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ÚLTIMO SEGUNDO ECONOMIA QUEER GENTE DELAS ESPORTE 

ELEIÇÕES 2022 

Moro vira alvo de 
Bolsonaro, que sabe que 
ex-juiz pode tirar votos 
« “Lula é imprescindível, mas não basta para frente ampla”, diz Dino 

- Líderes de partidos apostam que Moro vai passar o presidente 

- Bolsonaro acha que o povo vai votar nele pelo Auxílio Brasil, diz Lula 

NÃO SEVACINOU 

"Deixa eu morrer, problema é 

meu”, afirma Bolsonaro 

- Barroso se opõe a pedido de Zé Trovão 

ENTENDA O CASO 

Messi leva golpe de quase R: 
milhões após comprar hotel 
- ExFlue Inter é preso na Indonésia 
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AUXÍLIO BRASIL 

Benefício pode deixar quase 

CIENTISTA-CHEFE 

“Ômicron é muito transmissível, 

mas não se deve entrar em 
pânico", diz OMS 

« Caso suspeito no Rio é descartado 
« Brasilteria 27 milhões na extrema 

pobreza se não fosse o auxilio 

Messi leva golpe de quase R$ 6 

mi de brasileiros desamparados 

cscm ES is 
Euro R$6417 Sumo A 

CARROS PETS SAÚDE TEC TURISMO CIDADES IGMAIS IGPRODUTOS nos 

Reataram? Mãe de Neymar é 
vista em BH com Tiago Ramos 

Casal vive reconciliação, diz colunista 
. 

PECDOS PRECATÓRIOS 

Verba liberada com reajuste do teto não 
vai para a classe política, diz Guedes 
« Mais pobres gastam 12 vezes mais com gés 
- Brasil cai para 13º maior economia em 7 anos 
- Rede pública tem metade do acesso à internet 
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SÃO PAULO DEPRESSÃO 

Justiça penhora R$ Ex de Dudu leva 
100 mil do apóstolo bronca da Justiça 
Valdemiro após pedir R$ 200 
Santiago; saiba 

motivo 
mil por traição 
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INFLUENCER NÃO SE PRONUNCIOU 

Danilo Gentili divide opiniões na internet 
com novo post sobre Thais Carla 
- Band se gaba do novo cenário para o Faustão 

JAGUARIÚNA 

Polícia vê vídeos e ouve amigos de 
jovem que denunciou estupro 

- Es:jovem tira nota baixa e ameaça chacina 

ESTABELECIMENTO NEGA 

Cantor acusa restaurante de 
racismo por barrar sua entrada 
+ Musa do RJ revela affair com Arrascaeta 
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CERCA DE 200 AVES 

Espanha registra misteriosa 

"chuva! de pássaros mortos 

DISTRITO FEDERAL 

Professor assedia aluna 

(E ÚLTIMO SEGUNDO 4 Econômico 

ELEIÇÕES 2022 

Chapa Lula-Alckmin 
é "rumor" que faz 
bem para ambos, diz 
cientista político julgamento sobre 

DADOS DO IBGE 

RIO DE JANEIRO 

Zeca Borges, criador e coordenador do 

Disque-Denúncia, morre aos 77 anos 

EX-PANICAT 

Carol Narizinho 

WhatsApp: "Vou te arregaçar' 
« Inglaterra:jogador invade creche de carro 

104 MANDADOS DE BUSCA 

PF deflagra operação contra 
exploração sexual infantil 

TERRIVELMENTE EVANGÉLICO 

Mendonça terá "teste de fogo' em 

Percentual de negros em home 
office é metade dos brancos 
« Vale-gás: quem recebe e qual o valor? 

CARNAVAL DE SP E SALVADOR 

Daniela Mercury não vai às festas 

BOM DIA BRASIL 

Chico Pinheiro arranca a camisa ao 
vivo e revela surpresa; assista 

+ Ana Maria brinca com físico de Chico 

pelo 

ENTÃO É NATAL... 

Caprichou no presente? Então 

garanta um embrulho adequado 

Conteúdo de marca 

io CONFIRAOTOP10 RIO DE JANEIRO 
APESANTÃO Celular da . Justiça extingue 

E Xiaomi é o mais processo contra 
ONG resgata menina de 9 poderoso do pastora que fez 
anos vendida para se mundo discurso racista 
casar com homem de 55 

prisão de trans 

VEJA O VÍDEO 

Carro é arrastado por 
caminhão, e motorista 

acena pedindo ajuda 

Veja mais 

"ESTÁ ME FAZENDO MAL 

Estilista de Marília 
reclama de perguntas 
sobre looks da cantora 
- Banda começa a trabalhar 
com o irmão da sertaneja 

surpreende fãs com “PRECISA TER UMA COTA” 

Mateus Solano defende mais 

novo visual: "Nova espaço para atores LGBT+ omega tos 

fase da minha vida” 
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RELAÇÃO TENSA 1/ANO DO CÂNCER 

Harry e Príncipe "Temos que tentar 

Charles teriam ser felizes hoje”, diz 

voltado a se falar Fátima Bernardes 

AFAZENDA13 

ESPORTE 

ÍDOLO DO ATLÉTICO-MG 

Procópio 
Cardoso diz que 
maturidade foi 

ar 
À TR: e: 

GHEALr. 
FÉRIAS EM FAMÍLIA. 

Brasil” 

Mileide diz que a mãe não gosta de 
médicos, sem saber do câncer dela 

Resort nas Maldivas oferece aulas 
de futebol com astro do United 

Gil do Vigor parabeniza 
Juliette por aniversário 

WREN DE PRETTY LITTLELIARS 

Julian Morris celebra 18 
anos ao lado do 
namorado 

tg. 

Veja mais 

ial MEDALHISTA OLÍMPICA 
essencia Rebeca Andrade renova 
« Ronaldinho Gaúcho celebra: com o Flamengo e viaja 
"Vamos com tudo para a Copa do para o México 

> 
HERNAN BARCOS ' UFCVEGAS 44 
Ex-Palmeiras faz surpresa MARQUE RES CORINTINANS De olho em luta, Rob Font projeta 
emocionante para a babá dos filhos Jogador da Roger Guedes vencer José Aldo pela via rápida 
+ Filho de Romário visita Neymar em Paris seleção presenteia + Dana confirma Gaethje como desafiante 

confirma cantor João « Lutadores temem Chimaey, afirma Dana 
término Gomes » Chimaev questiona valentia dos veteranos 

CanalsPet& 

ABÓBORA, BAI 

Conheça 10 
bons alimentos 
para d 

Veja mais 

NANA E MAIS 

ar ao seu 
e | TIKTOK 

anima Especialistas alertam 
DEDE nE TE contra tendência de 

traumatizar gatos 

BRITÂNICA GUIA DE RAÇAS 

Conheça o Akita Americano, um 
cachorro leal e protetor 

“==LARROS 

O QUE VEM POR Aí 

Fiat Strada 
automática vai 

== Chegar às lojas 
até o fim do mês 
- Fiat Strada Endurance CS: como 

anda a versão mais em conta 
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Startup de hospedagem e 
adestramento virá para o Brasil 

Temporais e formação de 
um ciclone devem marcar os 
próximos dias de dezembro 

PROJETO VERÃO? 

Gato é flagrado fazendo 
abdominais em academia; assista 

Veja mais 

MoTos COM ISENÇÃO DE IPI 

Harley-Davidson 
Fat Bob: a evolução 
de uma 
motocicleta; confira 
a avaliação 

Câmara aprova 
novo limite de R$ 
200 mil para carro 
de PcD; saiba mais 

Veja mais 

Fãs questionam bastidores 
de clipe de Luísa Sonza 
pelada: 'Vão censurar' 

Acusado de celebrar soltura 

Elon Musk diz a 5 
funcionários que 
SpaceX está perto 

de Lula, Bolsonaro ataca 
Moro: 'Mentiroso deslavado' 

Anitta revela o que carrega 
em seu kit sexo 

A Fiuk não responde m 
da falência E a Deixa eu morrer, problema 

8 ia ds o Lad Night E 9 é meu", diz Bolsonaro sobre 
constrangida não se vacinar 

sas 

delas 

DO NORTE AO SUL 

FORMATOS ECUIDADOS 

Quadrada? Redonda? 
Veja qual é a melhor 
unha para seu estilo 

DESDE 2014 

CELEBRIDADES 

FÁTIMA BERNARDES 

Após barraco no palco, saída de 
Fátima Bernardes do ar e último 
dia dela no Encontro são 
divulgados 

AUDIÊNCIA DA TV 

Audiências 02/12 

DESTAQUE 

Demissões em massa na Globo 
geram pânico entre os jornalistas 
da emissora 

AFAZENDA 13 

InfoMoney 
Ferro, urânio, lítio ou cs 
as melhores oportunidades' 

stão 

1Bilhão 

Petrobras confirma dividendos de até 
US$ 70 bilhões entre 2022 e 2026 

so 

DL) 

ENTRETENIMENTO 

“Tsukuyumi: A Queda da Lua 
jogo de RPG intenso 

Conteúdo de marca 

TENDÊNCIA 

Google revela alta de 232% na éum 
busca por cabelos cache: 

Conteúdo de marca 

IG CUPONS 

es 

TUDO PARA VOCÊ 

Black Friday no IG | Até 80% OFF 

VEJA MAIS CONTEÚDO 

FUTEBOLINTERNACIONAL 

10 praias desertas no Brasil para 

você encontrar sua paz 
+ Latam retoma voos para Orlando, Londres, 
Milão e Punta del Este 

Jovem abandona a faculdade e vira 
nômade: "Infinitas possibilidades" 

César Tralli afunda no Jornal Hoje, 

avista o pior na Globo e é 
desbancado por Severiano no SP1: 

Dayane Mello após descobrir 
rejeição do público: 'Eu saí como 
vilã?” 

TOR 
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TOK&STOK COM SUPER DESCONTOS 

Cupons com até 60% de desconto 

DEOLHO NA MODA 

Como usar as sandálias 
que bombaram na SPFW FUI 

EVENTOS ASTROLÓGICOS 

Dezembro é mês para 
alinhar energias; entenda 

CUSTA R$ 300 

Rihanna lança pijama 
com decote no bumbum 

Veja mais 

POLIANA ABRITTA. 

Poliana Abritta corta programação 
com notícia brutal e expõe 
situação de Luciano Szafir por 
risco de morte 

CANTOR SERTANEJO 

Após rumores de participação na 
estreia de Faustão na Band, 

Leonardo ganha panetone gigante 
do apresentador 

Parceiros e colunistas 

TechBreak 

Desejo Luxo 
ate de R$ 450 mi de Mi 
tem até quadra de basq asq 
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BASE 

Fique por dentro da febre 
do roller facial 

Conteúdo de marca 
ados 
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PARA A SUACASA 

ELeirodomésticos e celulares - 
25% OFF 

Dortmund x Bayern de Munique: onde 
assistir, horário e escalações do jogo pela 
Bundesliga 

TORCIDA ESPECULA 

Aposentadoria? Sérgio Ramos 
desaparece e falta treino no PSG 
- Donnarumma fala sobre relação com 

Neymar, Messi e Mbappé 

FITNESS 

Gato chinês vira sucesso nas redes 
sociais fazendo abdominais 

Globo discute com Fátima 
Bernardes por causa de 
férias de final de ano 

Presidentes de partidos 
apostam que Moro passará 
Bolsonaro nas pesquisas 

Silvia Pfeifer termina 
casamento de 38 anos 
com empresário 

INCIONALIDADE 

Confira 5 etapas para escolher um 
móvel com personalidade 
- Arquiteto brasileiro vence prêmio em Paris, 

AFAZENDA 

Fora de A Fazenda, Dayane não se 

arrepende de rasgar jaqueta de 
Rico: “Amor e ódio” 

DESTAQUE 

Fiuk causa climão no Lady Night e 
se recusa a responder pergunta de 
Tatá Werneck 

Tudo do Bem 

Australiano entra para o livro dos 
recordes com arroto mais barulhento 

Viva Informa 
Caminhada ajuda no emagrecimento; 
veja benefícios 

TUDO POR MENOS 

Economize muito mais nos 
produtos da Aliexpress 


