






4 | Jornal do SEPI - Dezembro 2022

VISITA A ESB

Escola Superior de Bombeiros - Instituição de ensino do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo
localizada na cidade de Franco da Rocha.
No dia 18 de outubro de 2022 a 14ª turma de Bombeiros Mirins visitaram a ESB Escola Superior de Bombeiros em Franco da 
Rocha - SP. Esse dia foi marcado com muito aprendizado, pois as crianças conheceram todos os espaços de treinamento e 
estudo  que os alunos da ESB realizam diariamente. As crianças se desafi aram na prática utilizando técnicas de salvamento 
durante a passagem de um túnel.
O SEPI parabeniza e agradece a todos os envolvidos pelo empenho, dedicação em oportunizar para as crianças a coragem e 
o enfrentamento para salvar muitas vidas.

TREINAMENTO NO QUARTEL DE BOMBEIROS DE AMPARO

No segundo semestre os Bombeiros Mirins tiveram a oportunidade de participar de aulas e treinamentos no quartel do Corpo 
de Bombeiros de Amparo.
O SEPI agradece aos Bombeiros que fi zeram o treinamento e especialmente ao Segóvia, instrutor do curso pela dedicação e 
pelo comprometimento com o Projeto Bombeiro Mirim.

Essa viagem foi maravilhosa. Nesse dia eu me senti 
como um bombeiro de verdade. Passei por túneis,
labirintos, prédios e em cada passo a coragem e a con-
fi ança tomavam a frente para seguirmos. Obrigada a 
todos por essa incrível oportunidade!

Bombeira Mirim: Gabrielly Vitória Gomes
Idade: 12 anos

Escola Superior de Bombeiros que lugar incrível!
Não imaginava que os Bombeiros passavam por todo aquele
treinamento. 
Eu tiro o meu chapéu para eles. Só tenho a agradecer por tudo.
Iremos lembrar de cada aprendizagem e colocá-las em prática 
quando precisarmos. 

Bombeiro Mirim: Maria Clara Bordegari dos Santos
Idade: 11 anos

No dia em que conhecemos o Quartel tivemos uma aula muito 
interessante sobre Primeiros Socorros e recebemos orien-
tações para evitar acidentes. Também acompanhamos como 
é a rotina de um bombeiro e quais são as suas responsabili-
dades. E o que mais chamou a minha 
atenção foi a disciplina que eles tem para enfrentar diversas 
situações do dia-a-dia. Muito obrigado Instrutor Segóvia, 
Sargento Merino e SEPI pela oportunidade.

Bombeiro Mirim: Miguel Aparecido Leal
Idade: 10 anos

BOMBEIRO MIRIM



Foi uma honra conhecer o COE, fomos mui-
to bem recebidos pelos policiais. O dia foi 
repleto de atividades interessantes e impor-
tantes, além de serem muito desafiadoras. 
  

Policial Mirim: Juliana da Costa Soato
Idade: 11 anos

Lembrarei para sempre desse passeio, de cada 
ensinamento e palavras vibrantes que me for-
taleciam quando eu pensava em desistir dos 
exercícios na mata. Valeu cada momento junto 
com esses heróis do bem! 

Policial Mirim: Davi Matheus Spinella Domingues
Idade: 11 anos

Eu gostaria de agradecer os policiais França, Arthur e 
Fredis pelos ensinamentos em sala de aula sobreTrânsi-
to Seguro. Na prática eu vi o quanto precisamos alertar 
as pessoas a cuidarem de si mesmas e do próximo. 

Policial Mirim: Bryam De Toledo
Idade: 10 anos

Foi muito importante orientar os motoris-
tas sobre os perigos no trânsito. Também 
entregamos uma linda sacolinha que pro-
duzimos para os motoristas não jogarem 
lixos pelas ruas.

Policial Mirim: Heloísa Ribeiro
Idade: 10 anos

VISITA AO COE 
(COMANDO DE OPERAÇÕES ESPECIAIS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO)

No dia 7 de outubro de 2022 a 6ª turma de Policiais Mirins visitou o Comando de Operações Especiais em São Paulo (COE). 
Foi um dia muito especial, pois as crianças tiveram a chance de realizar inúmeras atividades ao ar livre com muita vegetação 
e desafios para treinarem as suas habilidades físicas e emocionais. O SEPI agradece imensamente a todos os envolvidos por 
acompanhar e propiciar um dia inesquecível na vida das crianças.
O SEPI também agradece aos Cabos PM França e Arthur pela dedicação e comprometimento com o Projeto Policial Mirim. 
Certamente com seus exemplos vocês estão fazendo a diferença e transformando vidas!

BLOQUEIO DE TRÂNSITO

Os Policiais Mirins fizeram bloqueio de trânsito na Rua Deputado Narciso Pieroni, em frente ao SEPI para orientarem os 
motoristas sobre regras de trânsito – trânsito seguro.
Na ocasião os Policiais Mirins entregaram para os motoristas “lixinhos de carro”, confeccionados por eles. Essa ação foi 
muito importante e mostrou todo aprendizado das crianças em relação à Educação para o Trânsito.

BOMBEIRO MIRIM POLICIAL MIRIM
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VISITA A ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES DO EXÉRCITO (EsPCEx) 
No dia 8 de novembro de 2022 a 4ª turma de Recrutas Mirins visitou a Escola 
Preparatória de Cadetes do Exército - EsPCEx em Campinas SP.
As crianças percorreram as instalações da Escola e ficaram admiradas com a 
receptividade e desenvoltura e conhecimentos dos alunos do Exército.
O dia foi repleto de aprendizagens que complementaram  os conhecimentos obti-
dos pelas crianças em sala de aula.  
O SEPI agradece a todos os envolvidos que possibilitaram às crianças essa opor-
tunidade, que resultou na prática a compreensão sobre o verdadeiro amor pela 
Pátria.

O SEPI também agradece ao Sargento Guedes por todos os ensinamentos trans-
mitidos e pela dedicação  aos Recrutas Mirins.

Eu aprendi muito com o Sicredi, pois, hoje estou economi-
zando e guardando meu dinheiro para comprar algo que eu 
queira muito após uma pesquisa de preços. Muito obrigada 
Sicredi.

Julia Eufrosino Sanches – 9 anos.

Agradeço muito a equipe Sicredi por compartilhar 
conosco os ensinamentos para conquistar a segurança 
financeira no futuro, auxiliando-nos no que fazer desde 
já para evitar problemas com dinheiro. Com a palestra 
pude planejar meus sonhos e compreender que sou ca-
paz de poupar para realizá-los.
                                          Sofia Silva dos Reis – 13 anos

Gostaria de agradecer pela oportunidade em ter 
participado dessa palestra. A reflexão da palestra 
me auxiliou na prática em administrar meu dinhei-
ro em uma grande e significativa viagem. Certa-
mente o momento e aprendizagens com a equipe 
Sicredi fez e fará muita diferença em minha vida!  

Ariadne Lixandrão Marson 15 anos

No mês de setembro as crianças e adolescentes iniciaram no SEPI o projeto Aprendendo e Praticando com o objetivo de 
conscientizar sobre a importância da Educação Financeira. As atividades pedagógicas foram baseadas de acordo com a 
parceria proposta pelo Instituto Brasil Solidário que ofereceu capacitação e jogos: Piquenique e Bons Negócios, que tem 
como apoiadora  a YPÊ,  para conduzir as aprendizagens. Nos dias 23 e 30 de setembro o SEPI também recebeu com 
muita alegria os colaboradores do Sicredi que realizaram palestras importantes sobre Educação Financeira. As orientações 
ocorreram para  grupos de crianças e adolescentes que participaram satisfatoriamente de todas as propostas lúdicas que 
destacavam estratégias importantes para praticar o equilíbrio financeiro de forma saudável e sustentável.
O SEPI agradece aos colaboradoras da Sicredi em especial ao Airton pelas palestras e pelos conhecimentos transmitidos 
aos alunos do  SEPI.

RECRUTA MIRIM

EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO SEPI



Em comemoração aos 200 anos da Independência do Brasil o SEPI participou do 
desfi le cívico de 7 de setembro. Foi um momento em que a Instituição homenageou 
nosso País com o tema: “Somos os Cidadãos do Amanhã, Somos Brasileiros”.
Desfi laram as crianças e adolescentes do Projeto Bombeiro Mirim, Policial Mirim, 
Recruta Mirim e as Balizas coreografadas pela professora Rosilene Dourado. 
A Fanfarra contou com alunos, ex-alunos e convidados sob o comando do músico 
Percussionista Joel Armellini e o músico Tubista Samuel Donizeth de Oliveira que 
colocaram todo talento na execução de diversos toques. 
O SEPI parabeniza todas as crianças e adolescentes e todos os envolvidos que 
realizaram um brilhante desfi le de 7 de setembro.  

O SEPI aproveita a oportunidade para agradecer e homenagear de forma muito es-
pecial o Professor Joel Armellini pelos anos dedicados no comando da Fanfarra do 
SEPI.
O Professor Joel nos deixou no dia 02 de novembro.
Professor Joel, receba os agradecimentos  e homenagens de todos do SEPI.

DESFILE DE 7 DE SETEMBRO
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