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ÚLTIMO SEGUNDO ECONOMIA QUEER GENTE DELAS 

coviD-19 

Oito em cada dez mortes 

ou internações 
correspondem a não 
vacinados 
- Vacina: SP contraria Anvisa e mantém redução do intervalo para reforço 

Qig.com.br 

ESPORTE CARROS PETS SAÚDE TEC TURISMO CIDADES 

"Amigas perderam papéis 
porque não deram, revela atriz 

« Castro vai discutir com Paes para 'decisão final sobre réveillon no Rio 

« Bolsonaro passeia de moto em Brasília, visita feira e abraça moradores 

E J 

> 

NA INDONÉSIA PENSANDO EM 2022 

Vulcão Semeru entra em Sem resposta de 
erupção e deixa 13 mortos 

« Pais de autor de massacre são presos 
+ LuisUnaio passcia ur 

NA INDONÉSIA PENSANDO EM 2022 

Vulcão Semeru entra em Sem resposta de 
erupção e deixa 13 mortos 

« Pais de autor de massacre são presos 

"ORÇAMENTO DE GUERRA ATÉ AMANHÃ 

Governo usou verba pública 
para bancar museu do Fla 
« Nova proposta de reforma trabalhista 

quer proibir motoristas de app na CLT 

99% de desconto 

estuda aliança com Pacheco 
+ Moro quer queimar STF e Lula 

um Liasma, visna teia & auiaça imuigusieo 

estuda aliança com Pacheco 
- Moro quer queimar STF eLula 

Samara Felippo relembrou machismo na TV. 
. 

CLIMA 

Calor e pancadas de chuva marcam a 
previsão deste domingo em São Paulo 

Alckmin, Lula 

CLIMA 

Calor e pancadas de chuva marcam a 
previsão deste domingo em São Paulo 

Alckmin, Lula 

FLAMENGO NOS EUA 

Thales Bretas joga 
cinzas de Paulo 
Gustavo em Nova 
York 

Lateral atropela 
ciclista, que morre a 

caminho do 
hospital 

INVESTIGADO DESDE 2019 

Polícia prende taxista que aplicava “golpe 
da maquininha” no Rio de Janeiro 
« Dentista é presa em flagrante após balear o marido 

Feirão Limpa Nome: Serasa dá 
em dívidas 

« Rogério Marinho será ouvido no 
Senado sobre emendas de relator 

Dólar R$5,57 + 
Euro R$641+ 

IGMAIS IGPRODUTOS 

COLUNA DO PERLINE 

Reality de Pabllo Vittar e Sonza 
tem estreia definida pela HBO Max 

CERSSETEIS 

Carla Diaz: Importante é o que eu 
penso, tranquila com meus valores 

GELESSEETEES 

Carla Diaz: Importante é o que eu 
penso, tranquila com meus valores 

Música com Marília foi sinal para 
George seguir cantando 

- Thalla Ayala se derrete pelo filho recém- 
nascido, Francisco: alucinada por ele” 

A (E ÚLTIMO SEGUNDO Econômico 

DEVIA SER PENTAVALENTE 

Bebês de até quatro 
meses são vacinados 
contra a Covid-19 por 
engano em SP 

AuxíLIO 

FILHO DO PRESIDENTE 

Ex-funcionário de Carlos Bolsonaro alega 
que nunca teve crachá da Câmara 

ELEIÇÕES EM 2022 

Cabo Daciolo convida Felipe Neto 
para integrar chapa presidencial 
« Mulher de Zé Trovão diz que não pode 

visitá-lo por não ter se vacinado 

ABNER FERREIRA 

Escreva seus sentimentos, é um 

exercício de autoconhecimento 

Substituto do Bolsa Família, 

programa pode começar com fila 

PIORA COM CALOR 

Conjuntivite pode deixar sequelas 
senão 

OPINIÃO 

Nuno Vasconcellos: o Rio está em 
guerra -2 

+ Informe do Dia: Rio supera previsão de 
arrecadação de 2021 em R$ 2 bi 

BRASIL 

SAIBA QUEM 

Polícia Federal exonerou 
um delegado de postos- 
chave por mês 

for bem cuidada; entenda 

Veja mais 

DURANTE SHOW 

E Há quase dois anos 
PRESA EM REDE parada, Joelma leva 

COMPLETOU 3 ANOS Gisele Biúndchen se desespera e tombo ao fazer pirueta 
. Iva tartaruga de morte Veja detalhes da ii 
] “COMELA 

festa de Zoe, filha de TRETA Apéê rocaremileria 
Sabrina Sato 

FELIZ ANIVERSÁRIO MAIS UM PERRENGUE 

Fá de Gusttavo 
Lima é socorrida às 

Namorada de Maria 
Gadú se declara 

Tatá se emociona ao lembrar de 
Paulo Gustavo em prêmio 

Juliette e Ítalo Ferreira se 
conhecem pessoalmente 

“SEMPRE FUI SELETIVO” 

para cantora pressas em show DES ERCASNA Ex-galá da Record, Sérgio 

f Marone reclama de 
Mari Gonzalez e Jonas processam cobrança por sexo 
dono de cachorro após ataques 

Veja mais 

O) 

ESPORTE 

PERDEU O BRASILEIRÃO 

PRÓXIMA TEMPORADA 

Carille define prazo para decidir se 
continua ou não no Santos 

ÍDOLO DO VERDÃO 

Após título da 
Libertadores, 
Palmeiras 

E Z EXFLAMENGO 

anuncia saída de Torcedores do Benfica 

Felipe Melo exigem demissão de 
Jesus após goleada 

Icon Meals 
Icon Meals | ÚLTIMAS DE LUTAS 

NA HOLANDA 

Influenciadora brasileira dá dicas 
de ouro para aproveitar Amsterdã 
- App auxilia pessoas trans durante 

tratamento hormonal e transição de gênero 

ANIME GAMES 

MINISTRO EVANGÉLICO Tamagotchi No metaverso, 

' chega com empresas 
Michelle Bolsonaro reage personagens de pagam para 

com euforia à aprovação  DemonSlayer — você jogar 
de Mendonça no STF 

NESTE SÁBADO 

Sócios elegem presidente do 
Flamengo para o triênio 2022/24 

Marcos debocha do Flamengo após  CAROLPORTALUPPI apósTITULO José Aldo vence Font e vive melhor 
mais um vice-campeonato Torcedores Elenco do fase desde derrota para McGregor 

ironizam: Palmeiras + Leo Santos quase nocauteia, mas cansa eé 
"Vende a participará de finalizado por Clay Guida 
passagem para gincana'no SBT - Promessas reveladas no Contender Seres 

E roubam a cena no UFC Las Vegas 
o mundial 

CanalsPet 

GUIA DE RAÇAS DICAS 

Conheça o Akita Americano, um 
cachorro leal e protetor 

=LARROS 

LANÇAMENTO 

Fiat Fiorino 2022 
ganha mudanças 
no visual e motor 

2 1.4 renovado 
- Fiat Strada automática vai chegar 

às lojas até o fim do mês 

[To] 

Veja como ensinar o seu cachorro a 
não pular mais nas visitas 

Veja mais 

GOOD VIBES 

Energias que 
cada tipo de pet 
pode trazer para 
casa 
- Cachorro não fica magoado com 

broncas, mas pode ficar com 
trauma; entenda 

PARADA CARDÍACA 

ONG lamenta morte de 6 
cães por causa de fogos 

PROJETO VERÃO? 

Gato é flagrado fazendo 
abdominais em academia; assista 

Veja mais 

MoTos TOPS 

Saiba quais foram 
os 5 SUVs mais 
vendidos no mês de 
novembro 

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

Veja mais 

Verba emergencial do 

SAÚDE E BEM-ESTAR 

da torcida do Atlético-MG  Startups brasileiras investem no 
mercado pet 

Nova proposta de reforma Andréa Beltrão comenta 
2 trabalhista quer proibir 3 temo benoou reso e 4 “resultado de plástica: "Tive 

motoristas de app na CLT o, um ataque" 
jornal 

Band contrata apresentadora Enquanto aguarda Alckmin, Movimentos de esquerda 

"Vou te arregaçar": 
professor assedia 
aluna via WhatsApp 
no Distrito Federal 

delas 

AURORA BOREAL 

[DEN To gi fere RETO) 
Canadá: 10 lugares 
para ver fenômeno 

CELEBRIDADES 

BAND 

Proibição da Globo, despejo de 
Huck e volta de fenômeno de 
Gugu: Faustão estreia na Band em 
efeito cascata 

A FAZENDA 

Globo passa 

ABUSO 

Samara Felippo desabafa: "Vejo 
amigas que perderam papeis 
porque não deram para o diretor” 

APARTAMENTO 

InfoMoney 

Ferro, urânio, lítio ou cobre: onde estão 
as melhores oportunidades? 

1Bilhão 

Petrobra: firma dividendos de até 
entre 2022 e 2026 

ENTRETENIMENTO 

“Tsukuyumi: A Queda da Lua" é um 
jogo de RPG intenso 

Conteúdo de marca 

IG CUPONS 

que processou a Record para 
novo telejornal 

Torcedores do Benfica exigem 
demissão de Jorge Jesus, ex- 
Flamengo 

HORÓSCOPO 

Peixes: momento de avaliar o que 
não deu certo no passado 

rouba fenômeno da Fazenda e 
coloca para apresentar o BBB com 
Tadeu Schmidt 

Tá rolando! Felipe Becari e Carla 
Diaz estão juntos 

GUIA DE COMPRAS 

Listamos presentes diferentões 
para dar neste Natal 

Conteúdo de marca 

Lula conversa com PSD e 
estuda aliança com 
Pacheco 

RO: Polícia Civil prende p: 
de menina que pediu 
socorro na prova escolar 

DESCUBRA COMO FUNCIONA 
1 

Simpatia para amarrar 
ESCRITORA LGBTQUA+ homem em 24 horas? 

“Eu lia romances héteros fingindo 
que eram lésbicos', Elayne Baeta JOÃO BIDU 
« Séries e filmes erraram com LGBTs; veja 

dá Dicas da Benzedeira: o 
poder das águas 

E Da 
PARA SOBREMESA 

Flan de doce de leite com 
shake é opção saudável 

Veja mais 

a perna na Record, Briga com jogador, “cala a boca” e 
maior vacilo de todos os tempos: 
Pelé tem podres expostos na TV 

AFAZENDA 13 

Monique Evans detona Solange 
Gomes 

Parceiros e colunistas 

86 

protestam contra Bolsonaro 
na Paulista 

ai Morre produtor de 
'Cidade de Deus e 'Olga' 
aos 61 anos 

GUIA DE COZINHA 

Receitas de pratos com camarão 
rápidas e fáceis 
- Sobremesas geladas para um bom almoço 

de domingo 

ANIVERSÁRIO 

Vídeo! Daniel Trovejani 'foge' em 
festa de Juliette 

ANIVERSÁRIO ZOE 

Veja detalhes da festa de Zoe, 
filha de Sabrina Sato 

TechBreak Tudo do Bem 
EM Cientista: ra digital com Australiano entra para o livro dos 

tamant recordes com arroto mais barulhento 

Desejo Luxo viva Informa 
ate de | Jordan Caminhada ajuda no emagrecimento; 
tem até quadra d veja benefícios 

. 

STREAMING 

Reality de drags e mais 
chegam ao Paramount+ 

Conteúdo de marca 

SBAHIA 

e 

na 
TUDO PARA VOCÊ 

Black Friday no IG | Até 80% OFF 

VEJA MAIS CONTEÚDO 

SANTOS 

TOK&STOK COM SUPER DESCONTOS 

Cupons com até 60% de desconto 

PARA A SUA CASA 

ELetrodomésticos e celulares - 
25% OFF 

Santos pode garantir permanência na Série 
À neste domingo. Saiba como 

ae 
Covid-1 Oito em cada(á MEN 
internações correspondem a não 
vacinados 

Próximo destino: alba qual E) Mem 
dos sonhos de cada signo 

PALMEIRAS 

CíceroSouza projeta disputa do Mundial e 

diz que Palmeiras chega 'bem mais 

preparado 

EF 
Cabo Dacioldiconvida Felipe Neto para 

integrar chapa presidencial em 2022 

eio-de desfalques Tia eta fifial, 
Fluminense busca soluções no banco para 

confirmar vaga na Libertadores 

A Fazenda 13': Sthe insinua que passou a. 

mão no pênis de Dynho 

ECONOMIA 
» 

PaulofGuedes seleciona 1 ETE] 

comandar Receita Federal 

Música com Marília foi sinal para George, 

dupla de Rodrigo, seguir cantando 

BoTAFoso 

Diego Loureiro, do Botafogo, fecha Série B 

como, ofdleiro com mais jogos sem sofrer 

gols 

José Aldo supera americano no UFC 

Vegas 44 e emplaca terceira vitória 

seguida; confira mais 

Veja mais 

Sobre o iG 

eio de desfalques Tia Teta firial, 
Fluminense busca soluções no banco para 

confirmar vaga na Libertadores 

Sites iG 

LUT; 

José Aldo supera americano no UFC 

Vegas 44 e emplaca terceira vitória 

seguida; confira mais 

Veja mais 

Sobre o iG Sites iG 

Anuncie 
Fale Conosco ; 
Política de privacidade Último Segundo Economia Gente 
Termos de Uso Esporte Carros Delas 

Saúde Queer Canaldo Pet 
SIGA O IG NAS REDES SOCIAIS Receitas Turismo Tecnologia 

0000000 
iG Mais 

PROMOÇÃO 11.11 —E 

TUDO POR MENOS 

Economize muito mais nos 
produtos da Aliexpress 

Serviços iG 

Serviços iG 

IG segurança digital 
iG Cupons 
iG Compara Planos 


