Certificados .pro
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Última actualização: Janeiro de 2018

escrito em Português

Nome*
Cidade, País

Comentário
Agradeço pelo profissionalismo.
O atendimento foi muito cordial, agil e profissional. Os
documentos que procurei por anos sem sucesso foram
localizados e enviados para minha casa. Agradeço em
especial ao Alberto que cuidou com muito profissionalismo do
meu caso. Já utilizei o serviço outras vezes e sempre fui bem
atendido. Agradeço pelo excelente trabalho.
Muito obrigada pelo atendimento impecável.
Muito obrigado pelos serviços, fiquei meio sem confiança
durante o processo pois não conhecia sua empresa! Mas sua
disposição, atenção e profissionalismo me impressionaram!
Muito obrigado!!
Meus agradecimentos. Obrigado por tudo.

Muito obrigado pela consideração e profissionalismo.
Recebi a correspondência pelos correios.
Acabo de receber os certificados!!!! Agradeço pelo excelente
serviço!!!
Atendimento muito rápido, o documento foi postado antes do
previsto. Recomendo os serviços, excelente trabalho.
Obrigada pela ajuda.
Só tenho a te agradecer pelo excelente atendimento.
Acabo de receber o certificado de nascimento de minha avó,
chegou tudo certinho, muito obrigado pelo atendimento e
competência.
Parabéns pelo excelente trabalho e atendimento.
Muito obrigada por todas as vezes que me atenderam,
sempre com muita eficiência e rapidez.
Recomendo a qualquer pessoa.
Gostaria de agradecer pois o documento chegou aqui em
minhas mãos. Vou indicar para muitas pessoas e far sobre a
seriedade do seu serviço prestado! Estou eternamente grata!
Agradeço pela ajuda e pelo excelente trabalho.
Recebi prontamente a documentação solicitada.
A certidão de meu pai chegou rapidamente. Recomendo à
todos que necessitem de documentos na Espanha.
Seu trabalho foi maravilhoso. Estamos muito agradecidos
pelo seu empenho. É muito gratificante, em especial para o
meu pai de 82 anos ter acesso a essas informações. Meu
profundo reconhecimento e agradecimento.

Os sobrenomes foram omitidos para preservar a privacidade.
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Ricardo R., São
Paulo, Brasil
Eduardo G., Curitiba,
Brasil

20/12/2017

Katia F., Santa
Catarina, Brasil
Vitor N., Porto,
Portugal

20/11/2017

Reinaldo P., Manaus,
Amazonas, Brasil

25/09/2017

Marcio K.,
Hortolandia, São
Paulo, Brasil
Lisângela B., Campo
Grande, MS, Brasil

18/09/2017

Elen A., São Paulo,
Brasil

08/06/2017

Rafael J., Freguesia,
RJ, Brasil
Weviston C.,
Campinas, SP, Brasil

25/05/2017

Patricia D., São
Paulo, Brasil

13/05/2017

Milena A., Vila
Granada, SP, Brasil

10/05/2017

Jonathan S., São
Paulo, Brasil
Renata C., São
Paulo, Brasil
Jose M., Rio de
Janeiro, Brasil
Pamella V., São
Paulo, Brasil

16/03/2017

10/12/2017

27/09/2017

07/07/2017

18/05/2017

24/11/2016
01/11/2016
26/10/2016
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Acabei de receber as Certidões que solicitei dos senhores
através dessa digna empresa. Só tenho que agradecer muito
pelo bom serviço, pois vieram num lapso de tempo bastante
curto. Terei o maior prazer em indicar essa Empresa aos
meus amigos, tanto Advogados como a quem precisar ou me
consultar. Parabéns pela eficiência, eficácia, honestidade e
pelo ótimo serviço prestado.

Fernando S., São
Paulo, Brasil

07/10/2016

Muito obrigado por tudo; principalmente pela sua atenção. Só
tenho que agradecê-los pela eficiência de sua empresa. Se
alguém precisar de alguma coisa aí na Espanha já sei quem
indicar para meus amigos.
Comunico que recebi as certidões. Agradeço pela eficiência
de vocês.
Queria agradecer pelo ótimo serviço prestado, muito ágil e
altamente eficiente. Muito obrigado
Agradecendo a atenção dada ao serviço solicitado, que foi
ótimo.
Venho mais uma vez agradecer pelo serviço prestado pela
Drª Maria José, como sempre muito prestativa, responsável,
comprometida no que faz, só tenho a agradecer

Fernando S., São
Paulo, Brasil

27/09/2016

Luiz M., Ribeirão
Preto, Brasil
Diego G., São Paulo,
Brasil
Amarildo, São Paulo,
Brasil
Suzana L., São Paulo,
Brasil

25/09/2016

Recebi na data de hoje a certidão que solicitei, dentro dos
prazos combinados e estou muito contente com seus
serviços e gostaria de agradecer pela presteza e gentileza
com que me atendeu. Recomendo e indico integralmente
seus serviços, pois o que foi solicitado a V.Sa. me atendeu
plenamente.
Parabéns pelo trabalho, rápido eficiente.

Armando D., Rio de
Janeiro, Brasil

18/07/2016

Silvio S., Rio de
Janeiro, Brasil
Simone M., Rio de
Janeiro, Brasil

30/03/2016

Isabel B., São Paulo,
Brasil

29/03/2016

Antonio V.,
Cosmopolis, SP,
Brasil

01/04/2016

Sandra G., Santos,
Brasil

14/02/2016

Marcio A., Ribeirão
Preto, Brasil
Luiz M., Piraju, SP,
Brasil
Zé G., Rio Pequeno,
SP, Brasil

12/02/2016

Recebi a certidão, conforme o combinado, muito obrigado,
pela eficiência e honestidade, recomendar ei para outras
pessoas.
Agradecemos imensamente por ser tão atenciosa e
confiável. Com certeza te indicarei pelo seu trabalho sério e
pela sua atenção impecável.
Gostaria que meu país tivesse muitas pessoas iguais a vsa.
Fiquei admirado pelo excelente serviço prestado, com tanta
rapidez, qualidade e honestidade. Sou eternamente grato
pela ajuda.
A minha opinião sobre o seu serviço e que não poderia ser
melhor, sou muito grata pelo seu empenho e dedicação.
Parabéns pela educação, rapidez e eficiência!
Obrigado pela rapidez do serviço, pelo profissionalismo e pela
atenção como me atendeu desde o primeiro contato.
Muito obrigado pelo seu trabalho com muito profissionalismo!!

Os sobrenomes foram omitidos para preservar a privacidade.
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26/08/2016
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30/03/2016

15/01/2016
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Certificados .pro
Referências de clientes
Última actualização: Janeiro de 2018

escrito em Português

Nome*
Cidade, País

Comentário

Data

Excelente serviço. A certidão chegou bem antes do prazo
estipulado. Sem o auxilio desse site, não conseguiria emitir o
passaporte da minha mãe, e consequentemente não poderia
tirar os novos documentos dela aqui no Brasil.

Gabriel F., São Paulo,
Brasil

17/11/2015

Muito obrigado pelo serviço e prestatividade!

Marcio C., Santo
André, Brasil
Rosana M., Santana
de Parnaíba - São
Paulo, Brasil

13/10/2015

Expressar tamanha satisfação pelo seu trabalho. Você é
ótima no que faz e garante a quem lhe solicita total suporte.
Muitíssimo obrigada pelo trabalho a mim dispensado.

Márcia E., Niterói, RJ,
Brasil

08/08/2015

Agradeço muito à Sra. María José, que sempre responde
rapidamente a qualquer dúvida. Mas tenha ciência que é
muito importante fornecer dados precisos. Recomendo, pode
contratar sem medo!
Fiquei muito feliz quando recebi os documentos. Obrigado
pela honestidade e agilidade.
Quanta emoção ler esse documento, todos choramos qui em
casa. Nunca imaginamos que saberíamos tantos detalhes do
nosso passado. Muito abrigada!
Agradeço por tudo e pela oportunidade de saber exatamente
onde tudo começou na minha família.
Não imagina o quanto ajudou. Sou muito grato por dedicar o
seu tempo para escrever essas informações muito valiosas.

Rodrigo L., São
Paulo, Brasil

18/06/2015

Rene L., São Paulo,
Brasil
Ana Paula G.,
Sorocaba, São Paulo,
Brasil
Rene L., São Paulo,
Brasil
Rene L., São Paulo,
Brasil

06/06/2015

Quero agradecer e parabenizar a Sra. María José Lorenzo
Zarandona pela eficiência e profissionalismo com seus
clientes. Recebi o documento que solicitei com muita rapidez.

Suzana L., Sao Paulo,
Brasil

30/03/2015

As certidões chegou, já estou com ela em mãos. Queria te
agradecer pelo grande trabalho que você realizou e pela sua
grande confiança.

Jose M., Rio
Brilhante, Mato
Grosso do Sul, Brasil

28/01/2015

A senhora não sabe como nos ajudou. Sem o seu trabalho
não conseguiríamos o documento. Seu trabalho eh de grande
importância para as muitas famílias espanholas que estão
fora da Espanha.
Excelente serviço. Muito obrigada por tudo, pela rapidez e
atenção desde o começo ate o fin. Parabéns por ajudar
tantas pessoas. Recomendarei a outras pessoas.

Patricia D., Rio de
Janeiro, Brasil

22/10/2014

Patricia D., São
Paulo, Brasil

09/10/2014

Agradeço a atenção, rapidez e eficiência do seu trabalho.
Como tinha prazo determinado para apresentar certidão de
nascimento de meu avô no Consulado Espanhol em São
Paulo, utilizei seus serviços que foram nota máxima em todos
os itens. Já havia recebido indicação que seria uma ótima
opção. Recomendo a todos que necessitam dessa empresa,
pois foi muito honesta e eficaz. Estou muito satisfeita com o
trabalho realizado pela empresa através da María.

Os sobrenomes foram omitidos para preservar a privacidade.
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08/09/2015

01/06/2015

25/05/2015
01/05/2015
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Queria agradecer pelo serviço prestado. A certidão de
nascimento de meu avô chegou dentro do prazo. Obrigado!

Marlon V., Salvador
Bahia, Brasil

01/10/2014

Desde o primeiro contato com a María José fui muito bem
atendida e todas as minhas dúvidas foram rapidamente
resolvidas. É uma profissional muito atenciosa, dedicada e
comprometida na satisfação dos seus clientes. Precisei
receber uma certidão de nascimento do meu pai e recebi o
documento em minha residência em aprox. 12 dias. Foi tudo
fácil e perfeito, estou bem feliz com o resultado. Eu
recomendo!!
O serviço e o atendimento é nota 10. Parabéns.

Patricia R., São
Caetano do Sul,
Brasil

19/08/2014

Rosana V., Rio de
Janeiro, Brasil
Henrique P.A., São
Lourenço, MG, Brasil

06/08/2014

Henrique R., Sao
Lourenço, MG, Brasil

15/05/2014

Tânia A., Ribeirão
Preto, Brasil
Luciana A., São
Paulo, Brasil
Francisca Regina S.,
Itaqui, RS, Brasil

30/04/2014

Afonso A., São Paulo,
Brasil
Gisela T., Ipiranga,
São Paulo, Brasil
Eloi L., São Caetano
do Sul, Brasil

01/12/2013

Zelia L., Brasil

16/11/2011

Arturo G., Santo
André, Brasil
Valdemar C., Iaras,
Brasil
Donizete V., São
Paulo, Brasil

05/11/2011

Marco Antonio P.,
São Paulo, Brasil
Lígia L., São Paulo,
Brasil.

28/09/2011

Obrigado mais vez pela agilidade e profissionalismo.

Gostaria de agradecer pela atenção e profissionalismo com
que o serviço foi prestado. Recomendo a todos que
precisarem de documentos na Espanha.
Obrigada por ter resolvido tão rápido, seu serviço é
simplesmente fantástico.
Gostaria de agradecer Maria pela rapidez e eficiência no
envia da certidão literal da minha mãe.
Estou muito satisfeita com o resultado. Contatei os serviços
de Pepa para achar certidão de batismo de minha avó… Em
menos de 15 dias recebi em minha residência o mesmo,
assim que só posso agradecer e recomendá-la aos
interessados.
Eu fiquei muito feliz que tenhas conseguido estes certificados.
Agradeço muito!
Agradeço muito a atenção e ao atendimento que me foi dado.
Foi de grande ajuda.
Sou agradecido a você pela atenção que me foi dada, mesmo
sendo seu trabalho, sempre me dando solicitamente os
retornos aos meus e-mail.
Obrigada, vc é muito competente!
.
Gostaria de agradecer pela rapidez e ótimo serviço prestado.
Os documentos chegaram em poucos dias do seu envio.
Fiquei satisfeito com seus préstimos.
Recebi hoje o certificado Batismo de meu pai. Fiquei
emocionado. É lindo. Muito obrigado por sua ajuda em todo
esse processo.
Recebi os certificados. Foi um trabalho muito bom.
Estou muito satisfeita, pois meus certificados chegaram
rapidamente, e em perfeito estado. Agradeço sua atenção e
seu trabalho irrepreensível.

Os sobrenomes foram omitidos para preservar a privacidade.
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18/06/2014

22/03/2014
26/02/2014

26/10/2013
05/01/2012

28/10/2011
19/10/2011

01/09/2011
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…parabeniza-la pela eficiência, profissionalismo e
honestidades no que se propõe fazer. Quero deixar registrado
a minha opinião sobre os seus trabalhos.
Recebi de maneira exata a certidão de nascimento de meu
avó espanhol. Obrigado por este serviço.

Ronaldo S., São
Paulo, Brasil

28/06/2011

Carlos Eduardo P.,
Rio de Janeiro, Brasil

19/05/2011

Fico agradecida pelo seu atendimento, estou muito feliz.

Juliana Karen L., São
Jose dos Campos,
Brasil.
Deise D., Brasil

11/02/2011

Felipe B., Belo
Horizonte, Brasil

05/11/2010

Estou muito agradecido pelo serviço prestado, entregue no
prazo e com a maior honestidade.
Recebemos nossa encomenda corretamente. Estamos
satisfeitos com o serviço e ficamos gratos.
Gostaria de parabenizá-la pela seriedade e rapidez em seus
serviços, localizou a acta de nascimento de meu abuelo com
agilidades. Imensamente agradecida.
Hoje recebi os certificados, estou muito feliz e agradecida a
você, você ajudou muito a minha família e a mim. Muito
obrigada e que você continue fazendo esse trabalho bonito e
ajudando tanta gente!
Agradeço a atenção dispensada e parabenizo pelo
profissionalismo e rapidez da obtenção dos documentos.
Agradecemos muito seu empenho e atenção conosco.
.

Valdir, G., Jacareí,
Brasil
Márcia C., Interlagos,
Brasil
Marcia B., Guarulhos,
Brasil.

13/08/2010

Eline, Franca, SP,
Brasil.

27/05/2010

Nelson V., São Paulo,
Brasil
Wagner M., Bragança
Paulista, Brasil

23/02/2010

Recebi a certidão de nascimento de meu avô. Lhe agradeço
pela ajuda, para nós é muito importante descobrirmos sobre
nossos antepassados... Mais uma vez quero lhe agradecer,
você nos ajudou muito.

Adriana G., São
Paulo, Brasil

25/10/2009

Quero lhe confidenciar que minha alegria foi imensa ao ter a
certidão do meu avô em minhas mãos. A senhora fez parte
dessa alegria, muito abrigada por proporcionar esse
momento.
Os documentos chegaram hoje! E para agradecer a você por
procurar e pela atenção especial que deu a mim, também
para me desculpar por todo o trabalho que você teve para
achar os documentos. Espero sempre contar com sua ajuda.

Os sobrenomes foram omitidos para preservar a privacidade.
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11/12/2010

05/08/2010
30/06/2010

21/01/2010

