
email UOL? Assine 4 uol EM =: 
1iPagBank o banco completo A SãoPauio O. o 

asc 160 s SCAR NO UOL 
Dôar 45585 Euro + 6395 

PRODUTOS NOTÍCIAS 

Covid matou mais crianças no país 

que doenças com vacina em 15 anos 
Desde o início da pandemia, 1.148 crianças de 

[Falta grave”, diz secretário de Saúde de SP sobre demora a vacinar c 

| Ministério da Saúde reduz intervalo da dose de reforço para 4 mese: 
| Com dados instáveis, Brasil registra 137 mortes por covid em 24 horas 

[ 141,3 milhões de brasileiros completam vacinação, 65,2% da populaç 
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FOLHA DE S.PAULO 

Alemanha classifica Reino Unido como área de risco muito alto para covid 
Uso de drones projeta ideia de que 

guerras terão 'custo grátis”, diz 

Datafolha: 38% 
reprovam e 24% 

aprovam governo Doria 

em São Paulo 

Janio de Freitas: 
Pesquisas Datafolha e 

Ipec são bombas para a 
disputa da Presidência 
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Havan: Obra "parou por 

poucos dias' após 

achados arqueológicos, 

diz professora 

| Ao atacar o Iphan em 2019, 
Hang disse que servidores 
'destroem o Brasil! 

"Gravando vídeo pra me 

retratar”, diz agredido 

por zombar de faixa do 

PCC na Grande SP 

Tudo o que sabemos 

sobre "Doutor Estranho 
no Multiverso da 
Loucura! 

Psicólogo cria sistema 

para mapear acusados 
de violência doméstica 

Eles contam como foi 
buscar o trabalho 
informal ao perder o 

emprego 

| Número de trabalhadores 
subocupados trava consumo 

Pela paz, cidade peruana 

celebra o Natal com um 
festival de pancadaria 

Com iD3 e iD4, VW 

mostra que também 

pode ter 100% elétricos 

no Brasil 

Viagens, joias e carro: o 
namoro milionário de 
CR7 e Georgina 

Chevette roda com 
motor de moto e tanque 
de garrafa PET 

O que se sabe sobre a 

venda do Cruzeiro à 
empresa de Ronaldo 

| Para especialista, R$ 400 
milhões por 90% das açô 
do Cruzeiro não é pouco 

| Investimento de Ronaido no 
Cruzeiro será de R$ 80 
milhões no primeiro ano 

Eleições no Chile: para 
onde deve ir o país após 

a escolha do novo 
presidente 

Cesar Calejon: Extrema 
direita do Chile tenta eleger 
seu Bolsonaro 

Caso Beatriz: mãe de 
criança assassinada 

com 42 facadas vai 
caminhar 712 km 

Torcedor do Leeds é 
detido após ofensa 

racista a jogadores do 

Arsenal 

Mega-Sena acumula e 

vai a R$ 350 milhões; 
próximo sorteio é a 

Mega da Virada 

Amanda Lemos vence 
Angela Hill após três 

assaltos e salva Brasil 
no UFC Vegas 

| Lewis quebra recorde de 
nocautes e provoca Belfort 

Por que a Netflix 

começou a atacar e 

provocar concorrentes 

como o Globoplay 

Calças largas e tênis 

vencem ranking da 

moda em 2021; veja top 

10 do Google 

Tierry chora ao cantar 
dueto que era feito com 
Marília Mendonça 

historiador 

Itapemirim diz ter 

reforçado atendimento; 

veja como pedir 

reembolso 

GQ canaluol siga no EB Youtube 
Túlio Gadelha deixa PDT 
e anuncia filiação à Rede 
Sustentabilidade 

Padre Júlio Lancelotti: "Elite brasileira é 
escravocrata; povo continua na senzala” 

VivaBem 
Anemia falciforme: Liz 
receberá medula da irmã 
para se curar da doença 

Veja os possíveis rivais 

de Fluminense e 
América-MG na 'pré- 

Libertadores" 

uol carros 

Honda e seu novo SUV: o 
que esperar do sucessor 
do WR-V no Brasil 

tilt 
Seu celular pode ser um 

roteador de wi-fi portátil; 

veja como configurar 

ES: seguranças do 

supermercado Carone 

agridem homem negro 

que acusam de furto 

URIVERSA 
'Venci câncer e consegui 

realizar o sonho de ser 
Miss Brasil Internacional" 

MEGA SENA PRaeaa: 

DIDO DE) 

O transatlântico que vai 

virar sucata porque não 
há onde guardá-lo 

SIGAO UOL 

fo va 

COLUNISTAS vERTODOS ) 

IVALORISA OMILADE - YEMOJAZZ 

'Não há por que questionar foto de Anitta com 
babalorixá. Ela teve coragem! 

JÂNIO DE FREITAS 
Festivais de música 
voltam com tudo em 
2022! Veja os mais 

aguardados 

Pesquisas Datafolha e Ipec são bombas para a 
disputa da Presidência em 2022 

TAÍSE SPOLTI 

Como o ciclo menstrual afeta sua fome? Aprenda 
a identificar 

TORRES FREIRE 

Eleitor de Lula 2022 não é mais aquele dos anos 
petistas 

MAYUMI SATO 

Idade e desejo: novela expõe questões sensíveis 
às mulheres no swing 

e 
2 
q 
O 
0 

Maior plantio coletivo da 

história de BH quer a 

cidade-jardim de volta 
ELIO GASPARI 

Algumas doses de Lexotan fariam bem a Paulo 
Guedes f 

PODCASTS veR TODOS > 
Concursos oferecem 230 
mil vagas; salários vão 

até R$ 33,7 mil 
PAPO PRETO 460 

Uma conversa sobre inserção, 

Veja quais são as inclusão e formação de líderes 

melhores e mais 
rentáveis aplicações 
financeiras do Brasil So 

Fome: como ajudar 

brasileiros na pandemia 

meato 
Simaria revela que João 
Gomes deu em cima 
dela: 'Me respeita! 

Christina Aguilera 
celebra aniversário com 
topless e marido elogia 

Indicados do Splash 
Awards: vote no melhor 
programa de TV do ano 

Hora: 

Universidade Federal de 
Campina Grande é 
escolhida para buscar 
falhas no 56 

O QUE FOI 

Unesp 2022: segunda fase acontece 
hoje; saiba tudo sobre a prova 

DESTAQUE 

Condor: Não há elementos para 
absolvê-o, diz Justiça da Itália sobre 

ex-militar gaúcho 

Jurerê Internacional, bairro planejado 
em Florianópolis, muda de nome e vira 

Jurerê In 

ES PORTE ESCONDER BLOCO A 

EEE supersice prast: assista à última etapa da temporada O 

Pedrinho fala de 
relacionamento com 
Jorge Jesus: 'Ofende e o 
jogador fica com medo" 

Naruto ganha visual 
especial para 
comemoração de 20 
anos do anime 

Paulinho tem mais 

gols do que alguns 

colegas de ataque do 

Corinthians 

Xavi diz que geração de 
novos jogadores do 
Barcelona é melhor que 

a de Busquets 

sta Tal e 
e s FLAMENGO 

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

fácil e rápido 
Conheça o padel, o 

esporte em que Zidane 

está investindo fora dos 
gramados 

Torcedor do Athletico-PR é 
demitido após jogar cerveja em 
dono da Havan 

Copa do Catar: 
condenação de ex- 
membro de comitê 
respinga na Fifa Mercado da bola 2022: quem 

chega e quem sai do São Paulo 

ESCONDER BLOCO A 

Rafael Portugal diz por 

que deixou o CAT BBB 

e encerrou contrato na 

Globo 

Camila Queiroz se 
despede de "Verdades 
Secretas": 'Não sei bem 
o que dizer 

NOTÍCIAS 

via Rodrigo 
de 2021 pela Billboard; veja top 50 

Carol Nakamura diz como 
reagiu quando Erika Januza 

Felipe Neto diz que bate- pediu para ficar com seu filho 

boca fez Globo retirar 
convite para amigo 

secreto 
Ator de 'Sex and The City” 
recebe nova acusação de 

Eric Clapton vence assédio sexual 

processo contra mulher 
que vendia CD pirata por 

R$ 65 

Shantal cancela agenda de 
trabalho do fim do ano: 'Não 

Clube UOL: Resgate estou legal! 
AGORA seu brinde 
especial de Natal 

PRODUTO DO UOL 

ESCONDER BLOCO A 

Abono salarial de professores de SP 

será pago até o fim de dezembro 

Músico italiano é preso 
com um milhão de 
arquivos de pedofilia 

Vol MEU NEGÓCIO FAMÍLIA PROTEGIDA vol 

Deputado bolsonarista 
diz ter votado errado a 

favor do fundão eleitoral 

PAGERIDAY 

Guindaste desaba de prédio de 7 

andares e deixa 3 mortos na Itália 

Supertufão Rai deixa 75 
pessoas mortas nas 

Filipinas Casal que ostentava riqueza é 
preso suspeito de clonar 50 mil 
cartões em GO 

Conheça o grupo católico 
ultraconservador brasileiro que 
entrou em conflito com Vaticano 

Quina: prêmio acumula 
e sobe para R$ 12 
milhões; veja dezenas 

Cantor é preso em Alagoas 
suspeito de estuprar enteada 
adolescente por 10 anos 
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PUCRS ONLINE PASSEI DIRETO PUCRS ONLINE 

e Descubra! E A enomados Descubra! 

UNHIVERSA 

Ativista brasileira vai à final do Miss 
Alemanha 2022: 'Empoderamento" 

Má alimentação pode piorar 
hemorroidas; veja o que evitar 

VivaBem de 

Pequim recomenda menos viagens 

para reduzir covid na Olimpíada 

Billie Eilish, 20 anos: 

autoestima e critica à 
pornografia 

É errado se afastar de 
amigos ao se envolver 

com alguém? 

ESCOLHA 
SEU SIGNO 

Áries 

Fim de ano é época boa 
para limpeza energética 
da casa; aprenda a fazer 

TP o Ls 
touro cêmeos câncer 

Rinoplastia: entenda o 
pós-operatório da cirurgia 
feita por Pabllo Vittar 

Viagens com crianças e 
adolescentes: o que não 
esquecer 

Para maratonar: os dez 
melhores filmes de 2021 
segundo Barack Obama 

Fazer exercícios ajuda na 
longevidade de pessoas 
com Parkinson, diz estudo 

) 

Sandy aposta em look de 
R$ 7 mil para o retorno à 
música; peça está à 

venda 

Caso Shantal: em que 

casos a episiotomia é 

indicada? Entenda 

AMA 
AMA 

aquário 
Mx 

Escorpião — sagirário 

Yo 
capricóRNIO 

X 
Leão viEM LBra pExES 

CARROS 

Primeiro carro Okm de Maradona 
era um Fiat e será leiloado 

Esses 10 carros 'comuns" 
são mais raros do que o 

Porsche 911 no Brasil 

lo 

Quer tentar observar o cometa 

Leonard? Veja dicas 

Ina's Tale: como um poeta 
brasileiro lançou seu primeiro jogo 
aos 70 ano 

Colares 'anti-5G' são 
radioativos, diz entidade 

de proteção à radiação 
Baiano já foi leiteiro? 

Streamers revelam seus 
'bicos' antes da fama 

Bertha Lutz foi grande defensora 

do direito das mulheres ao voto 

Guol ads 

Sobre o UOL 

Livro usa 'dislexiquês' para 

mostrar como é conviver 
com a dislexia 

Conexão VivaBem: Por que 
dormimos pior no calor? 

& canaluol 

Influencers fazem parceria para 

morar em prédio instagramável 

"Quando tive corpo 

perfeito, não viam minha 

essência”, desabafa 

Alexandra Gurgel go 

Culto para Mendonça 

aglomera políticos no altar 

e freia críticas de fiéis 

MAIS LIDAS VOCÊ VIU? 

José L. Portella: Fatos supervenientes 

podem mudar a eleição 

Debates, alianças, formação de chapas e 

frase: 

"Gravando vídeo pra me retratar, diz 

agredido por zombar de faixa do PCC 

5) Humorista diz por que deixou o CAT 

BBB e encerrou contrato na Globo 

O que se sabe sobre a venda do 

Cruzeiro a empresa de Ronaldo 

Mega-Sena acumula e vai a R$ 350 

mi; próximo sorteio é a da Virada 

s infelizes podem alcançar o voto 

disposto à mudança 

Piada com morte 
de fundador da 
Mancha causou 
briga e tiros & 

Chuvas no sul da 
Bahia: estrada vira 
rio entre Trancoso 
e Praia do Espelho 

MP cita colega e 

ex de Bolsonaro na 
Pensadoras negras 

exaltam relevância 
operação da de bell hooks 

rachadinha 
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PUBLICIDADE 

Arunde aqui 
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