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Curitiba, 12 de Fevereiro de 2021NOTÍCIAS Faça sua busca

Cuidado

Estudo nos EUA indica uso de duas
máscaras por eficácia contra coronavírus

Violência

Você já foi vítima de violência virtual?
Saiba como denunciar!

PUBLICIDADE

Estudos Genômicos

Coronavírus tem três
mutações em circulação
pelo Paraná, dizem
pesquisadores

De olho no tempo!

Sexta-feira será chuvosa
em Curitiba e região e
tempo segue úmido no
fim de semana

Atenção!

Rodízio da Sanepar deixa
bairros de Curitiba e
região sem água nesta
sexta-feira

Pandemia

Um dia após ampliar
vigência do toque de
recolher, Paraná reduz
horário de proibição

Curitiba é a melhor capital pra se viver no
Brasil. Maringá lidera índice geral

IDGM 2021

UOL HOST PAGBANK PAGSEGURO CURSOS ! " BUSCA # BATE-PAPO $
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Incorporar Ver no Twitter

Tweets por @tribunapr

Mercado da Bola: quem chegou, quem 
saiu, as contratações no futebol 
brasileirobit.ly/2ZdvOqh
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Últimas notícias

Carnaval não é feriado nacional; veja direitos e
deveres dos trabalhadores

Guedes diz reconhecer urgência, mas quer auxílio
emergencial com contrapartidas

Resultado do Dia de
Sorte 418: confira os
números sorteados
nesta quinta-feira

Resultado da Quina
5490: veja os números
sorteados nesta
quinta-feira

Resultado da Lotofácil
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Notícias mais lidas

1 Perfil dedura aglomeração
e fila enorme em
inauguração de
churrascaria em Curitiba

2 Em testes no Paraná, vacina
da Johnson & Johnson tem
eficácia de 100%

3 Morre René Dotti, advogado
da Petrobras na Lava Jato,
aos 87 anos

4 Confirmado! Auxílio
emergencial volta em
março, diz Bolsonaro

5 Copel permite troca de
eletrodomésticos
gastadores com preços até
45% menores no PR
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Resultado da Lotofácil
2156: confira os
números sorteados
nesta quinta

Curitiba negocia com
três laboratórios para
comprar vacina por
conta própria

Com feriado de
Carnaval esvaziado,
maioria do comércio
de Curitiba quer abrir

Boletim covid-19 de
Curitiba confirma mais
14 óbitos e total de
mortes chega a 2,7 mil

Pra diminuir filas,
Curitiba abre 3º drive-
thru para vacinar
idosos acima de 90
anos

Homens vão até a
barbearia, cortam o
cabelo e anunciam
assalto no Centro em
Curitiba
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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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