Brasília, 1º de abril de 2019.
Nota de Esclarecimento
Prezados pais, mães ou responsáveis,
A segurança dos nossos alunos é fator primordial para o desenvolvimento de todas as atividades. Nesse sentido, o
Colégio Sagrado Coração de Maria esclarece que a matéria divulgada no portal Metrópoles na última sexta-feira, dia
29 de março, acerca de um suspeito armado “em frente” ao Colégio, contém informações inverídicas.
De fato, houve um alerta à escola sobre pessoas suspeitas nas proximidades, porém essa informação partiu de uma
denúncia transmitida pela rádio Transamérica na manhã do mesmo dia. O Sr. Giovanni, nosso porteiro da Educação
Infantil, recebeu uma mensagem com esse relato e a repassou ao setor administrativo responsável, com o intuito de
resguardar nossos acessos.
Mesmo sem confirmação da veracidade e/ou mais informações sobre o caso, o Colégio reforçou a segurança dos
alunos e dos colaboradores, tomando medidas preventivas, como manter intensificada a vigilância em todos os
portões de entrada e suspender as atividades na quadra descoberta e em áreas próximas às grades do Colégio. Outra
medida tomada foi relacionada à saída dos alunos do período matutino e à chegada do vespertino, as quais foram
organizadas, controladas e centralizadas no drive da entrada principal.
Diante das informações desencontradas que surgiram durante toda a manhã e sem confirmação de qualquer espécie,
a Polícia Militar do Distrito Federal foi acionada para que averiguasse a situação. Entre 12h e 13h, um helicóptero da
PM sobrevoou a região. Desse modo, o CSCM não foi omisso aos fatos e agiu de forma a proteger as crianças e os
adolescentes que aqui estudam. Porém, sem atestar a autenticidade das informações, o Colégio optou por não causar
alarme às famílias.
Destacamos que o portal Metrópoles usou especulações e informações não oficiais do Colégio para publicar a notícia.
O Colégio Sagrado Coração de Maria ressalta, ainda, que tem buscado maneiras de capacitar seus colaboradores por
meio de cursos e formações para melhorar a segurança dos alunos e da instituição como um todo. À medida que
surgem denúncias/relatos ou acontecimentos que possam colocar em risco a segurança e o bem-estar do Colégio,
buscamos mecanismos para atestar sua veracidade, o que não impede que sejamos cada vez mais zelosos.
Contamos com sua compreensão e salientamos que o Colégio tomou, no momento, as medidas que julgou
necessárias, a fim de resguardar alunos, professores e colaboradores.

Atenciosamente,

