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Esportes
BRASILEIRÃO

Diego decide se fica no Flamengo
Questionado pela
torcida, meia disse que
tem propostas, mas
prefere ficar no clube.
Decisão vai depender
de novo presidente
RIO

esmo dependendo da
eleição presidencial do
próximo sábado para começar a planejar com mais segurança 2019, o Flamengo já tem algumas cartas marcadas na mesa,
como a saída de Lucas Paquetá,
vendido ao Milan, da Itália.
Outra situação que o time rubronegro vai precisar lidar em breve é
a continuidade de Diego, que assumiu ter recebido propostas.
Aos 33 anos, o meia teve altos e
baixos em 2018, foi alvo de protestos da torcida e chegou a ficar no
banco em alguns jogos da reta final
com Dorival Junior, mas terminou
a temporada como titular.
Apesar de colocar o Flamengo
como prioridade, Diego comentou
sobre sua situação após a derrota
para o Atlético/PR, no último sábado, sem cravar nada sobre o futuro.
“As propostas chegaram, são oficiais e estão na mesa, mas o Fla-

M

mengo é a prioridade. Não estou
com pressa. O clube vive uma indecisão com a eleição e o momento agora é de esperar. Quando chegar a hora certa, nós iremos conversar e decidir o que é melhor”,
analisou Diego.
O meia falou também sobre a felicidade se seguir no Rio: “Meu objetivo, se for renovar, não é ter
tranquilidade. Estar no Flamengo
é um desafio. Sou muito feliz aqui
e vai chegar o momento certo de
conversamos sobre isso. Não tenho motivo para procurar outro
clube”.
PREFERÊNCIA
O último jogo do Fla em 2018
pode ter sido o adeus de Dorival
Júnior. Mas se depender dos jogadores, ele fica. “Ao meu ver, e de todo elenco, ele (Dorival) fez um excelente trabalho. Espero que possa
continuar ajudando. É um excelente profissional e mostrou todo
seu potencial nestes 12 jogos”, afirmou o meia Éverton Ribeiro.
Dorival cumpriu a missão de elevar o ânimo do Fla e voltar ao rumo
das vitórias. Em 12 jogos, foram sete triunfos, três empates e duas
derrotas. “Estou consciente e feliz
com o nosso trabalho que se encerra”, avaliou o treinador, que só deve
saber seu futuro após a eleição presidencial do clube, no sábado.

GILVAN DE SOUZA/FLAMENGO — 01/12/2018

BALANÇA DO FLA

Em alta
> CÉSAR : goleiro que assumiu após

polêmica com Diego Alves. Fez grandes defesas e faz parte dos planos
> LÉO DUARTE: titular absoluto da defesa. Tem mais três anos de contrato. Ele e mais um na zaga
> CUÉLLAR: xodó da torcida e titular
absoluto. Renovou até 2022
> ÉVERTON RIBEIRO: um dos melhores
da temporada, tem mais três anos de
contrato. Será titular em 2019

Em dúvida
> DIEGO: com seis meses para o fim do

contrato, gerou desconfiança na torcida. Só fica por renovação curta e
com reajuste salarial para baixo
> ARÃO: terminou o ano como titular,
mas oscilou muito e está desgastado. Ainda tem mercado

Em baixa
> GEUVÂNIO: um dos salários mais al-

tos e quase nenhum retorno em
campo. Não renovará empréstimo
> MARLOS MORENO: não fez o suficiente para ter contrato renovado. O
futuro fica com o Manchester City
> RÔMULO: Foi mal nas oportunidades
que teve. Deve ser negociado
> TRAUCO: deve engrossar a barca.
Perdeu a disputa com Renê

DIEGO, para continuar no Fla, terá que reduzir salário e tempo de contrato
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Cidades

Concerto de Natal vai agitar
o final de semana em Vitória
THIAGO COUTINHO - 16/12/2017

Serão 150 artistas,
sendo solistas,
cantores, banda
e corais que vão se
apresentar no próximo
sábado, no Centro
Camila Lima
Natal está chegando e nesta
época muitas pessoas se envolvem com o clima e enfeitam suas casas, fazem festas e presenteiam umas às outras. É um
tempo de amor e reflexão, e para
embalar ainda mais esse momento, o Natal Iluminado, principal
evento natalino de Vitória, acontece no próximo sábado.
O espetáculo é gratuito e será
realizado às 20 horas, em frente ao
Palácio Anchieta, na Praça João
Clímaco, no centro de Vitória.
Neste ano, sob a regência de
Sanny Souza, Adalgisa Rosa, Vinícius Novais e Hugo Rocha, o concerto vai reunir numa única apresentação a Banda Jovem do Estado do Espírito Santo, o Coral Jovem Vale Música e o Coral Missão
Praia da Costa, além de solistas e
cantores, totalizando 150 profissionais.
O evento é realizado pela Rede
Tribuna, em parceria com a Vale e
o governo do Estado, por meio da
Faculdade de Música do Espírito
Santo (Fames) e da Secretaria de
Estado da Cultura.

O

MÚSICOS durante apresentação ano passado no Natal Iluminado, em frente ao Palácio Anchieta: espetáculo de graça
De acordo com o diretor de Marketing da Rede Tribuna, Geraldo
Schuller, o objetivo do concerto é
integrar a população por meio da
arte e cultura, e mostrar um momento de reflexão com a data.
“Temos como propósito, por
meio da música e cenografia, integrar as pessoas em um momento
mágico e emocionante. Natal é
amor, emoção e alegria. Essa tem
sido a temática e o que pudemos

PROGRAMAÇÃO

Natal Iluminado
O espetáculo
> SERÁ realizado pela Rede Tribuna,

em parceria com a Vale e o governo
do Estado, por meio da Faculdade de
Música do Espírito Santo (Fames) e
da Secretaria de Estado da Cultura.

Quando
> ACONTECE no próximo sábado, às

20 horas, em frente ao Palácio Anchieta, na Praça João Clímaco, no
centro de Vitória.

O concerto
> IRÁ REUNIR em uma única apresen-

tação a Banda Jovem do Estado do
Espírito Santo, o Coral Jovem Vale de
DIVULGAÇÃO

Música e o Coral da Igreja Missão, da
Praia da Costa, além de solistas e
cantores, totalizando 150 profissionais.
> ALÉM DA APRESENTAÇÃO dos músicos e dos solistas, o evento vai contar
com a apresentação de uma orquestra com 15 músicos capixabas.
> A REGÊNCIA do concerto ficará por
conta do maestro Sanny Souza e de
Adalgisa Rosa, diretora do Coletivo
das Artes, além de Vinícius Novais e
Hugo Rocha.

Repertório
> ENTRE AS MÚSICAS que serão apre-

sentadas estão: Noite Feliz, Glória, A
Paz, Jesus, alegria dos homens, Então é Natal, Aleluia de Handel, O Mio
Babbino Caro, entre outras.
> ALÉM DO repertório especial, o espetáculo terá algumas surpresas.

Gratuidade
> O EVENTO é aberto ao público e con-

tará com 600 cadeiras para acomodar quem for assistir ao espetáculo.
> A ORIENTAÇÃO é de que as pessoas
levem cadeiras de casa, mesmo com
a disponibilidade de cadeiras pelo
evento.

CORAL da Igreja Missão: exibição

Fonte: Rede Tribuna.

observar nas edições anteriores”,
exalta Schuller.
A diretora artística do evento,
Adalgisa Rosa, destacou que esse
ano o espetáculo terá diversas surpresas e um repertório especial.
“Uma das marcas do Natal Iluminado é a surpresa. Queremos
gerar uma expectativa para o público, sem falar nos arranjos musicais que foram preparados para o
concerto, tanto de músicas natali-

nas, quanto de músicas que falam
de paz e amor”, afirmou.
A diretora ainda disse que o público vai se surpreender com as
apresentações. “Tenho certeza
que o público ficará muito feliz
com o que será apresentado.”
O evento contará com cadeiras
para acomodar quem for assistir.
Mas, de acordo com a organização,
é bom que as pessoas levem suas
próprias cadeiras.

Viagem para
a melhor
decoração
na capital
Quem conseguir juntar criatividade, originalidade e beleza no
concurso de decoração natalina
das casas na capital, poderá conquistar uma viagem internacional.
O prazo de inscrição no concurso “Premiação de Decoração Natalina Ilha de Vitória 2018” termina
amanhã. Para participar, é preciso
decorar com ornamentos natalinos as fachadas de casas e apartamentos localizados no município.
A prefeitura vai escolher as três
melhores decorações de Natal. O
primeiro colocado vai ser contemplado com uma viagem para Buenos Aires, capital da Argentina,
com direito a acompanhante e
hospedagem de quatro dias.
O segundo colocado ganhará
uma viagem com acompanhante
para a cidade de Gramado, no Rio
Grande do Sul.
Já o terceiro, ganhará uma hospedagem de dois dias com acompanhante para a cidade de Domingos Martins.
Segundo o diretor-presidente da
Companhia de Desenvolvimento,
Inovação e Turismo de Vitória
(CDV), Leonardo Krohling, o objetivo é incentivar o clima de Natal
na cidade. “Presentear com viagem tem tudo a ver com turismo”,
disse.
A inscrição é gratuita e os interessados devem procurar o Centro
Integrado de Atendimento ao Cidadão, na Enseada do Suá, no período das 12 às 18 horas.
A divulgação dos imóveis vencedores ocorrerá no dia 28 de dezembro, no Diário Oficial do município.

