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TIMBURI RECEBEU 2023
COM ESPORTES E EVENTOS

Edição Especial Timburi

 Foto reúne  timburienses que residem na cidade e os timburienses ausentes e simpatizantes

 Árvore leguminosa denominada Timburi, nativa na região.

Milhares de pessoas de Timburi e visitantes participaram da festa na cidade dias 30 e 31 de  dezembroMilhares de pessoas de Timburi e visitantes participaram da festa na cidade dias 30 e 31 de  dezembro
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• Coloque areia nos vasos de planta. 
• Guarde pneus em locais cobertos.
• Deixe garrafas viradas para baixo.

• Amarre bem os sacos de lixo. 
• Limpe as calhas de casa. 
• Mantenha a caixa-d’água bem fechada.

NÃO DEIXE O MOSQUITO NASCER.

EVITE ÁGUA PARADA E ELIMINE 
OS CRIADOUROS DA DENGUE,  

ZIKA E CHIKUNGUNYA.

Saiba mais em

www.gov.br/combataomosquito

Obras do Chafariz na área central do Largo São Bento (antiga caixa da água) foi recuperada e virou ponto turístico 



TIMBURI REALIZOU 
O 44º JOGO DA SAUDADE 
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Time dos Timburienses ausentes

Time do Timburienses que moram no município

No sábado dia 31 de 
dezembro, no está-
dio Lúcio Martins 
Esteves foi realizado 
o tradicional ”Jogo 
da Saudade”, uma 
partida envolven-
do os moradores e 
timburienses que 
residem fora do 

município. Foi mais 
um grande momento 
de encontro e reen-
contro que o futebol 
proporcionou em 
campo e fora do gra-
mado, no momento 
de confraternização. 
O time de Timburi 
(camisas amarelas) 

venceu pelo pla-
car de 04 x 01. O 
prefeito Silvinho 
agradeceu todos os 
jogadores. “Tenho 
a alegria de realizar 
no segundo ano de 
administração este 
jogo que faz parte 
da programação do 

fim de ano em nosso 
município, inclusive 
muitos timburienses 
vêm para cidade, jus-
tamente para jogar 
esta partida histórica 
e de grande valor 
sentimental à todos. 
Agradeço a presença 
de vocês e suas famí-

lias e aproveito para 
desejar-lhes um feliz 
2023”, finalizou o 
prefeito. 
O jogo foi realizado 
com o total apoio da 
Secretaria Municipal 
de Esportes de Tim-
buri.



Corrida Pedestre de Timburi reúne
participantes de todas as idades
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A Prefeitura Municipal 
de Timburi, através da 
Secretaria de Esportes 
promoveu mais uma
edição da Corrida 
de Rua, realizada na 
noite da última sexta-
feira (30). Foram oito 
categorias
desde a fraldinha 
para crianças, como 
veteranos que contou 
com um número 
expressiva de
participantes do 
município. Cada 
categoria tinha seu 
percurso de� nido pela 
Secretaria de
Esportes, as largadas 
para as crianças e 
adolescentes até 15 anos, 
ocorreram na Rua 15 de
novembro entre o 
Cartório de Registro 
de Imóveis até o 
Pórtico montado nas 
imediações da Praça do 
Jardim. 
Já para categoria adulto 
o itinerário era a largada 
no Pórtico, sentido Rua
Lindolpho Camargo 
Alves até o CRAS, 
depois Rua 15 de 

novembro até a Praça, 
totalizando
1.350 metros. Con� ra 
os ganhadores 
por categoria e as 
premiações:
CATEGORIA 
FRALDINHA
1º. Ryan Henrique 
Freitas Coca R$ 100,00.
2º. Joaquim Gonçalves 
R$ 50,00.
3º. Paulo César Júnior 
(Peleguinho) R$ 50,00.

CATEGORIA PRÉ-
MIRIM DE 08 A 12 
ANOS
1º. Richard Alves Santos 
R$ 150,00.
2º. João Matheus Bueno 
R$ 100,00.
3º. Murilo Joaquim 
Rodrigues Araújo 
R$ 50,00.

CATEGORIA PRÉ-
MIRIM FEMININO
1º. Estela Manuela 
Amorim R$ 150,00.
2º. Ana Carolina Coca 
Romão R$ 100,00.
3º. Manoella Cunha 
R$ 50,00.

CATEGORIA MIRIM 
MASCULINO DE 12 A 
15 ANOS
1º. Miguel Graciano 
Souza R$ 150,00.
2º. Rafael Rodrigues 
Araújo R$ 100,00.
3º. Dhanilo Miguel 
Ferreira Camargo R$ 
50,00.

CATEGORIA MIRIM 
FEMININO
1º. Maria Eduarda Coca 
Martins R$ 150,00.
2º. Érica Maria Lima 
Ferreira R$ 100,00.
3º. Emanuelly Silva 
Almeida R$ 50,00.

CATEGORIA FEMININO 
ADULTO
1º. Carina Padilha 
Cunha R$ 500,00.
2º. Beatriz Bueno 
Rodrigues R$ 300,00.
3º. Camila Padilha 
Cunha R$ 150,00.

CATEGORIA 
VETERANOS ACIMA 
DE 47 ANOS
1º. Benedito Cunha 
Lima R$ 500,00.
2º. Manoel Cunha Lima 

R$ 300,00.
3º. José Carlos 
Rodrigues R$ 150,00.

CATEGORIA LIVRE 
ADULTO MASCULINO
1º. Cláudio Pedro Júnior 
R$ 500,00.
2º. Nilton Eduardo 
Bueno Rodrigues R$ 
300,00.
3º. Paulo César da Silva 
(Pelego) R$ 150,00.

O prefeito Silvinho 
Polo agradeceu as 
participações dos 
corredores. “Aproveito a 
oportunidade
para agradecer todos 
vocês que abrilhantaram 
nossa corrida, desde as 
crianças, adolescentes
e adultos. Nesta 
edição incluímos na 
competição a categoria 
feminina adulta, 
conforme
solicitação na penúltima 
prova em 2021. 
Contamos com um 
número expressivo de
competidores que 
elevou o nível de cada 
categoria. Todos vocês 

estão de parabéns e 
quero
enaltecer o trabalho 
da nossa equipe da 
Secretaria de Esportes e 
do público que veio
prestigiar”, � nalizou 
Polo.
Nas premiações 
estiveram presentes 
também o vice-prefeito 
Anderson Solé, os 
vereadores
Dorival Neves e 
Rosângela Preta (ex-
presidente da Câmara). 
Colaboraram com o 
evento
esportivo o secretário 
de esportes, Gustavo 
Rocha, assessor Felipe 
Vidal, professor Nei 
Paiva,
Diego Rossi, Secretaria 
de Saúde, motorista da 
ambulância Marciano e 
a Polícia Militar de
Timburi. Todos os 
participantes receberam 
medalhas e o jornalista 
Cristiano Amorim
apresentou a corrida.

Fonte: COMUNIC
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CATEGORIA FEMININO - Segundo lugar Beatriz 

Rodrigues, primeiro lugar Carina Cunha e terceiro 

lugar Camila Cunha

CATEGORIA LIVRE ADULTO - Terceiro lugar Pelego, 

segundo Nilton Eduardo e primeiro lugar Claudio 

Pedro Júnior com o prefeito Silvinho Polo

CATEGORIA MIRIM - Primeiro lugar Miguel 

Graciano, segundo Rafael Araújo e terceiro Dhanilo 

Camargo

CATEGORIA FRALDINHA - Terceiro lugar Paulo 

César Júnior, Primeiro lugar Ryan Henrique Coca e 

segundo lugar Joaquim Gonçalves
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CATEGORIA PRÉ-MIRIM - Segundo lugar João 

Matheus, primeiro Richard Alves e terceiro lugar 

Murilo Joaquim Araújo

CATEGORIA MIRIM - Terceiro lugar Emanuelly, 

primeiro lugar Maria Eduarda Coca e segundo lugar 

Érica Maria Ferreira

CATEGORIA VETERANO - Terceiro lugar José 

Carlos, primeiro Benedito Cunha e segundo lugar 

Manoel Cunha

CATEGORIA PRÉ-MIRIM - Primeiro lugar Estela 

Manuela Amorim, segundo Ana Carolina Coca e 

terceiro Manoella Cunha
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Crianças participando da corrida pedestre de Timburi

Gustavo, prefeito Silvinho e família Furtado na Corrida de Rua de Timburi

Fotos e reportagem Comunic/ diagramação Folha de Piraju



Festa da virada agitou Timburi 
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Por iniciativa da 
administração 
municipal foi 
realizada nos dias 30 
e 31 de dezembro a 
programação do fim de 
ano em Timburi, com 
uma superestrutura 
montada nas 
imediações da igreja 
matriz. Pessoas de 
várias localidades, 
inclusive de outros 
estados estiveram 
visitando os familiares 
e compareceram na 
Praça para curtir as 
atrações. Na sexta-
feira (30) teve shows 
com os talentos da 
cidade. A primeira 
dupla a se apresentar 
foi Willian e João 
Pedro, que cantaram 
lindos clássicos da 
viola caipira e sucessos 
que marcaram época. 
Já a segunda dupla, 
Waldir e Ronaldo 
foi a segunda dupla 
que interpretaram as 
músicas do sertanejo 
universitário, hits do 
momento e lindas 
canções do passado.
O público cantou 
e dançou na Praça. 
Fechando a noite, foi a 
vez do casal apaixonado 
Pâmella e Leandro que 
contagiaram o público, 
com o sertanejo 

animado, sucessos da 
atualidade e de décadas. 
Os participantes 
agradeceram o apoio 
recebido do prefeito 
Silvinho Polo, vice 
Anderson Solé e da 
Secretaria Municipal 
de Cultura que esteve à 
frente da organização. 
“Queremos agradecer 
o assessor Diego Rossi, 
por todo o respaldo 
para que pudéssemos 
cantar na programação 
especial de fim de ano. 
Prefeitura de Timburi 
tem dado muito apoio 
aos artistas da cidade 
e temos que enaltecer 
a postura do prefeito 
Silvinho Polo e do seu 
vice Anderson”, relatou 
os cantores. 
“Cabe a gestão 
municipal valorizar 
os talentos e por este 
motivo inserimos na 
grade de programação 
do fim de ano os 
cantores, são pessoas 
que levam o nome 
de Timburi nas 
apresentações fora 
da cidade e por este 
motivo fizemos questão 
de contar com as suas 
participações. Todos 
estão de parabéns pelas 
apresentações que 
foram elogiadas pelo 
público”, comentou o 

prefeito Silvinho Polo. 
Na noite de sábado 
(31) foi registrado um 
número surpreendente 
de pessoas na 
Praça, inclusive dos 
municípios de Sarutaiá, 
Piraju, Manduri 
e Bernardino de 
Campos que foram 
prestigiar o réveillon 
na Praça. A Banda 
Som das Máquinas 
começou o show por 
volta das 23 horas, 
tocando sucessos da 
atualidade. O jornalista 
Cristiano Amorim foi 
o responsável por fazer 

a virada no palco. Com 
mensagens de auto 
estima, reflexão e fé, 
Amorim levou como 
nos anos anteriores 
levou muita emoção 
ao público. Ainda 
teve show pirotécnico 
com baixo ruído 
sonoro, que iluminou 
o céu de Timburi. Nos 
primeiros minutos de 
2023, a Banda Som das 
Máquinas continuou 
com o show e levou 
muita animação no 
local. 
O prefeito Silvinho Polo 
desejou a todos um 

feliz 2023 e ressaltou 
que será um ano 
muito promissor para 
o município, com o 
andamento de obras 
e outras benfeitorias 
para os munícipes. Ele 
também aproveitou 
o momento para 
convidar as pessoas 
para a programação 
da Fespinga deste ano, 
inclusive para o show 
da dupla César Menotti 
& Fabiano que deverá 
ocorrer no dia 11 de 
agosto. 

Fonte: COMUNIC 
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Banda Som das Máquinas animou o público no Reveíllon/ fotos Comunic/ diagramação Folha de Piraju/ mais região

Equipe de segurança nos dois dias de evento.
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Banda encantou o público até altas horas.

Dupla João Pedro e Willian se apresentaram no evento dia  31

Fotos e reportagem Comunic/ diagramação Folha de Piraju

A dupla Pâmella e Leandro animou o público com um sertanejo dan-

Dupla tocou lindas canções de viola

A dupla Waldir e Ronaldo apresentaram 
lindas canções sertanejas

Jornalista Cristiano Amorim e Everton Roberto
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Prefeito Silvinho desejou ao público um excelente 2023/ fotos Comunic/ diagramação Folha de Piraju/ mais região

Biro, Julinho, Periclés e familia

Familiares da cantora Pâmella curtindo o show.

Anderson Solé, Bidu e José Elias Carmem, Diana e amigos

Diretor da EMEF, Rogério Mendes e amigos

Pâmela e amigos de Sarutaiá
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Prefeito Silvinho e esposa Rosana com amigos

Família Mimi e amigos

Família Cunha e Belisário
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Família Minozzi na programação da virada.

Virada do ano com a presença das familias

Vereador Marcelo e familiares
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Familias de Timburi elogiaram a programação da Prefeitura

Jovens curtindo a programação de sexta-feira

Cantor Raymundo Aguiar e amigos de Sarutaiá e São Paulo
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Funcionário Sandro da Prefeitura com os familiares 

da cidade de Hortolândia

Inês e Valdi

Familiares da cantora Pâmella 

Carmem, Diana e amigos

Família Bueno e amigos da cidade de Suzano

Jovens da família Ambiel e amigos

Garrucha, veterinário Robinho, cantor Waldir e esposa Magda

Ezequiel e Andréia
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Quantidade de público surpreendeu a organização

Vereador Dorival e amigos.

Assessor Diego Rossi, Anderson, esposa Eliana, Emanuely, Valdirene e Sofi a

Jovens da família Ambiel e amigos

Garrucha, veterinário Robinho, cantor Waldir e esposa Magda
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Prefeito Silvinho e esposa Rosana Polo com familiares e amigos curtindo todos os momentos 

  Timburienses curtiram muito as noites de festa

Jovens da família Ambiel e amigos

Garrucha, veterinário Robinho, cantor Waldir e esposa Magda

Adolescentes num clima de paz e alegria

  José Lucas, Carlos, Juliana, Vitória e Rafaela Naldi

Timburienses compareceram na tradicional Praça Matriz

Stefany, Moacir, Andrey e Gabriella
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Toninho, Eliana e Paulo

Fabrício, � iago, Billy e Pedrinho

Juventude fi cou em Timburi curtindo com amigos

Jornalsita Cristiano Amorim e esposa Valdirene com familiares

Galera de Sarutaiá curtindo a programação em Timburi.

Timburienses compareceram na tradicional Praça Matriz

Stefany, Moacir, Andrey e GabriellaReveíllon marcado por encontro entre amigos
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Jornalsita Cristiano Amorim e esposa Valdirene com familiares

Galera de Sarutaiá curtindo a programação em Timburi.

Timburienses compareceram na tradicional Praça Matriz

Stefany, Moacir, Andrey e Gabriella
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Pressão alta: especialista dá dicas de prevenção
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CÂNCERES DE CABEÇA E PESCOÇO:CÂNCERES DE CABEÇA E PESCOÇO:
ÁLCOOL E TABACO SÃO AGENTESÁLCOOL E TABACO SÃO AGENTES

Os cânceres de cabeça 
e pescoço são aqueles 
localizados nas 
regiões da cavidade 
oral, faringe, laringe 
e amígdalas. Os 
adultos acima de 50 
anos estão entre os 
mais acometidos pela 
doença. Os sintomas 
dependem da região 
afetada, mas um dos 
sinais mais importantes 
é o surgimento de 
uma ferida ou nódulo 
na região da boca ou 
garganta que não sara 
mesmo depois de três 
semanas. 
Dos 150 tipos 
conhecidos do 
Papilomavírus 
Humano (HPV), 13 
são considerados 
oncogênicos, ou seja, 
capazes de provocar 
câncer. Transmitido, principalmente, por 

via sexual, ele consiste 
em um fator de risco 
para o câncer na 
região denominada 
orofaringe (base da 
língua, amígdalas, parte 
lateral e parte posterior 
da garganta). Uma das 
formas de contágio 
por essa infecção é a 
prática do sexo oral 
desprotegido e de 
relações sexuais com 
múltiplos parceiros. 
No caso das bebidas 
alcoólicas, o álcool 
se trata de um 
solvente que permite 
e facilita aos agentes 
cancerígenos penetrar 
na mucosa, isso 

unido a má higiene oral 
aumenta a proliferação 
de bactérias que podem 

produzir infecções 
crônicas. O tabaco 
aumenta o risco de 
câncer de laringe ou 
faringe em até 20 
vezes.
O álcool, associado ao 
consumo de cigarros, 
permite a dissolução 
dos carcinógenos do 
tabaco e maior contato 
com a mucosa.

Otorrinolaringologia em 
Piraju - SP
Para informações, 
consultas ou exames 
envie sua mensagem 
pelo WhatsApp:
https://beacons.ai/
drmichelbeluche

Consultório
Rua Renato Dardes, 
679 - Piraju, SP
(14) 3351-2616
www.drmichelbeluche.com.br

23 DEZEMBRO DE 2022 | SAÚDE

Não existem limites para nossos sonhos!
Basta acreditar ! FELIZ NATAL !!!!!

Conhecida popularmente 
como pressão alta, a hiper-
tensão arterial atinge cerca de 
38,1 milhões de brasileiros 
com 18 anos ou mais. O dado 
alarmante foi divulgado na 
última Pesquisa Nacional de 
Saúde (PNS), realizada pelo 
Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE).
A pesquisa revela um aumen-
to de 2.5% na quantidade de 

hipertensos desde o último 
levantamento feito em 2013. 
Entre os fatores que contri-
buem para esse aumento, 
está o sedentarismo, excesso 
de peso e obesidade, idade e 
ingestão de álcool, além da 
alimentação inadequada com 
alto consumo de sal. “Parte 
desse agravamento se deve 
o consumo excessivo de sal, 
que está presente na maioria 

dos alimentos processados. 
O consumo recomendado é 
de 5 gramas ao dia”, alerta a 
médico e professor do curso 
de Medicina da Faculdade 
Pitágoras, Mauro Machado.
Também considerada como 
um dos principais fatores 
de risco para desenvolvi-
mento de doenças cardíacas, 
a hipertensão arterial está 
associada a ocorrência de 

acidente vascular cerebral, 
doença renal crônica, dentre 
outras. Na lista de morbida-
des que agravam o paciente 
com covid-19, figura a hiper-
tensão arterial grave, tendo 
prioridade nos grupos da lista 
de vacinação.
Como no tratamento de ou-
tras patologias, nesse caso, a 
prevenção é a melhor forma 
de lutar contra os riscos da 

hipertensão. esclarece o 
especialista.
Confira as dicas do especia-
lista para afastar a pressão 
alta: - Pratique exercícios 
físicos regularmente; - Evite 
cigarro e álcool; - Consuma 
alimentos ricos em fibras; 
- Evite o excesso de sal e gor-
dura na alimentação; estresse 
também pode ser fator de 
risco.
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