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COMUNICADO Nº 39 / 2019 

COMANDO DO CORPO DE ALUNOS 

 
NOTA DE ESCLARECIMENTO AOS PAIS / RESPONSÁVEIS 

  
1. Tendo em vista a tragédia ocorrida no estado de São Paulo aliada as mensagens veiculadas nas 
redes sociais durante esta semana, as quais citavam o Colégio Militar de Santa Maria, indicando 
que nossos alunos estariam correndo algum tipo de risco, esclarecemos que: 
 

a) O Colégio Militar de Santa Maria identificou o autor das mensagens adotando de 
imediato as providências necessárias junto ao aluno e seus responsáveis; 

 

b)  Foram redobradas as medidas internas de segurança de modo que, tantos nossos 
alunos quanto o Corpo Permanente, pudessem ter total tranquilidade para 
realização de suas respectivas atividades; 

 

c) O Escalão Superior do CMSM (DEPA) e o Comandante da Guarnição de Santa 
Maria (Cmt da 3ª DE) foram imediatamente informados do fato, os quais colocaram 
à disposição do colégio todo apoio necessário, além de dar as orientações de como 
melhor proceder com relação ao ocorrido; 

 
d) O Comando do Colégio comunicou o fato ao Juizado da Infância e Adolescência e ao 

Conselho Tutelar informando as medidas cautelares de segurança que foram 
adotadas recebendo o aval destes órgãos; e 
 

e) Tanto o autor das postagens como seus familiares receberam atendimento da seção 
psicopedagógica do colégio e já foram encaminhados para acompanhamento por 
profissionais do Hospital Geral de Santa Maria 
 

2. Destacamos o compromisso do Colégio do Vagão com a segurança de nossos alunos,  
militares e servidores civis de nosso Estabelecimento de Ensino, de modo que qualquer 
suspeita ou indício de ameaça a integridade física e/ou segurança sempre será tratada com 
o maior rigor. Todo esforço está sendo despendido para garantir a segurança das atividades 
programadas pelo colégio. 
 
3. Por fim, ressaltamos a confiança de pais, responsáveis e alunos no trabalho desenvolvido por 
todos os integrantes do Colégio do Vagão, os quais de imediato trouxeram ao conhecimento do 
Comando do Colégio o fato ocorrido. Solicitamos aos Srs Pais/Responsáveis que conversem e 
acompanhem o que é veiculado nas redes sociais e nos aplicativos de mensagens utilizados 
por seus dependentes. Qualquer indício ou suspeita relacionada ao conteúdo veiculado, entrem  
em contato conosco. JUNTOS, SOMOS MAIS FORTES!  

 
Atenciosamente, 

___________________________________ 
GERSON VARGAS ÁVILA- Cel Inf 

Comandante e Diretor de Ensino do Colégio Militar de Santa Maria 
 
FIQUE POR DENTRO DA VIDA ESCOLAR DE SEU DEPENDENTE! 

ACESSE O SITE DO CMSM: www.cmsm.eb.mil.br 


