Comunicado Nr 41 - CORPO DE ALUNOS

CADASTRAMENTO DE RESPONSÁVEIS
Prezados pais, responsáveis e alunos,
O Complexo Militar do Curado – CMC, onde está inserido o aquartelamento do Colégio Militar do
Recife, é uma extensa área militar e, como tal, requer diferenciadas medidas de segurança. Nesta
senda, o controle de acesso das pessoas que diariamente circulam por esta área cresce de
importância para proporcionar a segurança necessária aos discentes deste Estabelecimento de
Ensino.
Destaca-se ainda que, por vezes, o acesso dos pais e responsáveis do CMR ocorre através do
Corpo da Guarda da 7ª Região Militar, causando transtorno à segurança daquela organização.
Em 1° de maio de 2019, passou a vigorar o novo Plano de Segurança Integrado do Complexo
Militar do Curado. Este plano determina o cadastramento de todo o pessoal e viaturas que circulam
pelo CMC, aumentando consideravelmente os níveis de segurança dessa área militar.
Com relação ao pessoal, o CMR já adotou uma nova rotina de identificação onde todas pessoas
que necessitam entrar nas dependências deste quartel são cadastradas e fotografadas.
Esta semana será iniciado o cadastramento dos pais e responsáveis que queiram ter acesso,
com os seus veículos, ao CMR. O cadastro poderá ser realizado na Ajudância do Corpo de Alunos
conforme as orientações abaixo:
1. Quem necessita realizar o cadastramento?
- Civis: todos os pais que possuem veículo e desejam ter acesso ao CMR;
- Militares: os pais/responsáveis que possuem veículo, que desejam ter acesso ao CMR e não servem nas
Unidades do CMC ou não moram na Vila Militar do Curado.
2. Onde pode ser feito o cadastramento?
- Na Ajudância do Corpo de Alunos
3. Quais são os documentos necessários para realizar o cadastramento?
- Carteira de identidade ou de motorista
4. Quando pode ser feito o cadastramento?
- Conforme o cronograma abaixo:
6° Ano

7° Ano

8° Ano

9° e 1° Ano

2° e 3° Ano

De 30 Jul

05 a 09

12 a 16

19 a 23

26 a 30

a 05 Ago

Ago

Ago

Ago

Ago

Seg a Qui:
- 07h00/11h00
- 13h30/16h00
Sex:
- 07h00/11h00

5. Como e quando utilizar o cartão de identificação?
- O cartão de identificação deverá ser colocado no retrovisor central do veículo, antes da sua entrada no
Corpo da Guarda e deverá permanecer aparente durante todo o período que estiver no interior do quartel.
6. Quais acessos ao CMR poderão ser utilizados?
- Corpo da Guarda da 7ª Região Militar e portão de acesso do Colégio Militar do Recife

Além desses procedimentos, o CMR ampliou a cobertura de monitoramento eletrônico de sua
área com o objetivo de melhorar a segurança das áreas internas e externas do aquartelamento.
Por oportuno, informo que a partir do dia 02 de setembro de 2019, somente os veículos com o
cartão abaixo, terão acesso ao CMC, incluindo as dependências do CMR.

O cartão gerado pelo Sistema de Cadastramento - SICAD do Complexo Militar do Curado - CMC e utilizado pelo
CMR, serve para dar acesso, nos horários de entrada e saída dos pais e responsáveis pelos alunos. Este cartão poderá
franquear também o acesso em dias e horários sem expediente.

Certos de contar com a sua compreensão e apoio, agradecemos a cooperação e reafirmamos a
intenção de proporcionarmos as melhores condições de segurança aos nossos alunos, seus filhos.
ZUMZARAVALHO!
Quartel em Recife, 30 de julho de 2019.

LEONARDO MORRUDO BABOT - MAJ
Comandante do Corpo de Alunos

"CENTENÁRIO DA MISSÃO MILITAR FRANCESA NO BRASIL, 1919/1940:
VETOR DE PROFISSIONALIZAÇÃO EM NOSSO EXÉRCITO"

