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> Gráficodaômicon especialistas veem risco, 
mas citam baixa vacinação na África do Sul 

3. 'Nãodesistam de encontrarmeutilho', pede 
mãe de copiloto deavião que caiu entreRJesP 

4 Ministério emite alerta derisco sobre variante 
docoronavirus identificada na África do Sul 

5 — Raro'monstro'do fundodomar surgeempraia 
daCalifórnia;veja FOTOS 

Distrito Fed 
Economia 
Educar 
E 
Fantastice 
Fate 

em minuto 

rito Santo 

uFake 

boNews 

sul 

Pequenas Empr 
Pernambuce 
Piauí 
neta Bizarro 

TurismoeYV 
Guia dec 

[e [o] ofoN to j 44] 

TV novinha pra chamar desua? 
NaBlackGshoptem! 

globo.com 

cartola globoplay 

Tudo sobre decisão da Liberta às 17h 

Raio-Xavalia elencos de 
Verdão e Fla; analistas do 
geapontam favorito 

ContaGlobo S 8 Busca O 

receitas ofertas quem 

Como uma deusa, ativa, blogueira 

Vera Fischer faz 70 anos, 
descarta plástica e 
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Marília Mendonça; assista 

'Bom diacomalegria! 
Larissa Manoela celebra volta 
dosoledocalronoRio com 
álbum defotosna praia 

Já fizcena de lingerie, éuma conquista! 
Estreante em novelas, Carol Marra celebra 1º papel 
cisgênero em 'Quanto mais vicia, melhor" 

“Quanto Mais Vida, Melhor! 

Para despistarbandlidos, Flávia 
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Três prorrogações 
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