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INFORMATIVO N° 26/CFNP – 25/04/2018
ASSUNTO: Abordagens por estranhos/Empresa CEDUTECH
Senhores Pais,

Na última sexta-feira, o Colégio e a APP receberam várias reclamações de pais questionando se a
Secretaria do CFNP havia passado informações pessoais/ particulares dos alunos ou pais, como: endereço,
número de telefones dos pais e de alunos, para a Empresa CEDUTECH.
Ao tomar conhecimento do fato, essa Direção, fez imediatamente contato com a Empresa para
entender como obtiveram tais informações, uma vez que, o Colégio mantém todas as informações de seus
alunos e de suas famílias em sigilo.
A Senhora Franciele, colaboradora da Empresa, relatou que as informações foram obtidas com os
nossos alunos, por meio de pesquisa realizada em abordagens feitas na rua, nas proximidades do CFNP.
Com essa informação e em busca da veracidade, ao final da aula na mesma data, foram questionados
em forma, quais alunos haviam sido abordados para uma pesquisa nas imediações do Centro de Ensino da
Policia Militar, e para a nossa surpresa, mais de 80% dos alunos levantaram suas mãos.
Como instituição de Ensino e instituição ligada à Segurança Pública do nosso Estado, nos preocupa o
fornecimento de tais informações que colocam em risco alunos e famílias, pois muitos de nossos pais são
Militares.
O Colégio, na data, fez a sua parte! Entrou em contato com a empresa e orientou os alunos sobre
todos os procedimentos de segurança, contudo, pedimos às famílias para que também conversem e instruam
seus filhos sobre abordagens de estranhos, recebimento de produtos (balas, pirulitos...) e o fornecimento de
informações pessoais e de familiares.
Pensamos ser este, um assunto que mereça grande atenção por parte de todos os envolvidos!

Atenciosamente,

Ricardo Alexandre Sabatini Silva
Ten Cel Diretor CFNP
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Devolver este canhoto ao Monitor até o dia 26/04/2018.

Assunto: Abordagens por estranhos/Empresa CEDUTECH
(

) Estou ciente do conteúdo deste informativo.

Nome do Aluno:

_____________________________________________Ano/Série________

___________________________________________
Nome do Pai/Mãe/Responsável

