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ÚLTIMO SEGUNDO ECONOMIA QUEER GENTE DELAS ESPORTE CARROS PETS SAÚDE TEC TURISMO CIDADES IGMAIS IGPRODUTOS nos 

COTADO AVICEDELULA 

Ministro de Bolsonaro 

tentou acordo com 

Alckmin para eleições 
- Sheik tem plano bilionário para tornar Angra uma Cancún, diz Bolsonaro 

- Aprovação de Bolsonaro chega à mínima de 22%, aponta pesquisa Hopi Hari investe em ampla 

revitalização e manutenção « Membros da CPlirão a Haia entregar lista de crimes de Bolsonaro 

Montezum e Rio Bravo são os principais 
. 

CONSUMIDORES ATENTOS 

"Atraso na entrega" já é a principal 
reclamação na Black Friday, diz site 

BENEFÍCIO SOCIAL 

MP do Auxílio Brasil, aprovada 

DESAPARECEU NO MAR 

Mãe confirma presença de 

« iG Delas seleciona descontos para aproveitar a data 
« Sireaming fica até 90% mais barato nesta sexta 
- Vargjistas dão cashback e até 80% de descontos 

SÓ DEENCOSTAR NO CANTOR 

Magal revela situações inusitadas 
com fás: "Desmaiou em orgasmo" 
- GraziMassafera pode aparecer nua na TV 

POLITRAUMATISMO 

na Câmara, ainda deixa dúvidas 

- Veja quem recebe o benefício hoje 
piloto em avião que caiu: “Tudo 
que tenho" 

CONSUMIDORES ATENTOS 

"Atraso na entrega" já é a principal 
reclamação na Black Friday, diz site 
« iG Delas seleciona descontos para aproveitar a data 
« Streaming fica até 90% mais barato nesta sexta 
- Vargjistas dão cashback e até 80% de descontos 
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Emas 
DESAPARECEU NO MAR 

Mãe confirma presença de 

BENEFÍCIO SOCIAL 

MP do Auxílio Brasil, aprovada 

Marília Mendonça estava viva até 
avião tocar o solo, diz laudo 

/ 
POLITRAUMATISMO 

na Câmara, ainda deixa dúvidas 

« Veja quem recebe o benefício hoje 
piloto em avião que caiu: “Tudo 
que tenho" 

Marília Mendonça estava viva até 
avião tocar o solo, diz laudo 

"CHOCA O PESSOAS” EX-MILIONÁRIO 

Marco Pigossi Agricultor devolve 
assume namoro 
com italiano 
- Conheça Marco Cavani meu, não quero" 

PÍLULA CONTRA A COVID CASO BRUMADINHO 

Farmacêutica solicita uso Engenheiros da Vale são PARAÍBA 
emergencial à Anvisa 
- Saúde orienta para 2º dose da Janssen 

indiciados pela PF por 
homicídio doloso 

NÃO TEMEA PF 

Advogado de Adélio já trocou de 
celular "mais de 20 vezes" 
« Filho é preso por matar o paia facadas 

"QUERENDO BISCOITINHO” SAIU APÓS TESTE POSITIVO 

Anitta nega que empresário traiu a 

noiva com Juliette Freire 
- Leonardo lembra 1º vez com Poliana 

Empresas fogem de Bottino e 
cancelam publis após escândalo 
- "Repórter secreto! do Fantástico é demitido 

Mulher é esfaqueada por companheiro 
enquanto dormia; ele alegou assalto 

E) 
VINHOS BONS 
E BARATOS: 

APROVEITE 

Vinhos bons e baratos: descubra os 
melhores para você apreciar 

ÚLTIMO SEGUNDO -+ Ec 

PEIXE RARÍSSIMO 

"Monstro do fundo do mar" é 
fotografado em praia da Califórnia 

COLUNA DO EMBAIXADOR 

COP 26 e seus resultados: avanços 
insuficientes e tardios 
« Auxilo-doença negado? Veja o que fazer 

HORMÔNIO DA SACIEDADE 

Uso do canabidiol para 
E FALAVA SOBRE INDÍGENAS 

PALAVRA "DITADURA NÃO É USADA 

— TOURODEOURO AUSTRÁLIA 

“Absurdo”, diz Dupla fica 48 MULTA , 
DEST ate fundador a XP horas em rio 

Ministério Público quer cobre retirada de com crocodilo 
R$ 1,9 mi de site que ES ENTE] após naufrágio 
baixa vídeos do YouTube 

“Têm que ter vergonha na cara e ' 
Brasil chama Ditadura Militar de “período As diz a datado magrecimento ganha 
de luta política" em manifestação à ONU á rça no Brasil 

Veja mais 

E 

fo [278177 

NA BAHIA DESPEDIDA 

Viih Tube e Arthur 

IMÓVEL DE R$ 2,2 MI 

Renata Fan ganha DEIXOU"A FAZENDA 13º 

P:a 
DESISTI DEREALITY 

Medrado assina com a 
BIG BROTHER BRASIL RedeTV após ser 

Globo define 12 famosos que vão excluída pela Record 
participar do reality em 2022 

TRÊS ANOS DE DÍVIDA 

SBT EMCRISE Nego do Borel dá calote 
Eliana assina novo contrato com em IPTU e acumula 
plataforma de streaming dívida de R$ 27 mil 

Et] 
Celso Portiolli anuncia 

ficaram em viagem, ação movida contra RED fim de clássico programa 

diz Gabi Prado construtora Anita, Duda, Jade: GuiAraújose do sgT 
destacou por expor mulheres 

« Gui desmente traição de Jade Picon 

Veja mais | 

Te 

ESPORTE 

IA, : “FELIZ EM AJUDAR” Cristiano Ronaldo atende a pedido 
feito por cantora no Twitter 

AINDA NÃO É OFICIAL ÚLTIMAS DE LUTAS 

o | 
contra médicos um ano após morte 

APÓS LESÕES 

Craque da Seleção E 
recorre a psicólogo para “5074 
superar momento difícil | Filho de Maradona pede justiça 

Zidane é novo técnico do PSG, EUROPA BALADA SENTANCIS — Pitbull analisa futuro no Bellator e 
crava familiar de dono do clube Foto dejogador Bruna curte cogita retribuir "presente" a irmão 
+ Dembelé rejeita proposta do Barcelona doFla'seminu"  showcomirmã |. covington contesta hype'em torno de 

repercute de Neymar Chimaey e ataca: Ele é uma piada” 

Veja mais 

Canal:Pet 

o) 

MATERIAIS CASEIROS 

Veja como fazer uma 
casinha para seu gato BEMSESTAR PET. 
sem gastar muito Sem tempo para sair? Veja como 

exercitar seu cão dentro de casa 

VAI COMPRAR UM FILHOTE? DIZESTUDO SPA E ACESSÓRIOS DELUXO 

Expert indica tudo que você precisa Cães conseguem se decidir com Plínio, cachorro da Anitta, ganha 
saber para recebê-lo bem base nas emoções dos donos dia especial de aniversário 

Veja mais 

= ARROS 

Moros APARÊNCIAS ENGANAM 

Confira 5 motos Veja 5 carros que 
novas quevãoao parecem lentos, 
Brasil chegar no mas aceleram 
ano que vem como esportivos 

Veja mais 

u Pesquisa: Bolsonaro é ruim 
'Sou o chefe da quadrilha", E 

Polícia revela causa da 3 afirma padre Robson de ou péssimo para 57%; 
morte de Marília Mendonça 

E É 

Oliveira em gravação 
aprovação chega à mínima 
de 22% 

Estátua em homenagem a 
i i Força Aérea Brasileira Novos exames de Lary 

Marco Pigossi 5 | encontra destroços de 6 | Bottino não descartam 7 Boteenaro epércos Jogada, 
assume namoro aeronave em Ubatuba infecção por Covid; veja Fundo 

1 | com diretor 
italiano: “Chocando Bolsonaro diz que xeque Dirigentes do Flamengo 

Olavo de Carvalho fugiu de 
" tem plano bilionário para respondem pedido por 

Zero pessoas 8 transformar Angra em 9 demissão de Renato 1 O) El paro araaçal para 
Cancún Gaúcho há 

VIAGEM ASTRAL 

A UEM ETR: 
Velas são inspiradas em 

HORÓSCOPO DO DIA baresdetodoomundo TRANSFORMAÇÃO 

Touro, o período ganha tom de Caixa d'água vira casa moderna de 
brilho, prazer e extroversão; veja TEM BRASILEIRA! 160 metros quadrados; veja 
« Louro poderoso: simpatias para atrair sorte - Piscina mais alta do mundo é inaugurada 

Conheça as 7 maravilhas 
do mundo moderno 

OPINIÃO DO FANDOM 

Veja qual a capital europeia que Personagens da Marvel 
mais combina com o seu signo são canonicamente 

bissexuais 

Veja mais 

== 

( evino ) 
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lado a lado com FAT Eu Brasil comete suicídio e deixa [EE entrega separação de Silvio Maia sobre reconciliação com 
malas e anuncia saída do país: “O em luto: “Eu amava ele” 
mais difícil” “Sempre foi assim” 

a 

BíBL CAMILA QUEIROZ 

Globo acusa mídia de divulgar 
notícias falsas sobre Camila 
Queiroz 

ANITTA 

A Bíblia: Cena do assassinato 
de Abel vai ao ar: “É tudo culpa 
sual” estourada” 

Parceiros e colunistas 

Santos e Ganzarolli é envolvida: 

Anitta convida Deolane Bezerra 
para festa e dispara: “A mãe tá 

GKAY 

BÁRBARA UM LUGAR AO SOL 

Um Lugar Ao Sol: Christian perde 
tudo oque conquistou no lugar do 
irmão 

InfoMoney 

Sem muitas surpresas com o IPCA 15, 
juros dos títulos públicos recuam 

Desejo Luxo 
Resort lança experiência em “jardim 
francês" com vinho rosé à vontade am O 

Tudo do Bem 

Dieta “masculina” emite mais gases do 
efeito estufa, aponta estudo 

1Bilhão 

Gramado Summit dá descontos em 
ingressos para promover ação... 

TechBreak 

Missão Hera: conheça o próximo 
passo da defesa da Terra contra... 

Viva Informa 

Caminhada ajuda no emagrecimento; 
veja benefícios 

*” 

q 
APROVEITE 

Peças atemporais em 
BOAS COMPRAS SEM DOR DE CABEÇA oferta! 

Clientes Prime têm acesso a Comprar em pequenos negócios 
ofertas exclusivas na Black Friday | pode ser uma boa na Black Friday 

=== 

TUDO PARA VOCÊ TOK&STOK COM SUPER DESCONTOS PARA A SUA CASA PUDO POR MENOS 

Black Friday no IG | Até 80% OFF Cupons com até 60% de desconto 
25% OFF 

ELeirodomésticos e celulares - Economize muito mais nos 
produtos da Aliexpress 

VEJA MAIS CONTEÚDO 

Mariah Carey: “All | Want For Christmas Is 
You” conquista Disco de Diamante nos EUA 

assistir, 
Premier League 


