AUTORIZAÇÃO PARA BODY PIERCING
Apresentação do estúdio
Paulinho Tattoo é um dos mais tradicionais estúdios de tatuagem de Londrina. Especializado em tatuagens e body
piercings, Paulinho atua na área desde 1986. Comprometido com a qualidade do atendimento, com o estudo e
aprimoramento de técnicas e com a precisão de seus traços, o tatuador explora cores e nuances que transformam
pele em tela, em arte individual e única.
O trabalho altamente profissional é o ponto forte do estúdio, que oferece um ambiente climatizado, higienizado e
regularizado de acordo com às normas da vigilância sanitária. Contudo, tanto o piercing quanto a tatuagem são
procedimentos realizados somente em maiores de 18 anos. Menores precisam estar acompanhados dos
responsáveis legais e apresentar documentação, caso os responsáveis não possam estar presentes é necessário
trazer a autorização autenticada e assinada pelos menos. A autorização somente será válida se houver
apresentação de documentação que comprove a autenticidade das informações.

Termo de autorização Body piercing
Dados responsável
Nome _______________________________________________________________________
Idade_________________ Rg.__________________________
CPF.________________________
Residente e domiciliado a rua.__________________________________________ _________
nº________bairro__________________________________cep_________________________
TEL____________________CEL_________________ E-MAIL____________________________
Dados do menor
Nome___________________________________________________nas.__/__/__
Idade____________rg____________________cpf________________________
Local de sua aplicação.
( ) Umbigo, ( )sobrancelha, ( )nariz, ( )queixo, ( )língua, ( )outros________________________
Jóia adquirida no estúdio ( )sim, ( )não
caso seja não onde_________________________________
Em plena consciência de meus deveres e direitos como responsável autorizo ao menor citado a aplicação de body
piercing no Estúdio Paulinho Tattoo, tendo ciência da forma de aplicação, materiais utilizados, cuidados a serem
tomados e das conseqüências da falta de higiene local.

Assinatura responsável

Assinatura menor
Paulinho Tattoo Studio
R. Espírito Santo, 1059 Londrina – PR
www.paulinhotattoo.com.br

AUTORIZAÇÃO PARA TATUAGEM
Apresentação do estúdio
Paulinho Tattoo é um dos mais tradicionais estúdios de tatuagem de Londrina. Especializado em tatuagens e body
piercings, Paulinho atua na área desde 1986. Comprometido com a qualidade do atendimento, com o estudo e
aprimoramento de técnicas e com a precisão de seus traços, o tatuador explora cores e nuances que transformam
pele em tela, em arte individual e única.
O trabalho altamente profissional é o ponto forte do estúdio, que oferece um ambiente climatizado, higienizado e
regularizado de acordo com às normas da vigilância sanitária. Contudo, tanto o piercing quanto a tatuagem são
procedimentos realizados somente em maiores de 18 anos. Menores precisam estar acompanhados dos
responsáveis legais e apresentar documentação, caso os responsáveis não possam estar presentes é necessário
trazer a autorização autenticada e assinada pelos menos. A autorização somente será válida se houver
apresentação de documentação que comprove a autenticidade das informações.

Termo de autorização Tatuagem
Dados responsável
Nome _______________________________________________________________________
Idade_________________ Rg.__________________________
CPF.________________________
Residente e domiciliado a rua.__________________________________________ _________
nº________bairro__________________________________cep_________________________
TEL____________________CEL_________________ E-MAIL____________________________
Dados do menor
Nome___________________________________________________nas.__/__/__
Idade____________rg____________________cpf________________________

Em plena consciência de meus deveres e direitos como responsável autorizo ao menor a realização de_______
(numero de tatuagens) tatuagem(s) no Estúdio Paulinho Tattoo, tendo ciência dos procedimentos do estúdio,
materiais utilizados e cuidados a serem tomados após a finalização da mesma.

Assinatura responsável

Assinatura menor

Paulinho Tattoo Studio
R. Espírito Santo, 1059 Londrina – PR
www.paulinhotattoo.com.br

