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ÚLTIMO SEGUNDO ECONOMIA QUEER GENTE SAÚDE TEC TURISMO CIDADES 

(e) EM DESTAQUE Q Iran pres 

DELAS ESPORTE CARROS PETS IGMAIS IGPRODUTOS 

nte do BC diz que infla muito alta e persistente 

ÀS VÉSPERAS DO ENEM 

TCU abre investigação 
para apurar denúncias 
sobre má gestão do Inep 
- Bolsonaro mandou trocar Golpe de 64 por revolução no Enem, diz jornal E 

O CASAMENTO ACABOU? 

Daniel Cady apaga fotos com Ivete 
Sangalo e surge sem aliança 
+ 'Não tem problema nenhum com o 

casamento! diz sócia de Cady 
« Iveteteria flagrado conversas do marido 

GUI 
SO ANOS MAIS NOVA "MEDO" 

- PF quer abrir inquérito para apurar desvios no orçamento secreto Empresário reage e a assalto e 

mata ladrão da Gangue do Rolex 

Suspeito abordou a vítima de moto em Curitiba 
. 

- Oposição critica Bolsonaro por interferência em questões do Enem 

APÓS FILIAÇÃO AO PODEMOS, 

Moro aponta 11% na primeira pesquisa 

« Lula lidera com chance de vencer no 1º tumo 

GOVERNO CAMPOS NETO Ex-presidente da Ellen Rocche 

Bolsonaro e Guedes se Presidente do BC vê inflação CBF aparece passa por nova 
estranham: "Melhor eu sair” “muito alta” e persistente com ex-Globo: cirurgia nos 
« Ida de Bolsonaro ao PL provoca racha. Ricos recebem 35 vezes mais quea Meu love seios 

na família:'Só escuta o Carlos" metade da população pobre, diz IBGE ” a 
conrusão EM PREMIAÇÃO, SEN aba SEEcaçe PER a 

Suspeito abordou a vítima de moto em Curitiba é 
. 

APÓS FILIAÇÃO AO PODEMOS, / 

Moro aponta 11% na primeira pesquisa y 

« Lula lidera com chance de vencer no 1º tumo = 
50 ANOS MAIS NOVA “MEDO” 

SONEANO CAMPOS NETO Ex-presidente da Ellen Rocche 
Bolsonaro e Guedes se Presidente do BC vê inflação CBF aparece passa por nova 
estranham: "Melhor eu sair” "muito alta" e persistente p sem ex-Globo: cirurgia nos 
« Ida de Bolsonaro ao PL provocaracha  . Ricos recebem 35 vezes mais quea Meu love seios 

na famíia:'Só escuta o Carlos" metade da população pobre, diz IBGE 
CONFUSÃO EM PREMIAÇÃO 

Passageiro briga Apresentadora da 
após serimpedido Globo desmaia em 
de embarcar com palco e é socorrida 
coelho; veja por governador 

FORA DE A FAZENDA 13 

Valentina troca farpas com Lary Bottino e 
cita polêmica da pulseira 
« Novocarro de som passa pela casa do reality 
« Valentina é eliminada; Solange e Aline ficam. 

DEIXOU VÍTIMAS 

Incêndio consome prédio em 
SP;9 viaturas combatem fogo 

"CONTEÚDO ESQUERDISTA" 

Alunos protestam em apoio à 
docente denunciada por aluna 

PREÇO DOS COMBUSTÍVEIS 

Guedes e presidente da Petrobras 
vão esclarecer preços no Senado 

= 

OCORRÊNCIA FOI FILMADA CAMAROTE VAI BOMBAR a “8 MARCOS UCHÔA 
Suspeito é baleado por policiais MC Carol, Lexa e mais: 10 famosos PANCODOSREUS  BinoMO Ex-repórter da Globo diz que não 
após tentativa de arrastão em SP que estão cotados para o "BBB 22" júva de músico Como se dar gostava de fazer transmissões 
+ Menino de 9 anos morre em piscina de + Cantora nega participação no 'BBB 22 vai processar bem no trading 

escola; mal súbito é hipótese provável “obrigada, mas não vairolar” Thiaguinho otedido deinaieo 
- SP:Mulher é encontrada morta na mata - Ex-BBB processa empresa de games 

(E ÚLTIMO SEGUNDO -/ Econômico 

CASA VERDE E AMARELA 

Conselho do FGTS aprova o uso de 
R$ 326 bilhões para obras até 2025 

13º SALÁRIO BAHIA 
MEIN COROAS TAS Quando vou Teto de 

receberecomo restaurante 
Mega-Sena acumula e calcularovalor desaba emcima 
prêmio de sábado chega do benefício? de turistas 

coviD-19 aR$38 milhões 
Conteúdo de marca Reforço aumenta 

eficácia da 
Coronavac em 12 
vezes, aponta estudo 

VAI PRESTAR ENEM? 

Confira essa lista de filmes que 
podem te ajudar a estudar 
« Stemas que podem cair na redação 
- Saiba como são elaboradas as provas a 
« Horários, disciplinas e tudo sobre a prova - 

PNAD VEJA REGRAS 

Trabalhador ganha menos e passa a MATO GROSSO DO SUL Governo define regras do 
depender de programas sociais Morre jovem que sofreu acidente auxílio-inclusão para | 
- Encher o tanque já consome 22% do salário mínimo de moto durante mochilão pessoas com deficiência 

+ MA:Indígenas denunciam prisão ilegal 

Veja mais 

ÉPORISSO QUEELE SOFRE 

Ras: Raissa Barbosa e Jojo 
JÁ SÃO PAIS DEMARIA participam de clipe com 

VERDADES SECRETAS 2 Nasce filho de Chay Suede e Neiva | Tati Quebra Barraco 
[sto [ife o] Lombardi « Filha de Chay Suede se derrete com irmão 

volta e será suspeito ora Gir |) RESISTA: Luciana Gimenez diz que 

em morte de Angel, Deolane Bezerra aparece na Globo chorou ao entrevistar 
e deixa Ana Maria desconcertada mãe da garota 

afirma site 
- Atores podem ser prejudicados após saída 
- Camila Queiroz se incomodou com Júlia Byrro 

E”, 
“VOU ENFIAR O POP FEMININO” 

Luísa Sonza reclama MÉDICOS SEM FRONTEIRAS 

Queno PERpERO baga Thales Bretas doa roupas de Paulo Ed Ed ferada = 
Sem carro, Caio Pedaço de mim, Gustavo para evento beneficente estvalno: 
Castro é "obrigado" desabafa Carlinhos . tara weneckxinga internauta que a 
a pedir app de Jesus atacou usando nome de Paulo Gustavo 

Veja mais 

ESPORTE 

ALERTA LIGADO NO INTER! 

Óscar Tabárez é 
demitido da 
ÉTe] [Ter (o o [0) 

é ESTRELADO CITY 
U ru g ual De Bruyne testa positivo 

para Covid-19 eestáfora — TÉCNICO DO CORINTHIANS 
na Champions Gaviões volta a pedir demissão de 
» NeymarelegeMbappéogalá  Sylvinho: "Não tem competência” 

« Diretor de futebol do PSG é odiado por 

Jogadores, diz jornalista 

PONTEPRETA 

Conheça as propostas das duas 
chapas que disputam a eleição 

COM ATLETA DO PSG EXCLUSIVAS DO UFC 

Mulher de ex-Barcelona pede o MERCADO DABOLA | INTERESSEDO FLA Esquiva Falcão promete 
divórcio após descobrir traição Barça prepara Meia uruguaio impressionar em eliminatória por 
+ Mulher revela nova traição de Icardi cartada parater pode encerrar título mundial: "Vou nocautear" 
+ Influenciadora que bombou no ChoqueRei Mbappé e Messi carreira + Masvidal minimiza possível luta com Conor 

irá à final da Libertadores 

Veja mais 

CanalsPet'k 

PARENTES DISTANTES 

Conheça as 11 
raças de 
cachorro que 
mais se parecem 
com os lobos 

dr 
SEGUNDO PESQUISA 

Gato robô ameniza 
sintomas da demência AMOR DE CÃO 

Homenagem, espera pelo dono: 7 
histórias para aquecer o coração 

BANHO DEMAIS FAZ MAL? 

Veja com que frequência seu cão 
deve tomar aquela ducha 

BEM-ESTAR PET 

Feliz ou irritado? Aprenda a 
interpretar a cauda dos gatos 

SOLUÇÃO INUSITADA 

Tutora descobre jeito de afastar 
seu gato da árvore de Natal 

Veja mais 

==LARROS 

| PopcasT 

Fomos ver a 
Ford Maverick de 
perto; confira RRos ano 
ETERNA TETO Pilotamos a Honda Saiba quais são os 

chegarão ao Brasil até 2025 CBR 1000RR-R 10 modelos 
Fireblade SP em seminovos mais 
pista fechada vendidos do mês 

Veja mais 

— 

Guedes diz que árabes 'Verdades Secretas 2" 
Professora é intimada pela 

comprarão clubes; Vasco, Camila Queiroz se 
MAIS LIDAS 2 Flamengo e Palmeiras são 3 incomodou com destaque 4 polícia É pós luna senprcior 

citados de Júlia Byrro For ado nactana a 

Aranha 'assassina' 
Empresário reage e mata Após conhecer sogra, Grazi 

Globo toma 5 ladrão da "Gangue do 6 onaldereda extima e 7 acompanha novo namorado 
1 decisão dura e Rolex” em Curitiba Austrália em gravação 

demite narrador 
após 13 anos Foz do Iguaçu se tornará Bolsonaro no PL: Opositores 
p 8 au BA a O cidade turística halal; preparam desembarque do 

P' entenda o que muda partido 

ENTENDA 

Terno de Adele na Oprah 
diz muito sobre política EMPREENDEDORISMO FEMININO INSTAGRAM Bá 

4 / 70% das brasileiras querem Perfil mostra como um bom design 
negócio por conta da desigualdade | sysntamentO pode transformar espaços 

la — - 202 terá recordóida - Veja como expandir o corredor de entrada 

| x = UT PB uniões homoafetivas 

) | le | E) 
"NUNCA TINHA PASSADO POR ALGO PARECIDO” 

Atleta brasileira 
relata racismo na 
Alemanha 

VEJA O QUE MUDA 
TRABALHO 

Foz do Iguaçu está prestes a se 
tornar um destino turístico halal 
« Descubra como é o viajante de cada signo 

Por que as pessoas 
traem com colegas? 

Veja mais 

( evino ) ESPAÇO PUBLICITÁRIO 

CELEBRIDADES 

POPA Re RAÇA xo ; 

CIDADE ALERTA 

Luiz Bacci, após ser flagrado aos 
beijos em festa sigilosa, entrega 
vida íntima e expõe tempo sem 
sexo: “Anos” 

ERA 
AFAZENDA 

A Fazenda: Apesar das polêmicas, 
Rico diz que não excluirá Dayane: 
“Não acho legal” 

UM LUGAR AO SOL ATARDE É SUA 

Sonia Abrão não aparece na 
bancada da RedeTV!, colunistas 

ficam sozinhos e envolvimento 
com rival é confirmado 

CAMILA QUEIROZ 

Lucy Ramos fica na berlinda 
depois que Camila Queiroz é 
vetada na Globo 

Christian vê amante usar filho 
bastardo como chantagem e tem 
vida totalmente desgraçada em 
Um Lugar ao Sol 

GLOBO 

Nos Tempos do Imperador: Luísa 
recebe carta inesperada e se 
preocupa 

BÁRBARA CAMILA QUEIROZ 

Camila Queiroz deve assumir 
reality de Marcos Mion na Netflix 

Um Lugar ao Sol: Bárbara se 
descontrola em parto: “Por que 
não está chorando?” 

Parceiros e colunistas 

techBreak 
Veja as 20 senha 
vazamentos de da: 

tudo do bem 
Harry Potter: elenco se reúne em 
especial de 20 anos da HBO Max 

InfoMoney 

Fundos mais recomendados « 
% em novembro; Ifix opera e: 

s mais usadas em 
no Brasil LIM 

O 
1Bilhão 

CAPM: descubra c 
modelo de precific 

Viva Informa 
Caminhada ajuda no emagrecimento; 
veja benefícios 

Desejo Luxo 

omo funciona este 
cação de ativos 

O 

DL) E) 

Gn 

TENDÊNCIA 

A sombra roxa 
ESQUENTA BLACK FRIDAY sExo conquistou as famosas 

Uma curadoria de vinhos com Os vibradores mais desejados para corieúdo demarca 
descontos exclusivos pedir o seu já! 

Conteúdo de marca Conteúdo de marca 

IG CUPONS 

SBAHIA PROMOÇÃO 11.11 —E 
[ es TOM 

TOK&STOK COM SUPER DESCONTOS 

Cupons com até 60% de desconto 

O! 8 
sat 

ema 
PARA A SUA CASA TUDO PARA VOCÊ TUDO POR MENOS 

Black Friday no IG | Até 80% OFF Economize muito mais nos 
produtos da Aliexpress 

ELetrodomésticos e celulares - 
25% OFF 

VEJA MAIS CONTEÚDO 

DIA 

Durante passeio de parasil corda se rompe e 
casal cai no ocean 

Li 

SAO-PAULO 

Sem prazo para retorno, Luan, do São 

Paulo, continua transição física 

Zidane deve trocar Cristiano Ronaldo para 

comandar Messi e Neymar 

LACASADE PAPEL 

Sônia Abrão surpreende ao usar figurino 

original de 'La Casa de Papel” 

Júnior Baiano elege Gustavo Gómez como 

melhor zagueiro da final da Libertadores 

ROBERTO CAMPOS NETO NB] 

Presidente dó BC diz que inflação no 

alta e persistente 

Júnior Baiano elege Gustavo Gómez como 

melhor zagueiro da final da Libertadores 

PALMEIRAS 

Escalação do Palmeiras: Verdão finaliza 

preparação antes de viajar para Fortaleza 

O que você precisa saber para se darbem 

no trading 

Indígenas denunciam PM do Maranhão 

por prisão ilegal 

14» 
ONU pede provas de vida de Peng Shuai 

ao governo chinês 

Veja mais 
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Saúde Queer Canaldo Pet iG Compara Planos 
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