
 

 

Natal, 10 de agosto de 2021. 
 

Confie no Senhor e faça o bem; assim você habitará na terra e desfrutará segurança. 
Deleite-se no Senhor, e ele atenderá aos desejos do seu coração. 

Entregue o seu caminho ao Senhor; confie nele, e ele agirá! 
Salmo 37,3-5 

 
Prezados Pais e/ou Responsáveis, 

 
 

O Sistema de segurança patrimonial que permite o acesso às dependências dos estacionamentos do 
Colégio Marista de Natal é uma das iniciativas de gestão da Segurança patrimonial operacionalizada em 
nossa Unidade Educacional. Para garantir o funcionamento eficiente desse processo, com segurança e 
conforto, convidamos os pais e/ou responsáveis de alunos novatos para o ano de 2021, a realizar o 
cadastro para o recebimento do voucher veicular ferramenta de uso obrigatório que permite o acesso 
aos estacionamentos da Ceará-Mirim e da Apodi. Esse procedimento acontecerá de acordo com as datas 
e especificações a seguir: 
 

• Período: 12/08/2021 a 31/08/2021, de segunda a sexta-feira.  

• Horário: das 7h às 13h e 14h às 17h. 

• Local: Quiosque central – Acesso: portaria da rua Ceará-Mirim  

• Observação: É necessário comparecer pessoalmente e apresentar um documento oficial com foto. 

 
Apenas os pais e/ou responsáveis contratuais dos educandos matriculados têm autorização prévia para 

fazer o cadastramento e a retirada do voucher. Caso os pais e/ou responsáveis necessitem cadastrar outros 
responsáveis para acesso à Unidade, deverão seguir o procedimento descrito a seguir: preenchimento do 
Termo de Responsabilidade por parte dos pais (disponível no local); apresentação de Documento Oficial 
Comprobatório do responsável indicado e realização do cadastro presencial do responsável indicado. Em 
caso de necessidade do cancelamento desses responsáveis, será responsabilidade da família informar à 
Unidade. 
 

Reforçamos que a segurança é um trabalho realizado em conjunto. Por isso, contamos com a 
colaboração de todos! 
 

Neste período de duração da pandemia e em cumprimento do Protocolo de Biossegurança da Unidade, 
esse cadastramento ocorrerá por meio de agendamento, conforme os contatos que seguem: 
 

• (84) 98125-0871  

• (84) 4009-5000  

• (84) 4009-5002  
 
 
 

Atenciosamente,  
 
 
 
 

IR. JOSÉ DE ASSIS ELIAS DE BRITO 
DIRETOR 

 

 

 
 

 

COMUNICADO 046/DIR 


