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Curitiba, 11 de Fevereiro de 2021NOTÍCIAS Faça sua busca

Tem que pagar!

Não tem como fugir! Parcelamento do
IPTU em Curitiba deve ser pago a partir
desta quinta-feira

Boas ideias!

‘Ana Catadora’: professora de Curitiba
viraliza ao criar perfil para dar dicas
sustentáveis

PUBLICIDADE

Torneira seca!

Rodízio da Sanepar segue
nesta quinta-feira. Veja
locais afetados!

#VemChuva

Chuva volta a Curitiba
nesta quinta-feira, com
alerta de temporal

Restrições na pandemia

Bandeira amarela é
prorrogada por mais uma
semana em Curitiba. Veja
o que segue suspenso

Loterias

Resultado da Mega-Sena
2343: prêmio desta
quarta é de R$ 7,5
milhões

Morre o advogado curitibano René Dotti,
aos 86 anos

Luto
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Incorporar Ver no Twitter

Tweets por @tribunapr

Coritiba fecha com meia-atacante brasileiro 
que jogava no Paraguaibit.ly/3pfC8rD
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Últimas notícias

Resultado da Quina
5489: veja os números
sorteados nesta
quarta-feira

Resultado da Lotofácil
2155: confira os
números sorteados
nesta quarta

Pais de alunos da rede
municipal podem
decidir entre aula
híbrida ou remota até
sexta

Governo do Paraná
prorroga pela 5ª vez
toque de recolher e
Lei Seca

Pandemia faz 132 mil
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Notícias mais lidas

1 FBIA: Em testes no Paraná,
vacina da Johnson &
Johnson tem eficácia de
100%

2 Resultado Dia de Sorte 417:
confira os números
sorteados nesta terça

3 Copel permite troca de
eletrodomésticos
gastadores com preços até
45% menores no PR

4 FBIA: Rede de churrascarias
assume operação da antiga
KF Grill na quinta-feira

5 Volkswagen abre seleção
pra estágio; tem vagas em
São José dos Pinhas
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Pandemia faz 132 mil
casos e 2,7 mil mortes
de coronavírus em
Curitiba

Tribuna fecha parceria
com o Uol e passa a
integrar maior portal
do Brasil

Coronavírus no Paraná
faz 2.436 novos casos
e mais 21 mortes

Secretaria da Saúde
confirma morte de
macaco por febre
amarela no Paraná

Copel permite troca
de eletrodomésticos
gastadores de energia
com preços até 45%
menores

Em live, pediatras
explicam cuidados
que alunos e
familiares devem ter
com retorno das aulas
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Mais comentadas

1 Conselho decide demitir
investigadora que atirou
contra copeira em Curitiba

160

2 Paraná adia volta às aulas
nas escolas estaduais para
março

140

3 Mascarado, Greca anuncia
Carnaval Digital em Curitiba

121

4 Rede de churrascarias
assume operação da antiga
KF Grill na quinta-feira

142

5 Luiza Trajano, do Magazine
Luíza, lança proposta de
vacinação em massa

86
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