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Maria é um dos nomes mais usados
Assim como liderou 
o ranking do ano 
passado, nome volta 
em 2019, sendo 
utilizado de forma 
composta ou não

Maria Clara nasceu no dia 10 de julho, em Santa Cruz
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Em 2018, os nomes com-
postos fizeram sucesso. 
Representaram 28,3% 

das crianças que receberam 
este tipo de nome, confor-
me levantamento do Centro 
Nacional de Informações do 
Registro Civil. Os nomes que 
lideraram a lista foram Enzo 
Gabriel, com 18.156 registros 
e, Maria Eduarda, com 15.760. 
No total, foram identificados 
348.861 nomes diferentes e 
variação em relação aos no-
mes compostos. Houve 3.027 
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REGISTROS NO CARTÓRIOS

Nos cartórios de registro civil de pessoas naturais 
de Santa Cruz do Sul, Monte Alverne, Vera Cruz e 
Vale do Sol, de janeiro a junho deste ano, foram 1.087 
registros de nascimentos. Confira os números por 
cidade:

Dos 1.238 nascimentos 
ocorridos no HSC, os no-
mes mais comuns são: 
Menina
Maria - 31 bebês
Valentina - 20 bebês
Ana - 19 bebês
Alice - 18 bebês
Menino
Arthur - 34 bebês
Pedro - 25 bebês
Vicente e Bernardo - 14 
bebês cada um.

No Hospital Ana Nery, dos 
35 nascimentos prevalece:
Menina
Laura: 2 bebês
Menino
Arthur: 3 bebês

NO TOPO

| O Hospital Beneficente 
de Monte Alverne teve oito 
nascimentos neste ano:
Nicolas, Igor, Maria Eduar-
da, Suelen, Sabrina, Enzo, 
Gustavo e Martin.

| O Hospital Beneficente 
de Vale do Sol teve cinco 
nascimentos em 2019:
Lavínia, Carlos, Dienefer, 
Maiara e Manuela.

| O HVC teve 12 nascimen-
tos neste ano. Porém, não 
repassou os nomes dos 
bebês, pois o registro do 
recém-nascido é feito pelo 
nome da mãe e não da 
criança.

combinações com o nome 
Maria, por exemplo, e 1.488 
para Enzo. Ainda em relação a 
Maria, foram 14.170 meninas 
registradas com o composto 
Maria Clara.

Embora estes números se-
jam do ano passado, em 2019, 
mais uma vez o nome Maria 
parece vir com tudo, embora a 
tendência aponte outros como 
preferência (veja abaixo). Em 
levantamento realizado pela 
equipe de reportagem entre 
24 e 30 de julho, dos 1.298 
nascimentos ocorridos nos 
hospitais Santa Cruz, Ana 
Nery e Vera Cruz, bem como 
nos hospitais beneficentes de 
Monte Alverne e Vale do Sol, 
32 meninas chamam-se Maria 
(mais detalhes nos quadros). 

A exemplo está a Maria 
Clara Ceolin Sehnem, que 
nasceu no dia 10 de julho, em 
Santa Cruz do Sul. A filha 
de Larissa Patias Ceolin e 

Luís Fernando Sehnem teve 
o nome definido há cerca de 
quatro anos, muito antes da 
bebezinha ser esperada. Se-
gundo Larissa, inclusive foi 
de forma engraçada: após um 
sonho. “Sonhei com o bebê 
que tinha o nome de Maria 
Clara. Era uma criança feliz e 
saudável”, recorda. “Quando 
acordei disse para o meu ma-
rido: ‘quando tivermos filho, 
se for menina já tenho o nome, 
será Maria Clara”, lembra. 

No início, Larissa conta 
que o marido achou ser brin-
candeira. Quando souberam 
da gravidez no ano passado, 
o casal até pensou em outras 
possibilidades de nome, mas 
foi Maria Clara que falou mais 
alto. “É um nome que gosto 
muito, é forte”, diz Larissa. 
“Maria também é o nome da 
avó e da bisavó. Ou seja, já 
têm outras Marias na família”, 
completa.

Ísis, Aurora, Gael e Ícaro 
devem ser alguns dos nomes 
que vão marcar o ano de 2019. 
As indicações foram aponta-

das pela BabyCenter Brasil, 
que analisa anualmente os no-
mes escolhidos pelas famílias 
brasileiras e faz previsões do 

Quais as tendências de nomes para 2019?

Ítalo e Jéssica escolheram nome que fosse significativo

| Enzo Gabriel - 18.156
| Miguel - 17.699
| Arthur - 17.119
| João Miguel - 16.049
| Maria Eduarda - 15.760

| Maria Clara - 14.170
| Heitor - 14.025
| Pedro Henrique - 13.672
| Alice - 12.482
| Ana Clara - 11.059

*Levantamento nacional

10 NOMES MAIS POPULARES EM 2018

que pode vir a se confirmar.
Dos hospitais mencionados, 

apenas no Hospital Santa Cruz 
ocorreram nascimentos de 
bebês com os nomes cogitados 
como tendência. Foram quatro 
Ícaros, três Ísis, três Auroras 
e três Gael. O último Ícaro a 
nascer veio ao mundo no dia 
27 de junho e é filho de Jéssica 
Santos da Rosa e Ítalo Habe-
kost Ferreira. 

O jovem casal, morador de 
Santa Cruz do Sul, conta que 
optou pelo nome por dois mo-
tivos: primeiro, por gostarem 
de história, principalmente 
mitologia, e segundo, pois o 
nome é parecido com o do pai 
do bebê. “Queríamos colocar 
um nome forte e que tivesse 
um significado”, conta o es-
tudante Ítalo. Quando Jéssica 
engravidou, o casal havia pes-
quisado outros nomes, mas de 
fato foi Ícaro que prevaleceu. 

Ícaro, na miotologia grega, 
ficou preso junto com o pai no 
labirinto onde vivia Minotau-
ro e para fugir, seu pai criou 
asas feitas de cera. Acabou 
morrendo por tentar buscar 
voar cada vez mais alto. Pelo 
seu feito, ficou conhecido 
como um herói grego.

Santa Cruz do Sul: 898 
Monte Alverne: 17

Vera Cruz: 121
Vale do Sol: 51


