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Criminosos vendem acesso a dados 

de milhões de brasileiros por R$ 200 
Sites comercializam informações de pe 

| Operadoras de internet não informam cliente ao cederem dados à polícia; práti 

Boate Kiss: Júri é 
marcado por bate-boca 

entre testemunha, 

advogados e juiz 

| Irmã de vitima pede paz 

Armas, CPle terras 

indígenas serão prova 

Dayane eliminada na 
Fazenda, entrevista com 
Zezé e Wanessa e mais 
em Splash Show O 

à EE 
PCR suspeito e pouca 

máscara: o voo que 

trouxe viajante com a 

ômicrona SP 

Câmara debate alterar 
estatuto do idoso para 

permitir aumento de 

planos de saúde 

4 Rio cancela exigência de 
comprovante de 
vacinação para 
shoppings e táxis 

Pretos e pardos com 

curso superior ganham 

31% menos do que 

brancos, mostra IBGE 

| Diferença no Bra: 
mulheres ainda 
da renda do: 

cai, mas 
"78% 

ado 
abre o que come do lixo 

VIVABEM tur ECOA MOV 

FOLHA DE S.PAULO 

Pegadas misteriosas na Tanzânia são de 

ancestral humano desconhecido 

Gcanalvel siga ne (EB Yauitubo 

PEC dos Precatórios é pior solução e 

traz risco, diz ex-ministro da Fazenda 

de fogo para André 

Mendonça no STF UHIVERSA 
'Aos 27 anos, descobri 

que meu padrasto é meu 

pai biológico" 

VivaBem 
Conectado o tempo todo? 

Cuidado! Isso faz mal 
para saúde física e 

mental 

Bolsonaro cria novo 
nível de promoção na 
Força Aérea Brasileira 

por meio de decreto 

Com ingresso a R$ 80 e 
sem falar com imprensa, 

Sergio Moro lança livro 

em Curitiba 

Colunistas opinam: com 

mais um título, Cuca é o 

melhor técnico 
brasileiro da atualidade? 

IPVA 2022: em São 
Paulo, imposto para 

veículos deverá ter alta 
de cerca de 30% 

4 

Irmão de Marília quer 
pe PP conversar com Felipe 

! Araújo: 'Saber como ele 

lidou" 

Vale-gás de R$ 52 
começa a ser pago 
neste mês; veja quem 

recebe 

do UHIVERSA Mulheres com deficiência 
estão na linha de frente 
contra capacitismo 

Lembra dela? Menina 
Fantasma agora tem 21 

anos, mora sozinha e 

quer ser nova Carminha 

MEC ignora reitores e 

inclui mais dois 
institutos federais em 
plano de divisão 

*Lei que proíbe aborto 

tem se mostrado pouco 

eficaz”, diz 1º presidente 

mulher da OAB-SP uol carros 
Mercedes EQB: testamos 
o carro elétrico de 7 
lugares antes do 

lançamento 

QUINA nr nas 

69) 69) 63) (9) 69) 
OUTRAS LOTERIAS 

2 POR UM MUNDO 

SIGAO UOL 

fo va 
"Ocupamos porque 

cansamos de vera 
hipocrisia', diz Carmen 

Silva, líder do MSTC 

F-1: pilotos listam 

perigos de pista veloz, 

suja e com muros 

próximos em Jeddah 

| Direitos das mulheres e 
movimento LEBTGIA+ 
entram em pauta na Arábia 

| 'No nosso vocabutário, agora, 
o verbo é agir, afirma 
Christiane Torloni so 

COLUNISTAS vER TODOS ) 

ANA XONGANI 

"Novembro negro': festivais, shows e prêmios 
celebraram nossa potência 

Cheio de Graxa: Ferrari 
"econômica! tem até 
escapamento colado 

com massa adesiva 

FABI GOMES 
Mochila achada no mar 
é de copiloto de avião 
que caiu em Paraty, diz 

mãe 

Cuidado com spoilers! 

"La Casa de Papel" acaba 

com bando sambando e 
muitas reviravoltas 

Diz a lenda que brasileiro é um povo amável. 
Será que somos mesmo? 

RICO VASCONCELOS 
Pra que servem o dia 1º de dezembro e o 
Dezembro Vermelho? 

Greenpeace: Até quando 

engoliremos a produção 
agrícola que coloca o 

futuro em xeque? 

MAURO CALLIARI 

A descoberta da cidade pelos adolescentes 

LATINOAMÉRICAZI 
Idosa morre e duas 
pessoas são baleadas 

am tentativa da assalto 

Os zumbis da Lava Jato atacarão em 2022? 

Carol Castro: como MG: mãe que congelou 

matemidade ajudou atriz Eai bebê escondeu gravidez RP 
a viver policial em ônibus no RJ e temia que tráfico Ea A q Negros e jovens executados no Rio são 
perturbada em série descobrisse 5 candidatos à vala comum do olvido nacional 

<. > 
É hora de investir no 
exterior? Veja aplicação 
mais segura e lucrativa 

PODCASTS vERTODOS ) 

va de emergên 
PÁGINA CINCO 106 

O encontro de Guimarães Rosa 
e 'Os 3 Porquinhos' com nossas 

Insulina faz 100 anos: Ana Thais Matos tragédias 

entenda como ela age, enfrentou pobreza e 

quais tipos existem e machismo até virar E > 
durante a pandemia qual é o tempo de ação referência na TV 

Cnico Pinheiro dança, 
exibe camisa do Galo e 
comemora titulo 

Climão entre Tata e Fiuk 
finalmente está 

explicado; entenda 

Velório de idoso tem 
churrasco e chope em 
SC:'É o que ele pediu' 

Cubano festeja antes e 
perde para brasileiro no 
último segundo 

Modelo vai a shopping 
dos EUA só com pintura 
corporal e é expulsa 

Simone conta em vídeo 
como perdeu 25 kg: 
"Cada dia melhor 

O QUE FOI DESTAQUE 

Problemas para carregar as notícias. Tente novamente 

ESPORTE ESCONDER BLOCO A 

Rodrigo Coutinho: 

Matheuzinho e Ramon 

gritam por mais 

espaço no Flamengo 

5 FLAMENGO 

Hamilton é o mais Corinthians tem Neo Santos de olho em 2022: Paralcontirar vento as iroHciga a 
rápido no 1º treino do Química Arena como confira os pilares do 4 d tira do cora caoNa 

GP da Arábia Saudita de trunfo por vaga no G4 planejamento do clube eo e SE imo são; 
F-1; Verstappen fica em do Brasileirão para evitar drama ARM lota) 
” É só fazer login il, Fai cou 

Como ficará a Supercopa caso 
o Atlético-MG ganhe a Copa do 

Brasil José Aldo diz que 
viagem para ver o 
Flamengo atrapalhou 
sua preparação para luta 

nda recado para 
o perde quem Michael Jordan exibe iate de R$ 

450 milhões que tem até quadra 
de basquete 

ESCONDER BLOCO A 

'Sou muito diferente”, 

diz ator sobre seu 

personagem em 

(E) "Deserto Particula 
Antonio Saboia vive um ex-policial no filme escolhido para representar o país no Osc 

Charge que inspirou meme do ônibus 
será vendida como NFT, diz criador 

Ator de 'Pretty Little Liars" 
comemora 18 anos com o 
namorado e posta série de fotos 

Dieta de 6 mil calorias: 
veja como Dwayne 
Johnson garante sua 
forma física 

"Um Lugar ao Sol": 
aproximação de Bárbara 
e Lara faz usurpador 
tremer na base 

No Sai da Caixa, Simony 

conta não ter muitos 
amigos da época do 
Balão Mágico George Clooney diz que negou 

oferta de R$ 198 milhões para 
fazer comercial 

Barney: Vai ser difícil 
manter o favoritismo de 
Rico após a saída de 
Day em A Fazenda Prêmio Jabuti: O encontro de 

Guimarães Rosa e 'Os 3 
Porquinhos" com nossas 
tragédias 

de olho 

Clube UOL: Cyber Week 
com até 50%OFF. 
Resgate seus cupons! 

PRODUTO DO UOL 

ESCONDER BLOCO A NOTÍCIAS 

| Suspeitos de fraudar 

Enem viram alvo de 

busca e apreensão da 

Polícia Federal no Pará 

Bahia é maior produtora de cacau, mas 
Cerrado, Pará e Rondônia despontam 

Alemanha prevê pico em UTIs e 
ministro diz que vacinação 
contra covid evitaria o cenário 

Advogados apontam Condenado pela morte Favela México 70 tem 
abuso da PRF contra de PM por 'jeito de bloqueio da PM após 
mulher presa após pilotar”, motoboy é morte de policial no E 
xingar Bolsonaro absolvido em SP litoral de SP Leandro alves: o colapso do 

transporte público tem a ver 
com o eleitor 

Lotomania sorteia R$ 12,5 
milhões no concurso de hoje; 

confira como apostar 

Caminhão fica 
pendurado em viaduto 
na Dutra em SP: 'Nasci 
de novo, diz motorista 

PRODUTOS DO UOL 

Vol MEU NEGÓCIO PAGFRIDAY PUCRS ONLINE PASSEI DIRETO PUCRS ONLINE 
rio edad CYBER WEEK ASSINE vol EE EE seda 
com um site profissional onde sm er desc elaxa dos Descubra! e «dos Descubra! 

VivaBem 

Fabi: Diz a lenda que brasileiro é 
um povo amável. Será mesmo? 

Sabia que pão não é carboidrato 
simples? Entenda diferença 

Com memes e looks de famosos, 

viralizar é a tendência da moda: 

Xongani: No 'novembro 
negro”, festivais, shows e 

prêmios celebraram nossa 

potência 

Vem aí a 2º temporada do 
Conexão VivaBem, com 

Mariana Ferrão 

Conheça o fotógrafo que 
registra a vida selvagem 
dentro da cidade 

Parto humanizado 
melhora a saúde do bebê 
e da mãe? Entenda 

Touro é ótimo anfitrião e 
Gêmeos, melhor hóspede: q 

os signos nas viagens 

Mudanças simples com 

grande efeito: apê mistura 
estilos com clima francês 

Jovem relata ter sido 
7 dopada e estuprada em 

Jaguariúna (SP): como 
denunciar? 

Expressões de afeto ou 
invasão? Respeitamos os 

limites dados pela 
criança? 

Argentina suspende 
isolamento de cruzeiro por 

caso de covid 

ESCOLHA 
SEU SIGNO PLS 4 

Gêmeos câncer Leão 
pan A X 
virem LBra ESCORPIÃO SAGITÁRIO CAPRICÓRNIO aquário PEXES 

CARROS 

Tesla Cyberquad: quadriciclo 

inspirado em Cybertruck é lançado 

Universo das compras pela 
internet: o trabalho de centro de 
distribuição 

Halo Infinite, Vertigo e mais: veja os 
lançamentos de dezembro 

Free Fire: confira dicas e 
combinações para jogar 

com o personagem grátis 

Leon 

Fiat Fiorino 2022 adota 
novo visual, mas mantém 

motor 1.4 

Facebook bloqueia 

anúncio de evento de 
moda plus size: 'Saúde 

pessoal 

O canaluol 

Qual o segredo do suíço que atrai 

seguidores e fez renascer rios 

Meteu essa? Splash Explica por 

que amamos tanto o Casimiro 

Leydeeh, a 'coach' de garotas de 

programa que é hit no TikTok 

O Jam 
o Opinião: A 'pandemia dos a A "Pachinko': vício em caça- 

Bolsonaro é porta-voz da e j não vacinados' na eh P níqueis preocupa 

+ * | Alemanha pode piorar? destruição, diz vencedor autoridades japonesas 
. a do Prêmio Jabuti 2021 mo 

MAIS LIDAS VOCÊ VIU? 

Confira a classificação atualizada da 7 
Série A do Campeonato Brasileiro se 

Após ficar em desvantagem por 2a 0 “a à 
Atlético-MG vence o Bahia de virada 

chega aos 81 pontos e comemora título SI 

Dec Copa 90: farsa 

de Rojas ajudou 

Brasil a superar 

risco de eliminação 

Avaliamos as 
barrinhas: quais as 

24 melhores e 
como escolher 

PCR suspeito e pouca máscara: o voo 

que trouxe viajante com ômicron a SP 

Em entrevista, Lula repete erros sobre 

gasolina, economia e Brasil no G8 

Bolsonaro cria novo nível de promoção 

na Força Aérea por meio de decreto 

Polícia desarmou 
plano de bombas 

palmeirenses no 

Pacaembu em 85 

Mulheres acham 
em biocosméticos 
uma alternativa ao 
garimpo 

Cubano festeja antes da hora e perde 

ouro para brasileiro no último segundo 

PRODUTOS DO UOL 

PUBLICIDADE 

Anuncie equi 
Guol ads 

PRODUTOS DO UOL 

Sobre o UOL Para seu negócio Aplicativos 

Enmara > 


