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 Nossas meninas do Sapopema Futsal 
Feminino seguem nos cobrindo de orgulho, 
nos últimos dias conseguiram acesso as finais 
de dois fortíssimos campeonatos regionais, o 
primeiro acesso foi à chegada a final da Copa 
Norte de Futsal feminino depois de uma 
importante vitoria frente à equipe de Curiúva 
na semifinal disputada na cidade de Ibaiti 
(está final será disputada em janeiro de 2023), 
já o segundo acesso foi a chegada a final da 
Copa Cidade de Telêmaco Borba Regional 
Feminino de Futsal onde depois de uma 
semifinal eletrizante frente a forte equipe da
cidade de Reserva nossa equipe nas 
penalidades máximas avançaram a grande 
final e olha que coisa mais linda, as 
adversárias da final também vestem e 
defendem Sapopema se trata da equipe DJ 
Motos Sapopema, nessa competição 
entramos com duas equipe e depois de 8 
rodadas (entre classificatórias e mata-mata), 
sendo assim, essas duas fortíssimas equipes 
irão no próximo dia 11 de dezembro realizar 

 Fortes emoções para o esporte 
Sapopemense

 Alguns campeonatos entraram em sua 
fase final e a competitividade só aumentou.  
 Nosso amado Clube Atlético Sapopema 
depois de ser campeão regional de futebol na 
cidade de Santa Mariana agora chega em 
duas fortíssimas semifinais nos regionais de 
Jaguariaíva e de Santo Antonio da Platina, 
estando a um passo da final e a dois passos 
de conquistar um tríplice coroa no ano de 
2022.

 Agradecemos nossos atletas por tão 
bravamente nos representar e esta secretaria 
parabeniza ao professor Irani José (Fubá) e 
comissão técnica que conta com nossos 
amigos e colaboradores assíduos do futebol, 
Claudinei Lima (Poste) nosso preparador de 
goleiros e Claudio Costa (Claudião) nosso 
auxiliar técnico, juntos fazem de nosso clube 
um dos mais organizados e respeitados da 
região. Avante Clube Atlético Sapopema.
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cidade e frente a esta equipe, desejamos 
sorte nos próximos compromissos e estamos 
na torcida por essa conquista. Avante 
Sapopema Futsal Club.

 Já nas categorias de base nossos 
meninos do futsal encerraram sua 
participação na Copa Norte Regional de 
Futsal de Base, infelizmente a classificação 
não veio, mas fica muito aprendizado e 
compromisso em melhorarmos e evoluirmos 
dentro da categoria, primeira competição de 
muitos meninos sabemos que o emocional 
muitas vezes desequilibra, mas também 
sabemos que a cada campeonato isso vai 
melhorando e sendo dissolvido dentro de 
quadra, ai meus amigos é certeza de sucesso, 
qualidade nossos meninos tem nunca 
duvidem disso.
 Agradecemos nossos atletas por tão 
bravamente nos representar e parabéns 
professor Uilian Andrade por aceitar essa 
missão e pelo trabalho de construção que 
vem realizando.

grande final na cidade de Telêmaco Borba as 
19:00 horas. 
 Agradecemos nossas atletas por tão 
bravamente nos representar e parabenizamos 
ao nosso secretário e treinador do futsal 
feminino pelo brilhante trabalho realizado e 
avante Sapopema Futsal Feminino.

 E os meninos do Sapopema Futsal 
Clube também vêm fazendo bonito no 
regional de futsal em Curiúva, depois de 
caírem em um grupo muito forte nossos 
meninos vem a cada jogo da classificatória 
lutando bravamente para garantir acesso a 
fase mata-mata da competição e agora esta a 
poucos pontos desse primeiro objetivo.  
 Uma competição muito rica em 
qualidade técnica onde figuram os melhores 
claques de toda região que jogam em alto 
nível do profissional ao amador.
 Agradecemos nossos atletas por tão 
bravamente nos representar e parabenizamos 
ao Treinado Danilo Andrade pelo brilhante 
trabalho frente a essa modalidade em nossa
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Curso básico de Apicultura

 Nos dias 21, 22, 23, 24 de novembro a 
Secretária  de Agricultura e parceria com a 
Adapar municipal e SENAR, promeveu o 
curso básico de Apicultura.

 

 
 A apicultura é uma atividade que 
promove a conservação e permite a 
manutenção da biodiversidade através do 
serviço ambiental de polinização, sendo uma 
das poucas atividades agropecuárias que 
preenche todos os requisitos da 
sustentabilidade: o econômico porque gera 

 E seguimos com funcionamento das 
nossas oficinas de voleibol (categoria livre), 
zumba para todas as idades na cidade e nos 
bairros que estão sob a brilhante 
coordenação e execução do professor Uilian 
Andrade e temos também o projeto Vive Bem 
que vem sendo um sucesso, em tempo, 
parabenizamos ao professor Gesã Peixoto 
que está à frente do projeto Viver Bem e vem 
desempenhando com maestria suas funções.
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que compareceram. Houve entrega de 
brindes e sorteio de prêmios entre as 
participantes.

Campanha Novembro Azul

 No dia 23 de novembro ocorreu com 
sucesso o evento Novembro Azul em 
sapopema, foram realizados: 1.176 testes 
rápidos para dsts, 371 exames psa e 229 
exames oftalmológicos somente em homens 
do nosso município. Houve torneio de truco 
com premiação e sorteio de brindes entre os 
participantes do evento.

 A campanha ‘novembro azul’ tem o 
objetivo de alertar para a importância do 
diagnóstico precoce do câncer de próstata, o 
mais frequente entre os homens brasileiros 
depois do câncer de pele.

renda para os apicultores; o social porque 
utiliza a mão-de-obra familiar; e o ecológico 
porque não se desmata para criar abelhas, 
foram 4 dias de curso entre aulas teóricas e 
práticas que foi ministrado pelo professor 
Cláudio da cidade de Wenceslau Braz.

Campanha Outubro Rosa

Nos dias 26 e 27 de outubro aconteceu o 
evento da Campanha Outubro Rosa, o 
objetivo foi possibilitar atenção integral à 
mulher na prevenção dos cânceres de mama 
e do colo uterino. 

 Foram realizadas 280 coletas de exame 
citopatológico do colo uterino (Preventivo) e 
solicitadas 80 mamografias.
 Também houve a participação dos 
dentistas da Secretaria de Saúde que fizeram 
avaliação bucal, da equipe da Farmácia 
MasterFarma e Super Popular que realizaram 
aferição de pressão e glicemia das 
participantes do evento, das cabeleireiras e 
voluntárias (Célia, Madalena, Ariane e 
Jéssica)e Manicure (Maristela) que 
trabalharam no embelezamento das mulheres
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Programa Saúde em Casa

 Dando continuidade ao Projeto Saúde 
em Casa, a Enfermeira Dienny, Médica 
Caroline e Técnica de Enfermagem Rosilene 
realizaram visitas aos pacientes domiciliados 
no Bairro Vida Nova nesta quarta-feira (30/11/ 
2022).

Programa Mãe Sapopemense

 No dia 24/11 foi realizado mais um 
encontro do Projeto Mãe Sapopemense, que 
contou com uma palestra e orientações da 
Fisioterapeuta Bianca Camargo sobre 
exercícios para dor lombar na gestação e 
diástase.

 Aproveitando as celebrações em torno 
do tema, o ministério da saúde e o instituto 
nacional de câncer (INCA) começaram a 
divulgar ações importantes e a data 
transformou-se no maior movimento em prol 
da saúde masculina. 

 O movimento quer conscientizar, ainda 
mais, a população masculina sobre a 
necessidade de cuidar do seu corpo e 
também da mente. Praticar exercícios, ter 
uma alimentação equilibrada, parar de fumar, 
praticar sexo seguro, cuidar da saúde mental 
e, também, fazer o exame da próstata, 
periodicamente.
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por morte, 2 auxílio doença e 1 aposentadoria 
rural). Entre vários outros atendimentos 
básicos que são feitos diariamente na sala.
 No mês de novembro foram mais de 155 
atendimentos realizados e 10 benefícios 
aprovados ( 2 auxílios maternidade, 3 BPC 
idoso e 5 auxílio doença). Entre outros.

 Também, recebemos a visita técnica da 
equipe da Gerência Regional de Ponta Grossa 
do INSS, que, na ocasião, trocou informações 
com a  equipe responsável pela sala de 
atendimento, tirou dúvidas, e, elogiou a sala 
pelo excelente desenvolvimento na execução 
dos atendimentos realizados.

Formação Continuada 

 Encerramento da formação continuada 
“ Klabin Semeando Educação  2022”, onde ao 
longo do ano tivemos formações para os 
gestores e professores, afim de garantir a  
melhoria da educação pública através do 
desenvolvimento de competências para 
gestores e professores, dando-lhes subsídios 

 Encontros mensais do PAIF 
(Bairros e Cidade)

 As reuniões acontecem mensalmente, é 
oferecido as famílias  e tem como objetivo 
apoiar as famílias, prevenindo a ruptura de 
laços, promovendo o acesso a direitos e 
contribuindo para a melhoria da qualidade de 
vida. Podem participar do PAIF famílias em 
situação de vulnerabilidade social. 

 São prioritários no atendimento os 
beneficiários que atendem os critérios de 
participação de programas de transferência 
de renda e benefícios assistenciais e pessoas 
com deficiência e/ou pessoas idosas que 
vivenciam situações de fragilidade.

Atendimentos da sala do INSS e
Visita da Equipe Tecnica do INSS de Ponta 

Grossa

 Foram realizados no mês de outubro 
mais de 150 atendimentos na sala do INSS. 
Sendo eles 4 benefícios aprovados (1 pensão  
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Aquisição de Equipamentos Tecnológicos

 Afim de garantir um trabalho de 
qualidade investiu-se em equipamentos que 
favoreçam a aprendizagem em sala de aula 
com aulas mais dinâmicas e inovadoras.

 Foram adquiridos 05 projetores 
multimídia (equipamento eletrônico que 
projeta imagens como fotos, vídeos, 
apresentações, planilhas ou qualquer outro 
recurso visual) , 05 impressoras laser 
coloridas e 06 Access point (um dispositivo 
de rede que permite aos dispositivos sem fio 
se conectarem a uma rede cabeada).

Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vínculos

 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

que norteiem suas práticas. 

Reforma das Unidades de Ensino

 No segundo semestre de 2022 deu-se 
início às reformas nas unidades de ensino 
com adequações na estrutura física,a fim de 
garantir o bem-estar de toda comunidade 
escolar , favorecendo a aprendizagem, 
contribuindo para o desenvolvimento dos 
alunos. As reformas terão continuidade no 
ano de 2023.
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 Para as mulheres, são ofertadas oficinas 
de artesanato nos bairros rurais. São 
atendidos os Bairros da Vida Nova, Lambari, 
Assentamento São Luis 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.

Entrega de viatura 0KM para o Município de 
Sapopema

 Foi realizado na Prefeitura Municipal, o 
ato de Entrega de Viatura para o 
destacamento da PM de Sapopema. A 
solenidade contou com a presença do 
Deputado Romanelli, autoridades e policiais 
militares.
 O veículo foi adquirido através de uma 
emenda parlamentar do deputado estadual 
Romanelli e potencializará as atividades da 
PM em nosso município.

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.
 Os idosos contam com aula de 
hidroginástica duas vezes na semana, e um 
encontro mensal de recreação, com dança, 
bingo, almoço, jogo de truco, artesanato, 
alongamento, entre outros.
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 O ato de planejar e monitorar este 
planejamento é fundamental para que se 
alcance o sucesso almejado. As secretarias, 
muito engajadas no projeto, seguem firmes 
para alcançar o que se estabelece.
 No dia 05.12, a Equipe da Interação 
Urbana esteve reunida com a equipe da 
prefeitura para avaliar o ano em curso. Ao 
todo 226 ações foram inseridas no 
planejamento, e destas, 75 já estão concluídas 
e as demais em andamento, conforme 
previstas.
 Com este instrumento, a Prefeitura de 
Sapopema, procura atender cada vez mais 
sua população, com ações de curto, médio e 
longo prazo, para que desta forma possa 
melhorar a vida da sua população, bem como 
oferecer mais e melhores condições de vida.

Assinatura da Escritura do Campo
(Bairro Lambari)

 Mais um sonho que se torna realidade, 
assinatura da escritura do campo de futebol 
do bairro lambari, uma reivindicação antiga 
dos moradores e que agora foi tirado do 
papel.

Programa de Apoio a Gesão

 A Prefeitura de Sapopema, desenvolve 
em parceria com a Empresa Klabin S/A, um 
programa de apoio a gestão pública, 
desenvolvido através da Consultoria 
Interação Urbana. Neste programa, todos os 
secretários, o Prefeito e equipe, elaboram o 
planejamento da gestão, a partir do contido 
no Plano de Governo, bem como, inserindo 
novas ações. São estabelecidas ações e 
subações para que se consiga chegar ao 
objetivo planejado pela gestão.
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o ano.
 A Prefeitura de Sapopema, conta com 
um quadro exemplar de servidores, sempre 
envolvidos e comprometidos com o 
trabalhos, os quais vem dia após dia 
colaborando com o sucesso da gestão e 
consequentemente com a melhoria de vida 
dos seus cidadãos.

 Devido ao mal tempo, queda de energia 
elétrica, muitos servidores não puderam 
participar, porém a maioria encarou o mau 
tempo e foi celebrar junto o encerramento 
deste ano. Durante o evento, além de um 
delicioso jantar, houveram sorteio de brindes, 
bingo no valor de R$ 1.000,00, bem como a 
prefeitura homenageou seus servidores que 
foram aposentados no período de 2020 a 
2022.
 

Nova Agencia Bancária

 Após anos de luta, e correndo atrás de 
diversas instituições financeiras, para se 
instalarem em nosso município, Agora, 
finalmente conseguiremos realizar este sonho 
e importante realização.
 A Cooperativa de Crédito SICREDI, se 
instalará em nosso município, e pretendem a 
partir de Janeiro já estar operando.

 
 A vinda de desta instituição ou 
município é fundamental para o crescimento 
do mesmo, pois fomenta a economia, facilita 
a vida da nossa população, além de circular os 
recursos dentro do próprio município.

 Confraternização dos Servidores 
Públicos Municipais

 No dia 09 de dezembro, a prefeitura 
retomou, após dois anos de pandemia, a sua 
Confraternização Anual dos Servidores, 
Aposentados, Pensionistas e prestadores de 
Serviços. Momento este reservado para 
comemorar as conquistas realizadas durante 
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mesa posta, com pratos, taças e talheres e 
ornamentação de ambientes de restaurante e 
mesas. 
 Esse curso foi muito importante para 
melhor qualificação das pessoas que atende 
no setor de alimentação, podendo assim 
entregar um serviço melhor aos nossos 
turistas.

Plano de Arborização 

 A equipe da UTFPR câmpus Londrina 
com parceria da Secretaria Municipal de 
Turismo e Meio Ambiente, realizou um 
inventário das árvores sobre as calçadas de 
Sapopema, foram 7 sábados em campo, onde 
foi amostradas as árvores no centro da cidade 
e no Lageado-liso.

 Essas atividades fazem parte de um 
projeto de extensão, coordenado pela Profa. 
Patrícia C. Lobo Faria, do Curso de 
Engenharia Ambiental e Sanitária que, com 
uma equipe de 10 alunos coletou informações 
sobre todas as árvores. Com isso, em breve

 Ano que vem, novamente se Deus 
quiser, estaremos todos juntos celebrando 
mais um ano de vitórias.

 
 Curso Segredos da Culinaria Rural

 Nas datas de 05  à 09 dezembro 
aconteceu o modulo II do curso, Segredos da 
culinária rural, juntamente com o SENAR, 
onde foi abordado a legislação que 
regulamenta os cuidados com manuseio dos 
alimentos, e os alunos aprenderam a desossar 
frango, preparar massas caseiras, molhos e 
muitos outros pratos.

 Os alunos também aprenderam a teoria 
do serviço de restaurante, como montar uma
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 Os Ipês são arvores recomendadas para 
reflorestamento e reposição de mata ciliar e  
futuramente irão gerar flores transformando a 
paisagem, deixando a nossa cidade cada vez 
mais bonita.

Pavimentação da Rua Antiga Creche
 
 Prefeitura concluiu este mês o 
calçamento do prolangamento da Avenida 
Joaquim Domingues Guerreiro, mais 
conhecida como a “Rua da Antiga Creche”.  
 Um desejo antigo dos moradores, que 
sofriam com a falta da pavimentação, 
principalmente em dias de chuvas.

 

 Em um esforço coletivo, a prefeitura 
conseguiu realizar mais esta pavimentação, 
melhorando desta forma a transitação de 
veículos e pessoas.
 Até o final da gestão, pretende-se 
pavimentar todas as vias da cidade.

poderemos saber: quais espécies estão 
presentes, onde há espaço para plantar uma 
nova árvore e como está a saúde das árvores!  
 Essas informações serão apresentadas 
em forma de mapas e de um banco de dados 
georreferenciados, que auxiliarão nas 
atividades de gestão e darão suporte à 
elaboração do plano municipal de 
arborização urbana.

 
 

Caminhos dos Ipês

 

 Secretaria Municipal 
de Turismo e Meio 
Ambiente juntamente 
com Associação de 
Moradores do Lambari 
realizou o plantio de 100 
mudas de ipês no bairro 
Lambari no dia 26 de 
novembro, para dar 
andamento no Caminhos 
dos Ipês, até o final do 
projeto será plantado 
mais 100 mudas no bairro 
São Luiz II. 
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 Inicio das Pavimentações - Conjunto 
Renascer

 Foram iniciados os primeiros serviços 
para a pavimentação do Conjunto Resnascer 
II, a prefeitura no mês de outubro fez o 
chamamento público para credenciar a 
população que terá acesso aos lotes doados, 
agora inicia a infraestrutura, para entregar os 
lotes com calçadas, bueiros, pavimentação, 
agua e energia.
 Acesso a casa própria é o sonho de 
toda pessoa, em breve, mais 60 famílias de 
nosso município terão seus sonhos realizados.                        

Prefeitura repassa em comodato veículo 0 
Km para a APAE de Sapopema

Aquisição de uma Van 0 km para 
transporte de pacientes da saúde
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Queridos amigos e amigas de Sapopema!

 Final de ano é sempre momento de reflexão para todos nós, com a chegada do Natal, 
renovamos nossas esperanças, assim como o Menino Jesus Renasce, nós também renascemos 
e renovamos nossas forças e esperanças em um mundo melhor. O Natal, é tempo de Advento, 
é tempo reconciliação, de preparamos nossos corações para a morada do Cristo Jesus! 
 Neste tempo, podemos refletir tudo o que fizemos e vemos que neste ano que se 
encerra, trabalhamos incansavelmente para que pudessemos melhorar a cada dia nosso 
município.
 Investimos em infraestrutura, equipamentos, melhoramos os locais públicos, para que as 
familias Sapopemenses possam se reunir. Mas acima de tudo, investimos nas pessoas, 
propiciando educação de qualidade, acesso a saúde, enfim, ações para melhorar a vida da 
nossa população.
 Aproveitamos, para agradecer a cada um de vocês que confiaram e confiam no trabalho 
da Prefeitura de Sapopema, e reafirmamos nosso compromisso de trabalharmos todos os dias 
para que nosso município prospere, com uma administração humana e progressista.
 Desejamos à todos os Sapopemenses um Natal Abençoado, e que 2023 seja um ano de 
Graça e Realizações, com muita saúde e prosperidade.

Deus abençoe a Todos.
Feliz Natal e um Próspero Ano Novo.

Paulo Maximiano de Souza Junior


