
Ainda não tem um. 
emailuOL? 
Assine 

L:PagBank o banco completo Oss SãoPado O, 
O, Buscar No vOL 310 170 - Doar 1558 Euro + 5425 O ual 

PRODUTOS 

Não vacinados são 80% dos mortos e 

internados por covid-19 no Brasil 
| Delta gerou 3 sublinhagens no Sul e Sudeste e viajou pelo país, diz estudo 

NOTÍCIAS CARROS ECONOMIA FOLHA ESPORTE SPLASH TVEFAMOSOS UNIVERSA VIVABEM TILT ECOA MOV NOSSA TAB START 

| Pela 1º vez, estado de SP tem menos de mil pacientes na UTI pela covid 

[ Com 152 mortes em 24h, Brasil volta a ter média abaixo de 200 óbi 

| oMs recomenda que pessoas sejam cautelosas e se preparem, mas sei r em desespero 

136,6 mi completam vacinação contra covid, 64% da população 

Emendas de líder do 
govemo Bolsonaro 

viram moeda de troca 
política 

Vítima da tragédia da 

boate Kiss diz a juiz que 
tem 'na pele" o que 

aconteceu 

Doc Copa 90: por que 

Dunga virou a cara da 

derrota na seleção 
brasileira? 

José Aldo vence Font e 
estabelece melhor fase 
no UFC desde a derrota 
para Conor 

Com Moro, Podemos 

mira insatisfeitos de 
PSDB, PL e União Brasil 

para 2022 

| Governistas descartam Moro 
à frente de Bolsonaro e veem 
teto para exjuiz 

| Elio Gaspari: Moro vive em 
mundo encantado onde todos 
são culpados, menos ele 

Adeus de Jailson faz de 
Dudu único elo com 
início de projeto do 

Palmeiras 

Atlético-MG busca hoje 

vitória contra o Red Bull 
para superar marca do 

Cruzeiro 

Lateral do Flamengo se 

envolve em acidente que 

matou ciclista no Rio 

Futebol, Maracanã, TV e 

patrocínios: as missões 
de Landim no Flamengo 

| Landim é reeleito presidente 
e comanda o Fila até 2024 

Pré-candidatos do PT 

até 'rezam' por chapa 

Lula-Alckmin, mas veem 

entraves 

Pandemia pode causar 

retrocesso no direito à 
educação no Brasil, 

indica estudo 

Última mensagem e 
vontade de parar: a vida 

de Maiara e Maraisa sem 
Marília Mendonça 

Lotada em 1º grande 

evento, Jaguariúna (SP) 
só fala de suposto 

estupro 

| 'Não deixarei meu caso 
morrer, diz jovem que relatou 
estupro em Jaguariúna (SP) 

Erupção de vulcão deixa 
ao menos 13 mortos e 
perto de 100 feridos na 

Indonésia 

Delivery de combustível 

eleva risco de fraude e 
acidente, dizem 

analistas 

Pandemia aumenta 
insegurança alimentar 

de quilombolas e 

indígenas 

Mega-Sena acumula e 

prêmio vai a R$ 37 mi 

Felipe Zmoginski: 

"Prosperidade coletiva” 

na China ajuda a 

indústria tech 

"Neoliberalismo, religião 

religioso glorifica 

Mendonça no STF 

MEGASENA Nezasa 

OC E) 
OUTRAS LOTERIAS 

SIGAO UOL 

fo va 

Nova Trident 660 é 

opção de moto naked 
média com 3 cilindros 
por R$ 47.490 

Hotel e hospital de 

vegetais de Manaus 

inova mirando 'pais de 

planta” 

Quer baixar vídeos do 
Instagram? Veja como 

fazer com esse 'truque' 

simples 

Diogo se derrete após 
surpresa de Paolla na 
TV: Fiquei sem ar 

Simone nega crise no 
casamento após fala: 
'Não prestei atenção” 

Tomar probióticos 

realmente faz bem? Veja 

se vale investir na 
suplementação 

Após cancelar bloco, 

Preta Gil fala sobre 
Camaval 2022: "Seguir a 

ciência” 

Calça rasgada, xixi no 
palco: micos de Felipe 
Araújo em shows Eo 

Brunch na Catedral da 

Sé é experiência 

gastronômica diferente 

em São Paulo 

Universidade na 
Austrália tem bolsas de 
até 100% na graduação; 
saiba mais 

Fome: veja como ajudar 
brasileiros durante a 
pandemia 

fazer 'número 2' Eo 

Luto, homenagens e o legado: 1 mês da 

morte de Marília Mendonça 

siga ne (EB Youtube GQ canalvol 
Presidente eleita da OAB-SP critica Moro 
na política: 'Conduta inadequada” 

UHIVERSA 
"Em luta contra o 
alcoolismo, fundei 

coletivo só para mulheres 

dependentes" 

uol carros 

Ajuda, Luciano: 5 carros 

detonados que Huck 

deveria reformar no Lata 
Velha 

tilt 
Aesthetic girl: compare 

estilos para jovens 

nascidas no mundo online 

nos, 
Adeus, dieta! Rodízio de 

bolos será a nova 
tendência das docerias? 

URHIVERSA 
O que é o 'kit sexo' de 

Anitta e por que é 

importante que você 

também use? 

COLUNISTAS vERTODOS ) 

ELIO GASPARI 
Moro vive em mundo encantado onde todos são 
culpados, menos ele 

MARILIZ PEREIRA JORGE 

o» Preparado para se trancar em casa? 

JOSÉ MARIANTE 

Cobertura de evangélicos há tempos pede vida 
própria 

SALVADOR NOGUEIRA 

Nasa investe mais de US$ 500 mi em estações 
orbitais privadas 

FREDERICO VASCONCELOS 

Lewandowski manda seguir processo contra 
desembargador do TJ-SP 

2 

5) 
& 

3% 
MUNIZ SODRÉ 
Para além do vírus, se morre de estresse da 
situação 

<. > 

PODCASTS vER TODOS ) 

PAPO PRETO 655 

Mídia digital e 

representatividade negra 

Simony elege som de 
Whitney Houston para 

Beijo entre Camila e 
Elisa lidera comentários 
sobre 'Aruanas 2! 

Após flertarem, Juliette 
e ltalo se conhecem 
pessoalmente 

HA 3 HORAS 

Ativistas pró e contra o aborto reveem 
estratégias e acirram disputa nos EUA 

Tocantins 

Justiça Eleitoral torna 
inelegível Mauro 
Carlesse, governador do 

O QUE FOI DESTAQUE 

Boate Kiss: Tinha que 
passar por cima de 
corpos;, diz sobrevivente 

Mega-Sena: concurso 2.434 é 
sorteado; confira os números 

ESPORTE ESCONDER BLOCO A 

Palmeiras anuncia 

saída de Felipe Melo: 

'Obrigado, capitão!" 

| Organizada do Palmeiras se despede de Felipe Melo: 'Sempre lembraremos' 
| Clube alviverde oficializa saída do goleiro Jailson: 'cicio longo, intenso e vitor 

FLAMENGO 

Para continuar vendo as notícias e jogos do seu time do 
coração, é fácil e rápido 

PSG marca nos Róger Guedes defende Mauro: Desgaste de É só fazer login com e-mail, Facebook ou Google 

acréscimos e escapa de técnico Sylvinho e diz Ceni compromete —— ' na , 
derrota para o Lens no que ele será um dos permanência dele no = ú 
Campeonato Francês melhores do país São Paulo para 2022 

Corintiano, autor de gol que 
rebaixou Corinthians vai torcer 
para o Grêmio 

Braz não descarta Jesus 
e diz que Flamengo 
ainda não negocia com 

do il Neto critica diretoria do 
Palmeiras por 'mentir' sobre 
Felipe Melo 

ESCONDER BLOCO A 

De olho em 'era 

Faustão”, Band fecha 

com âncora Adriana 

Araújo para 2022 
| Há 20 anos, Cabrini trocava Globo por Band e lançava Brasil Urgente 

Fa cm 
'Casa de Papel”: quanto em reais bando 
quer tirar do Banco da Espanha? 

A FAZENDA 

Record censura beijo lésbico e 
Será que alguém ainda Professor Girafales vivia Thales Bretas joga possível ereção de MC Gui 

caso extraconjugal com cinzas de Paulo Gustavo | assiste? Sim, veja os 30 
Dona Florinda, diz filho em Nova York: "Foi canais pagos mais 
do criador de 'Chaves' lindo"; veja o vídeo vistos no Brasil 

Fãs veem indireta de Marcos e Novo livro de Bob Dylan 
Belutti para Sthe e Dynho apresenta composições 

desde 1975 

Clube UOL: Cyber Week 

com até 50%OFF. Equipes de Arcrebiano e Aline 
Resgate seus cupons! trocam farpas no Twitter 

PRODUTO DO VOL 

ESCONDER BLOCO A NOTÍCIAS 

PESO ARGENTINO 
+022% R$0,056 

DÓLAR COMERCIAL 1 
+0,55% R$8,68 

EURO 
+OAS% R$6425 

BITCOIN 
+0,79% R$205458,201 

Jovem morta em praia 

de Santa Catarina já 

havia perdido dois 

irmãos assassinados 
| Trabalhadora e boa mãe: quem era a jovem sumida de Jurerê e achada morta 

Brasileiro está mais cético sobre agenda 
sustentável das empresas, diz pesquisa 

Senador pede urgência em 
abertura de CPI após imagens 
de deputado com dinheiro 

Âncora da CNN que 
tentou ajudar innão em 

Assédio é principal 
violência a meninas e 

Risco de contrair covid- 
19 usando máscara 

caso de assédio é mulheres em ambiente PFF2 é mínimo, aponta 

demitido virtual, diz estudo estudo 

Após desaparecer, miss 

teen SP é encontrada no 
Rio Grande do Sul 

PRODUTOS DO UOL 

Vol MEU NEGÓCIO CYBER WEEK PAGFRIDAY PUCRS ONLINE 

comum le pena er descono e lara. oro Descubra 

Como e quando os humanos 
começaram a ficar de pé e 
andar 

Pais de adolescente suspeito de 
atirar em colegas são presos 
nos EUA 

PASSEI DIRETO PUCRS ONLINE 

Modelo Ashley Graham ensina 
sobre autoestima na gravidez 

Influencer adota nome 
social e é criticado por 
grupo de trans e travestis 

AS 

"Pop Plus': 5 marcas para 
pessoas gordas que 
vestem tamanho 60 ou 
mais 

Mina de HQ: revista reúne | 
histórias em quadrinhos 
feitas só por mulheres [7 | 

Ú 

ESCOLHA 
SEU SIGNO VS ls 

ámes touro cêmeos câncer Leão 

Conheça a turbulenta história da 
vacinação obrigatória pelo mundo 

Cuidado com o 'projeto 
verão'! Perder peso pode 
fazer você engordar 

Para além da estética, 

botox pode ser usado 

como medicação 

Dormir entre 22h e 23h da 
noite protege de doenças 

cardíacas, sugere estudo 

vicEM Lara 

Conheça as joias de Diana que 
agora pertencem a Kate 

Delicada e versátil, 

Mosquitinho é flor para 
quem quer ar romântico 
em casa 

Filho pede um castelo 

para o pai, mas ele 
constrói três em NY 

Como fazer sequilho de 
coco, biscoitinho que 

derrete na boca o 

Amam» mx 
Escornião SAgmÁRIO CAPRICÓRNIO aquário PEXES 

CARROS 

5 tênis da coleção de Marcos Mion 
que custam o mesmo que um carro 

atos que 

sobre primeii 

Strada e Fiorino dominam 
mercado desbravado pela 

Fiat com 147 Pickup 

talvez você não saiba 
ros passos na Lua 

Sonda Curiosity, da Nasa, 

faz 'selfie' em Marte 
usando 81 imagens; 

confira 

Valorant: B4 inicia peneira feminina 

para nova jogadora 

Fortnite: veja tudo o que 

aconteceu no Fim do 
Capítulo 2 

ECOA 

Audre Lorde combateu racismo, 
machismo e homofobia com escrita 

O canaluol 

Yasmin Yassine, do Vênus Podcast, 

descreve 2 personagens famosos 
Leydeeh, a 'coach' de garotas de 

programa que é hit no TikTok 

Você sabe o que é o 

greenwashing na prática? 

Meteu essa? Splash 

Explica por que amamos 

tanto o Casimiro O 

Por que o projeto do 

cemitério corintiano, 

mesmo com obra iniciada, 

morreu 

MAIS LIDAS VOCÊ VIU? 

Lateral do Flamengo se envolve em 

acidente que matou ciclista no Rio 

Vítima atropelada por Ramon foi levada 

ao hospital, mas morreu; após prestar 

socorro, jogador compareceu à delegacia 

Mulheres com 
deficiência estão 
na linha de frente 
contra capacitismo 

Doc Copa 90: CBF 

já teve confusão 
com refrigerantes 

na seleção Ee 

Jovem morta em praia de SC já havia 

perdido dois irmãos assassinados 

O que é o 'kit sexo' de Anitta e por que 

é importante que você também use? 

Verstappen bate no fim, e Hamilton faz 

pole na Arábia; veja grid de largada 
mo TO 

Conheça Ana Dadá diz que Cuca 
Palmeiras anuncia saída de Felipe Thais, a 1º caminha para 

Melo: "Obrigado, capitão!" comentarista mesmo patamar 
mulher da Globo de Telê no Galo go 

PRODUTOS DO UOL 

PUBLICIDADE 

Anuncie equi 
Guol ads 
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