
UINIA-FEIRA, 08 DE DEZEMBRO DE 2022 TRIBUNADONORTE COM TRBUNA 
ENTRETENIMENTO CLASSIFICADOS PUBLICIDADE LEGAL JOGOS E LOTERIAS 

Anuncie e divulgue seu 
negocio ou serviço B2 

Contira resultados das 

loterias e passarenpos B6 TV Editais das preleituras e 
empresas da regia0 B3 

TMais 
Moacye Franco está no 
ar como protagonista 

noNoIS na Fima',da 
Band so 

Natal 

S RTE 

RASPO 

ACHOU 

GANHO 

Compre nas lojas identificadas 
retire suas raspinhas. 

São milhares de reais 
em vales compra. são aa 
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Social Fernanda Neme 
sOcial@tibunadonorte.com 

A espera B-DAY 
Alonso S 

de Raul 
Pinho Es LOureiro, Juliana Blanski, Cinthia Mara 

iheiro N 

esta quinta-feira. Parabéne oram aniversário nesta quinta-feira. Parabéns são encaminhados pela Tamiia 
e pelos amigos! Viva! 

Momento lindo 
e único vivido 

pela arquiteta Shows na praça Poliana Carlesso 

e pelo marido 

Beto Kasprzak, de 

Apucarana, à espera 
do baby Raul, que 
deve chegar no 

A modelo 

Najara AScencio, 
de Arapongas, 

sempre esbanja 
beleza em seus 

Hoje, às 19h30, tem show 
musical de David Mour, 
de Londrina, e logo em 

seguida, às 20h30, tem mais 
uma apresentação"Eu amo 

Apucarana', com Célio Santos 
e Luidy, de Apucarana. 

Ambos os shows acontecem 

começo de janeiro e 
editoriais de 

aiegrar ainda maisa 
moda e ensaios 

Tamilla. Muita saude! 
(Yellow Studio) pela regiao 

na Praça Rui Barbosa. 
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MELHOR 
PARA 
TODOS. 

Com muito trahalho e amor por Apucaidnd, 

prefeito e dos secretários, lutam pela melhoria dos 
serviços e buscam o bem-estar de toda a cidade. 

Acesseo site 
e veja o que estamos tazendo por voce 

www.apucarana.pr.leg.br 



RECLAME AQUI (43) 3420-1161 SEATA-FEIRA, O9 DE DEZTMBR0 DE 2022 TRIBUNADONORTE. COM 

TRIBUNA POSTO 

PEDRD A8 Esportes Venha 
mos 

cONVENIENCIA VIStar 
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Selecão brasileira encara a Croácia em 

busca de vaga na semifinal da Copa 
Equipe não deve Modric reconhece favoritismo brasileiroo 
Contar novamente Apos levar a Croácia até a final da Copa do Mundo de 

18, o meia Luka Modric, 37, quer novamente colocar a 

Sua seleção entre as melhores do mundial no ata. rara 

ISSo, no entanto, o time terá de superar nas quartas de final 

o que ele considera um dos grandes favoritos ao titulo: o 

Com o lateral Alex 
Sandro, que não se 
recuperou de lesão Brasil. 

Modric deixou claro ontem, em entrevista coletiva, que 

reconhece a superioridade brasileira, mas, mesmo assim, 
ainda acredita ser possivel sair de campo vitorioso. "Ja jo 

gamos contra o Brasil algumas vezes, mas ainda nao co 

seguimos vencer. Espero que isso mude. O Brasil tem Jo-

gadores fenomenais em todas as posições. lemos de ser 
agressivos, correr no limite e não os deixar jogar. Isso e im 

portante quando não temos a bola, temos que ser agressivos 
e firmes e não deixâ-los escapar", afirmou o capitao 

Ele afirmou ainda que enfrentar as seleçoes de Brasil e 

Argentina é sempre uma "celebração do futebol". "Brasil e 

Argentina são os melhores times do mundo, com grandes Jo-

gadores. Eu gosto de vê-los, é divertido jogar contra esses 
times. E uma celebração do futebol e algo que todo JOgador 

deseja", disse. 

Da Redação 
eCitor@tnbun2donorte.com 

téenico Tite de-

vera mais uma 

ez ter de apelar 

para o improviso 
na Copa do Mundo. Ainda que 

tenha voltado a treinar com 
bola, o lateral-esquerdo Alex 
Sandro dificilmente terá con- Militão deve seguir no time tular jogando na lteral direita contra a Crodcia FOTO DNULGAÇAO/CBF 

diçoes de enfrentar a CrOacia 
hoje, as 12 horas (horärio de ite durante coletiva de im- enfrentar a Croácia, mas on- o ateral-esquerdo Alex Telles, 

Braslia) pelas quartas de final prensa realizada em Doha. 
do Mundial no Estádio Cidade Oateral se lesionou no sequanto ao aproveitamento do ejáviajou à Espanha para inici-

Educação. 
jogador treinou com 0 a Suça. Ele loi diagnosticado 

grupo onteme nao aparentou com uma lesio muscular no condições de jogo, o lateral- oitavas de fina, Danilo atuOu visado novamente na Copa mare Vinm.Junor. 

nenhuma restriçgao ae movi quadri, e desde então se dedi - direito Danilo deverá nova- na ala esquerda e foi bem. do Mundo. O prolessor 

mentos. Mesmo asim, deve cou quase que integralmente à mente ser utilizado no lado es Ele se colocou novamente à vai decidir a melhor manei ca perdeu para a Croacla 

ficar de lorada partida que vale fisioterapla. Na terça, ele cor querdo. Dessa forma, Eder Mi disposição para jogar daque- ra, certamente . E, quando em cinco duelos a0 To 

vaga na emitinal. "A tenden- reu em volta do gramado do litãovoltaria a ser improvisado le lado na partida desta sexta- foi indagado sobre em qual go da historia. Ate noje, 

ca cae AlEx anaro) nao par Clda seleçao e, no dia seguin - na direita. Daniel Alves cor teira. "Em relação a jogar na lado atuaria na sexta, brin TOram tres OasO1 

ucipar porque nao ha anda te, treinou pela primeira vez re por fora para fîicir com ess direita, esquerda ou centro da cou: "dentro do campo 
um trabalho muto lorte. ao com bolka. A recuperaçao dos vaga. 

lesoes dierenles em relaçao ao ültimos dias deu um indicativo Vale lembrar que o Brasil Jámostrei diversas vezes. Para Brasil para enirentar a Croaca ram com vitoria do Brasiu, 

Neymar, Airmou o teenico de que ee teTa condiçöes de não pode contar tunbém com miméalgo natural", destacou. temAlison, Eder vinta0, Ini- em 2006 e 2014. 

te se mostrou pesSimista que solreu uma lesao no joelho 

O jogador, contudo, não ago Siva, Marquinhos e Dani-

quis dar qualquer pista s0- lo; Casemiro e Lueas Hquetay 
Caso realmente não tenha Diante da Coreia do Sul, nas bre se irá de fato ser impro Raphinha, Richarlison, Ney 

gundo tempo da vitória sobre atleta. ar arecperaçao. 

A seleção brasileira nun 

empates. No Mundial, os 

detesa, paramimé indiferente. A provavel escalação do dois encontroS termina 
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Mundial Brasil perde para a Croácia e 
está fora da Copa do Mundo 

Argentina derrota Holanda 
nos pênaltis e se classifica 

A Argentina está na 

semifinal da Copa do 
Mundo. No Estádio Lu 
sail, nesta sexta -feira (9), 
a cquipe eliminou a sele-
ção holandesa nos pênal-
TIS, apos empatar em 2a2 

no tempo normal, resul-
tado que se manteve na 

prorrogação. Os jogado-
res comandados por Lio 
nel Scaloni vão enfrentar 

Seleçao brasileira vocativo pelo lado direito, 

o Brasil foi melhor na pror 
rogaçao. Cansada, a Croácia 

não conseguia mais segurar a 

bola na frente. No jogo extra 
eque não estava nos planos, a 

seleção, finalmente, voltava a 

sofreu o empate no 
final da prorrogaçao 

e foi derotada nos 

penaltis por 4a2 
atuar como Ihe era cômodo, 

com as linhas avançadas. 

Faltava, contudo, o mes 
mo que havia sido escasso 

a noite toda: a bola chegar 

ao gol. Porque os croatas es-
tavam iechados e porque o 

Brasil não criava. Parecia que 
não haveria mais jeito. Ai, 

apareceu o talento de Ney-
fe mais de 120 minu- dro mandaram para as redes mesma iormaçao e o time, mar. No ültimo lance do pri-

os, 1sclecio brasileira 1- Na eraçao, 0 Brasu loi com OS mesmos problemas. meiro tempo da prorroga nE 1B Cmpate por 0 a 0(l um latilundi0 improdutivo Raphinha, aos 5, deixou o ção, o jogador pegou a bola 

al n2 promogaç~O) e per- no primeiro tempo. Paqueta campo para a entrada de na frente da área, tabelou 

eu hos penalis por 2 pareca mais um pivó, por Antony. Vinícius Junior sai- com Paquetá, driblou o oti-
ara a Croicil pelas quartas que recebia a bola sempre de ria pouco depois, substitui- mo goleiro Livakovic e mar-

Estadão Conteido 
dddes(EriDunadororte com a Croácia na semifinal do 

Messi comemora ciassificaçao 
tornejo. 

Molina e Messi assi- FOTO. DIMIL GACA 
da 

Labu toi mantido 
nalaram para os herm 

nos, enquanto Weghorst meçou movimentada. Os 

fez os dois do adversário. argentinos seguraram a bola 

Os argentinos disputam no ataque. Messi e De Paul 

vaga na nnal na proxima avançaram. ApoS falta de 

terça-feira (13). 
No primeiro tempo da tragem marca pënalti. Mes 

partida, os times se fe- si cobra com tranquilidade e 

. nm.ais una Ve,0 

nho do hexa fon 

iclkdO. en ca logadores brasileiros lamentam derrota nos pênaltis para a Croácia 

ividade e enirent.ndo um FOTO: DIVULGAÇA0/CONMEBOL 
time 

tenco e resilieinle du- Dumfries em Acuña, arbi-

charam bem na dete- faz o 2a 0 aos 27 minutos. 

sae seguraram a bola Após trocas nas duas 

no meio do campo. MeS equupeco si teve boas chances. po, Weghorst diminuiu para 

Argentina pressionou e, a Holanda aos 37 minutos. 

apos passe do camisa l0, Apartir dal, a equipe holan 

desa aumentou a pressao em 

Holanda trocou pas- busca do empate. E conse-

ses na grande área, mas guiu. Berghuis cobra falta na 

não teve sucesso na fi- barreira. Weghorst recebeu 
nalização. A equipe se a bola, girou e mandou para 

fechou na defesa. Blind o fundo do gol aos 55 minu-
e Gakpo ainda tentaram tos. A partida terminou com 

e não conseguiram levar empate de 2 a 2. Assim, o 
perigo no ataque. jogo toi para a prorrogaça0, 

A segunda etapa co- etapa que manteveo placar. 

de linal da Copa do Mundo, COStas para o taquee não do por Rodrygo. Como úl- cou um golaço 

d ndo adeus à competiçao conseguia azer nada a não tima cartada, Tite colocou O gol aquela airura pa-

tsta sevia ieira. Desde que ser se ivrar dela. Neymar es- Pedro no comando de ata recia definitivo dado o que 
ganhou o penta, em 2002, tava sempre em meio a trës que no lugar de Richarlison, acontecia em campo. Porque 

a Sele,20 nunca mals ven- marcadorese nematentativa que apareceu pouco na par- O Brasil era superior e estava 

eu 

ua equpe europea de troca de posição com Vi- tida. Mas, àquela altura, o mais inteiro que o advers 
in teta mata. Vasc, Ma nicius Junior na esquerda deu jogo já se encaminhava para rio. Contudo, a trés minutos 
ier. Modric e Orsic marca- resultado. Na ponta direita, mais 30 minutos de uma do hm, Petkovie Trecebeu na 

Molina abriu o placar. 

entrada da area apos contra-

Com um time com média golpe e mandou no canto de 
ures crtaran part o Bta muito pouco no segundo de idade mais jovem e com Alisson, levando o jogo para 

ramos gols nos pënalt+is para Raphinha näo acertava nada. dura prorrogaçao. 
a Croacia. Rodrygo e Mar 

panorama mudou 

nuanto Casemiro e Pe- tempo. Tite voltou com a Antony driblador e pro- 0s pênaltis. 
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