orientações
à família
em luto

Estamos aqui
para ajudar você
Antes de mais nada, gostaríamos de dizer que
nós, do Grupo Primícias, nos solidarizamos com
este difícil momento que é a perda de alguém.
Procuramos levantar neste material, as principais
orientações para os procedimentos referentes
ao momento da despedida, como o serviço de
velório e funeral, trâmites legais, documentação
exigida, sepultamento ou cremação.

2

A importância da
cerimônia de despedida
A cerimônia de despedida é o momento no
qual todos têm a chance de prestar uma última
homenagem ao seu ente querido. E durante a
realização da cerimônia, família e amigos podem
se amparar mutuamente, compartilhando
histórias das pessoas que se foram, fortalecendo
aquelas que ficaram.
A escolha pelo ritual mais adequado para
cada família é uma decisão particular. Nesse
momento, é importante levar em conta o desejo
de quem partiu, suas orientações religiosas e o
que for mais acolhedor para os familiares. Nós,
do Grupo Primícias, estamos preparados para
ajudar na decisão que for mais adequada.
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1. Contrate um serviço funerário completo
Assim você terá todos os serviços incluídos
como:
• Remoção
• Higienização
• Tratamento do corpo
• Urna especial
• Ornamentação do corpo com flores
naturais
• Coroa de flores naturais
• A família deverá providenciar a roupa
para o ente querido.
Caso contrário, a empresa poderá
providenciar - consultar valores.

Quem procurar:
Grupo Primícias
(27) 3229-8812 / 99926-1818
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2. Defina o local da cerimônia de despedida
O local para cerimônia de despedida deve
proporcionar o acolhimento necessário para
os familiares e amigos que estarão presentes:
• Equipe especializada em acolhimento e
organização de homenagens póstumas
• Cerimonialista para o momento da
homenagem
• Música personalizada
• Vídeo de homenagem
• Estrutura com conforto para atender
as necessidades da família
• Suíte familiar
• Registro de condolências
• Local climatizado e de fácil acesso
• Segurança 24 horas
• Sala de homenagem preparada para a
realização da cerimônia de acordo com
o desejo da família
• Criação de material informativo sobre o
local do velório
Todos esses cuidados tornam essa etapa
menos difícil. Nós podemos indicar onde
realizar a cerimônia com a dignidade e o
respeito que esse momento pede.

Quem procurar:
Memorial House
(27) 3061-1340
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3. Escolha por sepultamento ou cremação
A. No caso de sepultamento:
• Definir onde será: cemitério particular ou
municipal
• Qual cemitério
• Qual o horário de sepultamento
Orientamos em relação à escolha do
cemitério, fazemos assessoria referente aos
trâmites legais e oferecemos todo o apoio
necessário.
B. No caso de cremação: quando houver
cremação, é importante seguir essas etapas:
• Obter a declaração óbito assinada por 2
médicos.
• Providenciar a escritura pública de
registro de intenção de cremação em vida
registrada em cartório. Caso não haja o
documento, um parente de primeiro grau
ou cônjuge deverá ir ao cartório para fazer
o registro.
• Registrar a certidão de óbito em cartório.
• Aguardar 24 horas de falecimento para a
realização da cremação.
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Atenção para algumas
informações importantes:
• Liberação da certidão de óbito e registro
em cartório: somente um parente de
primeiro grau poderá efetuar a liberação
do corpo nos institutos como o Serviço
de Verificação de Óbito (SVO) ou
Departamento Médico Legal (DML).
Caso a pessoa que faleceu não tenha
parente, a liberação deverá ser feita
mediante alvará judicial. Nesse caso, o
responsável deverá procurar o fórum de
plantão em sua cidade.
Para efetuar o registro da certidão de óbito
em cartório, são necessários os seguintes
documentos da pessoa que faleceu:
• Certidão de nascimento ou casamento
• Identidade, CPF e título de eleitor
• Número do benefício da aposentadoria se houver
• Nome dos filhos e idade - se houver
• Nome do cemitério e horário de
sepultamento/cremação
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Principais cartórios
para registro de óbito
Fizemos a seleção dos principais cartórios onde poderá ser emitida a
certidão de óbito. Mas é possível fazer o registro no município onde
ocorreu o óbito ou próximo da residência do ente querido.

VITÓRIA
Cartório Sarlo
(27) 2124-9500
Sábado, domingo e
feriados:12h às 18h
Cartório Goiabeiras
(27) 99891-4171 /
3019-0049
Sábado, domingo
e feriados:12h às 18h
Cartório São Pedro
Aberto para
atendimento
a óbito das 8h às 14h
CARIACICA
Cartório Campo
Grande
(27) 3441-2046
(27) 99667-2046
Sábado domingo
e feriados: 08h às 14h
Cartório Itacibá
(27) 98875-0415
Atendimento ao público:
12h às 16h
Atendimento telefônico:
16h às 18h

VILA VELHA
Cartório Dyonizio Ruy
(27) 99928-0714 /
3289-2373
Sábado, domingo
e feriado: 8h às 14h

SERRA
Cartório Serra Sede
(27) 99904-7193 /
99751-6937
Sábado domingo
e feriados:12h às 18h

Cartório Barra do Jucu
(27) 99296-2262
Sábado, domingo
e feriado:12h às 18h

Cartório de Laranjeiras
(27) 98157-1425 /
3180-0760
Sábado domingo
e feriados: 8h às 14h

Cartório do IBES
(27) 99292 4316 /
99293 9817
Sábado, domingo
e feriado: 8h às 14h
Cartório de Cobilândia
(27) 99525-8469
Sábado, domingo
e feriado: 8h às 14h
Cartório Paul
(27) 98899-1800
Sábado, domingo
e feriado: 6h às 12h

Cartório Jacaraípe
(27) 98111-1384
Sábado domingo
e feriados: 8h às 11h
e 13h às 16h
VIANA
Cartório de Viana
(27) 99224-0445
Sábado domingo
e feriados: 8h às 14h
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GRUPO PRIMÍCIAS

27 3229-8812 / 99869-7731

