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1% mais rico ganha 35 vezes mais que 

a metade mais p o Brasil 

| Percentual de brasileiros com renda do trabalho cai ao menor nível em qu: 

| Prates: Só pagar auxílios não basta; economia precisa cr 

| Pagamento do Auxilio Brasil está | iberado para novo grupo; vej 

| Indústria diz que imposto que elimina PIS/Pasep aumenta carga tributária 

FP 7 

F-1: acompanhe o 2º 
treino livre do GP do 
Qatar em tempo real » 

Servidores dizem que 

Bolsonaro pediu que 

Enem trocasse Golpe de 
1964 por revolução 

| Alves: Esculhambação do 
Enem é resumo do que 
Eolsonaro faz com o país 

Influência de Flávio 
Bolsonaro em escolha 
para a Justiça do RJ 

agita área jurídica 

“Verdades Secretas: 
ausência de Camila 
Queiroz em gravação 
irritou elenco 

Situação e oposição 
pedem saída do técnico 

Sylvinho; Corinthians 

mantém apoio 

Encontro com premiê 

espanhol! abordou 

combate à extrema- 
direita, diz Lula 

| PSB condiciona Alckmin vic 
de Lula a apoio em 5 estados 

| MEL fala em burocraci 
deixa de lado ideia de criar 
um partido próprio 

| PL acatou pedido de 
Eolsonaro e não apoiará 
rivais do presidente, 
senador Fagundes 

Brasil usa querosene de 

avião mais caro sem 
precisar, e só agora vai 

mudar de combustível 

Aos 93 anos, idoso é 

resgatado de trabalho 

análogo à escravidão 
em Minas Gerais 

Um milhão de doses da 
vacina Janssen chegam 
ao Brasil 

Primeiro caso de covid 
em Wuhan foi de 
vendedora de mercado 
de animais, diz estudo 

lPa 

Jornalista Lilian Ribeiro 
mudou o ritmo: como 
diagnóstico de câncer 

impacta a carreira 

Homem com câncer nos 
ossos morre após 

abordagem e agressões 
da polícia, diz família 

Lata Velha: participante 

de quadro acusa Globo 

de trocar seu Opala por 

carro ilegal 

Como Maiara e Maraisa 
assumiram a 'missão 
patroas' sem Marília 

Mendonça 

| Álbum de Marilia Mendonça 
perde Grammy Latino 

Madrinha da 
gastronomia no país, 

Rosa Moraes 'importou" 

educação de chefs 

Brasileiro jurado no 

"Oscar do Queijo' na 

Espanha conta a saga: 

"Provei 100 por dia” 

Modelo relata agressão 
de médico em São Paulo 
após sofrer convulsão: 
"Muito medo" 

Psicóloga Sandrali 

Bueno vê na religião o 
religar à humanidade 

das pessoas 

E 
Namorado de Marina 
Ruy Barbosa foi casado 

Astro de reality 
comemora divórcio de 

Madrugada tem eclipse 

lunar mais longo dos 

últimos 580 anos; veja 

imagens 

Prêmio Ecoa: conheça 5 

ações do finalista Bruno 
Gagliasso para um 

futuro melhor 

| Prêmio Ecoa: escolha seus 
favoritos em duas categorias 

Honda City: veja prós e 

contras do novo sedã 
em duelo com VW Virtus 
e outros rivais 

QUINA NeBzos 

QRO TORO 
OUTRAS LOTERIAS ) 

SIGAO UOL 

fo va 

Mamata do reboque? Fetiches, corpos livres e 

Bolsonaro muda regra o novo elegante: o que 

para carro guinchado marcou o 3º dia do 

em blitz no Brasil evento de moda SPFW 

Prêmio UOL Carros: 
confira os indicados na 
categoria melhor SUV 

médio de 2021 

UFPE: Bióloga cotista de 
concurso é exonerada 
após ação de candidata 
branca por vaga 

Qual é o limite da fofoca 
no jornalismo? Chris 

Flores responde: 

"Estrela tem família' So 

Quem é Veridiana, a 
infuencer que viralizou 

Quer um aspirador 

robô? Especialistas 

tiram dúvidas e ajudam 

na escolha 

Arotina da família de 
João Alberto, 1 ano após 

sua morte em Carrefour 

TAB 
Histórica, greve de 'servos de Deus" 

confronta igreja do pastor Valdemiro 

GQ canalvol 
'Não há carta branca do PL; Bolsonaro 

terá que ceder em várias coisas', diz Joel 

siga no (EB Youtube 

URHIVERSA 
Ela começou empresa de 

donuts no interior de SP 
com R$ 120 e hoje fatura 
mais de R$ 500 mil 

uol carros 

Estreia Cheio de Graxa: 
"Carro está se tornando 
um bem descartável 
como uma calça” 

VivaBem 
Quer cuidar da sua saúde 
mental? Confira 7 
sugestões para fortalecer 

a mente 

nosa 
Decoração 'express' 

transforma a casa sem 
obras; veja o antes e o 

depois 

STORT 
Battlefield 2042 é o 

grande lançamento de 

novembro; o que você 

precisa saber sobre ele 

COLUNISTAS vER TODOS > 

ELIANAA CRUZ 

Novembro negro: Lewis Hamilton, Celsinho e um 
país que não se reconhece 

JOSIAS DE SOUZA 

Cara de pau de Bolsonaro é a única área livre de 
devastação no Brasil 

MILLY LACOMBE 

Ajustiça desportiva faz um afago no racismo 

MAURO CEZAR 

Brusque, STJD e o silêncio de jogadores e 
clubes de futebol 

ELÂNIA FRANCISCA 

Saudável e abusivo: o que ensinamos para 
adolescentes sobre amor romântico? 

REINALDOAZEVEDO 

Ao negar, Pastore admite ser o Guedes de Moro. 
Já deu errado se desse certo 

<. > 

no Rio Grande do Sul PODCASTS VER TODOS ) 

Carlinhos Brown realiza a PARINRCINCO 4:04 
sonho com samba- [3] Uma viagem pelo Brasil de 

enredo para Camaval do h = Machado, Clarice, Graciliano, 

Rio: 'É paixão” N Rosa, Lygia... 

co. > 
Fome: como ajudar 

brasileiros a comer 

RIZD— 
Mãe de participante do 
The Voice fez backing 

Filho de Galvão Bueno 
reprova comentários de 

Marquezine surpreende 
com vida amorosa: 

com filha de Silvio Mirella: 'A caminho! no jogo do Palmeiras vocal para os Beatles Casagrande 'Mais de 4 chifres! 

Nikão celebra sete anos Madrugadores observam Imposto menor sobre folha de EUA consideram realizar boicote 

no Athletico-PR 
sem álcool e protagonismo o eclipse lunar parcial 

mais longo em 580 anos 
pagamento custará R$ 6 bi ao 
governo em 2022 

diplomático contra os Jogos de Inverno 
de Pequim 

ESPORTE 

Flamengo quer força 

máxima possível 

contra Inter e ajuste 

fino diante do Grêmio 

ESCONDER BLOCO À 

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

4 

po s FLAMENGO 

o 

FIA nega pedido de "Sincericídio' e papo Fernando Reis avisa 
revisão de lance entre reto: podcast Podpah se tribunal que não vai se 

Verstappen e Hamilton destaca em entrevistas defender de acusação 
no GP de São Paulo com atletas de doping 

Santos: Longe do Z4, 

Fábio Carille busca 
derrubar tabu que 

ajudou a construir 

Lara segue a vida e 

resolve se casar com 
Mateus em 'Um Lugar 

ao Sol' 
| Christian fica cara a cara com Lara, mantém farsa e a humilha: 'Golpista 

| Bárbara se desespera em parto do primeiro filho: 'Por que não está chorando? 

'É bem complexo, diz 
Erika Januza sobre 

cenas de sexo em 
'Verdades Secretas 2 

Opinião: Corajosa, Adele 
foge das fórmulas 

prontas e faz o álbum 
mais ousado da carreira 

Felipe Araújo fala sobre 
rotina com filho no 

espectro autista: 
*Romper o preconceito” 

Falta de diversidade 
regional no Salão dos 
Artistas Sem Galeria 
gera onda de críticas 

Clube UOL: Cupons da 
Black November com 
até 80% OFF 

PRODUTO DO UOL 

NOTÍCIAS 

Novas regras do vale-alimentação vão 

estimular mercado, diz 
Secretário defende mudanças 

Nuas mulheres são 

presas com R$ 1 milhão 
dentro de estepe em SP 

BLACK FRIDAY BATE-PAPO 

5 via decreto, mas em 

Último “troféu! da | ava 

ministério 

Falta uma semana para 
Jato, Sérgio Cabral a Black Friday; veja o 
completa 5 anos preso que você precisa saber 

antes 

PAGBANK 

Ações do Magalu já 
caíram mais de 64% no 
ano: é uma boa hora 
para investir nelas? 

PRODUTOS DO UOL 

PUCRS ONLINE 

o os Descubra! 

fácil e rápido 

Narrador Linhares Jr. é demitido 
do grupo Globo após 13 anos 

O que está por trás da 

discussão sobre lance de 
Hamilton x Verstappen em SP 

ESCONDER BLOCO A 

Como 'Ghostbusters - Mais Além' se 
transformou em um negócio de família 

A FAZENDA 13 

Outro carro de som? Peões são 
surpreendidos, e áudio do 

PlayPlus sai do ar 

Peões detonam Bil por não ter 
dito que Day rasgou jaqueta de 
Rico: 'Bundão' 

Lary zoa saída de Val e adm 
rebate citando pulseira: 'Brasil 
inteiro viu" 

ESCONDER BLOCO A 

Mochileiros sofrem acidente grave em 
etapa final de viagem em MS 

França proíbe venda de cães e 
gatos em pet shops e presença 

de animais selvagens em circos 

XP vai lançar programa para 
contratar negros em escritórios 
de agentes autônomos 

Republicano faz discurso de 4 
horas e adia votação de pacote 
de Biden 

PASSEI DIRETO PUCRS ONLINE 

(os Descubra! 

SNIVER ,| VivaBem 

Nina Lemos: Shawn e Camila, é ok 
odiar um pouco o ex, tá? 

Amamentação por mães que vivem 
com HIV: um debate calado 

de 

Sandy não come alho: veja outras 
curiosidades culinárias da cantora 

ESCOLHA 
SEU SIGNO 

JOMO, ou 'prazer em 

estar por fora': quando as 

coisas vão bem sem a 
gente 

Brasil lidera assassinatos: 
transexuais vivem em 
média 35 anos, diz estudo 

Eclipse de hoje, em Touro, 

marca momento 

astrológico mais intenso 
do ano 

Fo 
áRiES Touro cêmeos 

na 
A 

câncer 
4 
Leão 

Saudável e abusivo: o que 

ensinamos para 

adolescentes sobre amor 
romântico? 

Por que é importante você 

fazer alongamentos 

durante o dia de trabalho 

Estresse lidera 
preocupação dos 
brasileiros com a saúde 

vicEM LBra 
Pam x 

Escornião 

Alinne Moraes, glamour e 

um mundo mais positivo: 

o que marcou o 2º dia da 
SPFW 

f Turistas multados por 

Rc entrar no Coliseu de 
Roma à noite para beber 

z, cerveja 

E 

Em reforma de apenas 15 

dias, apê alugado se 
transforma em lar de 
casal 

AMA 
AMA 

aquário 

Yo 
capricóRNO 

X 
sagrrário pExES 

CARROS 

Fusca 1970 de Seu Jorge encantou 

Huck e é xodó de f imília 

Nova geração do Honda 

City 2022 tem versão 
hatch e novo motor; veja 

tabela de preços 

Japão volta a recrutar astronautas 

e busca ca ndidaturas femininas 

O céu é o limite? Quais as 
altitudes máximas que os 

aviões podem alcançar? 

STORT 

GTA III Definitive Edition: todos os 
cheats e códigos do jogo 

Warner anuncia 
MultiVersus, jogo de luta 

com Batman, Salsicha e 

mais personagens 

“Toda musicalidade do Brasil tem 
referência africana! z historiadora 

O canaluol 

Batalha de Humoristas: jogado 

diz que é filha de Otaviano. Será 

TAB 

O céu é o limite para a fama de 

Decolane, viúva de MC Kevin 

Em 'Pé no Barro', Lene 

Souza conta o dia a dia do 
MTST em formato de 
poesia 

Qual ads 

Sobre o UOL Para Você 

Rabisco Falado: consegue 

adivinhar esse 
personagem clássico do 

cinema? O 

—s Estrela dos jogos 

eletrônicos, Coringa bate 

- +! recordes de audiência 

MAIS LIDAS 

Lata Velha: : participante acusa Globo 

de trocar seu Opala por carro ilegal 

Ele trava batalha contra emissora há 16 

anos e diz que recebeu um Chevrolet 
Caravan fraudado no lugar do seu 

veículo 

Camila Queiroz chora após briga com 

a Globo: "Nunca vivi algo parecido" 

Brasil usa querosene de avião mais 

caro sem precisar; só agora vai mudar 

Confira a classificação atualizada na 

reta final do Campeonato Brasileiro 

5 Lilian Ribei iro mudou o ritmo: como 
diagnóstico de câncer impacta carreira 

PRODUTOS DO UOL 

PUBLICIDADE 

PRODUTOS DO UOL 

Para seu negócio 

VOCÊ VIU? 

ExeLusivo 
Bispos dizem que 

Universal tirava 
US$ 120 mi de 
Angola ilegalmente 

Como foi assistir à 
partida Argentina x 

Brasil no meio da 
torcida deles 

Pedro Rezende 
conta como paixão 
virou garagem 

cheia de carrões 

PCC paga até hoje 
'pensão vitalícia” 
para assassinos de 

juiz-corregedor 

Anuncie equi 

Aplicativos 


