da An- 
nunciação, nascido a 6 de fevereiro  de 1875. em 
Cabo Frio, E stado rio Rio de Janeiro , m arítim o, 
casado, coin dom icílio eleitoral no d is trito  m uni
cipal de S an tana. ' (Q ualificação req u e rid a .)

7 .311 . E sm ero Gliosci, fillio dc Sinibaldo Gliosci e de Ce-
lc rtina  M arciaro, nascido a 25 de maio de 18.38, 
na Itália, industria l, casado, com dom icílio ele io -

: r.o d iv r i to  m unicipal de E sp írito  Sanlo.-'
(Qualificação re q u e r id a .)

7 .3 1 2 . V em ilra do Valle P into , filha  de Manoel Antonio
P in lo  e de M aria R ita  do Valle, nascida a 28 do 
agoslo de 1S86, cm Ju iz de Fora, E stado de Mi
nas G erais, dom éstica, casada, com dom icílio 
ele ito ra l no d is trito  m unicipal dc E sp írito  S anto . 
(Q ualificação req u e rid a .)

7 .3 1 3 . Augusto Mandes da Silva, filho  de João Mendes da
Silva c de L au ren tina  M aria da Conceição, nas
cido a 26 de jun h o  de 1904, em Vila Serrana, 
E stado da P araíba  do Norte, com ércio, solteiro, 
com dom icílio eleiloral no d is trito  m unicipal de 
E sp ír ito  S anto . (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .3 1 4 . Manoel Gonçalves Rodrigues, filho de B enjam in
Gonçalves e de Ro=a Rodrigues Valiza, nascido a 
27 de ju lh o  de 1909, no D istrito  Federal, com ér
cio, solteiro , com dom icílio eleitoral no d is trito  
m unic ipa l de E sp írito  S anto . (Qualificação re
q u e rid a .)

7 .3 1 5 . Nelson Campos, filho de Bpnedicta de Campos, nas
cido a 2 de dezem bro de 1905, em T aquaritinga , 
E stado de São Paulo, operário , solteiro , com do
m icílio eleitoral no d is trito  m unicipal de Gam
boa. (Qualificação re q u e rid a .)

7 .316 . Manoel Euflazio  da Silva, filho  de Euflazio  Gomes
da Silva e de Joaqu ina M aria ria Conceição, nas
cido a 1 de maio de 1893, era Ambuzeiro, Es
tado da P ara íb a  do Norte, operário , solteiro, com 
dom icílio eleito ra l no d is trito  m unicipal de Rio 
Com prido. (Qualificação req u e rid a .)

7 .3 1 7 . Manoel G arcia, filho de F rancisco  G arcia Fontana o
de Am paro Ahraldes, nascido a 14 de m aio de 
1901, no D istrito  Federal, comércio, solteiro, cem 
dom icílio eleito ra l no d is trilo  m unicipal de E spíí- 
r i to  S anto . (Qualificação req u e rid a .)

7 .3 1 8 . F rederico  de Moraes Ju n io r, filho  de F rederico  •lç
Moraes e de Maria dc Azevedo Moraes, nascido a 
17 de se tem bro  de 1903, ein Recife, Estado de 
Pernam buco, farm acêutico, casado, <•>• > dom icí
lio eleito ra l no d is trito  m unicipal de S an tana. 
(Qualificação req u e rid a .)

7 .319 . A lberln José Rodrigues, filho de Domingos José Ro
drigues e de Adaigiza M aria da Conceição, uasci- 
do a 10 de dezem bro de 1904. no D istrito  Federal, 
comércio, casado, com dom icílio eleitoral no d .s-  
tr ito  m unicipal de S an tana. (Qualificação le -  
q u e r id a .)

7 .320 . Sylvio C ristofaro, filho de Pedro C ristofaro e de Ma
ria  C ristofaro, nascido a 17 de agosto de 1904. em 
N iteió i, E stado do Rio de Janeiro , funcionário  
público, so lteiro , com dom icílio eleitora! no d e 
tr ito  m unicipal de S an tana . (Q ualificação reque
rida) .

7 .321 . Benedicto Motta Ccnccição. filho  de P: scüinnn
Motta Conceição e de Joanna Jesum a Conceição, 
nascido a 6 de ja n e iro  de 1897, em São Salvador, 
Eslad.) da Baía, m otorista, casado, com dom icílio 
eleitoral no d is trito  m unicipal de E sp írito  Santo. 
(Q ualificação req u e rid a .)

7 .322 . A ristides F a ria  Corrêa, filho  de Ayrcs Corrêa e do
Rita de Cossio F aria , nascido a 6 de abril de 1892, 
no D is trito  Federal, com ércio, casado, com dom i
cilio eleilo ra l no d is lrito  m unicipal de S an tana . 
(Qualficação req u e rid a .)

7 .323 . Oetavio Machado F ilho , filho  dc Octavio Machado e
de T.eonydia P inheiro  Carneiro Machado, nascido 
a 28 de dezem bro de 1911. em Belo Horizonte, 
E stado de Minas G erais, advogado, solteiro, com 
dom icílio eleitoral no d is trilo  m unicipal de San
ta n a . (Q ualificação req u e rid a .)

7 .3 2 4 . Agenor Theodoro dos Santos, filho de Anlonio Theo-
dpro do? Santos e de Maria da Silva Santos, nas
cido a 16 dc maio de 1899, em Cabo Frio, Estado 
do Rio de Janeiro , em pregado público, casado, 
com domicílio eleilo ra l no d is trito  m unicipal de 
E sp írito  S anto . (Qualificação req u e rid a .)

7 .325 . José Gomes, flho de João Kanasino e Silva e de Cas-
siana Gomes Y alladares, nascido a 3 de fevere iro  
dc 1S85. no E stado do Rio de Janeiro , funcioná
rio  público, casado, com dom icílio eleitoral no 
d is trito  m unicipal de E sp írito  S anlo . (Q ualifi
cação "ex^olfici©” .-)

. _.v _ /
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7 .320 . Manoel Nogueira de Carvalho, filho  de Joaquim  No
g u e ira  de Carvalho e de Joaqu ina  M arques de 
A lm eida, nascido a 21 de setem bro de 1910, no 
D is trito  Federal, m otorista , solteiro, com dom i
cílio eleitoral no d is trito  m uncpal de E sp írto  
S an lo . (Q ualificarão  req u e rid a .)

7 .327 . Pe.lro  Cardoso da Silva, filho de José Cardoso da
Silva e de M aria F rancisca da Silva, nascido a 
21 de ju n h o  de 1S92. no D istrito  Federal, com ér
cio, solteiro, com dom icílio eleilo ra l no d istrito  
m unicipal de E sp írto  S anto . (Qualificação re 
q u e r id a .)

7 .328 . Conceição Barbosa Corrêa, filha  de Antonio B arb  »sa
da Silva e de Joaqu ina Barbosa da Silva, nascida 
a 13 de setem bro de 1900, em Ju iz  de Fora, Es
tado de Min-is O r . i s ,  funcionário  m unicipal, ca
sada, com dom icílio eleito ra l no d is trito  m u n i
cipal de E sp ír ito  S anto . (Q ualificação reque
r id a .)

7 .329 . A rth u r Barbosa de Moraes F ilho , filho  de A rth u f
B arbosa de Moraes e d* Oliva Ramos de Moraes, 
nascido a 1 de ja n e iro  de 1894, no D istrito  F e
d era l. com ércio. casado, coi i dom icílio ele ito ra l 
no d is trito  m unicipal de E sp írito  S anto . (Quali- 
r  -aç. > requerida-,)

7 .3 ,'J .  Maria de Lnurdes Silva, filha  de Caridade Rosa d l  
Silva, nascida a 19 de ju n h o  do 1910, em Dores 
do P ira í. E stado do Rio de Janeiro , dom éstica, 
so lteira , com dom icílio ele ito ra l no d is trito  m u
n icipal de E sp írito  Santo. (Qualificação re q u --  
r i I a . )

7.331 . AjuoH o da Silva, filho de Eduardo Leonel da Silva
e de M aria Cosia da Silva, nascido a 20 dc agnslo 
<1e 1909. no D i-!rito  Federal, operário , viuvo, 
m m  dom icilio eleitoral no d is trito  m unicipal de 
F p í r i l o  S anto . Q ualificação req u e rid a .)

A7.3C2. S eraph im  Peris. filho de Seraphim  C rutschagen 
P e ris  e de M aria Dulce Peris. nascido a 30 de 
m arço  de i912. no D istrito  Federal, com ércio, 
sc l!e 'ro , com dom icílio  eleito ra l no d is trito  m u
n ic ipal de E sp írito  S anto . (Q ualificação reque
r id a .)

v .333 , Antonio Palerm o. filho  de José Eugênio, Palerm o e 
de C atharina Real. nascido a 1 de ou tubro  de 
1891. em  .Vvindpolis. Eslado de Minas G erais, 
médico, casado, com dom icílio ele ito ra l no d is-  
ir ito  m unicipal de S an tan a . (Qualificação reque
r id a .)

7 .331 . Antonio de Lim a SanCAnna, filbo  de Joaquim  Ra
poso. de B rito  SanLAnna. e de Candida de Lim a 
SanFAnna, nascido a  5 de ju lh o  de 1901, no D is- 
tr ilo  Federal, com ércio, casado, com dom icilio 
ele ilo ra l no d is tr ito  m unicipal de E sp írito  San- 
lo . (Qualificação re q u e rid a .)

7 .335 . G eraldo G abriel dos Santos, filho  de Camilln G abriel 
(tos Santos e de L uciana M aria da Conceição, 
nascido a i de m arço de 1907. em São Vicente de 
Paula, Estado do Rio de Jane iro , operário , casa
do. com dom icílio eleitoral no d is trito  m unicipal 
de SanFAnna. (Qualificação re q u e rid a .)

7.33(5. A ntonio da Silva Araújo, filho de F rancisco  Vp- 
nancio de A raújo e de M aria G raça da Silva,, nas
cido a 9 de asm-do de 1905. no D istrito  F ederal, 
com ércio, soltpirn, com dom icílio eleito ra l no d is
tr ito  m unicipal de E sp írito  S anto . (Qualificação 
re q u e r id a ) .

7 .337 . Ari indo F e rre ira  de Mattos, filho  de Thom é F e r
re ira  de Mattos e de A 'irginia A lvarenga de Mat
tos. nascido a 11 de setem bro de 1908, no D is
tr ito  Federal, com ércio, soltpiro, com dom icilio 
e le ito ra l no d is trito  m unicipal de E sp írito  S anto . 
(Q ualificação re q u e r id a ) .

7 .338 . M arim bo do E sp irito  Sanlo. filho de E uphrasia  Ma
r ia  da Conceição, nascido a 13 de novem bro de 
1893. no D istrito  Federal, com ércio, solteiro, com 
dom icílio  ele ito ra l no d is tr ito  m unicipal de, San
ta n a . Q ualificação req u e rid a .)

7 .339 . K ortunato José de Macedo, filho de José Antonio de
Macedo e de D janira  M onteiro de Macedo, nascido 
a 25 de novem bro de 1899, em Portugal, com ér
cio casado, com dom icílio eleito ra l no d is trito  
m unicipal de E sp írito  S anlo . (Q ualificação re -
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Leopoldo Minlas, filho de E duardo  Mi r.! as e de Do- 
lores Velchcs, r.ascido a 7 de dezem oro de 1899, 
em Campos, E stadp do Rio de Janeiro , com ércio, 
casado, com dom icílio eleito ra l no d is trito  m u n i
cipal dc E sp írito  S anto . (Q ualificação req u e
rid a) .

A bdias A m brosio da Silva, filho de José Am brosio 
da Silva e de M aria F rancisca da Coace.ção, nas
cido a 19 de novem bro de 1907, em Meceió. Es
tado de Alagoas, operário , casado, com dom icílio 
eleilo ra l no d is trito  m unicipal de S an tana . (Qua
lificação re q u e rid a .)

Ju lião  P a rro so  Ramos, filbo  de B ernardo  de Aze
vedo da Silva Ramos e de E u th a lia  Barroso da 
S ilva Ramos, nascido a 9 de ja n e iro  de 1904, no 
D is tr ito  Federal, desenhista, so lteiro , com dom i
cílio ele ito ra l no d is trito  m unicipal de E sp irito  
S anto . (Q ualificação re q u e rid a .)

Octavio Lim a, filho de L indoipho Roberto de L im a e 
de Anna M aria de Lim a, nascido a 20 de ab ril de 
1912, no D istrito  F ederal, com ércio, so lteiro , com 
dom icílio eleilo ra l no d is trito  m unicipal de Es
p ír ito  S an to . (Qualificação re q u e rio a .)

Manoel da Cunha Porto, filho  de H enrique da Cunha 
Porfo  e de G u ilherm ina da S ilveira  Cunha nas
cido a 4 de ja n e iro  de 1893, no D istrito  F ederal, 
com ércio, solteiro , com dom icílio eleito ra l no d is
tr ito  m unicipal de E sp ír ito  S anto . (Q ualificação 
re q u e rid a .)

Moacyr Q uaresm a da Rocha, filho  de A lberto Pedro 
da Rocha e de L eonor da Silva Rocha, nascido a 
15 de ju lh o  de 1905, no D istriio  Federal, com ér
cio, so lteiro , com dom icílio eleito ra l no d is tr i
to  m unicipal do E sp írito  S anto . (Q ualificação 
re q u e rid a .)

A nnibal de Vasconcellos, filho  de M arcelino de V as- 
eoncellos e de G uilherm ina de Vasconcellos. n as
cido a 13 de novem bro de 1900, no D istrito  Fe
deral, com ércio, casado, com dom icílio ele ito ra l 
no d is tr ito  m unicipal de E sp írito  S anto . (Qua
lificação re q u e rid a .)

L au ren tin o  Ribeiro, filho  de Antonio Ribeiro e de 
Z u lm ira  de M altes, nascido a 20 de m aio de 1999, 
no  D istrito  F ederal, funcionário  público, solteiro , 
com dom icílio eleito ra l no d is trito  m unicipal do 
G am boa. (Q ualificação re q u e rid a .)

Pedro  Penuso, filho  de Cândido Penuso e de L au ra  
M andarino, nascido a 7 de m arço de 1S97, no 
D is tr ito  F ederal, com ércio, solteiro , com dom i
cílio  eleitoral no d is tr ito  m unicipal de E sp írito  
S an to . (Q ualificação re q u e rid a .)

A rth u r de Souza Maia, filho  de A rth u r Rodrigue3 
Maia e de V ioleta de Souza Maia, nascido a 5 de 
fevere iro  de 1902, em Rio Bonito, E stado do Rio 
de Janeiro , den tista , solteiro , com dom icílio elei
to ral no d is trito  m unicipal de E sp írito  S anto . 
(Qualificação re q u e rid a ) .

Renato José de Oliveira, f.lho  de Antonio José Gon
çalves e de Benedicla M aria de Jesus. nascido a 
26 de jan e iro  de 1899, ém São João Marcos, E s
tado do Rio de Jane iro , com ércio, solteiro, com 
dom icílio eleito ra l no d is trito  m unicipal de Es
p ír ito  S an to . (Qualificação re q u e r id a ) .

Moaevr Rcbello da Silva, filho  de A rth u r H ollinger 
da Silva e de D jan ira  Rebello da Silva, nascido a 
13 de maio de 1908. no D istrito  Federal, m otoris
ta. solteiro , com dom icílio eleito ra l no d is triio  
m unic ipa l de E sp írito  S anto . (Qualificação re 
querida) .

Antonio Franco, filbo  de Antonio F ranco  e de Ma
r ia  P ere ira  F ranco, nascido a 30 de ju lh o  de 1S98, 
no D istrito  Federal, m otorista, solteiro, com do
m icílio eleitoral no d is trito  m unicipal de E sp i
r i t o  S anto . (Q ualificação re q u e rid a ).

V irgílio  José F e rre ira  F ilho , filho  de Virgílio José 
F e rre ira  e de L au ra  de O liveira F erre ira , nasci
do a  24 de m aio de 1903, em Magé. Estado do Rio 
de Janeiro , comércio, solteiro , com dom icílio elei
to ral no d is triio  m unicipal de E sp irito  Santo. 
(Qualificação re q u e r id a .)

A lberto Bezam art F ilho, filho  de M aria Isabel de 
Souza nascido a 22 de ju lho  de 1900, no D islrito  
F ederal, comércio, solteiro, com dom icílio e te i-
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loral no d is tr ito  m un ic ipa l de E sp ir ito  S an to . 
{Qualificação re q u e r id a ) .

7 .3 3 5 . A m aro P e re ira  Dias, f i lh o .d e  S alvador P ere ira  Dias 
e de M aria José M onteiro Dias, nascido a 5 de se
tem bro  de 1898. em São Manoel. Estado de Mi
nas G erais, com ércio, casado, com dom icílio  e le i
to ra l no d is trito  m un ic ipa l de E sp írito  Santo., 
(Q ualificação r e q u e r id a ) .

7 .3 5 6 . A bellardo F e rre ira  da Fonseca, filho  de P ruden te
P e re ira  da Foqseca e de E te lv ina  de Souza P a
checo. nascido a 1 de ju n h o  de 1910, em C atagua- 
zes, E stado  Me Minas G erais, com ércio, solteiro , 
com dom icilio eleito ra l no d is tr ito  m unic ipa l de 
E sp ír ito  S anto . (Q ualificação re q u e r id a ) .

7 .3 5 7 . P edro  Alves, f ilh o  de Joaqu im  G u ilherm e e de Ro-
sa lina  Alves de Moura, nascido a 21 de ab ril de 
1910, no D is trito  Federal, com ércio, so lteiro , com 
dom icilio  eleito ra l no d is tr ito  m unicipal de S an
ta n a .  (Q ualificação re q u e r id a ) .

7 .3 5 8 . Carlos de Andrade Souza, f ilbo  de Pedro  de Andrade
Souza e de M aria E ugen ia  de Souza, nascido a 
10 de ja n e iro  de 1910, no D is trito  Federal, sol
te iro , com dom icílio e le ito ra l no d is tr ito  m un ic i
pal de E sp írito  S an to . (Q ualificação req u e
r id a .)

7 .3 5 9 . A ntonio E sp irito , filho  de José E sp ir ito  e de Rosa
de Angelo. nascido a 21 de novem bro de 1908. no 
d is trito  Federal, com ércio, so lteiro , com dom icí
lio  e le ito ra l no d is tr ito  m unicipal de E sp ír ito  
S an to . (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .3 6 0 . A lberto da Costa, filbo  de José de Souza Costa e de
Felicidade C arneiro  da Costa, nascido a 26 de ja 
ne iro  de 1875, no Estado do Rio de Janeiro , co
m ércio, casado, com dom icílio  e le ito ra l no  d is
tr i to  m unicipal de S an tan a . (Q ualificação req u e
rida.)

7 .3 6 1 . Milton Machado, filho  de B ernard ino  José Machado
e de Ju lic la  dos Santos Machado, nascido a 27 
de jan e iro  de 1911. no D is trito  F ederal, comércio, 
solteiro , com dom icilio e le ito ra l no d is trito  m u
nicipal de S an tana . (Q ualificação requerida .)

7 .3 6 2 . J liIio de Souza Nicoliche, filho de Jorge Nicolichc
e de Ju lie ta  de Souza Nicoliche, nascido a 1-4 de 
ju lh o  de 1910, em V assouras, E stado do Rio de 
Janeiro , com ércio, solteiro , cpm dom icílio eleitoral 
no d is trito  m unicipal de E sp írito  S anto . (Quali
ficação requerida .)

7 .363 . R aphaei Lopes de A ndrade, filho  de Raphael Lopes
d e  A ndrade e de M aria D elphina de Andrade, nas
cido a 30 de dezem bro de 1892, em Campos, E s
tado do Rio de Janeiro , com ércio, casado, com 
dom icílio eleito ra l no d is trito  m unicipal de E sp í
r ito  S anto . (Q ualificação requerida .) ,

7 .364 . Eduardo da S ilveira  Rodrigues, filho  de Manoel da
S ilveira  R odrigues e de O rm inda Muniz de Oli
veira , nascido a 6 de ju n h o  de 1891, no D istrito  
Federal, operário , casado, com dom icílio e leito 
ra! no d is trito  m unicipal de E sp írito  Santo. (Qua
lificação requerida .)

7 .365 . Isaias F lav io  de F igueiredo , filho  de Jo sé „da Silva
Figueiredo  e de M aria Leocadia da Conceição, 
nascido a 11 de fevere iro  de 1874, em Boa Espe
rança, Eslado do Rio de Janeiro , em pregado p ú 
blico, solteiro , com dom icílio eleito ra l no d is lrilo  
m unicipal de E sp írito  S an to . (Q ualificação r e 
querida.)

7 .366 . Rodolplio T eixeira  Carvalho Ju n io r, filho  de Rodol-
pho T eixeira  de Carvalho e de F irm in a  M aria de 
Carvalho, nascido a 17 de setem bro de 1907, em 
N iterói, E stado do Rio de Janeiro , com ércio, sol
te iro , com dom icílio e le ito ra l no d is trito  m unic i
pal de E sp írito  S anto . (Q ualificação requerida .)

7 .3 6 7 . M arina da Silva L oureiro , filha  de Antonio Leal de
Mello Fontes e de M aria P ere ira  Fòntes, nascida 
a 17 de novem bro de 1904, no D istrito  Federal, 
dom éstica, casada, com dom icílio eleito ra l no dis
tr ito  m unicipal de G am bôa. (Qualificação req u e
rida.)

7 .3 6 8 . Antonio Paschoal V ieira, filbo  de Manoel Pacheco
V ieira  e de M aria José V ieira, nascido a 11 de 
m aio de 1906, em Aldeia do Quatorze. Estado do 
Pernam buco, operário , casado, com dom icílio elei

toral no d is tr ito  m unic ipa l de E sp írito  S anto . 
(Q ualificação requerida .)

7 .3 6 9 . Luiz Antonio Rodrigues, filho  de João A ntonio Ro
drigues e de D elphina da Conceição Rodrigues, 
nascido a 1 de fevereiro  de 1908, no D istrito  Fe
deral, funcionário  público, solteiro , com dom i
cílio eleito ra l no d is trito  m unicipal de E sp írito  
S anto . (Q ualificação requerida .)

7 .3 7 0 . A ntonio P ereira , filho  de José Joaqu im  P ere ira  e
de M aria de C astro P ereira , nascido a 21 do se
tem bro de 1911, no D istrito  Federal, operário , sol
te iro . coin dom icílio eleito ra l no d is trito  m u n ir i-  
pal de E sp írito  S anto . (Q ualificação requerida .)

7 .3 7 1 . Sylvro I.im a Rocha, filbo  de F rancisco de Souza
Lim a Rocha e de Silvina de Souza L im a, nascido 
a 7 de ju llio  de 1905, em Santa M aria M adaiéna, 
E stado do Rio de Janeiro , com ércio, casado, com 
dom icílio  ele ito ra l no d is lrito  m unicipal de San
ta n a . (Q ualificação requerida .)

7 .3 7 2 . B enedieto Costa Jun io r, filho  de João José da Costa
Ju n io r  e de Adelina Costa, nascido a 21 de dezem 
bro  de 1892, no D istrito  Federal, comércio* casa
do, com dom icílio e le ito ra l r.o d is lr ito  m unicipal 
de E sp írito  Santo. (Q ualificação requerida.)

7 .373 . F ernando  F e rre ira  da Cosia F ilho, filho  de F ern an 
do F e rre ira  da Costa e de Amelia Carm en Costa, 
nascido a 21 de ja n e iro  de 1890. em São Salvador, 
Estado da Bafa, com ércio, casado, com dom icílio 
eleito ra l no d is tr ito  m unicipal do E sp írito  Santo. 
(Q ualificação requerida .)

7 .374 . Rubem A ntonio M aüet Cordeiro de Lim a, filbo  de
A nlonio Cordeiro de L im a e de Anua MaHgt Cor
deiro  de Lima. nascido a 12 de ju n h o  de 1906, uo 
D istrito  Federal, com ércio, casado, com dom icílio 
el*>itoral no d is trito  m unicipal de E sp irito  Santo. 
(Q ualificação requerida .)

7 .3 7 5 . Raphael F e rre ira  Peixoto Jun io r, filho de Raphael
F e rre ira  Peixoto e de Maria A ugusta Nascim ento 
T eixeira , nascido a 30 de agosto de 1912* na Ca
p ita l F ederal, operário , solteiro , com dom icílio 
eleito ra l no d is lrilo  m unicipal de E sp ír ito  Santo. 
(Q ualificação requerida.)

7 .3 7 6 . Manoel F e r re ira  da Silva, filbo de Agostinho F e r
re ira  da Silva e de Sebaliana F e rre ira  da Silva, 
nascido a 1 de ju lho  de 1890, em Pernam buco, co
m ércio, casado, com dom icílio eleito ra l no d is trito  

m unicipal de Santana. (Qualificação requerida .)
7 .377 . Isaltina M oreira, filha  de Augusto B rasilio  M oreira

e de Z ulm ira M oreira, nascida a f i  de o u tub ro  de 
1893, no Estado de São Paulo, a rtis la , casada, com 
dom icílio eleitoral no d is lrilo  m unicipal de E s
p írito  S anto . (Qualificação requerida .)

7 .378 . H enrique Brnun Soares, filho de Antonio do Souza
Soares e de Eugenia B raun Soares, nascido a 2 
de setem bro de 1902. no D istrito  Federal, com ér
cio, solleiro . com dom icílio ele ito ra l no d istrito - 
m unicipal de E spfrilo  S anlo . (Q ualificação re 
querida.)

7 .3 7 9 . M ario Augusto Ramos, filho  de João Augusto Ramos
e de Ju lia  M aria da Costa, nascido a 4 de ju lh o  
de 1892, no D istrilo  Federal, operário , casado, com 
dom icílio eleitoral no d is trito  m unicipal de Es
p irito  S anto . (Q ualificação requerida.)

7 .3S0. Olavo do Monte F e rre ira  Faro, filho  de Juvenal F er
re ira  F aro  e de Joaqu ina F e rre ira  Faro, nascido 
a 26 de agosto de 1904, em G aranhuns. Estado de 
Pernam buco, funcionário  m unicipal, solleiro, com 
dom icílio eleitoral no d is trito  m unicipal de Es
p írito  S anlo . (Q ualificação requerida.)

7 .3 8 1 . C laudionor das Chagas Azevedo, fillm de Francisco
das Chagas Azevedo- e de E ulalia  M aria Azevedo, 
nascido a 4 de dezem bro de 1902. no D istrito  Fe
deral, com éreio, solteiro , com dom icílio eleito ra l 
no d is trito  m unicipal de E sp írito  Santo. (Q ualifi
cação requerida .)

7 .3 8 2 . L incoln Duval Andrade, filho  de Mario B aptista  do
Andrade e de E Iv irà  Duval de A ndrade, nascidp a 
2 de fevere iro  de 1903, em Sitio. Estado de Minas 
G erais, com ércio, casado, com dom icílio eleitoral 
no d is trito  m unicipal de E sp írito  Sanlo. (Q uali
ficação requerida .)

7 .3 8 3 . Levindo Maciel Noronha, filho  de João Anfonio dc
Noronha e de Jusu ina  Maciel Noronha, nascido a 
29 de ju lh o  de 1894, em Belém, Estado do Pará,
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m otorista , casado, com dom icílio eleito ra l no d is
tr i lo  m unicipal de E sp ír ito  S aqto . (Q ualificação 
requerida .)

A ntonio Jac in th o  Jorge, filho  de Antonio Jacin tho  
Jo rge  e de L udovina Corrêa Jorge, nascido a 7 da 
ju lh o  de 1900, no D is trito  Federal, com ércio, ca
sado, com dom icílio ele ito ra l no d is tr ito  m unic i
pal de E sp írito  S anto . (Q ualificação requerida .)

João V ieira  Alves, filho  de A ntonio V ieira  Alves o 
de M arieta Alves da Cruz, nascido a 23 de o u tu 
b ro  de 1908, em Maeueo, E stado do Rio de Janeiro , 
operário , casado, com dom icílio eleito ra l no d is tr i
to  m unicipal de E sp írito  Saiito. (Q ualificação r e 
querida.)

M axim ino Antonio T eixeira , filho de F loroncio An
tonio T eixeira  e 4e M aria .Martins T eixeira, nasci
do a 7 de ja n e iro  de 1S88, no D istrito  Federal, em 
pregado público, casado, com dom icílio eleito ra l 
no d is trilo  m unicipal de E sp írito  S anto . (Q uali- 
iicação requerida .)

Cláudio D uarte  Passos de O liveira, filho  de Antonio 
D u arte  Passos de O liveira e de M aria D u arte  P as
sos O liveira, nascido a 3 de m aio de 1904, na Ca
p ita l F edera l, com ércio, so lteiro , com dom icílio 
eleiloral no d is trito  m unicipal de E sp írito  Santo. 
(Q ualificação requerida .)

Octacilio Sam paio M iranda, filho  dc Pedro  de A l- 
can ta ra  M iranda F ilh o  e de Rosa Sam paio Mi
randa, nascido a 30 de novem bro de 1910, no 
D istrito  F ederal, com ércio, casado, com dom i
cílio e le ito ra l no d is trito  m unicipal de E sp írito  
S anto . (Qualificação re q u e rid a .)

F lav io  F ialho de Mello, filho de João Com es do 
C arvalho Mello e de M aria A m eüa F ialho  de 
Mello, nascido a 18 de dezem bro de 1904, em 
P ão de Açúcar, E stado de Alagoas, funcionário  
púbiico, casado, com dom icílio eleito ra l no dis
tr ito  m unicipal de E sp írito  S anto . (Qualificação 
re q u e rid a .)

Manoel Pedro  Braz F ilho, filho  de Manoel P edro  
Braz e de Joaqu ina Ju s tin a  da Conceição, nas
cido a 29 de m arço de 1908, no E stado do Rio 
de Janeiro , operário , casado, com dom icílio 
e leito ra l no d is trito  m unicipal de E sp írito  Santo. 
(Qualificação re q u e rid a .)

A m aury F ilho  do B rasil, filho  de José D erby P e
re ira  e de Manita Derby P ereira , nascido a 17 
de novem bro de 1912, em Arêas, E stado da P a- 
*aiba do .Norte, em pregado público, solteiro, coni 
dom icílio eleito ra l no d is trito  m unicipal de Es
p ír ito  S anto . (Q ualificação req u e rid a .)

Joaquim  Pacheco da Costa, filho  de Bento José da 
Casta e de Amalia Pacheco da Costa, nascido a 
4 de dezem bro de 1899, em Campos, Estado do 
Rio de Janeiro , comércio, casado, com domicílio 
eleito ra l no d is trito  m unicipal de S an tana. (Qua
lificação req u e rid a .)

Agenor de Souza, filho  de T heoro Camillo de Souza’ 
e de Carolina M aria Theodora, nascido a 25 de 
agosto de 1911, no D istrito  F ederal, operário , 
solteiro , com dom icílio eieito ra l no d is trito  m u 
n ic ipal de S an tana. (Q ualificação re q u e rid a .)

Ceeilia de Souza, filha  de F loriano A ugusto de Sou
za e de M aria Rocha de Souza, nascida a 3 de 
dezem bro de 1905, no D istrito  Federal, dom ésti
ca, solteira, com domicílio eleito ra l no d is trito  
m unicipal de E sp írito  Santo. (Qualificação r e 
q u e rid a .)

Manoel Costa, filho  de Serapliim  Gonçalves da Costa 
J u n io r  e de Anna Lucie Croizier, nascido a 20 de 
fevereiro  de 1897. no D istrito  F edera l, comércio, 
viuvo, com dom icílio eleilo ra l no d is trito  m u n i
cipal dc E sp írito  S anto . (Qualificação requerida .)

Manoel de O liveira F a ria , f ilho  de José de Souza 
F a r ia  e de M aria Giovana de Oliveira, nascido a 
23 de setem bro de 1907, no D istrito  F edera l, 
mecânico, solteiro, com dom icílio eleito ra l no 
d is trito  m unicipal de S an tana. (Q ualificação r e 
querida  .)

Nicodemos Vianna, filho de Manoel Tlieodoro V ianna 
e dc Isabel de Lim a V ianna, nascido á  25 de no
vem bro de 1899, em Macaé, E stado do Rio de 
Janeiro , comércio, casado, com dom icílio eleitoral

no d is trito  m unicipal de S an tana. (Q ualificação 
r e q u e r id a .)

7.. 393. Sebastião P ere ira  M arques, filho  de Adotpho P ere i
ra  dos Santos e de P alm yra Z ulm ira de O liveira, 
nascido a 17 de ou tubro  de 1911, em L ivram ento  
de B arbacena, Estado de Minas G erais, m oto rista , 
solteiro , com dom icilio eleitoral no d is trito  m u
n ic ipal de E sp írito  S anto . (Qualificação reque
r id a .)

7 .3 9 9 . A nnibal P aulino  da Costa, filho  de João P aulino  da
Costa e de E lisa da Gloria, nascido a 21 de ju n h o  
de 1909, no D istrito  Federal, funcionário  público, 
so lteiro , dom icílio eleito ra l no d is trito  m unic i
pal de S an íana . (Qualificação re q u e rid a .)

7 .400 . Carlos P in to  Monteiro, filho  de Aniceto P in to  Mon
te iro  e de Maria Adelaide dos Santos M onteiro, 
nascido a 15 do m aio de 1894. no D istrito  F e
deral, contador, casado, com dom icílio e le ito ra l 
no d is trito  m unicipal de Rio Com prido. (Quali
ficação re q u e rid a .)

7 .4 0 Í .  A ntonio F rancisco  Dias, filho  de Manoel Leordino 
D ias e de M aria E u la lia  Dias, nascido a 4 dc ju 
lho de 1900, em São Salvador, Estado da Baía, 
funcionário  público, casado, com dom icílio elei
to ra l no d is trito  m unicipal de S an tana. (Quali
ficação re q u e rid a .)

7 .4 0 2 . A lbino F e rre ira  de Sá Sobrinho, filho  de Antonio
F e rre ira  de Sá Sobrinho e de Jac in th a  F e r re ira  
de Sá, nascido a 13 de ja n e iro  de 1901, em I ta -  
pem irim , Estado de E sp írito  Santo, com ércio, ca
sado, com dom icílio eleitoral no d is trito  m unicipal 
de E sp írito  Santo. (Qualificação re q u e rid a .)

7 .403 . E rn estin a  Cordeiro Bevilacqua, filha  de Je rem ias
Cordeiro do Couto e de I ria  Maria da F raga Couto, 

^ nascida a 4 de ju lh o  de 1895, em V alenja, E sta  lo 
do Rio de Janeiro , dom éstica, casada, com dom i
cílio eleitoral no d is trito  m unicipal de E sp írito  
Santo . (Qualificação re q u e rid a .)

7 .4 0 1 . Luiz de Lim a, filho  de Manoel Antonio de L im a 0
de A ugusta Manoela. nascido a 4 de novem bro 
de 1904, no D istrito  Federal, em pregado da L ight, 
casado, com dom icílio eleitoral no d is trilo  m uni
cipal de E sp írito  S anto . (Qualificação reque
r id a . )

7 .405 . Rubens de F a r ia  Rezende, filho de Octacilio R ibeiro
Rezende e de Leonor de F a r ia  Braga, nascido a 
20 de dezem bro de 1905, no D istrito  F ederal, 
operário , casado, com dom icílio eleito ra l no d is
tr ito  m unicipal de S an tana. (Qualificação reque
r id a .)

7 .406 . Olindino de Castro, filho do Alvaro de Castro e da
O titia Mendes de Castro, nascido a 4 de ab ril de 
1910, no D istrito  Federal, comércio, solteiro , com 
dom icílio e le ito ra l no d is trito  m unicipal de San
tan a . (Qualificação req u e rid a .)

7 .407 . F rancisco José de A raújo Costa, filho de Francisco
Rodrigues da Costa e de Anna de A raújo Costa, 
nasoido a 12 de ab ril de 1909, no D istrito  F e
deral, comércio, solteiro, com dom icílio eleito ra l 
no d istrito  m unicipal de S an tana. (Qualificação 
req u e rid a .)

7 .408 . Antonio P ere ira  de Queiroz, filho  de Joaquim  Pe
re ira  de Queiroz e de Ana Nunes de Queiroz, nas
cido a 21 de jan e iro  de 1897, em Alegre. Estado 
do E sp írito  Santo, comércio, casado, com dom i
cílio eleitoral no d is trito  m unicipal de E sp irito  
Santo. (Qualificação req u e rid a .)

7 .409 . H enrique Lopes da Silva, filho de José Lopes da
Silva e de Generosa Lopes da Fonseca, nascido a 
15 de m arço de 1899, em Lorena. E stado dc São 
Paulo, comércio, casado, com dom icílio eleitoral 
no d istrito  m unicipal de E sp írito  S anto . (Qua
lificação req u e rid a .)

7 .410 . Reynaldo Alves Barroso, filho  de Francisco Alves'
B arroso e de V irgin ia Alves B arros, nascido a 
26 de fevereiro  de 1912, no D istrito  Federal, 
comércio, casado, com dom icílio eleitoral no d is
tr ito  m unicipal dc E sp írito  S anto . (Qualificação 
re q u e rid a .)

7 .411 . E varisto  Alves de Moura, filho de Alonso Alves dc
M oura e de Ira ica  Alves de Moura, nascido a 20 
de jane iro  de 1908, no D istrito  Federal, comércio, 
solteiro , com dom icílio eleitoral no d istrito  m uni
cipal de E sp írito  Santo. (Qualificação reque
r id a .)
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7 .412 . Antonio de P inho  F ilbo , filbo  de A ntonio de Pinho
e de M aria do Cai mo, nascido a 7 de ja n e iro  de 
1905, no D istrito  F edera l, com ércio, casado, com 
dom icílio e le ito ra l no d is trito  m unicipal de Sao- 

• ta n a . (Q ualificação r e q u e r id a .)
7 .413 . F c lisberto  Miguel *da Silva, filho  de N orberto  Miguel

da Silva e de Noemia Miguel da Silva, nascido a 
21 de novem bro de 1903, em A nguslura, Estado 
de M inas G erais, operário , casado, com dom icílio 
eleito ra l no d is trito  m unic ipa l de E sp írito  S an to . 
(Q ualificação re q u e r id a .)

7 .4 1 4 . Pedro Ainbrosio, f ilho  de Kaphael Am brosio P de
M aria B rito , nascido a 23 do ju lho  de 1905, rio 
D is trito  Federal, operário , casado, com dom ici
lio eleito ra! no d is trito  m un ic ipa l de Santa R ita . 
(Q ualificação re q u e rid a .)

7 415. João C onstantino de F aria , filho  de José Joaquim  de 
F a ria  e de Amélia M argarida de F aria , nascido a 
6 de maio de 1877, no D is trito  Federal, m otorista, 
casado, com dom icílio e le ito ra l no d is trito  m u n i
cipal de S an tan a . (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .4 1 6 . Ruv F alque F ernandes, filho  de Mario de Carvalho
F ernandes e de Alice F a lque  F ernandes, nascido 
a 23 de ab ril de 1904, no D is trito  F ederal, co
m ércio, solteiro , com dom icílio eleito ra l no d ts-  
ír i to  m unicipal de E sp írito  Santo . (Qualificação 
re q u e rid a .)

7 .4 1 7 . Rubem T eixeira , filho  de João F ernandes T eixeira
e de M aria Borges T eixeira , nascido a 6 de fe
vere iro  de 1888, no D istrito  Federal, negociante, 
casado, com dom icílio eleito ra l no d is lrito  m uni
cipal de E sp írito  S anto . (Q ualificação re q u e 
r id a .)

7 .418 . João B ap tista  C arneiro, filho  de João da Silva Car
neiro  e de Leonidia da Silva C arneiro, nascido a 
6 de maio de 1892, cm São Salvador, Estado da 
Baía, m otorisfa, casado, com dom icílio eleito ra l 
no d is trito  m unicipal de E sp írito  S anto . (Q uali
ficação re q u e rid a .)

7 .4 1 9 . / í i y  K erner Prado Moura, filho  de A lvaro Alves de
Moura e de Angelina Prado Moura, nascido a 8 
dc novem bro de 1912. no D istrito  Federal, co
m ércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no d is
tr i to  m unicipal dc E sp írito  S anto . (Qualificação 
re q u e rid a .)

7 .4 2 0 . Manoel Theopliilo G ualberto . filho de Antonio V iei
ra  G ualbçrto  c dc M aria Philom ena G ualberto, 
nascido a 5 de m arço de 1909, em A raeatí, Es
tado do Ceará, enferm eiro , casado, com dom icílio 
eleito ra l no d is trito  m unicipal dc E sp írito  Santo. 
(Q ualificação re q u e rid a .)

7 .4 2 1 . A urélio B ap tista  R ibeiro, filho  de João B ap tista  Ri
beiro  e dc M aria da Conceição R ibeiro, nascido a 
6 de setem bro de 1906, no‘ D istrito  Federal, co 
m ércio, casado, com dom icílio eleito ra l no d is
l r i to  m unicipal de E sp írito  S anto . (Qualificação 

, re q u e rid a .)
7 4°?. F rancisco  Cardoso P ires Ju n io r, filho de Francfsco 

Cardoso P ires e de M aria das Dores, nascido a 
19 de setem bro de 1897, no D islrito  Federal, co
m ércio, casado, com dom icílio  eleilo ra l no d is trito  
m unicipal de E sp írito  S anto . (Qualificação re 
querida  .)

7 .423 . Celso B arald in i, filho  de José B araldin i e de S tclla
B arald in i, nascido a 19 de m aio de 1908. em São 
Paulo. Estado de São Paulo, com ércio, solteiro, 
com dom icílio eleito ra l no d is trito  m unicipal de 
E sp írito  Santo. (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .4 2 4 . José Alvarez Dias, filho de Diogo Alvnrez e de Do-
lores Dias. nasrido  a 26 de ab ril de 1902, no 
D istrito  F ederal, com ércio, casado, com dom ici
lio eleito ra l no d is trito  m unicipal de E sp irito  
S anto . (Qualificação re q u e rid a .)

7 .425  V irginio P into de Rezende, filho  de Manoel P into de 
Rezende e de M aria da G loria Rezende, nascido a 
28 de jun h o  dc 1909, no D istrito  F ederal, co
mércio, solteiro, com dom icílio eleito ra l no d is
tr ito  m unicipal de E sp írito  S an to , (Qualificação 
re q u e rid a .)

7 .4 2 6 . A rth u r José do Nascimento, filho  de M athias José 
do Nascim ento e de E stephan ia  Neves do Nasci
m ento, nascido a 23 de m aio de 1886, no D istrito  
Federal, m otorista, casado, com domicílio e lei
toral no d is trito  m unicipal de S an tan a . (Q uali
ficação req u e rid a .)

7 .4 2 7 . Antonio F e rre ira  da Silva, filho  do M artin iano F e r 
re ira  c!a Silva e de O tilia F e r re ira  da Silva, n a s 
cido a 2 de jun h o  de 1909. em P irap o ra , E stado 
de Minas G erais, funcionário  público, solteiro , 
com dom icílio eleito ra l no d is trito  m unicipal de 
E sp írito  S anto . (Qualificação re q u e rid a .)

7 .4 2 8 . Alvaro V icente F e rre ira , filho  de A ntonio V icente
F e rre ira  c de Iiclena Alves, nascido a 4 de feve
re iro  de 1901, no D istrito  F edera i, com ércio, ca
sado, com dom icílio e le ito ra l no d is trito  m u n i
cipal de S an tana . (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .4 2 9 . E rnan i Rodrigues F erre ira , filh o  dc Zeferino Alves
F e rre ira  e de B eatriz  da Conceição R. F e rre ira , 
nascido a 6 de fevere iro  de 1910,” no D istrito  F e 
deral, com ércio, so lteiro  com dom icilio e le ito ta l 
no d is tr ito  m unicipal de S an tan a . (Q ualificação 
re q u e rid a .)

7 .430 . Manoel H er.rique Cal Paz, filho  de Manoel Cal lQ z
e de Zaida Gonzalez de Cal, nascido a 23 de de
zem bro de 1912, no D istrito  Federal, contab ilista , 
so lteiro , com dom icilio e le ito ra l no d is lrito  m u
nicipal de E sp írito  S an to . (Qualificação reque
r id a .)

7 .431 . José de A raújo  Rocha, filho  de Manoel Antonio da
Rocha e de A ntonia de A raújo Rocha, nascido a 
27 de m arço de 1896, no D istrito  F ederal, o p e tá - 
rio , viuvo, com dom icílio eleito ra l no d is trila  
m unicipal de S an tana. (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .432 . H enrique Mansicano, filho  de Carlos M ansicano e da
Cecília Fontes Mansicano, nascido a 13 de jud io  
de 1907, no D istrito  F ederal, com ércio, solteiro, 
com dom icílio eleito ra l no d is trito  m unicipal de 
E sp írito  S anto . (Qualificação re q u e rid a .)

7 .438 Pedro José dos Santos, filho de Antonio José dos 
Santos e de M aria de A raújo  Santos, nascido a 
22 dc maio de 1900, em Amaragf, E stado de Per 
nam buco, m otorista, casado, com dom icilio e lei
to ral no d is lrito  m unicipal de E sp írito  S anto . 
(Q ualificação re q u e rid a .)

7 ■ 484. T ris tão  Monteiro, filho  de José M onteiro e dc Helena 
Monteiro, nascido a 20 de dezem bro de 1898, em 
Itapetin inga, Estado de São Paulo, comércio» ca
sado. com dom icilio eleito ra l no disLrito m un i
cipal de E sp irito  S anto . (Q ualificação reque
r id a .)

7 '*nr, Manoel de Souza, filho de Francisco G eraldo de Sou
za e de Rosa Maria das Dores, nascido a 16 de 
m arço de 1909, em A raruam a, Estado do Rio de 
Janeiro , em pregado m unicipal, solteiro, com do
m icílio eleito ra l no d is trito  tnuuicipa! de S an ta
na . (Qualificação req u e rid a .)

7 .446 . Luiz da F rança  Cordeiro, filho de Antonio Augusto 
Cordeiro e de D elphina de A raújo Cordeiro, nas
cido a 25 de agosto de 1910, em Recife, Estado 
de Pernam buco, com ércio, solteiro ," com dom icí
lio eleito ra l no d is trito  m unicipal de E sp írito  
S an to . (Qualificação re q u e rid a .)

7 .437 . E uripedes dos Anjos, filho de Militão dos Anjos e
de Romana dos Anjos, nascido a 4 de agosto de 
1908, em Valença, E stado do Rio de Janeiro , co
m ércio, casada, com domicílio eleiloral no d is
tr ito  m unicipal de E sp írito  S anlo . (Qualificação 
req u e rid a .)

7 .438 . Américo dos Reis Corrêa, filho de Francisco dos
Reis Corrêa e de Rosalina G arcia Corrêa, nascido 
a 14 de novem bro de 1885, no D istrito  Federal, 
com ércio, casado, coin dom icílio e le ito ra l no d is 
tr ito  m unicipal de E sp írito  S anto . (Qualificação 
re q u e r id a .)

7 .4 3 9 . Carlos B aptista  da Silva, filho dc Balhina B aptista
da Silva, nascido a 15 de ju lho  do 1908, no Dis
tr ito  F ederal, operário , solteiro, rom  domicilio 
eleito ra l no d is trito  m unicipal de E sp írito  S an to . 
(Qualificação re q u e rid a .)

7 .440 . Ju rem a P inheiro , filha de José F ernandes Nelo o de
M argarida E lias dos Prazeres. nascida a 25 dc 
ja n e iro  de 1902, na Capital F ederal, doméstica, 
casada, com dom icílio ele ito ra l no d istrito  m u
nicipal de G am boa. (Qualificação req u e rid a .)

7 .441 . Luiz Gonzaga de Menezes, filho de Joaquim  Cândido
de Menezes e de F rancelina M aria de Jesus, nas
cido a 1 do m aio de 1901, em Caxambú. F.stado 
dc Minas G erais, barbeiro , casado, com domicílio 
eleitoral no d istrito  m unicipal de E sp írito  S anto . 
(Qualificação req u e rid a .)
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7 .4  42. José T avares dos Santos, filho  de Manoel T avares 
dos Sanlos e de Isabel dos Santos Lou/.ada, nas
cido a 21 de setem bro de 1S76, na C apital F e- 7 .458.
deral, despachante m unicipal, casado, com do
m icílio  eleitoral no d is trito  m unicipal de Rio 
C om prido. (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .4 4 3 . A ntonio F rancisco  Ribeiro, filho de B elm ira F ra n 
cisca Ribeiro, nascido a 1 do' fovereiro  de 1906, 7 .459 .
no D istrito  Federal, litógraio , casado, com do
m icílio  eleiloral no d is trito  m unicipal de S an ta
n a . (Qualificação re q u e rid a .)

7 .444 . João Carlos F erraz , filho  de João Carlos V ieira e de
Joanna Andrade de O liveira, nascido a 6 de de- 7 .460 . 
zem bro de 1891, no D istrito  F edera l, com ércio, ca
sado, com dom icílio e le ito ra l no d is trito  m unic i
pal de E sp írito  Santo. (Qualificação requerida .)

7 .415 . Alexandre Bigal, fiflio de A rtu r  Bigaí e de V iíalina
B arre to , nascido a 28 de m aio de 1910, em Braz, 7 m i
E stado  de São Paulo, operário , soiteiro , com dom i
cílio  eleitoral no d is trito  m unic ipa l de Santana. 
(Q ualificação requerida .)

7 .446 . Manoel M artins da Silva Braga, filho  de Felix  Mar
tin s  da Silva Braga e de Anna M oreira da Silva, 
nascido a 18 de ja n e iro  de 1884, em B a rra  Mansa, 7 .462 .
Estado do Rio de Janeiro , operário , solteiro , com 
dom icílio eleitoral no d is trito  m unicipal de San
ta n a . (Q ualificação requerida .)

7 .447 . João A rlindo dos Santos, filho de José F lo ren tino  dos
Santos e de A ntonia dos Santos, nascido a ,9 de 
jan e iro  de 1902, no D istrito  Federal, funcionário  7 .463 .
público, casado, com dom icílio  eleito ra l no d is trito  

^ m unicipal de Santana. (Q ualificação requerida .)
7. 4 48. Gennro Corrêa, filho de Romeu Corrêa e de Iracem a

Corrêa, nascido a 11  de m aio de 1909. no D istrito  7 .464 .
Federal, operário , solleiro, com dom icílio eleito
ra l no d is trilo  m unicipal de S an tana. (Q ualifica
ção requerida.)

7 .449 . José Gonçalves B razuna, filho de José Gonçalves
B razuna e de E sth e r F rancisca B razuna, nascido 
a 21 ie  ja n e iro  de 1897, em Ipiaba, Estado do Rio 7. 465. 
de Janeiro , comércio, casado.

7 .450 . A lberto Antonio V icente F ilho, f ilho  de A lberto An
tonio V icente e de Maria Rocha Vicente, nascido a 
4 de m arço de 1907. no D istrito  Federal, operário , 
solteiro, com dom icílio eleito ra l no  d is trito  m u- 7 .466 . 
nicipal de E sp írito  Santo. (Qualificação reque
rida.)

7.451. S ilverio  D ias Ribeiro, filho  de José D ias Ribeiro e
de M aria Isabel Ribeiro, nascido a 8 de m arço de 
1912, em São F idelis, Estado do Rio de Janeiro , 7 .467.
om ércio, solteiro , cora dom icílio eleilo ra l no d is

tr ito  m unicipal de E sp irito  Santo. (Qualificação 
requerida .)

7 .452 . E ugênio Coelho Ramos, filho  de Manoel B ap tista
Ramos e de Luiza Coelho Ramos, nascido a 31 de 7 .468 .
ju lh o  de 1908, no D istrito  Federal, comércio, sol
te iro , com dom icílio eleito ra l no d is trito  m unic i
pal de E sp írito  S anto . ('Qualificação requerida .)

7 .153 . João F rancisco  da Silva, filho de João F rancisco  da
Silva e de Leonor F rancisco  do E sp írito  Santo, 7 .409 .
nascido a 22 de ju n h o  de Í 888, em Campos, Estado 
do Rio de Janeiro , com ércio, casado, com dom icí
lio eleitoral no d is trito  m unicipal de E sp írito  San
to . (Qualificação requerida.)

7 .454 . M aurilio da Rocha F e rre ira  de A b re u ,'f ilh o  de Al-
"aro da Rocha F e rre ira  de Abreu e de Carolina 7 470

Noble de Abreu, nascido a 5 de ju lh o  de 1911, no 
D istrito  Federal, com ércio, solteiro, com dom icílio 
e le ito ra l no d is trito  m unicipal de Santana. (Qua
lificação requerida.)

7 .455 . A ntonio B razil Conti. filho  de Carm ine F rancisco  7 .471.
Conti e de Seraphina Losso, nascido a 19 de* se
tem bro de 1892. no D istrito  Federal, comércio, 
casado, com dom icílio eleitoral no d is trito  m un i- 
nicipal de S an tana. (Qualificação requerida .)

7 .456 . Manoel Carlos F rança, filho  de Luzo F rança e de 7 . 472.
Candida da Conceição, naseido a 16 de m arço de 
1909, em  Encruzilhada, E stado de Pernam buco, 
comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no d is
tr ito  m unicipal de E sp irito  Santo. (Qualificação 
requerida .)

7; 457. Celestino Decombrino, filho de Luiz Decombrino e 7 . 4 73 . 
de Anna Decombrino, nacido a 20 de agosto de 
1900, no D istrito  Federal, operário , casado, com

dom icílio eleiloral 110 d is trilo  m unicipal de San
tan a . (Q ualificação requerida.)

João Machado Sinra, fiilib de João M arlins S iara  0 
de M aria Isabel Machado S iara, nascido a 13 de 
agosto de 1907, no D istrito  Federal, comércio, sol
teiro , com domicílio eleitoral no d is trito  m unic i
pal de S an tana. (Q ualificação requerida .)

E rnesto  M iranda Monteiro, filho de Damaso M iran
da M onteiro e de Palm vra MaIto« Monteiro, nas
cido a 19 de abril de 1903. no D istrilo  Federal, co
mércio, casado, com dom icílio eleiloral do d istrito  
m unicipal de Santana. (Qualificação requerida.)

Oswaklo da Silva, filho  de Francisco Augusto da S il
va e de Adalgiza dott Santos Silva, nascido a 30 de 
ab ril de 1910. no D istrilo  Federal, operário , sol
teiro . com dom icilio eleiloral no d is trilo  n n m ic i-’ 
pal de E sp írito  Santo. (Qualificação requerida.)

Salvador Aranfes de Carvalho, filho  de Augusto 
M artins A rantes e de Maria M artins de Carvalho, 
nascido a 6 de agosto de 1891. em Campos. Estado 
Io Rio de Janeiro , operário , casado, com domicilio 
eleitoral no d is trito  m unicipal de E sp írito  Santo. 
(Qualificação requerida.)

Affonso B ragantino de Castro, filho de Cândido Go
m es de Castro e de Felicia Valente de Casino, 
nascido a 28 de jane iro  de 1896, em Campos. Ks- 
ado do Rio de Janeiro , com ércio, casado, com do

micílio eleito ra l no d is trito  m unicipal de Santana. 
(Qualificação requerida.)

W aldem ar F re ire , filho  de Maria Negre, nascido a 
18 de dezem bro de 1908. na Capital Federal, ope
rário , solteiro, com dom icílio eleito ra l no distinto 
m unicipal de Gambóa. (Qualificação requerida .)

Antonio Gomes da Silva, filho  de Miguel Gomes Pa 
Silva e de Joeplia Gomes da Silva, nascido a 17 de 
janeiro  de 1903, em Afogados, Estado de P ernam 
buco. operário , solteiro , com dom icílio eleito ra l 
no d is trito  m unicipal de E sp írito  Santo. (Q ualifi
cação requerida.)

B ellarm ino F rancisco  Maia, filho de João F ra n ri-ro  
Maia 0 de Lucia Maia, nascido a 15 de m arço de 
1901, no D istrito  Federal, operário , so lteiro  com 
dom icílio eleitoral no d is trito  m unicipal de- San
tan a . (Qualificação requerida .)

E urico  Magalhães, filho  de Maria Rosa le  Maga
lhães, nascido a 5 de ab ril de 1906. no D istrito  Fe
deral, comércio, casado, com domicílio eleitoral no 
d is trito  m unicipal de E sp írito  Santo. (Q ualifica
ção requerida.)

W ashington  Peixoto, filho de Luiz Basilio Peixoto e 
de A nnita Soares Peixoto, nascido a 30 de ju lho  
de 1909, na Capital Federal, comércio, casado, com 
dom icílio eleitoral no d is trito  m unicipal de Es
p ír ito  Santo. (Q ualificação requerida.)

Antonio Manoel, filho de Manoel Ignacio P inheiro  e 
de Lucinda da Conceição P inheiro , nascido a 19 de 
ju n h o  de 1909, no D istrito  Federal, comércio, sol
leiro , com dom ieflio eleitoral no d is trito  m unici
pal de E sp írito  Santo. (Q ualificação requerida .)

Alipio de Barros. filho de Antonio José da Silva 
B arros e de Olympia T eixeira de Barros. nascido a 
16 de ou tubro  de 1891. no D istrito  Federal, com ér
cio, casado, com dom icílio eleitoral no d istrito  
m unicipal de. E sp írito  Santo . (Qualificação re 
querida.)

Rosalina F e rre ira  Moncorvo. filha de Anlonio Vi
cente F e rre ira  e de Helena Alves, nascida a 21 de 
jan e iro  de 1906. no D istrito  Federal, com ércio, ca
sada, com dom icílio eleiloral no d is trito  m unicipai 
de Santana. (Q ualificação requerida.)

A rth u r de-V asconcellos Lins, filho de V enancia Ma
ria  de S ant’Anna, nascido a 26 de ju lh o  de 1880. 
em Maceió, Estado de Alagoas, comércio, casado, 
com dom icílio eleitoral no d is trito  m unicipal de 
San tana. (Qualificação requerida.)

G ilberto Rosemback, filho de N icarcio Rosemback e 
de Ignacia Rosemback, nascido a 21 de ju lh o  de 
1906, em Santa Fé, E stado dc Minas G erais, mé
dico, casado, com dom icílio eleitoral no d is trilo  
m unicipal de Rio Compricki. (Q ualificação reque
rida) .

W aldem ar Eugênio da Silva, fãilho de Alica E uge
nia da Silva, nascido a 2 de fevere iro  de 1895, no 
D istrito  F ederal, com ércio, casado, com donai-
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cílio e le ito ra l no d is tr ito  m un ic ipa l de S antana.; 
(Q ualificação re q u e r id a ) .

7 .4 7 4 . Nilo de Souza S ard inha, fiiho  de B enedicto A ndré do
Sauza e de Ja n d ira  R ibeiro  Gomes, nascido a 5 
de novem bro de 1902, em Campos, E stado  do Rio 
de Jane iro , com ércio, casado, com dom icílio  e le i
to ra l no d is tr ito  m un ic ipa l de E sp ír ito  SanLo. 
(Q ualificação  req u e rid a ) .

7 .4 7 5 . João  Siiva, f ilho  de João S ilva e de Z u lm ira  Silva,
nascido a 24 de ju n h o  de 1910, em  Cordeiro, 
E stado  do Rio de Jan e iro , dom éstico, so lteiro , com 
dom icílio  e le ito ra l no d is tr ito  m unic ipa l de G am 
boa . (Q ualificação r e q u e r id a ) .

7 .4 7 6 . Jaym e A ntonio F e r re ira ,  f ilbo  de F rancisco  T erm ino
F e r re ira  e de M aria Jesus F e rre ira , nascido a 
2 de ab ril de 1903, no D is tr ito  F edera l, com ércio, 
solteiro, com dom icílio  e le ito ra l no d is trito  m u
n ic ipal de E sp ír ito  S an to . (Q ualificação req u e 
rid a) .

7 .4 7 7 . José Augusto, f ilho  do R osaria  B anhada , nascido a
20 de ab ril de 1911, nò D is tr ito  F edera l, com ér
cio, so lteiro , com  dom icílio  e le ito ra l no d is tr ito  
m unicipal de E sp ír ito  S an to . (Q ualificação re 
querida) .

7 .4 7 8 . A layde A ndrade, filh o  de G eorgina M aria dos Santos
nascido a 5 .de ju n h o  de 1909, em São F idelis, 
E stado  do Rio de Jan e iro , datilógrafô , so lteiro , 
com dom icílio e le ito ra l no d is trito  m unic ipa l de 
E sp ir ito  S an lo . (Q ualificação re q u e r id a ) .

7 .4 7 9 . A ntonio Rocha de O liveira, filho  de F rancisco  Lei
tão de O liveira e de E ste p h an ia  da Rocha Oli
v e ira , nascido a 16 de agosto de 19U6Í no D is tr ito  
F edera l, com ércio, casado, com (lom icílio eleilo 
ra l no d is tr ito  m un ic ipa l de E sp ír ito  Santo* 
(Q ualificação r e q u e r id a ) .

7 .4 8 0 . Manoel M óura da Silva, filho  de Antonio M oura da
Silva e de E liza da Silva, nascido a 4 de ab ril de 
1912, no D is trito  F edera l, com dom icílio  e le ito ra l 
no d is trito  m unicipal de E sp ír ito  S anto . (Qua
lificação re q u e r id a ) .

7 .4 8 1 .F e lo m e n a  de Souza A raú jo  S ara iv a ', filh a  de Aloysio 
de Souza e de V icto ria  de Souza, nascido a 21 de 
de ju n h o  de 1899, no D is trito  F edera l, dom éstica, 
casada, com dom icílio e le ito ra l no d is tr ito  m u
n ic ipal de E sp ír ito  S an to . (Q ualificação req u e
rid a) .

7 .4 8 2 . D urval de Mello V ieira  G uim arães, filho  de F ra n -
k lin  de Mello V ieira  G uim arães e de Joanna de 
Mello G uim arães, nascido a 11 de dezem bro de 
1901, no D is trito  F edera l, com ércio, casado, com 
dom icílio e le ito ra l no d is tr ito  m unicipal de E s
p ír ito  S an to . (Q ualificação re q u e r id a ) .

7 .4 8 3 . Ism ael de A lm eida Santos, filho  de A lvaro de Almei
da Santos e de F lo risbe lla  F ernandes Santos, nas
cido a 9 de ja n e iro  de 1894, no D is tr ito  F edera l, 
com ércio, casado, com dom icílio  e le ito ra l no d is
tr i to  m unicipal de S an ta n a . (Q ualificação req u e
rid a) .

7 .4 8 4 . B enedicto Ignacio Machado, filho  de D ionizio Ignacio
M achado e de M aria Joanna  Machado, nascido a 
10 de o u tu b ro  de 1910, no  D is tr ito  F edera l, fu n 
cionário  público, solteiro , ccgn dom icílio  e le ito ra l 
no d is trito  m unicipal de S an tan a . (Q ualificação 
re q u ir a d a ) .

7 .4 8 5 . A m érico de Souza P ere ira , filho  de B enedicto José
P e re ira  e de Rosalina de Souza P ere ira , nascido 
a 26 de ju lh o  de 1902, no D is tr ito  F edera l, p ro 
fessor m unicipal, so lteiro , com dom icílio  e le ito ra l 
no d is tr ito  m unicipal de E spírito- S anto . (Q uali
ficação re q u e r id a ) .

7 .4 8 6 . José de O liveira B rasil, filho  de Joaquim  B rigido
Sá B rasil e de Isabel Cardoso de O liveira B rasil, 
nascido a 3 de m aio de 1902, em  Ja rag u á , E stado 
de Alagoas, com ércio, so lteiro , com dom iclio 
eleito ra l no d is trito  m unicipal de E sp ír ito  S an to . 
(Q ualificação re q u e r id a ) .

7 .4 8 7 . Manoel L o lta  V ieira , filho  de José L o tta  V ieira  e da
M aria de J e su s / nascido a 26 de se tem bro  de 1904, 
no D istrito  F edera l, funcionário  público, so lte i
ro, com dom icílio e le ito ra l no d is trito  m unic i
pal de S an tan a . (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .4 8 8 . Ja c in th o  N ogueira, fillio  de M athias N ogueira c de
A nna de Jesus, nascido a 8 de dezem bro de 1906, 
no  D is tr ito  Federal, com ércio, casado, com dom i
cílio  e le ito ra l no d is trito  m un ic ipa l de E sp írito  
S an to . (Q ualificação re q u e r id a .)

7 .4 8 9 . Zozino F e r re ira  dos Santos, f ilho  de B ernardo  L i-
borio  F e r re ira  e de M aria da G loria Santos, nas
cido a 26 de dezem bro de 1909, em  Japoíba, Es
tado do Rio de Janeiro , funcionário  público, so l
te iro . com dom icílio  e le ito ra l no d is trito  m un ic i
pal de S an ta n a . (Q ualificação  re q u e rid a .)

7 .4 9 0 . A ry P inheiro , filho  de C hristovão P in h eiro  e de M a- 
' r ia n a  P inheiro , nascido a 5 de m aio de 1998, em

Perdões, E slado  de Minas G erais, com ércio, so l
te iro , com dom icílio e le ito ra l no d is trito  m un ic i
pal de E sp ír ito  S an to . (Q ualificação re q u e 
rid a ) .

7 .4 9 1 . Raul F ig u e ira  de Almeida, nascido a 17 de fevere iro
de 1883, no D is trito  F edera l, com ércio, casado, 
com dom icílio eleito ra l no d is trito  m unicipal de 
E sp ír ito  S an to . (Q ualificação re q u e r id a ) .

7 .4 9 2 . Dom ingos de O liveira Santos, filho  de A ntonio de
O liveiça e de M iquelina da Gosta R103, nascido a 
9 de ab ril de 1903, em  Cataguazes, E stado de Mi
nas G erais, com ércio, so lteiro , com dom icilio 
ele ito ra l no d is tr ito  m un ic ipa l d e  E sp ír ito  San
to . (Q ualificação r e q u e r id a ) .

7 .4 9 3 . S ebastião  Lopes da Silva, f ilho  de José Lopes da
Silva e de G enerosa R icardo da Fonseca, nascido 
a 20 de ja n e iro  de 1997, em Lorena, E stado de 
São Paulo, com ércio, so líeiro , com dom icílio e le i
to ral no d is trito  m unicipal de E sp írito  Santo., 
(Q ualificação re q u e r id a ) .

7 .4 9 4 . Nelson Corrêa,- filho  de A lfredo X avier Corrêa e de
Am elia A ugusta Corrêa, nascido a 13 de ja a e u o  
de 1900, em Porto  Novo do Cunha, E stado de Mi
nas G erais, com ércio, casado, com dom icílio e le i
to ra l no d is tr ito  m unicipal de E sp irito  S an io . 
(Q ualificação re q u e rid a .)

7 .4 9 5 . José Horacio de B arros, filho  de Alvaro da Rocha
B arros e de M arie lta  M edeiros B arros. nascido a 
12 de ju lh o  de 1907, em M iracem a, E stado do Rio 
de Janeiro , com ércio, so lteiro , com dom icílio e le i
to ra l no d is trito  m unicipal do E sp írito  S anto . 
(Q ualificação r e q u e r id a ) .

7 .4 9 6 . Oscar R icardo de A breu, filho  de João Pedro de
A breu e de E lv ira  Cardoso de A breu, nascido a 7 
fevere iro  de 1897, no D istrito  F edera l, com ércio, 
so lteiro , ccm  dom icílio ele ito ra l no d i» lrito  m u
n icipal de S an tan a . (Q ualificação re q u e rid a ) .

7 .4 9 7 . F rancisco  Gomes Ribeiro, filho  de Manoel Gomes
Ribeiro e de Cassiana M aria da Conceição, nascido 
a 24 de agosto de 1900, em São F idelis, Estado 
do Rio do Janeiro , funcionário  público, so lteiro , 
com dom icilio  e le ito ra l no d is trito  m unicipal de 
S an tana. (Q ualificação re q u e r id a ) .

7 .4 9 8 . Sotello da Costa Leite, filho  de João da Costa Lei
te e de M aria Romeu Leite, nascido a 7 de m arço 
de 1909, no D istrito  F edera l, funcionário  públi
co, solteiro , com dom icílio e le ito ra l no d is trito  
m unicipal de S an tan a . (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .4 9 9 . Joao  Alves P ereira , f ilh o  de João Manoel Alves Pe
re ira  e de C arlola Candida, nascido a Í2 de m aio 
de 1903, no D istrito  F edera i, com ércio, casado, 
com dom icílio  e le ito ra l no d is trito  m unicipal de 
E sp írito  S anto . (Q ualifiração re q u e r id a ) .

7 .500 . José Lourenço da Costa, filho  de F rancisco  Corrêa
da O s ta  e de R itta F rancisca da Cosia, nascido a 
8 de ja n e iro  de 1903, em Mar Vermelho, Estado 
A lagoas funcionário  público, casado, com dom i
cílio eleilo ra l no d is trito  m unicipal de Rio Com
prid o . (Qualificação re q u e rid a .)

7 .5 0 1 . Roberto de F a r ia  Barenco. filho dc Dionysio José
B arenco e de M aria F a r ia  Barenco, nascido a 9 
de ju lh o  de 1890, em  P etrópolis, Estado do Rio 
de Janeiro , com ércio, casado, com dom icílio elei
to ra l no d is trito  m unic ipa l de E sp írito  Santo. 
(Q ualificação re q u e rid a .)

7 .502 . Ruy B arbosa dos Santos, filho  de Antonio Lourenço
Barbosa e de C arlinda Coelho Barbosa, nascido a 
28 de ju lho  de 1901, no D istrito  F ederal, com ér
cio, solteiro , com dom icílio eleito ra l no d is tritu  
m unicipal de S an tana . (Qualificação req u e rid a .)
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7.503 João A ntonio R ibeiro, filho de Manoel A ntonio Ri
beiro  e de E lelv ina M aria Soares, nascido a 9 
de ja n e iro  de 1904, em São João do M erití, E s
tado do Rio de Janeiro , com ércio, solteiro , com 
dom icílio eleito ra l no d is trito  m unicipal de Es
p ír ito  S anto . (Qualificação re q u e rid a .)

7 504- A lfredo Antonio de Campos, filho  de João José de 
Campos e de D elíina Mimosa de Campos, nas
cido a 5 de novem bro de 1906. no D istrito  Fe
deral. com ercio, solteiro , com dom icílio eleito ra l 
no d is trito  m unicipal de E sp ír ito  S anto . (Qua
lificação re q u e rid a .)

7 r.nri. Aloysio dos Santos Sá, filho  de João Joaquim  dos 
Santos e de E m ilia Gorçjes dos Santos Sá, nascido 
a 14 de fevere iro  de 1887, em São Salvador, Es
tado da Baía, bancário, casado, com dom icílio 
ele ito ra l no d is trito  m unicipal de Rio Comprido. 
(Q ualificação re q u e rid a .)

7 .506 . Pedro  Paiva, filho  de Jaym e da Costa Paiva e de
Severina Paiva, nascido a 1 de setem bro do 1911, 
no D istrito  Federal, com ércio, solteiro , com do
m icílio  eleitoral no d is trito  m unicipal de E sp í
r ito  S anto . (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .507 . Them istocles D urval de Mello Santiago, filho  de
- T heophilo  de Mello Santiago e de Ju lie ta  Oli

v e ira  de Mello Santiago, nascido a 4 de ju lh o  de 
1906, em Recife, Estado de Pernam buco, com ér
cio, solteiro, com dom icílio eleito ra l no d is trito  
m unicipal de S an tana . (Qualificação re q u e rid a .)

7 .508 . E nof F e rre ira , filho de F e lis  Rodrigues F e rre ira  e
de D agm ar G uim arães F e rre ira , nascido a 4 do 
m aio de 1896, em P a tí do A lferes, E stado do Rio 
de Janeiro , com ércio, solleiro , com dom icílio 
e leito ra l no d is trito  m unicipal de E sp írito  Sanlo. 
(Qualificação re q u e rid a .)

7 .509 . Helio Rodrigues, filho  de José A ntonio Rodrigues e
de M aria B ragueira Rodrigues, nascido a 3 de 
ou tubro  de 1901, no D istrito  Federal, com ércio, 
solteiro , com dom icílio eleito ra l no d is trito  m u
n icipal de S an tana . (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .5 Í0 . José Pinto, fiiho  de Antonio P into e de Rosa Mon
te iro , nascido a 16 de fevereiro  de 1897, em 
Portugal, coméi-cio, solleiro , com dom icílio elei
to ral no d is trito  m unicipal de S an ta n a ." '(Q u a li

ficação re q u e rid a .)
7 .511 . A lberto P into Mendes F ilho, filho  de Alherfo P into

Mendes e de A lm erinda Alice de Sá Mcfides, nas
c id o  a 10 de jan e iro  de 1910, no D istrito  F e
deral, funcionário  público, solteiro , com dom i
cílio eleito ra l no d is trito  m unicipal de Rio Com
p rid o . (Qualificação re q u e rid a .)

7 .512. Saint Clair B arreto , filho  de José Antonio B arre to  e
de G aldina de O liveira B arre to , nascido a 6 de 
dezem bro do 1902, na Capital F ederal, funcioná
rio  público, casado, com domicílio eleitoral no 
d is trito  m unicipal dev S an tana. (Qualjficação re 
q u e r id a .)

7 .513 . A dalberto de Souza, filho  de Pedro de O liveira de
Souza e de L aura  Caetano de Souza, nascido a 6 
de ab ril de 1S06, no D istrito  Federal, comércio, 
casado, com dom icílio eleitoral no d is trito  m u
n ic ipal de E sp írito  S anto . (Q ualificação reque
r id a .)

7 .514 . F rancisco  Antonio Pensabem , filho  de Domingos
Pensabem  e de Santa G raciosa Palem a, nascido 
a 14 de fevereiro  de 1905. no D istrito  Federal, 
com ércio, solteiro , com dom ieílio eleito ra l no 
d is trito  m unicipal de S an tan a . (Qualificação re
q u e rid a .)

7 .515 . Ranulpho T avares F erre ira , 'filh o  de José T avares
F e rre ira  e de Antonia Cabral da Silva, nascido a 
14 de m arço d a  1885, no D istrito  Federal, ope
rário . casado, com dom iéílio eleitoral no d istrito  
m unicipal de S an tana. (Qualificação re q u e rid a .)

7.516. V aleriano Antonio dos Santos, filho de A ntonio F ra n 
cisco dos Santos e de M aria Pestana de Jesus, 
nascido a 10 de ou tubro  de 1892, no E stado de 
Alagoas, comércio, cagado, com dom icílio elei
tora! no d is trito  m unicipal de S an tana . (Quali
ficação req u e rid a .)

7 .517. João André Dias, filho  de L uiz A n d ré -D ias  e de
Maria José da Conceição, nascido a 15 de novem 
bro  de 1905. em Tum bam bú, Estado de P ernam 
buco, operário , solteiro, com dom icílio eleitora!

no d is trito  m unicipal do E sp írito  S anto . Q uali
ficação re q u e rid a .)

7 .518 . F lo ram il Castilho, filho de F io ravan te  Augusto Cas
tilho  e de A rlinda Rosa Castilho, nascido a 9 do
ja n e iro  de 1913, no D istrito  Federal, com ércio, 
solteiro , com dom icílio eleito ra l nu d is trito  m u
nic ipal de E sp írito  Santo. (Q ualificação req u e
r id a .)

7 .519 , Manoel G agüano, filho de Pom peu Gagliano e de
H enriqueta Rei, nascido a 13 de dezem bro do 
1904, no E stado de São Paulo, funcionário  p ú 
blico, casado, com dom icílio eleitoral no d is trito  
m unicipal de S an tana. (Qualificação re q u e rid a .)  

7.52C. F lo riano  Augusto de Souza, filho  de M ariano Au
gusto de Souza e de M aria Rosa de Souza, nascido
a 19 de junho  de 1901, no D istrito  Federal, ne
gociante, casado, com dom icílio eleitoral no dis
tr ito  m unicipal de E sp írito  S anto . (Q ualificação 
re q u e r id a .)

7 .521 . V icente B ilangicri, filho  de Antonio B ilangieri e dc
M aria L ucia L auria , nascido a 9 de novem bro de 
1896, no D istrito  Federal, a lfa iate , casado, com 
dom icilio eleito ra l no d is trito  m unicipal dc San
ta n a . (Qualificação re q u e rid a .)

7 .522 . D urval de A rruda Arguelhe, filho  de Marcos R ibei
ro  e de Claudina de A rruda A rguelhe, nascido a 
46 de ou tubro  de 1901, em Belém, E stado do 
P ará , com ércio, casado, com dom icílio e le ito ra l no 
d is trito  m unicipal de E sp írito  S anto . (Q ualifi
cação re q u e rid a .)

1 .523. F rancisco  de Paula P ere ira , filho  de F rancisco  de
P au la  P ere ira  Nunes e de M ariana P e re ira  Nu
nes, nascido a 11 de ab ril de 1910, no D istrito  
F’ederal, com ércio, solteiro , com dom icílio elei
to ra l no d is trito  m unicipal de E sp írito  S anto . 
(Qualificação re q u e rid a .)

7 .524 . E m ilia  Alves Diniz, filho  de Thom az Alves D iniz e
de Regina Alves Diniz, nascido a 1 de dezem bro 
dc 1900, no D istrito  Federal, comércio, casado, 
com dom icílio ele ito ra l no d is trito  m unicipal de 
G am boa. (Qualificação re q u e rid a .)

7 .525 . Pedro  X avier da S ilva ,filho  de Bello Xavier da Silva
e dc H erm inia M aria da Conceição, nascido a 29 
de ju n h o  de 1892, em São José de Corda G rande 
E stado de Pernam buco, litógrafo. solteiro, com 
dom icílio eleito ra l no d is trito  m unicipal de San
ta n a . (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .526 . Antonio Corrêa, filho de Chrisosfom o de Castro o
de M aria Corrêa, nascido a 29 de fevereiro  de 
Í899, no E slado de São Paulo. funcionário  p ú 
blico, casado, com dom icílio ele ito ra l no d is trito  
m unicipal de S an tana. (Qualificação re q u e rid a .)

7 5?.7. F rancisco  O liveira da Silva T erra , filho de Manoel 
da Silva T erra  c de Maria Nazareth T erra , nas
cido a 3 de dezem bro de 1887, em São Luiz. E s
tado do M aranhão, comércio, solteiro , com dom i
cílio eleitoral no d is trito  m unicipal de G am boa. 
(Qualificação re q u e rid a .)

7 .528 . Manoel Alves, filho  de Joaquim  Alves e de M aria
Rosa de Jesus, nascido a 24 de fevereiro  de 1891, . 
no D istrito  Federal, operário , solteiro, com do
m icílio  eleitoral no d is trito  m unicipal de Santa
n a . (Q ualificarão rem ierid a .)

7 .529 . José M oreira Gomes, filho de F rancisco M oreira
Gomes e de M aria Isabel Gomes, nascido a 19 do 
ju lh o  de Í903, em Petrópolis, F.stado do Rio de 
Janeiro , comércio, casado, com dom icílio eleitoral 
no d is trito  m unicipal de E sp irto  S anto . (Qua
lificarão  req u e rid a .)

7 590. Manoel de Azevedo Silva, filho de José de Azevedo 
Silva e de M aria Guedes da Silva, nascido a 21 
de novem bro de 1890, em João Pessoa, Estado 
da .P a ra íb a  do Norte, coméreiô, casado, com do
m icílio  eleitoral no d istrito  m unicipal de Espí
r ito  Santo. (Q ualificarão req u e rid a .)

7 .531 . João Mario Caldas, filho de Manoel Mario Caldas e
de Claucina de Andrade Caldas, nascido a 15 de 
jun h o  de 1902, no E stado da Baía. m otorista, 
casado, com domicílio eleiloral no d istrito  m u- 
nioipal de S an tana. (Q ualificarão req u e rid a .)

7 .532 . H ipolito do? Santos, filho de Maria Ju lia  de Souza,
nascido a 23 de fevereiro  de 1911. no D istrito  
Federal, comércio, casado, com domicílio 
vai no d is trito  m unieipal de Santana. (Q ualifi
cação req u e rid a .)
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7 .033 . Bencdicto Brandão, fiJlio de Polydoro B randão e de 
G raciana B randão, nascido a 22 de m arço de 
1900, em Macaó, Estado do llio de Janeiro , co
m ércio, solteiro , com dom icílio eL ilo ra l no d is
tr ito  m unicipal de E sp írito  S anto . (Q ualificação 
r e q u e r id a .)

7 .535 . G erm ano José I.age, fillio de José Joaqu im  Lnge e
de F ilom ena Conceição Cruz, nascido a 0 do .ju
nho de 1881, em T rás os Montes, Portugal, com ér
cio, casado, com dom icílio eleito ra l no d is lrilo  
m unicipal de G am boa. (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .5 3 5 . Diogenes B ittencou rt M onteiro, filho de F rancisco  de
Braga M onteiro e de Isabel B itten co u rt M onteiro, 7 
nascido a 11 de ou tubro de 1902. em São Salvador, 
E stado da Bafa, médico, casado, com dom icílio 
eleito ra l no d is trito  m unicipal de S an tana . (Q ua
lificação req u e rid a .)

7 .5 3 6 . Arm ando da Costa Carvalho, filho  de Manoel da Costa
Carvalho e de Joaquina P e re ira  Moraes, nascido a 
3 de setem bro de 1908, no D islrilo  Federal, ope
rá rio . casado, com dom icílio eleilo ra l no d is lr.to  
m unicipal de E sp írito  S anto . (Q ualifcação re q u --  
rd a .)

7 .5 3 7 . Alvaro Fernandes da Silva, fillio de A lexandre A lber
to  Fernandes da Silva e de Alice G uim arães da 
Silva, nascido a 4 de ab ril de 1903. no D islrilo  
F edera l, operário , solteiro , com dom icílio eleiloral 
nn d is trito  m unicipal de E sp ífrito  S anlo . (Qua- 
Ificaeãn re q u e rid a .)

7 .53S . A lvaro Yidal Casqueiro. fillio de Anlonio M arques 
Casqueiro e de F lo ra Conceição Vidal Cusqueô-o, 
nascido a 2 de m aio de 1909. em São Salvador, 
F.slado da Baía. com ércio, solteiro , com dom icílio 
ele ito ra l no d is trito  m unicipal de E sp írito  Santo 
(Qualificação íe q u e r id a .)

7 .539 . Anlonio Onofre, filho  de Dulce M aria dos Sanlo?. m r -  
eido a 12 de ju n h o  de 1900, em Campos, ís ta d c  do 
Tiio de Janeiro , operário , solteiro , com domi. 'li 
«leitoral no d is lrito  m unicipal de S an tana. (Qua
lificação req u e rid a .)

7 .3  50. Nemezio E te h in o  de Macedo, filho rle Roge.io Gomes 
de Macedo e de M aria Gomes rle Macedo, ra?eir:o a
24 de setem bro do 1904, em B ananeira. Estado da 
P ara íb a  do Norte, m otorista, solteiro , com dom icí
lio ele ito ra l no d is trito  m unicipal de E sp írito  San
to . (Qualificação re q u e rid a .)

7 .5 1 1 . Carlos B arbosa T orres, fillio rle Alvaro Barbosa
res e de A ntonia Corrêa T orres, nascido a 9 de 
ju lh o  de 1911. no D istrito  Federal, comércio, ca
sado, com dom icílio eleito ra l no d is trito  m unic i
pal de E sp írito  S anln . (Qualificação requeri 'a )

7 .5 4 2 . José P e re ira  de Azevedo, filho  de João P ere ira  de Aze
vedo e de Maria V ictoria de Azevedo, nascido a
25 de setem bro rle 1906. em S irirí, E stado rle S er
gipe, com ércio, solteiro , com dom icílio eleito ra l no 
d is trito  m unicipal de E sp ir ito  S anto . (Q ualifica
ção re q u e r id a ) .

7 .5 5 3 . Alfredo Antonio de Carvalho Jard im , filho  de I .u ir  
* A ntonio de Carvalho e de Constancia Luiz rle C..r-

vafho- nascido a 19 de ou lubro  de 1869. em A r
rozal do P ira í, E stado do Rio dc Janeiro , funcio
nário  público, casado, com dom icilio eleitoral no 
d is trito  m unicipal de S an lan a . (Q ualificação re 
q u e r id a .)

7 .544 . José F ernandes Pinfo, filho  de Manoel H erm ilho
F ernandes P in to  e de Arma Adelia de Meilo, nas
cido a 25 de ju lho  de 1905, em Palm ares. Eslado 
de Perngm buco. com ércio, solteiro, com dom icílio 
eleitoral no d istrito  m unicipal do E sp ír ito  S anto . 
(Qualificação re q u e rid a .)

7 .545 . Salvador Sida. filho  rle Domingos da Sida e de Maria
Jorge, nascido a 30 de m aio  de 1891, no D istrito  
F ederal, operário , casado, com dom icilio eleiloral 
no d is trito  m unicipal de E sp írito  S anto . (Q ualifi
cação re q u e rid a .)

7 .546 . Francisco B ilangieri. filho de Antonio B ilangieri e rle
M aria Luiza L auria , nascido a 7 rle ju lho  de 1890, 
no D istrito  Federal, a lfa iate , casario, com dom icí
lio eleito ra l no d is trito  m unicipal de S an tana. 
(Q ualificação re q u e rid a .)

7 .557. Anlonio Pelegrino, filho de Santo P e leg rinoe  1 e I  ibz?.
F iuza, nascido a 8 rle novem bro rle 1902, no Dis
tr ito  F ederal, operário , casado, com dom icílio elei

lo ral no d is trito  m unicipal de E sp írito  S an to . 
(Q ualificação re q u e rid a .)

7 .548 . João G ualberto , filho  de P aula M aria da Conceição,
nascido a 12 de ju lh o  de 1901, em S antana, E sta 
do do Minas G erais, operário , solteiro, com dom icí
lio eleito ra l no d is trito  m unicipal de S an lana. 
(Qualificação req u e rid a .)

7 .5 4 9 . W aldem ar F e r re ira  de Souza, filho de Joanna da 
Cruz, nascido a 17 de fevere iro  de 1902. no D is- 
tr ilo  Federal, com ércio, solteiro , com dom icílio 
ele ilo ra l no d is trito  m unicipal de S an tan a . {Q.m - 
lificação req u e rid a .)

550. T iberio  Sahariz Trigo, filho  de Nicoláo S abatiz o de 
Anna T rigo  Sabariz. nascido a 9 de fevereiro  de 
1898, no D istrito  Federal, comércio, casado cem  
dom icílio eleitoral no d is trito  m unicipal de E sp i
rito  S anto . (Qualificação re q u e rid a .)

7 .5 5 1 . Bento Souza T eixeira , filho  de Antonio de Souza e
de A m alia P ere ira  Benicio, nascido a 21 de março 
de 1899, em Coqueiro, Estado do Rio de Janemo, 
com ércio, viuvo, com dom icílio ele ito ra l no d e 
tr ito  m unicipal de E sp írito  S anto . (Qualificação 
req u e rid a .)

7 .5 5 2 . Z u lm ira  T eixeira , filha de José Luiz T eixeira  e de
MarieLta de Souza T eixeira , nascida a 8 de feve
re iro  de 1907, na Capital F ederal, p rofessora n u- 
n icipal, so lteira, com dom icílio eletio ra l no d is
tr ito  m unicipal de Rio C om prido. (Qualificação 
req u e rid a .)

7.553.* Dtirvai de O liveira e Silva, filho  de João H enrique de
O liveira e S ilva e de F rancisca  Calazans dos Uris 
e Silva, nascido a 5 de ja n e iro  de 1881, em M..gé, 
Eslado do Rio de Janeiro , com ércio, casado., o in 
dom icílio eleilo ra l no d is trito  m unicipal dc r>au* 
tan a . (Q ualificação req u e rid a -)

7 .554 . José Luiz da Rocha Filho, filho d? José Luiz da Ro
cha e de Levina da Cosia, nascido .. 10 do uu liòvo  
de 1910. no D islrito  F edera l, operário , solte ' o, 
rom  dom icílio eleiloral no d is lrilo  m unicipal ie 
E sp irito  S anlo . (Qualificação req u e rid a .)

7 .5 3 5 . Mario Ignacio Roberto, fillio de Alfredo ígnacio Ro
berto  e de Carolina Lourenço da Fonseca. na?c do 
a 5 de m arço de 1902. em Petrópolis, Eslado do 
Rio de Janeiro , funcionário  público, solteiro , rein  
dom icílio eleito ra l no d is trito  m unicipal de E s
p írito  Santo. (Qualificação req u e rid a .)

Nos tèrm os do a r t .  5o. § 12. do decrelo n . 25.179. de 19 
de abril do coçrente ano. os lilu lo s serão  entregues, na fo mu 
estabelecida no a r t .  46 do Regimento G eral do? Juízos, Se
c re ta ria s  e Cartórios F.leiloraÍ3. aos próprios eleitores, ou 
a quem  re s ti tu ir  o recibo de que tra ía  o a r t .  15, § 4°, com 
a assin a tu ra  do eleitor, no verso .

Rio de Janeiro , 7 de m aio de 1934. —  Eu, Ivnne Evn- 
ris to  de Ò liveirn. pelo escrivão, subscrevo e as .in o . — 
Ivcinc E varisto  de O liveira. —

QUARTA ZOXA ELEITORAL

De ordem  do D r. ju iz  eleitoral da Q uarta Zona, da 2* 
C ircunscrição do D istrito  Federal, faço público, para conhe
cim ento dos interessados, que foram  m andados expedir pelo 
D r. ju iz  os títu lo s  e le ito ra is  dos seguintes cidadão.*:

7 .556 . Luiz G ravino. filho de Raphael G rnvino e de B<'r-
nard in a  Palm eira, nascido a 17 de abril de 1910, 
no D islrilo  Federal, operário , solteiro, com dom i
cílio eleitoral no d is trilo  m unicipal de S an tana. 
(Q ualificação ‘requerida .)

7 .557 . D urvalino  Cairos, filho de Manoel Caires o de Hon-
riq u e ta  M agalhães Caires, nascido a 8 de setem bro 
de 1904, no D istrilo  F ederal, protétien. solteiro, 
com dom icílio eleitoral no d is trito  m unicipal de 
S an tana . (Qualificação requerida .)

7.",3,8. Arnaldo Manoel Barbosa, filho de Arnaldo M auricio 
Barbosa e de Maria E stephan ia  Souza Barbosa, 
nascido a 30 de agosto de 1888. no D islrito  Fe
deral. comércio, casado, com dom icilio eleiloral no 
d is trilo  m unicipal de E sp irito  Sanlo. (Q ualifica
ção requerida.)

7.559 Domingo? da Cosia C erqueim , filho  de Jacin tbo  dú 
Costa Leite e de Amalia C erqueira Cosia, nascida 
a 2 de novem bro cie 1997, no D islrito  Federal, co-
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m ércio. casado, com dom icílio eleilo ra l no d is trilo  
m unic ipa l de E sp írito  S anto . (Q ualificação re 
querida.)

7 .500 . H enrique Jo rge  C arvalho da Silva, filho de Joaquim
V irgílio  de Souza e de M aria Carolina Carvalho 
de Souza, nascido a 9 dc m arço de 1913, em P e tró 
polis, Estado do Rio de Janeiro , estudante, solteiro , 
com dom icílio eleito ra l no d is trito  m unicipal de 
E sp írito  Santo. (Q ualificação requerida.)

7 .501 . M arlinho Mendes, filho  de A ry I .au ren tino  Mendes
e de F rancisca Rosa de Paiva, nascido a 27 de no
vem bro de 1908, no D istrito  Federal, com ércio, 
solteiro , com dom icílio el d toral no d is trito  m un i
cipal de S an tana. (Qualificação requerida .)

7 .502 . José Alves da Costa, filho  de Manoel Alves da Costa
e de Ju lia  Alves dos Santos, nascido a 8 de agosto 
de 1903, em A racaju, E stado de Sergipe, alfa iate , 
casado, com dom icílio eleitoral no d is trito  m un i
cipal de S an tana. (Qualificação requerida .)

7.5G3. E m ilia  Sehildknecht, filho de Em ílio S ch ilik n rc h t 
e de M argarida Sehildknecht, nascido a 4 de se
tem bro de 1899. no D istrito  F ederal, com ércio, 
casado, com dom icílio eleitoral no d is trito  m uni
cipal de S an tana. (Q ualificação requerida .)

7 .504 . Roberto P into Braga, filho de A urora de A raújo S il
va, nascido a t í  tle ab ril de 1909, no D istrito  Fe
deral, com ércio, solleiro . com dom icílio eleilo ra l 
no d is trito  m unicipal de E sp írito  Santo. (Quali
ficação requerida.)

7 .505 . Jo rge P ereira  Nelto, filho de Jorge P ere ira  Ju n io r  e
de H enriqtieia Manoel P ereira , nascido a 20 de ju 
lho de 1901. no D istrito  F ederal, m otorista, sol
teiro . rnm  dom icílio eleitoral no d is trilo  m unici
pal de S an tan a . (Qualificação requerida .)

7 .500 . José de A lbuquerque Castro, filho de Nu no de Al
buquerque Castro e de M argarida Leite de Castro, 
nascido a 20 de m arço de 1899, no D istrito  F e
deral. com ércio, c isado , com dom icílio eleito ra l 
no d is lrilo  m unicipal de Rio Com prido. (Q uali
ficação requerida .)

7 .507 . Manoel Neves Apostolo, filho de Joaquim  L uras 
Aposlolo e de F rancisca das Neves Apostolo, nas
cido a 17 de junho  do 1905. no D istrito  Federal, 
a lfa ia te , casado, com dom icílio eleiloral no clis— 
Irito  m unicipal <!e S an tana. (Q ualificação reque
rida.)

7 .505. José F erre ira  Izidoro Filho, filho de José F e rre ira
Izidnro e de Maria Luriovina F erre ira , nascido a 
10 de maio de 1ÍT04. no D istrito  Federal, comércio, 
solteiro , com dom icílio eleitoral 110 d is trilo  m un i
cipal fie E sp írito  Santo. (Qualificação requerida .)

7 .509 . Ainaro B andeira Cavalcanti, filho  de H enrique B an
de ira  O liveira, nascido a 5 de fevereiro  de 1900, 
em Vila do P ilar. Estado da P araíba do Norte, 
em pregado público, viuvo, com dom icílio eleitoral 
110 d is trito  m unicipal de Santana. (Q ualificação 
requerida.)

7 .570 . Em ilio  Nieotera. filho de Antonio Mico te ra  e de Ro
saria  Gentil, nascido a 22 de ab ril de 1910, no D is
tr ito  Federal, comércio, solteiro, com domicílio 
ele ito ra l no d is trito  m unicipal de Santana. (Qua
lificação requerida.)

7 .571 . Alceu Alves, filho de Zeferino Alves e de Amelia Al
ves. nascido a 20 de ah ril de 1910, no D istrito  F e
deral. estudante, solteiro, rnm dom icílio eleitora! 
110 d is trito  m unicipal de S an tana. (Qualificação 
requerida .'

7 .572 . J a :r  Rocha Arantes. filho de Joaquim  Alcides A ran-
tes e tle Carolina Rocha Arantes. nascido a 23 de 
abril de 1908. em Petropolis. Estado do Rio de 
Janeiro , com ércio, solteiro, com dom icílio eleilo
ra l no  d is írito  m u rP ip a!  de físp iriio  Santo. Qua- 
i-Benção requerida .)

7 .573 . L o ira la n  Cordeiro Arantes. filho de José de P aula
A rantes Ju n io r  e de A lvarina Cordeiro Arantes, 
nascido a 5 de ou tubro  de 1912, no D istrito  F e
derá!. comércio, solteiro, com dom icílio eleitoral 
no d is trilo  m unicipal de E sp írito  Santo. (Quali
ficação requerida.)

7 .57 5 . Raymundo Nonato dos Santos, filho de D orothéa 
Sfaria do< Santos, nascido a 12 de agosto de 1907. 
em Belém, Estado do Pará. operário , easado. com 
dom icílio leeiloral no d is trito  m unicipal de Es
p ir ito  Santo. (Qualificação requerida.)

7 .573 . Sylvio de Azevedo Macedo, filho de Tancredo Aze
vedo Macedo e de Em ilia de Azevedo Macedo, nas
cido a 10 do jan e iro  de 1890. no D istrilo  F edera l, 
com ércio, solteiro, com dom icílio eleitoral no d is
tr ito  m unicipal de S an tana. (Q ualificação reque
rida.)

7 .570 . A lvaro de Lim a Borborem a, filho  de Octavio do 
L im a Borborem a e de M aria dos Anjos B orbore
m a, nascido a 3 de ju lh o  de 1899, em São Salva
dor, Estado da Baía, com ércio, casado, com dom i
cílio eleitoral no d is trito  m unicipal de S an tana . 
(Q ualificação requerida .)

7 .577. F rancisco  Xavier dos Santos, filho  de F rancisco  Xa
v ier dos Santos e de Maria A rm andina dos Santos, 
nascido a 10 de setem bro de 1900. em Jap ara tu b a , 
Estado de Sergipe, operário , solteiro, com dom i
cílio eleito ra l no d is trito  m unicipal de Santana. 
(Qualificação requerida .)

7 .578. Merodack P im entel, filho  de José Affonso P im entcl
e de Raque! T eixeira  Mendes Pim entel, nascido a 
15 de jun h o  do 1905, em São Luiz, E stado do Ma
ranhão , com ércio, casado, com dom icílio eleitoral 
no d is trilo  m unicipal d e &Santana. (Qualificação 
requerida .)

7 .579 . A rnaldo Rosa de Almeida, filho de Alberto José de
Almeida e de Ju lia  Rosa de Almeida, nascido a 3 
de ab ril dc 1903, cm Timból, Estado da Baía, co
mércio. casado, com dom icílio eleitoral no d is trito  
m unicipal de E sp írito  Santo. Q ualificação re 
querida.)

7.58U. Ulysses de Oliveira, filho dé Manoel José de Oli
veira e de Ambrozina T omts de Oliveira, nascido 
a 23 de jun h o  do 1897, edf Tvanv. Estado de Santa 
Catarina, pin tor, solteiro, com dom icilio eleitoral 
no d is trito  m unicipal de Santana. (Qualificação 
requerida .)

7 .581. F rancisco  M arcelino de Oliveira, filho de Manoel
M artins de O liveira e de T bereza de O liveira 
T rindade, nascido a 7 de abril de 1904. no D istrilo  
Federal, operário , easado, com dom icílio eleitoral 
no d is trito  m unicipal de S an tana. (Qualificação 
requerida.)

7 .582, A rlindo M oreira G uim arães, filho de Jorge G uim a
rães e de A ntonietta de Assis M oreira G uim arães, 
nascido a 13 de novem bro de 1912, no D istrito  F e
deral. operário , solteiro, com dom icílio e le ito ra l 
no d is trito  m unicipal de E sp írito  Santo. (Quali
ficação requerida.)

Domingos Tiziano, filho de José Tiziano e de Ana Bo- 
naparfe Tiziano. nascido a 1 de jane iro  de 1912. no 
D istrito  Federal, destribu idor de jornais, solteiro, 
com dom icílio eleitoral no d is trito  m unicipal de 
Santana. (Q ualificação req u e rid a .)

A ristides Carvalho Oliveira, filho de Manoel José de 
O liveira e de Genoveva Carvalho de Oliveira, nas
cido a 4 de agosto de 1907, no D istrito  Federal, 
funcionário  , solteiro, com dom icílio eleiloral no 
d is trito  m unicipal de E sp írito  Santo. (Q ualifiea- 
;ão req u e rid a .)

Milton P into B ittencourt, filho de Alvaro Quedes B it
tencourt e de Carm ina P into B illencourl. nascido 
a 23 de aposto de 1901, no D istrilo  Federal, fe rro 
v iário . solteiro, com domicílio eleitoral no d istrito  
m unicipal de E sp írito  Santo. (Qualificação reque
rida  .)

Hugo Eleoterio  da Rocha, filho de Joaquim  José da 
Rocha e de V irgínia da Rocha, nascido a 15 de ou
tub ro  de 1908, torneiro, solteiro, com dom icílio 
eleitoral no d istrito  Vnunicipal de Santana. (Qua
lificação req u e rid a .)

E m ilio V ieira  Nunes, filho de Luiz V ieira Nunes e de 
Felicidade Aguirre, nascido a 18 de maio de 1885, 
no D istrito  Federal, em pregado público, solteiro, 
eom domicíilo eleitoral no d istrito  m unicipal de 
E sp írito  Sanlo. (Qualificação req u e rid a .)

Arlindo Joaquim  Fernandes, filho de Augusto Joaquim  
Fernandes e de Clementina M aria Fernandes, nas
cido a 12 de maio de 1898, no D istrito  Federal, co
mércio, casado, com domicílio eleitoral no d istrito  
m unicipal de Santana. (Qualificação req u e rid a .)  

W aldem iro Alexandre do Sampaio, filho de José Ale
xandre e de Romana M inervina de Castro, nasci
do a 11 de dezembro de 1897. no D istrito  Federal, 
em pregado público, solteiro, com domieilio c le i-
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(oral no d is trito  m unicipal de S an lan a . (Q ualifi
cação re q u e rid a .)

7 .590 . M ario dos Santos, filho  de Antonio dos Santos e de
Rosita dos Santos, nascido a 17 de nbn l de 1907, 
no D istrito  Federal, com ércio, solteiro , com dom i
cílio ele ito ra l nu d is trito  m unicipal de S an tan a . 
(Q ualificação re q u e r id a .)

7 .5 9 1 . João D orsina dos Santos, filho de Antonio Alzira dos
Santos e de P hilom ena Rosa dos Santos, nascido a 
14 de abril de 1885, em P aranaguá, E stado de P a
raná, m arm oris ta , casado, com dom icílio eleilo ra l 
no D istrito  m unicipal de S an tan a . (Q ualificação 
re q u e rid a .)

7 .392 . Manoel Ramos, filho  de L aureano  Ramos e de Je ro -  
nym a Gonçalves, nascido a 9 do ou tubro  de 1907, 
no d is trito  F ederal, com ércio, solteiro , com dom i
cílio eleito ra l no d is tr ito  m unicipal de E sp írito  
S an to . (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .5 9 3 . Manoel M arinho M oreira, filh o  de Raym undo M orei
ra  e de M aria F lam in ia  M oreira, nascido a 8 de 
fevere iro  de 1912, em São Gonçalo do Rio P reto , 
E stado de Minas G erais, m otorista, solteiro , com 
dom icílio eleitoral 110 d is trito  m unicipal de E s
p ír ito  Santos (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .594 . Dam a Camillo dos Santos, filha de João Camillo dos
Santos e de Anna Cam illa dos Santos, nascida a 
29 de agosto de 1907, em Sacram ento, Estado do 
Alagoas, dom estica, casada, com dom icílio eleito 
ra! no  d is triio  m unic ipa l de G am boa. (Q ualifi
cação re q u e rid a .)

7 .593 . E uphrosino  H ereulano de Mello, filho de Manoel H er- 
culano P orto  e de M aria H ereulano Porto, nascido 
a 27 de junlrt* de 1903, em Cam pina G rande, E s
tado de P araíba  do Norte, com ércio, casado, com 
dom icílio eleiloral no d is tr ito  m unicipal de San
ta n a . (Q ualificação req u e rid a .)

7 .5 9 0 . Nelson P in to  Ribeiro, filho  dc Jovencio P in to  R ibei- 
ro  e de M arianna Santos Ribeiro, nascido a 13 
de m aio de 19Í0, no D is trito  Rederal, com ércio, 
solteiro , com dom icílio eleito ra l no d is trito  m uni
cipal de E sp írito  S anto . (Q ualificação requerida .)

7 .5 9 7 . Isid ro  S iqueira, filho  de F elic iano  S iqueira  e de Leo-
d ina S iqueira, nascido a 4 de maio de 1900, no E s
tado do Rio de Janeiro , m otorista , casado, com do
m icílio  eleito ra l no d is trito  m unicipal de E sp írito  
S anto . (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .5 9 8 . João Antonio da S ilveira, filho  de Josephina M aria da
S ilveira , nascido a 12 de .junho de 1890. em Ni
terói, E stado do Rio de Janeiro , operário , solteiro, 
com dom icílio ele ito ra l no d is triio  m unicipal de 
S an tan a . (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .5 9 9 . Octavio B evilaqua, filho  de F rancisco  Alfredo Be
viláqua e de S enhorinha de Mello Bevilaqua. nas
cido a 17 de m aio de 1887, no D istrito  F ederal, 
professor, desquitado, com dom icílio eleitoral no 
d is triio  m unicipal de E sp írito  S anto . (Q ualifica
ção “ex-o fficio” .)

7.G00. José B itten co u rt da Fonseca, filho  de João B arros da 
Fonseca e de Anna Coelho B ittencou rt da Fonse
ca, nascido a 31 de agosto de 1893, no D istrito  F e
deral. com ércio, solteiro , com dom icílio eleilo ra l 
no d is trito  m unicipal do E sp írito  S anto . (Q uali
ficação re q u e rid a .)

7 .0 0 1 . A rnaldo da Silva P rates, filho  de Manoel Clem ente
P in to  e de F ilism ina Canrlida da Silva, nascido a 
22 de agosto de 1895, no E stado do Rio G rande do 
Sul, operário , casado, com dom icílio eleito ra l no 
d is trito  m unicipal de G am boa. (Q ualificação re 
q u e r id a . ' •

7 .0 0 2 . Anacleto José do Alto, filho  dc Antonio José do Alto
e de M aria Theodoria do Alto, nascido a 18 de ja -  
nho de 1900, em São José do Rio P relo , E stado do 
Rio de Janeiro , com ércio, casado, com dom icílio 
eleito ra l no d is trito  m unicipal de S an tana. (Qua
lificação re q u e rid a .)

7 .6 0 3 . Caio Alves dos Santos, f ilho  de A ristides Alves dos
Santos e de Laudelina Nobrega dos Santos, nascido 
a 25 de agosto de 1908, cm N iterói, Estado do Rio 
de Janeiro , m arítim o, casado, com dom icílio e lei
to ra l no d is trito  m unicipal de G am boa. (Quali
ficação re q u e rid a .)

7 .604 . Mario B aptista Braga, filho  de João B aptista  Braga o
de M aria F au sta  de Souza Braga, nascido a 15 do

m aio  de 19in, no D istrito  Federal, com ércio, sol
te iro , com dom icílio eleito ra l no d is trito  m unici
pal de S an tana . (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .6 0 5 . Manoel de Souza Moraes, filho  de G entil de Souza
Moraes e de M aria Souza Moraes, nascido a 20 de 
fevere iro  de 1S98, em Santa M aria M adalena, 
E stado  do Rio de Jane iro , com ércio, casado, com 
dom icílio ele ito ra l no d is trito  m unicipal de E sp í
r ito  S an to . (Q ualificação req u e rid a .)

7 .6 0 6 . Manoel Lourenço Alves Jun io r, filho  de Manoel Lou
renço Alves e de E m ilia da Conceição Alves, n as
cido a 1 de ju lh o  de 1902, no D islrito  Federal, ope
rá r io , casado, com dom icílio eleito ra l no d is lrito  
m unicipal de E sp ír ito  S anto . (Q ualificação re 
q u e r id a .)

7 .6 0 7 . Cândido M axim iano da Paixão, filho  de Augusto Ca-
m ara  dos Santos e de M aria do L ivram ento  San
tos, nascido a 3 de ou tubro  de 1885, em Recife, 
E stado de Pernam buco, çom ércio, casado, com do
m icílio  eleito ra l no d is trito  m unicipal de Gam
boa. (Qualificação re q u e rid a .)

7 .6 0 8 . Octavio da Silva Graça, filho  de Pedro I.ndislau  da
Silva G raça e de O lím pia Maioni da Silva G raça, 
nascido a 20 de novem bro de 1906, no D istrito  
F ederal, com ércio, solteiro , com dom icílio e le ito ra l 
no d is lrito  m unicipal de Rio Com prido. (Q uali
ficação re q u e rid a .)

7 .6 0 9 . A rlindo Anlonio P ires, filho  de Rufino Antonio P i
res e de Amelia Leopoldina P ires, nascido a 25 de 
ju n h o  de 1903. em Nova Tguàssú. Estado do Rio 
de Janeiro , com ércio, solteiro, com dom icílio “lei
tora 1 no d is trito  m unicipal de E sp írito  S an lo . 
(Q ualificação re q u e rid a .)

7 .6 1 0 . Agenor V eríssim o, filho de Genoveva Maria da Con
ceição. nascido a 4 de dezem bro de 1901. em São 
João AJaroos. Estado do Rio de Janeiro , operário , 
solteiro, com dom icílio eleitoral no d is triio  m u
n icinal de S an tana. (O ualificacão req u e rid a . 1

7 .0 1 1 . Jaym e Luiz Fernandes, filho  de Antonio Luiz F er
nandes e de Ceciliana R ric ida Fernandes, nascido 
a 7 de dezem bro de 1901. no D istrito  Federal, 
operário , casado, com dom icílio eleitora! no dis
tr ito  m unicipal de S an tana . (Qualificação reque
rida .)

7.G12. João de Almeida Bnm fim , filbo dc Francisco Jc.?é 
do Romfim e de M aria de Almeida Romfim. nas
cido a 18 de novem bro de 1909. em Santana de 
ípanem a. E stado de Alagoas, operário , solteiro, 
rom dom icílio eleitoral no d is lrito  m unicipal de 
E sp írito  S anto . (Q ualificação ren u e rid a .)

7 .6 )3 .  José Cândido Filho, filho  de José Cândido de Oli
veira  e de Amalia de Paiva Oliveira, nascido a
30 de ja n e iro  de 1912, no D istrito  Federal, co
m ércio. solteiro , com dom icílio d e ito ra ! no d is
tr ito  m unicipal de E sp írito  S anto . (Qualificação 
re q u e rid a .)

7 .6 1 5 . A vre- Gomes Keler. filho de E rnesto  José K eler e
E lv ira  L im a Xavier Keler. nascido a 29 de m aio
de 1907. em Baldiador. Estado do Rio de Janeiro , 
m otorista, solteiro, com dom icílio eleilo ra l no 
d is trito  m unicipal de E sp irito  S anto . (QuaMfi- 
Vaçno req u e rid a .)

7 .6 1 5 . M eyer Sirssmann. fiiho de Rita Sussm ann, nascido
a 28 dc abril de 1906, em F rança (naturalizado), 
em presado  m unicipal, solteiro , com domicilio 
ebufo -rl no d istrito  m unicipal dc E sp írito  Sanlo 
(Q ualificarão  re q u e rid a .)

7 .6 1 6 . Domingos dos Santos .filho de Eraneiseo Nunes dos
Sanlo? e de O rm inda dos Sanlos. nascido a 4 de 
agoslo de 190S. nn D istriio  Federal, gráfico, a .l- 
te iro . com domicilio eleitoral no d is lrito  in u n i-  
cinal dc E sp írito  S anto . (Qualificação reque
r id a .)

7 .6 1 7 . Antonio Dias da Silva, filho  dc Luiz Dias da Silva
e (Io Maria da Concoicão. nascido a 28 de setem 
bro de 1395. no D istrito  Federal, funcionário  nrt- 
bliro. solteiro , com dom icílio cteitorval no d istrito  
m unicipal de S an tana . (Qualificação ren u e rid a .)

7 .618 . Traneisco Alves. filho de José Alves d.i Motta e do
Maria S ilveira de .Tesus, nascido a 31 de m arço 
de 1899. em São Simão. E stado da Bala, operá
rio. rasado, rom  dom icílio eleitoral no d is lrito  
m unicipal de S an tana . (Qualificação req u e
r id a .)
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7 .0 1 9 . A iuisío  Peixoto da Silva, filho  de Ccsar F raneis-o  
da Silva e de Vveta Peixoto da Silva, nascido a 
8 de ja n e iro  de 1908, em Campes, Estado do llio  
de Jane iro , com ércio, casado, com dom icílio elei
to ra l no d is trito  m unicipal de E sp irito  S an to . 
(Q ualificação re q u e rid a .)

7.G20. E lp id io  F igueiredo , filho  de Cassiano F igueiredo  e 
<ie B enedicta F igueiredo , nascido a 20 de se tem 
b ro  de 1907, no D istrilo  Federai, operário , sol
te iro , com dom icílio eieito ra i no d is lrito  m u n i
cipal de S an tan a . (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .621 . H ildebrando de B arros Vasconcellos, filho  de Amé
rico  de B arros Vasconcellos e de T hereza S iquei
r a  de B arros Vasconcellos, nascido a 4 de feve
re iro  de 1907. no D istrito  F ederai, com ércio, ca
sado, com dom icílio eleitoral no d is trilo  m u n i
cipal de E sp írito  S anto . (Qualificação re q u e 
r id a .)

7 .6 2 2 . P edro  A urélio de B ritto , filho  de A urélio  P e re ira
ce  B ritto  e de .Maria Ca.tharina F re ire , nascido a 
29 de ju n h o  de 1892, no Estado do Rio G rande 
do Norte, em pregado público, solteiro , com do
m icílio  eleito ra l no d is trito  m unicipal de E sp i
r ito  S anto . (Q ualificação re q u e rid a .)

7 .623 . Moacyr Sperle, filho  de João Jcsá Sperle e de Ju -
íie ta  de Castro Sperle, nascido a 5 de novem bro 
de 1909, no D is lrito  F ederal, com ércio, solteiro , 
com dom icílio eleito ra l no d is lrito  m unicipal de 
E sp ír ito  S anto . (Q ualificação re q u e rid a .)

7.fu>.í. João F rancisco  Xavier, filho  de José F rancisco  Xa
v ie r  e de M aria da Conceição Xavier, nascido a 
21 de ju n h o  de 1902, era Cantagalo, E stado do 
Rio de Janeiro , m oto rista , casado, com dom icílio 
e le ito ra l no d is trito  m unicipal de E sp írito  Santo. 
(Qualificação re q u e rid a .)

7 .6 2 5 . E ia s  B ija r  G uerre iro , filho  de José B ija r  G u erre iro
e de Cicilia C ordeiro G uerre iro , nascido a 12 de 
ab ril de 1905, no D is lrito  Federal, operário , sol
te iro , com dom icílio e le ito ra l no d is trito  m un ic i
pal de S an lan a . (Q ualificação re q u e r id a ) .

7 .626 . Manoel Angelo B ilotta, f ilho  de F rancisco  Antonio
B ilo lta  e de E liza Capeili B ilo tta , nascido a 22 
de se tem bro de 1893, no D istrito  Federal es tené- 
grafo , solteiro , com dom icílio e lé ito ra l no d is
tr i to  m unicipal de E sp írito  S anto . (Q ualificação 
re q u e r id a ) .

7 .6 2 7 . João dos Santos, filho  de João dos Santos Lisboa a
de D alila de A raú jo  P ere ira , nascido a 20 de de

zem bro de 1903, no D istrito  Federal, com ércio, 
soileiro , com dom icílio ele ilo ra l no d is trito  m u n i
cipal Je  S antar.a. (Qualificaçao re q u e r id a ) .

7 .6 2 8 . Carlos Nunes filho  de A nacleto Nunes e de G u io -
m ar de F a r ia  F re ire , nascido a 4 de novem bro da 
1910, em Leopoldina, E stado de Minas G erais, 
iperário , solteiro , com dom icílio e le ilo ra l no d is

tr ito  m unicipal de S an tan a . (Q ualificação req u e
r id a .)

7 .629 . Rom ualdo Alves, filho  de Sergio Monano Alves e da
H eracleta  Alves, nascido em São João  de Itabo raí, 
E stado do Rio de Janeiro , operário , casado, com 
dom icílio ele ilo ra l no d is trito  m unicipal de San
ta n a . (Q ualificação re q u e r id a ) .

7 .630 . Affon.so E stevão de Souza, filbo  de Manoel Luiz da
Souza e de B enedicta da Conceição de Souza, nas
cido a 2 de agosto de 1905, em P ara ti, E stado  do 
Rio de Janeiro , com ércio, solteiro , com dom icílio 
ele ito ra l no d is trilo  m unicipal de E sp írito  S an to .: 
(Qualificação re q u e rid a .)

7 .631 . W aid ir M artins da S ilveira , filho  de E rneslo  F ra n 
cisco da S ilveira e de Anna M onteiro da S ilveira , 
nascido a 22 de m aio de 1911, no D istrilo  F ed era l 
operário , solteiro , com dom icílio  e le ito ra l no d is
tr i to  m unicipal de E sp írito  S anto . (Q ualificação 
r e q u e r id a ) .

7 .632 . José E rde iro  da Gosta, filho  de A ntenor da Costa e
do M aria dos P razeres, nascido a l i d e  ju lh o  de 
1877, em Portugal, com ércio, casado, com dom i
cílio e le ito ra l no d is trito  m unicipal de E sp ír ito  
S anto . (Qualificação re q u e rid a ) .

7.633. Oswaldo Coelho D uarte , filho  de A ugusto Coelho
D u arte  e de Alda Coelho D uarte , nascido a  14 de 

ja n e iro  de 1892, em M angara!iba. Estado do Rio 
de Janeiro , com ércio, casado, com dom icílio elei
to ra l no d is trito  m unicipal de Rio Com prido.- 
(Qualificação requerida ) .

Nos ierm os do a r t .  5o § 12, do decreto n .  24.129. de 19 
do abril do co rren te  ano, os títu los serão entregues, na fo r
m a estabelecida no a r t .  46 do Regim ento G eral dos Juízos, 
S ecre tarias e C artorios E le ito rais, aos próprios e le ito ra is , 
ou a quem  re s t i tu ir  o recibo de que tra ta  o a r t .  15 § 4o, 
com a a ss in a tu ra  do eleitor, no ve ros o i.eR d(8fdáG ec em íp 
com a a ss in a tu ra  do eleitor, no verso . Rio de Janeiro , 18 de 
m aio de 1934. Eu, Ivane E varisto  de O liveira, pelo escrivão, 
subscrevo e assino . ■— Ivane E varisto  de O liveira.
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