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ÚLTIMO SEGUNDO ECONOMIA QUEER GENTE DELAS ESPORTE CARROS PETS SAÚDE TEC TURISMO CIDADES IGMAIS IGPRODUTOS nos 

PANDEMIA 

Quase 90% dos brasileiros 

apoiam o cancelamento 
do carnaval em 2022 
- Julgamento da liminar de passaporte da vacina ocorrerá quarta e quinta 

VIIH TUBE E LIPE RIBEIRO 

Saiba tudo sobre o novo affair 

- ConecteSUS será restabelecido na próxima semana, garante a Saúde Erika Schneider não quer voltar - GKay fala sobreaperios antes da fama 

« 60% dos jovens das periferias perderam a renda na pandemia a ser bailarina do Faustão 

é Entenda o motivo da decisão da ex-"Fazenda” “ 
. 

COMPLICAÇÕES DE AVC 

4 Autora do best-seller "Entrevista Com o 
| Vampiro" morre aos 80 anos Si 

FÓRMULA 1 ELEIÇÕES 2022 "JUNÇÃO DE RITMOS” 

Verstappen dá a volta porcima Petistas se opõem a aliança Luan Santana grava DVD amanhã 
e é o novo campeão mundial com Alckmin: "O cara é um gelo" + Juliette canta com Jorge e Mateus 

TUTORIAL NATAL NA VEIA 
uai fpcaso aetonam 

COMPLICAÇÕES DE AVC 

(A Autora do best-seller "Entrevista Com o Í 
| Vampiro" morre aos 80 anos Ei h q 

FÓRMULA 1 ELEIÇÕES 2022 "JUNÇÃO DE RITMOS” 

Verstappen dá a volta porcima Petistas se opõem a aliança as Luan Santana grava DVD amanhã 
e é o novo campeão mundial com Alckmin: "O cara é um gelo" h, + Juliette canta com Jorge e Mateus 

TUTORIAL NATAL NA VEIA 

Quer ensinar o Áustria, Holanda, 

comando “junto'ao EUA e outros países 
cão? Veja como que exalam o 

fazê-lo em 7 passos espírito natalino 

FABRIZIO FASANO JR. FUVEST 2022 VEJAALISTA 

Felipe Neto processa ex-jurado Vestibular não terá 2º chamada Do Canadá à Austrália: os 8 trens mais 

do "Bake Off Brasil" por chamá- para quem faltar por Covid-19 caros e luxuosos no mundo todo 

lo de pedófilo em vídeo + Confira os detalhes da prova de hoje 

/ 
CICLONENA BAHIA INIMIGAS PORSCHE 914 ENTRENO ESPÍRITO 

3,7 mil pessoas estão desabrigadas Adriane Galisteu e Ana Hickmann Conheça a história do “esportivo do | Selecionamos os melhores batons 
devido às chuvas ficam cara a cara na Record povo" da montadora alemã vermelhos para você usar no Natal 
« Bolsonaro e Marinho sobrevoam o estado Conteúdo de marca 

(E ÚLTIMO SEGUNDO? Econômico 

EUA F 

Mortes devido a tornado no sudeste 
do país chegam a 80 

AUXILIS VEJAASDEZENAS — VALEAPENA? 
BRASIL gr 

WÁDIO PAULINO Mega-Sena ; Confira o 
5 acumulaevaia catálogo do 

Mais pobres votam com — p$6,5 mi DirecTV Go 
mais pragmatismo, diz 

diretor do Datafolha AUXÍLIO BRASIL 

Bolsonaro vende o 
programa como o JÁ SÃO 8 NO BRASIL 

maior do mundo Aprovação de remédios à base de 
cannabis dá esperança a pacientes Ny 
VEJA COMO PEDIR DE JANEIRO A NOVEMBRO 

- Veja se você recebe os R$ 400 nesta semana 

ENTREGUES A ENTES PÚBLICOS Reforma da Previdê dificulta Venda de livros este ano 
Bolsonaro edita decreto que estipulateto acesso a aposentadoria especial já supera dados de 2020 
de R$ 392 para "brindes" do setor privado 

Veja mais 

AFAZENDA13 

Reviravolta muda a reta 
final e pode colocar 

SENTIU OS SINTOMAS AOS 43 Anitta grita durante apresentação: | odiados no pódio 
Demorei a entender e "Dane-se quem estiver esperando" 

a . VOCÊS SÃO RIDÍCULOS 
me cuidar, diz APÓS TENTATIVA DEASSALTO Mneiagam amedce bank 
Angélica sobre Dois seguranças da família conta de Nana Gouveia E segure : 
menopausa precoce Marinho são mortos por bandidos 

TINHA DE FAZER PUBLICIDADE 
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p ' MODA PRAIA 
RELAÇÕES TÓXICAS "A LUTA SEGUE DIÁRIA” Grazi Massafera 

"Já terminei Kiko Mascarenhas  cacentemenecE compartilha ensaio de 
j i i biquíni veja galeria amando", diz Alinne elogia atores que Sucesso como Ravi, Juan Palva qt ja 9 

Moraes saem do armário E s 
manda recado quer ser inspiração 

Veja mais 

A 

ESPORTE 

ENTREVISTA COM CARTOLOUCO 

Neto critica 
Galvão em vídeo 
no YouTube: 
mA E a FÓRMULA 1 

Lido g jornalista Prost comenta rivalidade 

esport Lo com Senna: "Éramos ROCA DE CANTA 
apenas crianças” Bia Zaneratto e Hulk são eleitos 

craques do Campeonato Brasileiro 
« Vinfeius Jr. é eleito o melhor jogador da La 

Liga no mês de novembro 

CARVALHAL DISPUTADO 

Flamengo deve levar 'chapéu" de 
clube europeu por técnico 

REIINTERNADO mei UFC 269 

Cristiano Ronaldo manda RIC ETA rena "Do Bronx' finaliza Poirier e 
mensagem de apoio a Pelé: "Força" Sergio Ramos Autor de trote defende o cinturão pela 1º vez 
+ Barcelona monitora 'rival' de Cristiano não treina sobre Jesus + "Coração partido", diz Poirier sobre derrota 

Ronaldo que quer deixar o United novamente e manda recado a — - "Do Bronx analisa vitória no evento ecrava. 
preocupa o PSG vendedores “Quero entrar no Hall da Fama" 

Veja mais 

, CanalsPet'& 

VOCÊ QUER UM? 

Patos são 
divertidos e 
carinhosos 

DEDICAÇÃO E PACIÊNCIA 
como animais e [5 Como ensinar ao cão o 

estimação comando de sentar? NOVO LAR 
Cachorro é filmado 'sorrindo' ao 
deixar abrigo após adoção 

TREINAMENTO VIRAL NO TIKTOK ARRECADOU FUNDOS PARA ABRIGO 

Ensine o cachorro a vir até você Cachorro perseguido pela polícia Para comemorar 50 anos, homem 
com comandos básicos viraliza nas redes sociais leva 50 cães para passear 

Veja mais 

FIQUE DE OLHO 

= Veja 5 carros que ie 
vão ficar isentos 

+ de IPVA a partir e AR o 
Dafra Apache da Conheça as mais 

de 2022 linha 2022 chega às legais variações de 
* Isenção do IPVA para motos de até concessionárias por Fusca com itens de 

150 cc ganha aprovação no Senado R$ 15.990 Porsche 

Veja mais 

—mmem 

Jacqueline Brazil é Padre roubava igreja para pista que fa Penna 
MAIS LIDAS 2. promovida na Globo após 3 financiar suruba gay regada 4 | sábados e pelos flor aos 

perder vaga no JN a drogas domingos 

Quer ter a melhor viagem? Novas regras trabalhistas Simone Mendes mostra 
a 5 5 Comissários de bordo 6 mudam vale-alimentação e 7 pós-operatório de cirurgias 

O “fracasso” do compartilham alguns truques refeição; entenda plásticas 

1 Nubanké o 

fracasso do Brasil Mulher oferece cocaína e Larissa Manoela grava sua ida a ee 
8 tenta afogar macaco de 9 primeira cena de sexo com 1 0 ficam cara a cara na 

estimação em vaso sanitário galã da Record 
Record 

Ç 
4 CASO RARO 

t Bebê nasce empelicado e 
QUER TER A MELHOR VIAGEM? vídeo viraliza na intemet TENDÊNCIAS PARA 2022 

Comissários de bordo Selva urbana: conheça as plantas 
compartilham alguns truques ANO DE MERCÚRIO que todo mundo vai querer 

- Décormistura tons neutros e madeira; veja 
Confira previsões para o 

o amor em 2022 

Veja os melhores FOI AFASTADO DO CARGO ; 
DURANTE O VERÃO 

Kelly Key ensina a cuidar 
da pele com psoríase 

o) e] ratantes para se Padre roubava igreja para financiar 
fetifo FTA neste verão suruba gay regada a drogas 

Veja mais 

CELEBRIDADES 

A 

LUCIANO ROBERTO CARLOS CELSO PORTIOLLI AFAZENDA13 

Veto na justiça, cancelamento de Podre após 47 anos na Globo, Celso Portiolli, Gabriel Braga Mileide Mihaile descobre doença 
shows e exigência de camarins atolado no meio da rua e guerra Nunes e Rafael Cardoso não da mãe 
separados: Será esse o fim de com vizinhos: Roberto Carlos vive escondem mais e assumem com 
Zezé e Luciano? perrengue quem são casados 

AFAZENDA 13 ANDRÉ GONÇALVES AFAZENDA ALTAS HORAS 

Trapaça de irmã fez negócio de André Gonçalves, fora da TV, Britto Jr. cutuca direção e formato “Avida inteira minha mãe achava 
Rico Melquiades falir em dois dispara que filha tenta o prender e de'A Fazenda” que eu era lésbica, assume Luísa 
meses detona guerra por pensão: “Não Sonza 

sou bandido” 

Parceiros e colunistas 

InfoMoney 1Bilhão Tudo do Bem 
Adeus, poupança! Opções Nubank é o fracasso Nova Zelândia lança plano para se 

timento em rei f a 2022 asil; nda tornar um país livre do fumo 

TechBreak Desejo Luxo 

Nasa compartilha foto de eclipse solar mbu: novo restaurante 
total visto do espaço; veja ugura em SP 

Viva Informa 
Caminhada ajuda no emagrecimento; 
veja benefíci EE 

MAQUIAGEM 

Tons terrosos para 
mEENGLOGIA STREMANE destacar o olhar natural 
Notebook com Alexa? Positivo Christina Ricci está de volta em Conteúdo de marca 

apresenta novidade ao mercado série com mistério e canibalismo 

Conteúdo de marca Conteúdo de marca 
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TUDO PARA VOCÊ TOK&STOK COM SUPER DESCONTOS PARA A SUA CASA TUDO DA MENOS: 

Black Friday no IG | Até 80% OFF Cupons com até 60% de desconto ELetrodomésticos e celulares - Economize muito mais nos 
25% OFF produtos da Aliexpress 

VEJA MAIS CONTEÚDO 

COMBUSTÍVEIS 

Motoristas de app recorrem à venda de 
balas e produtos de beleza 

JOÃO BIDU 

Luisa Sonza tem vergonha de abordar sua Astrologia, Tarot é NUmerológia: conheça 
bissexualidade com os pals os regentes de 2022 

CULTURA 

Entrevista com o Vampiro": autora do 

clássico morre aos 80 anos 

AUXILIO BÍ 

Verstappen faz virada i crível e énovo Bolsortaro vende Auxílio Brasil como 

campeão mundial da Fl em 2021 maior programa social do mundo' 

FELIPENETO RENDA 

Acusado de pedofilia, Felipe Neto Pandemia fez 60% dos jovens da periferia 

processa jurado do "Bake Off Brasil" perderem renda, diz estudo 

IS Paquetá, Lyon fica no empate 5 

sem gols como Lille pelo Campeonato 

Francês 

Ap IEA estiménto, Band fa: lcess 
nas redes Sociais com retorno da Fórmula 
tao canal 

Veja mais 

Sobre o iG Sites iG Serviços iG 

Anuncie 
Fale Conosco E 
Política de privacidade Último Segundo Economia Gente iG segurança digital 
Termos deliso Esporte Carros Delas iG Cupons 

Saúde Queer Canaldo Pei iG Compara Planos 
SIGA O IG NAS REDES SOCIAIS Receitas Turismo Tecnologia 

iG Mais 
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