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ÚLTIMO SEGUNDO ECONOMIA QUEER GENTE DELAS ESPORTE CARROS PETS 

GESTÃO DA PANDEMIA 

Brasil vai doar 30 milhões 

de doses da vacina da 

Covid para outros países 
- Saúde decidirá sobre vacinação de crianças somente em janeiro 

- Intervalo da 3º dose da vacina é reduzido para quatro meses Motorista 

SAÚDE TEC TURISMO CIDADES 

RETROSPECTIVA 2021 

Cinco morrem em invasão do 
Capitólio por eleitores de Trump 
« Jovem retira 82 dentes extras; relembre 
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RETROSPECTIVA 2021 

Cinco morrem em invasão do 
Capitólio por eleitores de Trump 
« Jovem retira 82 dentes extras; relembre 

LIBERAÇÃO PARA HAVAN 

AGU recorre de decisão que 
afastou presidente do Iphan 
« Terreno tinha peças de até 2 mil anos 

gui] 

COMPARTILHARAM O MOMENTO 

Mamães estão on: 2021 foi o ano 
dos bebês no mundo das famosas 

(E ÚLTIMO SEGUNDO 4 Econômico 

VEJAVÍDEO 

Negacionista é 
expulso de voo ao 
usar calcinha como 
máscara 

TRANSFOBIA 

Pessoas trans não assumidas vivem 
apreensão e insegurança dentro de casa 

SOFREU 3 PARADAS CARDÍACAS 

Maurílio apresenta 
melhora e deve 
começar a se 
alimentar por sonda 

ELATEM 10 ANOS AMORES ANTIGOS 

Hoje com jornalista, 
Benício namorou 
com mais famosas 

Sertanejo suspeito 

de abusar da 
enteada é preso 

ESPORTE 

nt 
VARIANTE ÔMICRON 

Nova cepa deixa Holanda em 
lockdown e faz Reino Unido 
estudar restrições 

VARIANTE ÔMICRON 

DEOLHO NAS ELEIÇÕES 

Onze dos 23 ministros de 
Bolsonaro devem deixar o 
governo até abril 

DEPOIS DOS RUMORES 

"Coisa de set", diz Ricky Tavares 

sobre romance com Marquezine 

CASO CLAYSON 

Polícia afirma que jogador não 
agrediu mulher; leia parecer 

e 

IGNOROU DECRETO Canu cra cumes pur 

FILHA FILMOU TUDO 

Clínica estética é interditada após morte 
de mulher; envolvidos são intimados 

Nova cepa deixa Holanda em 
lockdown e faz Reino Unido 
estudar restrições 

invade Palácio do Jaburu 

Carra era conduzido por homem bêbado 

FILHA FILMOU TUDO 

Clínica estética é interditada após morte 
de mulher; envolvidos são intimados 

Dólar R$5,70 + 
Euro R$640 4 

IGMAIS IG PRODUTOS os 

CHIFRES SEM TABU 

Viih Tube conta como descobriu 
traição do ex: "Recebi o vídeo" 
- Equipe de Camila de Lucas irrita Globo 

fura segurança e 

ENTENDA FENÔMENO 

Nova temporada de "Verdades 
Secretas" deixou fãs enlouquecidos 

ENTENDA FENÔMENO 

Nova temporada de "Verdades 
É Secretas" deixou fãs enlouquecidos 

IGNOROU DECRETO O CARA DO SÁBADO 

Primeira-dama Mion nega ida para 
usouavião daFAB | a grade de domingo 
parapassearcom | naGlobo: "É do 
sete parentes Luciano" 

ÁUDIOS VAZADOS 

A 

CUIDADO COM SEU PET 

Você sabe escolher a coleira certa 
para seu cachorro? Veja diferenças 

Mãe de Sarah Andrade pede a Deus que 
filha não volte com Lucas Viana 

CORVETTE 

Conheça a história de um dos 
esportivos mais cobiçados da GM 

+ 12 0NGs que cuidam de animais de rua 

PESQUISA DATAFOLHA 

Governo Doria é reprovado por 38% 
e aprovado por 24% da população 

SURTO EM 11 ESTADOS 

Butantan prevê distribuição de 
vacina contra a gripe até março 

ENCERROU OPERAÇÕES 

ITA é obrigada a reacomodar ou 
reembolsar passageiros lesados 
« Anac obriga empresa a dar assistência 

Veja mais 

THIAGO CHAGAS 

Ator que faz 'versão' de Fernandona 
é reconhecido pela atriz veterana 

PROTAGONIZA FILME 

Impressiona o quão somos frágeis, 
diz Johnny Massaro sobre HIV 

RITA CADILLAC 

Atriz relembra prostituição, 
aborto: "Se pudesse, não faria" 

Veja mais 

DE JOGADOR A DONO 

[ato THEE] [o o) 
Fenômeno 
negocia compra 
do Cruzeiro 

METAVERSO TEMPO EMSP 

Domingo será de 
sol com máxima 
de 25º€ 

Claro inaugura 
espaço para o 
Natal 

"PEGA LADRÃO” 

Vídeo: homem invade 
casa, fica preso pela 
calça e foge de cueca 

ELEIÇÕES 2022 

Alckmin, Haddad e 

França lideram para 
governo de São Paulo 

A 
EN 

BASTIDORES DO TÉRMINO 

Ex diz que Lulu Santos o 
traía com Clebson: "Só 
fazer as contas” 

Ê 

JOÃO GOMES 

Cantor de 19 anos 
investe, mas leva fora de 

Simaria: "Um menino" 

TODO IRREGULAR 

Nelson Rubens quase 
atropela policial ao fugir 
de blitz da Lei Seca 

FIM DO SONHO 

Em fase delicada no 
Benfica, Jesus descarta 
retorno ao Flamengo 

CAFÉ DO SETORISTA 

Luiz Adriano é oferecido e inicia 
conversas com o São Paulo 

DISSE QUE FOI "ALERTA! BRASILEIRA NO UFC 

Torcedora cita Hang e nega arena NA NEGOCIAÇÃO Invicta, Melissa Gatto se torna a 1º 
racismo em jogo contra o Atlético Vitória oficializa Vasco tem atleta a nocautear Sijara Eubanks 

contratação de interesse em + Robson volta ao ringue contra rival invicto 

ídolo do atacante Raniel, + Assunção nega pressão por demissão 
Corinthians do Santos 

CanalsPet& 

R$ 49,90 POR MÊS 

iG lança plano de saúde especial 
para cães e gatos 

=LARROS 

FABRICANTES 

Jeep acaba com 
todas as versões 

Abel Braga se 

SEGUNDO ESTUDO 

Donos de cães sofreram menos 
com depressão na pandemia 

Veja mais 

QUADRO PODE LEVAR À MORTE 

Cachorros de 
grande porte 
precisam de 
cuidados com 
torção gástrica 

Gatos 

Veja mais 

REAÇÃO INUSITADA 

Cachorro "bate palmas" 
para a tutora ao apagar 
velinhas; assista 

Lo 
GATO COM ALÇA? 

Ilusão de ótica cria buraco no peito 
do pet e confunde internautas 

SAIBA MAIS 

podem passear com coleira, 
mas exigem cuidados específicos 

LT go fofo [eTSTE] Ko fo) Mori een 
Hondalançalinha Executivos da Caoa 

SUV Ren ega de 2022 dos modelos Chery falam de 
CB 650R e CBR SUVS, elétricos e 
650R; confira rival da Toro 

Veja mais 

'A Fazenda 13: Lary Bottino Torcedor do Athletico que 
2 fala de tamanho do pênis de 3 jogou cerveja em Luciano 4 E sobe duto arava mora de, 

Bil Araújo Hang é demitido pesiipo: 9 

Governo estuda nova Com o pé fora do PSG, Vai sair? Flamengo responde 
5 reforma trabalhista que 6 Mbappé assina novo 7 oferta de clube europeu por 

deverá mexer no FGTS contrato na França titular antecipa e celebra 
acerto de atacante 
com o Fluminense 

delas 

EXCLUSIVA COM PRIOLI 

“Não posso ignorar a 
força que tinha o fato 
de eu ser a Barbie" 

CELEBRIDADES 

'A Fazenda 13: Rico 
Melquíades revela que mãe 
já foi presa 

RETROSPECTIVA 

Gummy Bear e mais: nail arts 

fizeram sucesso em 2021 

NATAL E RÉVEILLON 

5 destinos mais procurados pelos 
brasileiros para as festas 
« Slugares incríveis para celebrar o Réveillon 

Veja mais 

DUBO NA CASA DO RATINHO. 
ORA: LADRÕES EM FUGA 

Elizabeth Savalla é 
demitida da Globo após 
47 anos de emissora 

Negacionista usa calcinha 
10 fio-dental contra Covid e é 

expulso de voo 

APRENDA A FAZER 

Torta de cereja é opção 
para a ceia de Natal 
+ Drinks acompanham o jantar 

TEM DOIS ANOS 

Menina ganha apelido de Rapunzel 
por seu cabelo comprido 

PURA SABEDORIA 

8 lições de Chico Xavier 
para ser feliz 

HORÓSCOPO DO DIA 

Veja previsões para seu 
signo neste domingo 

GLOBO 

Maju Coutinho, Rodrigo Bocardi e 
Poliana Abritta: Discretos, globais 

têm relações expostas e assumem 
amor 

CANTOR RODRIGUINHO 

Rodriguinho descobre doença e é 
abandonado pela família em 
momento turbulento: “Sozinho” 

InfoMoney 
Quais fundos imobiliários mais 
pagaram dividendos em 2021? LIM 

Fe: TechBreak 

Site Pornhub divulga preferê 
usuários brasileiros em 202 

DATENA 

“Arma na cabeça”, Ratinho vê 5 

criminosos invadirem mansão e 
relata terror ao vivo para Datena 

FÁTIMA BERNARDES 

Fátima Bernardes se depara com 
acidente, chama repórter e falha 

provoca caos ao vivo: “Tivemos 

AFAZENDA 

Dynho Alves mostra situação da 
casa onde morava com MC 
Mirella. Veja 

problema” 

Parceiros e colu 

|; entenda 

Desejo Luxo 
Sem ideia: 
veja lista d 

o Nubanl 

ÁUDIO TELEVISÃO BRUNA MARQUEZINE 

Em áudios atribuídos à mãe de SBT esclarece troca de Ricky Tavares fala sobre romance 
Sarah Andrade, Lucas Viana é apresentadores do “Esquadrão da com Bruna Marquezine 
detonado. Ouça Moda” 

nistas 

Tudo do Bem 
USP é uma das dez universidades 
mais sustentáveis do mundo 

Viva Informa 
Caminhada ajuda no emagrecimento; 
veja benefícios 

BEBIDAS 

z Confira espumantes para 
VOLTA ÀS AULAS BOAS COMPRAS Gano-novo 

Dicas para economizar na compra 5itens que trarão mais charme Conteúdo de marca 

de material escolar para sua cozinha 

Conteúdo de marca 

IG CUPONS 

VEJA MAIS CONTEÚDO 

VEJA MAIS CONTEÚDO 

HIDROLIPO 

Conteúdo demarca 

Clínica estética é interditada após m 
envolvidos são intimados 


