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 Saiba as ações mais importantes que estão 
sendo realizadas pela Prefeitura de Sapopema, 
através deste informativo.
 Nossa intenção, é mostrar à população, as 
obras, projetos, ações que estão sendo 
realizadas.

SAPOPEMA, GESTÃO AO SEU LADO.

 A prefeitura, através da Secretaria de 
Saúde, disponibiliza, além dos atendimentos 
médicos da Atenção Básica, especialistas em 
diversas áreas, e estes especialistas atendem no 
município mesmo, sem o paciente precisar se 
deslocar para outras cidades! Se informe em 
nossas unidades de saúde! Se cuidem, a 
prevenção é sempre o melhor remédio.

Temos atendimento: 
PEDIATRA, GINECOLOGISTA, ORTOPEDISTA, 
DERMATOLOGISTA, CARDIOLOGISTA, Além de 

ULTRASSOM. Se informe!!!

VOCÊ SABIA?
DISTRIBUIÇÃO DE UNIFORME PARA O
SETOR DE OBRAS E TRANSPORTES

VALE ALIMENTAÇÃO MENSAL AOS 
SERVIDORES MUNICIPAIS

A Prefeitura através da Secretaria de Assistência 
Social, oferta diversos projetos atendendo 
crianças, adolescentes e adultos, e estes projetos 
são desenvolvidos na área central da cidade e 
também nos Bairros?
Temos Projeto:
> Hidroginástica; 
> Projeto melhor idade;
> Projeto costura;
> Oficinas de pintura e artesanato;
> Projeto do serviço de Convivência e vinculo 
familiar onde são desenvolvidas várias atividades 
com crianças e adolescentes de 6 a 17 anos.
Se informe, procure a Secretaria de Assistência 
Social e venha fazer parte!

VOCÊ SABIA?

 A Prefeitura, através da Secretaria de 
Esporte disponibiliza diversas oficinas esportivas, 
para todas as idades? Futebol de campo, salão, 
zumba, alongamento, para todas as idades... 

 Se informe, através da Secretaria de 
Esporte e venha participar, Esporte é uma 
ferramenta muito importante para nossa 
saúde, além de manter nossas crianças e 
jovens longe dos vícios.

 Através da Lei Municipal 1345/2022, a 
Prefeitura municipal instituiu o Cartão Vale 
Alimentação para alguns servidores, que já 
estão desde o mês de setembro recebendo 
este benefício.

 A Prefeitura distribuiu neste ano, 
uniforme completo para seus servidores das 
áreas de transportes e obras, sendo 03 
camisetas, 02 calças e 01 coturno. Uniformes 
padronizados, com faixas refletivas, visando a 
melhor identificação e padronização de seus 
servidores.
 Este pessoal são os colaboradores que 
estão dia a dia trabalhando para que nossa 
cidade esteja limpa, nossas estradas 
pavimentadas, além de realizarem o 
transporte de nossos alunos durante todos os 
turnos do dia.

Uma forma de reconhecer os colaboradores 
de uma forma especial!  

VOCÊ SABIA?

ADMINISTRAÇÃO



 Neste primeiro momento foram 
contemplados apenas os servidores com salário 
bruto mensal até R$ 1.600,00, os quais receberam 
um cartão magnético, que são alimentados 
mensamente e podem ser utilizados no comércio 
local que tenham se habilitado para isto.

 Uma forma de fomentar a economia local, e 
também de complementação de renda de nossos 
servidores, auxiliando desta forma nas despesas 
domésticas.
 É um compromisso da administração 
manter em dia e com reajustes legais os salários 
dos seus colaboradores, e paulatinamente 
melhorando as condições de trabalho e de vida. O 
servidor público é essencial para o 
desenvolvimento do município, em qualquer área 
de atuação, portanto, valorizar estes 
colaboradores, é investir no desenvolvimento do 
próprio município.

 A prefeitura de Sapopema, realizou junto 
ao INSS, um Acordo de Cooperação Técnica - 
ACT. Através do mesmo, foi implantada em Julho 
de 2022, uma sala de atendimento do INSS no 
município.
 A sala está localizada anexa ao CRAS, e 
desde sua inauguração, tem realizado uma média 
mensal de 205 atendimentos.
 Os atendimentos são realizados de 
segunda a sexta, das 8 às 12 horas, e das 13 às 17 
horas.

 São realizados atendimentos 
administrativos diversos, como entrada de 
aposentadorias, criação de senha meu INSS, 
acompanhamentos de processos, entrada de 
BPC, agendamento de perícias, resultados de 
perícias, auxílio maternidade, ligações para o 
135, extratos, informações, entre outros.
 Ao todo, são realizados mais de 50 
tipos de serviços.

 Em meados de outubro aconteceu o 
chamamento público para o credenciamento 
de famílias para serem contempladas com 
lotes para construção de suas casas. Ao todo 
68 famílias foram contempladas, e receberão 
em breve, seus lotes, para construírem a tão 
sonhada “Casa Própria”. 
 A prefeitura fará toda a infraestrutura 
do local, como ruas pavimentadas, energia 
elétrica, água, além de projetos para doação 
de material de construção às famílias. 
Importante ação que vem de encontro com os 
anseios da população.

SALA DE ATENDIMENTO INSS

DOAÇÃO DE LOTES
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 De 22 a 25 de setembro Sapopema 
comemorou seu 62º aniversário de Emancipação 
Política. Uma data marcada por muita diversão e 
cultura.
 No dia 22, iniciou-se a 15ª Festa das Regiões 
Brasileiras, com show Gospel com a Banda 
Campeiros de Cristo, os quais animaram os 
presentes com músicas de louvor e boas 
mensagens.

 Na sexta feira dia 23, logo cedo houve a 
abertura das comemorações cívicas com um 
lindo desfile, no qual estiveram expostos os 
maquinários e veículos municipais, além das 
escolas e instituições, que desfilaram com carros 
alegóricos e também a pé, com fantasias e faixas, 
bandas marciais comandaram o som do desfile, 
sendo um sucesso de crítica e público.

 Na noite do dia 23, a festa continuou, 
com abertura oficial, apresentações culturais 
das escolas municipais, e abertura do Rodeio, 
que levou os presentes à loucura, com 
montarias sensacionais, e para finalizar a 
noite, grande show com a Dupla Netto e 
Henrique.

 No dia 24, a festa continuou a noite, 
com homenagem a grandes contribuidores 
do rodeio na região, os quais receberam 
placas de homenagem, em seguida, a 
segunda noite de rodeio brilhou novamente. 
Finalizando a noite o grande show nacional 
com EDUARDO COSTA, que levou milhares 
de pessoas até o recinto da festa, batendo 
recordes de público

 Dia 25, as atividades iniciaram logo de 
manhã! Mesmo com chuva, centenas de 
ciclistas de toda a região estiveram presentes 
no 2º Pedal de Aniversário, que foi um 
sucesso. Logo em seguida, diversos cavaleiros 
e amazonas participaram da grande 
Cavalgada com saída do CTG, e percorreram 
as ruas da cidade.

EVENTOS MARCAM 62 ANOS DE 
EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DE SAPOPEMA
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 À tarde, show de talentos animou os 
presentes, com diversas apresentações e a 
participação de talentos de toda a região. Em 
seguida, o grande bingo, trouxe expectativa e 
muita diversão.

 Para finalizar esta grande festa, que contou 
com a participação de toda a região, com 
diversão e entretenimento, teve a grande final do 
Rodeio, com montarias grandiosas, fechando 
com chave de ouro este evento que foi sucesso 
total!

 Nosso município em parceria com o 
município amigo Santa Cecília do Pavão 
realizou um dos maiores campeonatos de 
futebol de campo do interior do estado, 
dando mais de 15 mil reais em prêmios. Foram 
16 equipes de 11 municípios diferentes que 
abrilhantaram este evento e levaram ao 
amante do esporte, lindos espetáculos de 
jogos disputados no mais alto nível com 
jogadores recém-saídos do profissional e até 
mesmo alguns que ainda atuam como 
profissionais.

 E foi nesse enredo que depois de vários 
jogos tivemos as finais disputadíssimas entre 
as equipes Zamigos de Cândido Mota SP x 
Gralha Azul de Ibaiti, onde em decisão quente 
de chances para ambos os lados, a equipe 
paulista se sagrou campeã desta importante 
copa de futebol.
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ESPORTES
COPA PAULO BRANCO DE FUTEBOL
FUNESPLAN DE CAMPO REGIONAL 2022



 Sapopema aderiu nesse ano de 2022 ao 
programa Pedala Paraná, uma ação que visa 
incentivar e apoiar o cicloturismo, em uma 
parceria entre as Secretaria de Turismo e Meio 
Ambiente e Secretaria de Esporte foi elaborado 
toda uma documentação e estruturação para que 
Sapopema pudesse contar com esse feito. E foi 
de grande valia todo esse trabalho, Sapopema foi 
uma das cidades contempladas já na primeira 
leva do programa estando entre os 80 
municípios.
 

 Sapopema foi sede de um dos maiores 
campeonatos de futebol suíço de todo norte 
do Paraná, com 8 equipes jogando no mais 
alto nível e disputando vagas para as fases 
mata-mata a serem realizadas na cidade de 
Londrina. Em Sapopema foram 7 rodadas que 
fizeram dos sábados dos sapopemenses um 
espetáculo à parte, muita experiência e 
aprendizados vieram com esse evento e 
esperamos por mais parcerias nesses moldes 
que possibilitam levar aos nossos munícipes 
os mais lindo espetáculos dentro de campo.

 Nossos meninos do futebol seguem o 
ano todo jogando e representando nosso 
município nos mais diversos campeonatos. 
Chegando a final da V Mini Copa, quartas de 
Final da Copa Paulo Branco Funesplan, Final 
da Copa Gule, na qual sagrou-se campeão. E 
ainda acontecendo temos o Campeonato 
Regional de Jaguariaíva, onde a equipes está 
com sua classificação encaminhada para as 
quartas de finais e ainda o campeonato 
Regional de Santo Antô nio da Plati na onde a 
equipe estreia
nos próximos
dias.
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TAÇA PARANÁ REGIONAL DE FUTEBOL SUÍÇO PEDALA PARANÁ

 Contamos hoje com 
uma ciclorrota que corta 
nosso município de ponta a 
ponta.
 São mais de 50 km 
que leva o ciclista aos 
pontos mais belos de 
Sapopema e passando nas 
proximidades dos locais 
turísticos deixando-o bem à 
vontade pra escolher seu 
ponto de largada e chegada 
e onde deseja visitar, pois 
independe de sua escolha a 
ciclorrota conta com 
sinalização e pontos de  
apoios com mini oficina pra 
ciclistas.
 Em fevereiro em evento que contou com 
mais de 100 ciclista e com a presença de 
autoridades municipais e estaduais podemos 
inaugurar a Ciclorrota Sapopema do Pedala 
Paraná.

socorrer e orientar os

CLUBE ATLÉTICO SAPOPEMA 



 Nossas meninas do futsal se tornaram uma 
referência na região toda, muito pelo que elas 
vêm fazendo a cada competição, esse ano 
disputaram 7 competições e chegaram em 5 
finais e uma disputa de terceiro lugar.
 Feito que não é pra qualquer um, isso é 
fruto de muito empenho, luta e determinação de 
nossas mulheres que representam Sapopema 
dentro e fora das quadra no mais alto nível e com 
o maior orgulho. Nossa equipe ainda está 
disputando a Copa Norte de Futsal Feminino com 
Classificação encaminhada e a Copa Cidade 
Telêmaco Borba onde também estamos com 
boas chances de ascensão as fases mata-mata.
 

 Temos em pleno funcionamento na 
cidade e nos bairros as aulas de Zumba, que 
leva a todos os públicos uma opção diferente, 
divertida e prazerosa de conquistar saúde, 
praticar atividades físicas e ainda perder 
umas calorias a cada passo de dança 
ministrados por nosso professor. Temos 
também em parceria com a Secretaria 
Municipal de Salde o projeto Viver Bem que 
leva aos nossos munícipes atividade física em 
horários diversificados e inclusivos 
procurando principalmente atender ao 
público que trabalha e que tem compromisso 
em horário comercial.
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ATIVIDADES DE LAZER E SAÚDESAPOPEMA FUTSAL FEMININO 

ASSISTÊNCIA SOCIAL 
1º FÓRUM ANUAL DE DISCUSSÃO DA POLÍTICA 
DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

CATEGORIAS DE BASE 
 Nossas categorias de base estão em plena 
atividade de treinos e competições, temos hoje 
meninos de 6 a 17 anos e meninas de 9 a 17 anos 
em nossas escolinhas aprendendo e jogando 
futsal e futebol. Esse ano participamos da Copa 
Hollos de Futebol de Campo, Jogos Escolares do 
Paraná, Jogos Bom de Bola, torneios e amistosos 
pela região, além de estarmos participando no 
momento da Copa Norte de Futsal de Base.
 Realizamos para eles aqui no município os 
jogos de férias onde mais de 100 atletas de 06 a 
17 anos participaram se vários dias de jogos onde 
no final todo saíram premiados com sua medalha 
de conquista ou participação.

 Realizou-se no CRAS, o 1º fórum de 
discussão da política de assistência social, o 
intuito do fórum é realizar uma pesquisa de 
opiniões referente ao serviço que vem sendo 
desenvolvido no município, e levantamento 
de novas demandas a serem contempladas e 
atendidas. 



 É o CRAS trabalhando para a promoção 
da proteção social, sempre voltado para 
aquele que mais necessita.

 O SCFV possui caráter preventivo, 
pautado na defesa e afirmação de direitos e 
no desenvolvimento de capacidades dos 
usuários. Tem como objetivo fortalecer as 
relações familiares e comunitárias, além de 
promover a integração e a troca de 
experiências entre os participantes, 
valorizando o sentido de vida coletiva. 
Sede: CIPS (Centro Integrado de Projetos 
Sociais)
 O SCFV é ofertado pela Secretaria de 
Assistência através do CRAS.
Atualmente, os projetos contam com a 
participação de 60 crianças, 60 idosos, e 35 
mulheres, sendo este divididos em grupos.
Para as crianças, é ofertados oficinas de 
Artesanato, recreação, reforço, jogos, 
brincadeiras, estimulação, esporte, danças e 
coreografias, entre outros.
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SCFV (Serviço de Convivência e Fortalecimento
de Vínculos)

PROJETO CAIXA D’ÁGUA BOA
 Em parceria com o governo do Estado do 
Paraná e Sanepar, foi realizada a entrega de 30 
kits além de um subsídio financeiro no valor de 
R$ 1.000,00 para famílias atendidas pelo CRAS.
 O programa tem como objetivo melhorar a 
qualidade de vida da população em situação de 
vulnerabilidade.

ENCONTRO GERAR COM AMOR
 O CRAS realiza semestralmente um 
encontro para todas as gestantes atendidas pelo 
CRAS. É feito realização de palestra para as 
gestantes, sorteio de brindes, orientações sobre 
os serviços que são oferecidos, um delicioso 
lanche e entrega de kits para elas, contendo 
todos os itens necessários para um 
recém-nascido.

REUNIÕES MENSAIS DO PAIF
 São realizadas mensalmente reuniões do 
PAIF (Serviço de proteção e atendimento integral 
a família), com moradores dos bairros centrais e 
também do Conjunto Renascer e Vila Teixeira, nas 
reuniões são trazidas as demandas dos nossos 
usuários e discussões de temas importantes.
 O serviço tem o propósito de para que no 
próximo as reuniões sejam expandidas para 
outros bairros do nosso município.



 Para as mulheres, são ofertadas oficinas de 
artesanato nos bairros rurais. São atendidos os 
Bairros da Vida Nova, Lambari, Assentamento 
São Luís II e Mambuca, Renascer, Vila Teixeira, 
Centro e Lageado Liso.
 Também, é ofertada oficina de 
customização em tecido, na sede do SCFV. Todas 
as oficinas são divididas em grupos, os quais são 
semanais e quinzenais, e a oficina de costura é 
ofertada diariamente.

 O Complexo onde está em construção o 
Parque Linear Cloves da Costa Moraes, segue a 
todo vapor. A estrutura agora já conta com a pista 
de caminhada, estacionamento, lago, academia 
ao ar livre, e está em construção uma mini arena 
“meu campinho”, além da instalação de um 
playground que ocorrerá em breve. 
 Recentemente foi instalado iluminação de 
led toda a pista e da via de acesso a mesma, além
de calçamento e banheiros. 

 As ruas do Bairro Lageado Liso estão 
de cara nova. A Prefeitura fez a pavimentação 
em paver, trocou lâmpadas convencionais por 
led. O bairro foi valorizado, ficando mais 
bonito e melhorando a transitação das 
pessoas.

 Está em tramitação aquisição de 
bebedouros, mais bancos e lixeiras, para que 
este espaço que tem unido as famílias 
Sapopemense, esteja cada vez melhor e 
ofereça conforto e bem estar para todos.

 Um grande desejo de toda a população 
vem sendo atendido! O cemitério municipal 
passa por grandes reformas! No início do ano, 
a prefeitura realizou toda a parte burocrática 
deste espaço, com a contratação de software 
de gestão, melhorando a organização e 
facilitando a administração do mesmo. Após 
isto, começaram as obras, que seguem a todo 
vapor.

 Construção de portal de acesso, 
reforma das calçadas, organização das ruas, 
plantação de grama, entre outros. Respeitar 
àqueles que já partiram e fizeram a história de 
nosso município e suas famílias que sentem 
com sua partida, e sempre quiseram um lugar 
bem cuidado.
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SECRETARIA DE OBRAS   

REFORMA DO CEMITÉRIO

PAVIMENTAÇÃO NO BAIRRO LAGEADO
LISO

PARQUE LINEAR – BANHEIROS
ILUMINAÇÃO E CALÇAMENTO



 A praça central, conhecida como a Praça da 
Matriz também está de cara nova. Foi inteira 
revitalizada, tendo sido feito novas calçadas, 
monumentos decorativos, fonte, além de uma 
iluminação moderna, resgatando aos 
Sapopemense este importante local de encontro 
e lazer.

 Em parceria Secretária de Agricultura e 
cooperativa Copasol Sapopema, buscando 
incentivar a fruticultura em nosso município, 
nossos produtores rurais tiveram a 
oportunidade de adquirir mudas de qualidade 
das mais diversas variedades a custo baixo. 

 A prefeitura segue modernizando e 
ampliando seus maquinários e equipamentos, 
somente em 2022, um rolo e uma retro 
escavadeira foram adquiridos. Desta forma, 
pode atender melhor sua população, 
mantendo estradas trafegáveis e com ótimas 
condições de uso.

 A malha viária municipal é enorme, o 
que requer muita manutenção e 
equipamentos para isto, a prefeitura segue 
cuidando das estradas! Estradas em boas 
condições são imprescindíveis para a 
manutenção do transporte escolar, escoar 
produção, para o turismo, etc.
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REVITALIZAÇÃO DA PRAÇA DA MATRIZ  

 Um sonho antigo da 
População do Bairro 
Mambuca está sendo 
concretizado!
 Em fase final, o 
projeto da água na 
Mambuca está levando água 
aos moradores que tanto 
sofreram com a escassez.
Com a chegada da água, as 
famílias
terão mais qualidade de 
vida e renda, além é
claro dos benefícios à saúde 
que a água traz.

ÁGUA NA MAMBUCA

TRANSPORTES

AGRICULTURA

Aquisição de Rolo compactador e Retro
Escavadeira

DISTRIBUIÇÃO DE MUDAS



 Foram distribuindo mas de 650 mudas de 
mais de 80 variedades diferentes, para cerca de 
70 produtores.

 Projeto morango SAPOPEMA, demos 
início com 2 unidades de referência, e hoje 
somamos 4 unidades, e pronto pra serem 
entregues, mas cinco estufas de morango a 
custo zero para mas 5 produtores.

 Este projeto tem por objetivo  atender 
todas as gestantes do município de 
Sapopema, que possui aproximadamente 
6.736 habitantes de acordo com o censo 2018, 
atualmente temos cadastradas 55 gestantes 
que são atendidas nas Unidades de Saúde 
distribuídas na área urbana e rural.
 Os encontros acontecem mensalmente, 
a cada reunião é abordada uma temática 
referente a gestação, pré parto, parto e 
puerpério, bem como os cuidados com RN e 
amamentação.

 O grupo é conduzido pela equipe 
multiprofissional das ESFs e NASF do 
município visando a integração de todos os 
colaboradores para que possamos atingir um 
trabalho de extrema qualidade com as 
gestantes.

 O projeto “Saúde em Casa” tem como 
objetivo apoiar as famílias no cuidado com 
pessoas acamadas ou domiciliadas  e 
aumentar a qualidade de vida de todos. O 
trabalho busca dar apoio às famílias na rotina 
de cuidado a esses indivíduos que, por sua 
condição social e de saúde, precisam de 
cuidados constantes. 
 O foco é, também, a garantia do acesso 
e evitar a ocorrência de situações que possam 
fragilizar e romper os vínculos familiares e 
sociais.
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PROJETO MORANGO

 Selo de certificação orgânico para 
produtores de hortaliças, em especial 
produtores do PNAE. Através do programa 
Paraná mais Orgânico, a Secretária de 
Agricultura certificou 4 produtores, o número 
pode parecer pouco, mas até o momento nosso 
município tinha apenas 1 produtor certificado, e 
em menos de 1 Ano conta com mais 4, o que 
totaliza 5 produtores certificados com selo de 
produção orgânico.

CERTIFICAÇÃO ORGANICA

SAÚDE

PROJETO “SAÚDE EM CASA”

PROJETO “MÃE SAPOPEMENSE”



 O projeto surgiu com intuito de organizar o 
atendimento domiciliar  de pessoas acamados 
e/ou domiciliadas  através de equipe 
multidisciplinar, de forma humanizada e 
qualificada.
 As equipes de ESF selecionam as pessoas 
que serão acompanhadas pelo programa 
(acamados, domiciliados ou pessoa com 
dependência). A partir do primeiro contato é 
elaborado plano de cuidados multidisciplinar e se 
necessário promoção do  acesso a 
encaminhamentos intersetoriais, além drealizar 
acompanhamento das famílias atendidas.
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 A  atividade física  é essencial para prevenir 
e reduzir os riscos de muitas doenças, bem como 
para melhorar a  saúde física  e mental. Manter o 
corpo em movimento pode até mesmo ajudá-lo a 
viver mais tempo conforme vários estudos. 
 A Secretaria de Saúde desenvolve os 
projetos de Fortalecimento Muscular para 
Terceira Idade, Alongamento para adolescentes e 
Pilates com a coordenação da Educadora Física 
Jéssica Machado de Paula.

GRUPO DE FORTALECIMENTO PARA 

EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE ONIBUS ESCOLAR

MATERIAL PEDAGOGICO

FORMAÇÃO CONTINUADA

IDOSOS, GRUPO DE PILATES E GRUPO DE 
ALONGAMENTO PARA ADOLESCENTES

 Melhoria na frota do transporte escolar com aquisição 
de um Ônibus Escolar Ore 3 zero km com recurso próprio da 
educação, visando facilitar o acesso, permanência e 
aprendizagem dos alunos que residem na zona rural. 

 Implementação do material pedagógico um giro pela 
aprendizagem para os alunos do 4º, e continuidade no trabalho 
desenvolvido no 5º ano. O material traz conteúdos alinhados à 
BNCC voltados para as áreas de Língua Portuguesa e 
Matemática com assessoria pedagógica aos professores e 
plataforma digital  capaz de apoiar e dar suporte às escolas e 
professores frente ao desa�o de elevar o ensino público.

 Pensando na educação pública de Sapopema, foram 
ofertadas formações presenciais e online visando garantir a 
qualidade educacional e preparar os pro�ssionais envolvidos.



 Os cursos foram organizados com teorias e 
práticas, afim de orientar os profissionais da 
educação acerca de procedimentos básicos para 
atendimento emergencial nas diferentes 
situações e até mesmo quando fizer necessário 
acionar o serviço de emergência

DESENVOLVIMENTO
Jackson L. Serchiari

SUPERVISÃO
Ana Paula Sarttori

COLABORAÇÃO

Sec. de Administração

Sec. de Agricultura

Sec. de Assistência Social

Sec. de Educação e Cultura

Sec. de Esportes

Sec. de Saúde

Sec. de Obras

Sec. de Transportes

Sec. de Turismo e Meio Ambiente

PRIMEIROS SOCORROS E BRIGADA
CRÉDITOS

Pag 12

fb.com/municipiodesapopema

administracao@sapopema.pr.gov.br
sapopema.pr.gov.br

EM AÇÃO
Gestão Humana e Progressista 2020 - 2024

PREFEITURA DE SAPOPEMA

2022
1ª Edição


