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Anvisa autoriza vacina contra covid da 

Pfizer para crianças de 5 a 11 anos 
edido 
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Governo pode demorar para distribuir do 

| Josias: Bolsonaro ficou transtornado ao saber que a Anvisa aprovaria vacina infantil 

| Bolsonaro posta no Twitter novo vídeo de ataque a vacinas 

| Ministério da Saúde trabalha para volta do ConecteSUS, mas não há pre 
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de A Fazenda e mais em 
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inho, estreia Anvisa anuncia resultado 
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Além de Queiroz, MP 

cita ex e colega de 

Bolsonaro na operação 

da rachadinha 

| Nova investida do MP contra 
Flávio Bolsonaro inclui tia de 
ministro do TCU 

Aliança entre Alckmin e 

Lula deve ser anunciada 
apenas no ano que vem 

| Temer: Lula ganha, mas para 
o Alckmin não sei se será útil! 

Nilza Zacarias: Sou 
crente e não quero um 
ministro "terrivelmente 
evangélico" 

| Mendonça representa 
fanatismo, e não evangélicos, 
diz pastor Es 

IPVA 2022 SP terá 

mudanças: como ficam 

forma de pagamento e 

regras para PCD 

Ratinho sugere ao vivo 

eliminar deputada do PT 

com 'metralhadora'; ela 

cita crime 

| Deputada recebe apoios 

| Stycer: Só falta Ratinho 
empunhar cassetete na TV 

Splash Awards 2021: 

confira os indicados e 
escolha o melhor 
videoclipe 

| Vote no maior icone da fofoca 
deste ano 

Jade, Safadão, Conká: 

quem não participou, 
mas foi assunto em A 
Fazenda 13 

| Aline Ramos: Cancelado ou 
aclamado? Como cada 
participante saiu do reality 

| Chico Barney: Rico merece 
ganhar hoje pela coragem de 
se tornar protagonista 

Astróloga Márcia 

Sensitiva faz previsões 
de como será o ano de 
2022 no Otalab 

Aline diz que situação 
com Léo Lins é incerta: 
"Quer um tempo! 

aberta 
Maria Cândida diz estar 

cita André Marques 
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Governador do Acre é 
alvo de ação da PF por 
suposto esquema de 

corrupção 

Entenda o surto de gripe 

causado pelo vírus 

influenza AH3NZ 

| Surto de gripe: Bahia notifica 
1º morte pelo vírus A H3N2 

| Atual vacina da gripe tem 
pouco efeito sobre surto que 
atinge alguns estados 

Aliados pressionam 
para Ciro deixar 
candidatura após ação 
da PF 

BC reduz projeção de 
crescimento do PIB em 
2021 e 2022 

Em alta devido a Leila e 
Mundial, Palmeiras é 

rota principal de 

empresários 

Chefe da PF afaga 

Bolsonaro e convida 
plateia a tirar máscara 

em evento 

| Bolsonaro assina MP que 
usa fundo para custear saúde 
de servidores da PF 
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a chegada de Faustão; 
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mim” 
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Espanha acelera campanha de vacinação contra covid e imuniza crianças 
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ao Atlético-MG em 2021 

a final da Copa do 

Chuvas em MG: Defesa 
Civil põe 27 cidades em 
estado de emergência 

Irmãos mafiosos presos 
em SP ensinaram o PCC 
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Clitóris: a nova cirurgia 

brasileira que resolve 

quando ele cresceu 

demais 

MP e Polícia Civil do Rio 
de Janeiro fazem 
operação contra grupos 
neonazistas 
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brasileiros a comer 
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drogas, Deus e bate- 
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Sexto sentido: ciência 
não explica, então o que 
estaria por trás? 
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CRIS GUTERRES 

Mulheres negras promovem transformação na 
TV: 'Ganhamos Troféu Imprensa! 

ANAXONGANI 

bell hooks e a audácia de uma pedagogia 
amorosa 

DJAMILA RIBEIRO 

bell hooks e sua obra me fizeram perder a 
sensação de deslocamento do mundo 

MARIANA VARELLA 

Crianças e adolescentes estão mais expostos a 
telas na pandemia 
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Dólar de Bolsonaro envenenou a economia e 
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Os desafios da inserção de 
negros e negras no mercado de 

trabalho 

Mulher gasta R$ 11 mil 
e tatva serial Killers e 
frase de canibal 

PM do Paraná agora 
tem Porsche e Camaro 
em sua frota; entenda 

Anvisa autoriza vacina contra covid 
Prizer para crianças de 5a 11 anos 
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Fábio Seixas: Mercedes preferiu 
imagem ao desgaste de uma briga 
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Verstappen ao tribunal 

Papai Noel mineiro pedala 
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arrecadando alimentos 
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Flamengo define DNA 

de técnico e aguarda 

posse para viajar à 

Europa 
| Renato Maurício Prado: É um absurdo o Flamengo discutir renovação de Rodrigo Caio agora 

Flu acerta com Bigode e 
prepara anúncio para 

próxima semana 

| Abel volta e vê 'profecia' por 
Pedro confirmada 

Guerra e magia: o que 
você precisa saber para 
assistir à 2º temporada 
de 'The Witcher” 
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filha na nova novela 
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Menon: Crespo dá lição em 
Daniel Alves e Rogério Ceni 

Corinthians vai turbinar folha 
salarial, mas não se preocupa; 
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eja ranking 
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Brasileiros têm uma nova 
preferência de pesquisa no 
Pornhub; veja lista 
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qual a ordem certa para paradas cardíacas e 
assistir a 'O Senhor dos estado é gravíssimo, 

Anéis" e 'O Hobbit" afirma médico 

ABL tem hoje última 
eleição do ano para 
escolha de novo imortal 
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especial de Natal 
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PF prende mais 15 
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de mega-assalto em 

Araçatuba (SP) 
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Filho de Marília Mendonça faz 
dois anos e Murilo comemora: 
"Prometo cuidar” 
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488 jomalistas estão Juíza manda DNIT parar 
presos e 46 foram projeto de rodovia que 
mortos no mundo em rasgará parque na 
2021, diz relatório Amazônia 
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Processo sobre prisão no tribunal do júri 
paralisou no STF há 1 ano e meio 

Família estranha salmão 
comprado em mercado 
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formol 

Caso Henry: juíza 
mantém prisões de 
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decide ouvi-los em 9/2 
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Adolescente manda mensagem 
a professor relatando estupro 
pelo pai no interior de SP 
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R$ 400 para novo grupo; veja 
quem recebe 

Alberto Fernández propõe que 
Buenos Aires deixe de ser a 
capital argentina 
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Ativistas negras falam da relevância 
de bell hooks, que morreu aos 69 
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de estudantes escritas há 20 anos 
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João Gomes 
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1 Aliados pressionam Ciro a desistir de 

candidatura após ação da PF 

Membros do PDT preferem priorizar 

eleição de deputados e falam até em 

federação com o PT 
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e leva a Copa do Brasil pela 2º vez 
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prestigia melhores 
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