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Verstappen passa Hamilton no fim e conquista tít EpRS'db Mundial de FL, 

emabu 
entre Max 

Fábio Seixas e Flavio 
Gomes comentam titulo 
histórico de Max O 

Governo diz que recuperou dados de 

vacinados após ataque hacker 
| Tales Faria: Hackers do Ministério da Saúde têm cara, dente e pel 

| Sakamoto: Com inútil polêmica do passaporte vacinal, govem: 
| Reforço de vacina da Pfizer funciona contra ômicron, diz estudo de Israel 

| Maioria das capitais ainda não deu reforço contra covid em metade dos idé 

Reginaldo Leme comenta 
na Band o primeiro título 
de Max Verstappen O 

Bolsonaro ataca Deltan 
em nova iniciativa para 

Com ministros, 

Bolsonaro sobrevoa 
cidades da Bahia 
devastadas por chuvas 

| Alunos isolados, crateras nas 
ruas: professor relata impacto 
da chuva na BA 

| Sul da Bahia vive a pior 
enchente registrada nos 
últimos 35 anos 

feja como doar para ajudar Ives d jud: 
vitimas desabrigadas 

Equipes buscam 

sobreviventes de 
tomado nos EUA; 

mortes passam de 80 

Mortos pela PM 

projetavam R$ 2 milhões 
para cada um em roubo 

em GO, diz polícia 

Suspeitos do caso 

Belford Roxo (RJ) têm 
fichas marcadas por 

homicídios e tortura 

| Gaiolas, feira e surra: veja as 
últimas horas dos 3 meninos 
mortos em Belford Roxo 

RS 4 
Zeca Pagodinho, Marisa 

Monte e mais famosos 
lamentam morte de 
Monarco 

A -e 

Kimmich recua de 
decisão e diz que 
tomará a vacina contra 
covid-19 

Parque em Olímpia, no 

interior de SP, oferece 

diversão para crianças e 

relax para pais 

Vilh Tube aparece com 
Lipe na cama: 'Piranhas 
também merecem! 

minar pré-candidatura 

de Moro 

| Disputa em MG tem fierte de 

GQ canalvol 
Palmeiras volta a 
negociar a contratação 
do meia Eduard Atuesta 

———õ— 

Cidade que virou usina de fake news e 

elegeu Trump segue enganando o mundo 

siga no (EB Youtube 

Bolsonaro fez trégua tática com Supremo 

Tribunal Federal, diz Kennedy Alencar 

Famosos se reúnem em 
festa de fim de ano de 
Huck e Angélica 

Kalil com fula, e Zema mais 

longe de Bolsonaro 

| Congresso quer ampliar 
emendas e fundão e mira 
reduções em ministérios 

| Cidade governada por pai de 
Lira emAL tem orçamento 
turbinado com emendas 

Julianna Peria 
surpreende e finaliza 

Amanda Nunes no UFC 
269, em Las Vegas 

| Charies'Do Bronx finaliza 

PF investiga contrato do 

Enem no govemo 

Bolsonaro, mas não 

divulga 

Fuvest 2022: locais de 
prova têm portões 
abertos a partir das 12h 

Assange sofreu pequeno  Govemador de 

derrame cerebral na Tocantins não explica 

prisão, diz companheira origem de R$ 7,8 mi, diz 

dele Procuradoria 
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f Feltrin: Humildade de 
equipe de Faustão 
surpreende funcionários 

da Band 

v o 

| Faustão vai estrear em 
auditório na Band com 
tecnologia de 'ponta 

UOL ESPORTE 

Oito clubes brasileiros já 

conquistaram a Tríplice 

Coroa. Saiba quem são 

Fogaça, do 'MasterChef, 

destaca importância do 

canabidiol em tratamento 
de sua filha 

as 
Facas para churrasco: 

quais os cinco modelos 

que não podem faltar 

UOL ECONOMIA 

Veja quanto e como 

investir para comprar 

imóvel de R$ 300 mil a 
R$ 1 milhão 

STORT 
Um PC com emulador de 
PS1 e Tomb Raider 
convenceu Bill Gates a 
fazer o Xbox 

Nada de M com tamanho | "Casa mais solitária do 
P: roupas femininas mundo' está 

terão padronização no abandonada em 
Brasil montanha há um século 

Aos 80, ciclista de 

trilhas longas já 

percorreu 6 estados e 5 
países 

"Problema do masculino 
é que ele se julga o dono 

do pedaço”, diz escritor 
João Silvério Trevisan 

Opinião: Startups serão 

COLUNISTAS 

one 

vERTODOS > 

DONA JACIRA 

Médico era uma coisa muito distante da gente 

MENTE NATURAL 

Horror hipercapitalista 

MILTON NEVES 

Vinicius Júnior está mais perto da Bola de Ouro 
que Neymar 

SAKAMOTO 

Com polêmica inútil do passaporte vacinal, 
governo tentou sabotar economia 

MARCIA CASTRO 

Avida em risco, mas com liberdade? 

HÉLIO SCHWARTSMAN 

Materializações do machismo 

protagonistas dos 
ARG YOU BRAZ IAN? avanços sociais e 
o ambientais 
ILOvVESRA Za am 

nemen ar agenda 
tabilidade, 

Mostra em NY critica 
assédio a brasileiras: 
"Soma de machismo e 
xenofobia" 

Fome: veja como ajudar 

brasileiros a comer 
durante a pandemia 

5 comerciais machistas 
de carros que hoje 
seriam cancelados 

Gkay descobre que 
ganhou relógio Rolex 
de R$ 59 mil na Farofa 

PODCASTS vERTODOS ) 

CONVERSA DE PORTÃO 455 
“ E 

did O SUS e o movimento de 
mulheres negras na saúde 

Silvio Santos faz 91 
anos e ganha parabéns 
de famosos: 'Paitrão! 

Anita faz beijo triplo 
com fã e marido dele 
durante show 

HAI HOR 

na primeira volta 

Hamilton larga na frente e 
tem toque com Verstappen 

O QUE FOI DESTAQUE 

Lewis Hamilton e Max 
Verstappen fazem F1 
ferver em final mais 
acirrada em 47 anos 

Dado do governo federal 
sobre emprego era o 

contrário; e agora, dá 
para confiar? 

Equipe econômica quer blindar 
Orçamento contra gastança de 
Bolsonaro 

EEE Assista agora à final da Mercedes-benz Challenge em Interiagos O 

| Felipe Melo se despede e jura amor ao Palmeiras: 'Jamais jogarei em rival! 

Com problema nos 
freios, Kimi Raikkonen 

abandona sua última 
corrida na Fi 

=) 

De 'cringe' a Juliette: 
Splash investiga os 
termos que são mais 
buscados no Google 

ESPORTE 

A menos de 2 meses 

do Mundial, Palmeiras 

terá curto período de 

descanso 

ESCONDER BLOCO A 

s FLAMENGO 

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

Vanderson recebe oferta Cruzeiro já mudou mais | 
e deve ser a primeira de 30% do elenco para 
venda do Grêmio após 2022, e Luxemburgo 
rebaixamento ainda espera mais 

Partes originais da 
Mercedes de Lewis 
Hamilton viram skates 
gourmet 

Carol Sampaio: 'O 
Carnaval no Rio tem 

um porto seguro e se 
chama Sapucaí 

Morre aos 80 anos a Realeza não é bagunça: 
escritora Anne Rice, quais são as regras de 
autora de "Entrevista moda para encontrar a 
com o Vampiro” rainha Elizabeth 

Influenciadora Boca 
Rosa afasta boatos 
sobre traição: 'Esqueço 
o que falam de ruim" 

Clube UOL: Resgate 
brindes e cupons 
especiais para este Natal 

PRODUTO DO UOL 

NOTÍCIAS 

Barroso determina obrigatoriedade de 
passaporte da vacina para viajantes 
Passageiros do exterior precisarão de com 

| Políticos comemoram decisão de Barroso sobre pa 

| Liminar de Barroso sobre passaporte de vacina será julgada de quarta a q 

Concursos públicos 
oferecem 21.214 vagas 
com salários que vão 
até R$ 33,7 mil 

Vol MEU NEGÓCIO FAMÍLIA PROTEGIDA vol 

ovante de para entrar no país ação 

porte da vacin 

'Superbebê' de 7kg e 61 Polícia Militar apreende 
cm tem alta médica no 119 tabletes de maconha 
Pará quase um mês escondidos em um 
após o nascimento caixão em Assis (SP) 

Vazamento de óleo de 
origem desconhecida no 
Rio de Janeiro atinge a 
Baía de Guanabara 

PRODUTOS DO UOL 

PAGERIDAY PUCRS ONLINE 

asso da sua fam super desconto e taxa enomados Descubra! 

Palmeiras nas redes sociais e 
anima torcedores 

Virou meme: torcedor tricolor 
explica sorriso no rebaixamento 
do Grêmio 

ESCONDER BLOCO A 

Série da Netflix relembra o sequestro do 

irmão de Z: é Di Camargo e Luciano 

Briga de ator de 'Esqueceram 
de Mim' com namorada vira 
caso de polícia 

Primeiro cavaquinho de 
Ferrugem veio do lixo: Tio 
trabalhava na coleta” 

Globoplay abandona TVs 
antigas e se alia ao Google para 
não 'travar' no BBB 

ESCONDER BLOCO A 

seas 

Prédio de 4 andares desaba após 
explosão e deixa três mortos na Itália 

Acidente de ônibus deixa 18 
mortos e 25 feridos na 
Amazônia do Equador 

Recurso para revogar mandado 
de prisão de Cabral está pronto 
para julgamento no STF 

Por que carne enlatada que 
originou o termo 'spam' tem 
batido recordes de vendas 

PASSEI DIRETO PUCRS ONLINE 

R tar se renomados Descubra! 

Peixes estará sensual, Câncer 

intuitivo; veja horóscopo semanal 

e 

e 
t 

A. 

po) acolhimento 

previsões 

"Por que compartilhei na 

internet fotos da agressão 
que sofri! 

Grupos de noivas nas 
redes: além de dicas, um 

, espaço de troca e 

Marte em Sagitário: 

dinamismo e desafios 
frente à pandemia; veja 

Não lavar, fumar, estresse derais: 
15 erros que prejudicam a pele 

Protetor solar previne 
câncer de pele, mas 70% 

dos brasileiros não usam 

Por que a vacinação 
contra o HPV segue 
baixa? 

Como serão as vacinas de 
nova geração contra a 
covid-19 ob 

Gramado será tendência entre os 
destinos globais de 2022 

Ceia de Natal: torne o 
momento em família mais 
charmoso com esses itens 

Homus para todos os 

gostos: veja versões 
coloridas da pasta de 

grão-de-bico 

Portas de armários: como 
escolher a melhor opção 

de acordo com ambiente 

AMA e PEISAMEMAR EX SEU SIGNO <9 E á 

CARROS STORT 

Ferrari 488 Spider de Lewandowski 
é 'pechincha' em leilão na internet 

Opinião: Pouco compreendido, NFT 
poderá render (muito) dinheiro 

Montini: Foi neste ano que 

Halo Infinite: como abrir os cofres 
secretos de Fragmentation 

The Game Awards 2021: BMW G 310 GS: conheça 

| a moto que 'ex-motoboy 

de Marquezine' comprou 

dados finalmente 
passaram a influenciar 

confira primeiro trailer da 

série de TV de Halo 
nosso cotidiano 

De brinquedo a vale-presente, veja 

come dear para crianças neste 
Natal 

Guol ads 

Sobre o UOL 

à 4] Refugiados plantam 360 

| mil mudas e transformam 

deserto em floresta = 

Q canaluol 

Conexão VivaBem: Por que 

dormimos pior no calor? 

º Marcelo D2 e a volta do 
Planet Hemp contra 

Bolsonaro: 'Sobreviventes 
ao governo" 

Repetindo 41 vezes a palavra 
corrupção, Dallagnol se filia ao 

Podemos 

Em SP torres de 

transmissão viram varais 
e cobertura de hortas 

MAIS LIDAS 

Preço de petiscos e bebidas assusta 

turistas na praia de Santos (SP) 

Valor dos combustíveis e do pedágio 
também entra na lista de reclamações 

Fi: saiba quanto Hamilton e 

Verstappen ganham por temporada 

Verstappen e Hamilton vão para 
decisão com estratégias diferentes 

Barragens se rompem, inundam casas 

e deixam desabrigados na Bahia 

Viih Tube aparece com Lipe Ribeiro na 

cama: "Piranhas também merecem” 

PRODUTOS DO UOL 

PUBLICIDADE 

PRODUTOS DO UOL 

Para seu negócio 

VOCÊ VIU? 

Coceira no ânus é 
comum e afeta 
mais os homens 

Samuel Eto'o diz 
que Neymar é top 

3 do mundo e 
celebra Vinicius Jr. 

2) 

Manobras com 
moto fazem 
sucesso na 
periferia 

Há uma ditadura 
da juventude, diz 

Denise Fraga 

Anuncie equi 

Aplicativos 

Enmata > 


