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ÚLTIMO SEGUNDO ECONOMIA QUEER GENTE DELAS ESPORTE CARROS 

VARIANTE ÔMICRON 

Queiroga diz que fechar 
fronteiras é preciso para 
cepa não atingir o Brasil 
- Brasil proíbe entrada de pessoas vindas de seis países da África 

« Lira e Pacheco aumentam o tom contra Bolsonaro por causa da variante 

PETS 

DP caso 
“CAR, 

Dólar R$559 + 
Euro R$632+ 

SAÚDE TEC TURISMO CIDADES IGMAIS IGPRODUTOS 

PÁGINAS DA VIDA 

Você lembra? Regina Duarte era 
adorada e Arósio bombava 

« Nova Yark declara “emergência de desastre" por alta de casos de Covid 
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ELEIÇÕES 2022 

PSDB faz prévias com desafio 
de se recompor e ganhar 
relevância na terceira via 
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QUEDA DE AVIÃO ENTRE RJ ESP ENEM 2021 

Mãe de copiloto desaparecido 
pede ajuda: "Está vivo” 

Jogadores e diretoria do Verdão 
se irritam com Bolsonaro 
» Tática tem vídeos, reuniões emais 

O que revisar em Matemática e 

Ciências Naturais? Veja 
« Nota leva em conta dificuldade 

Vatapá de liquidificador: receita 
rápida e super cremosa 

Chef de cozinha Carol Magalhães ensina 

. 

HORÓSCOPO DO DIA 

Câncer finalize pendências no trabalho; 

veja todas as previsões 
- Use seumapa astral para buscar felicidade 

DISSE QUEIATORCER PRO FLA 
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R$ 13 MILHÕES IMBRÓGLIO DO TÊNIS 
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Corretor perde Pétala Barreiros 
processo contra vence processo 
mãe de Neymar por movido por Livia 
compra de mansão Andrade; entenda 

CATFISHING 

Como identificar perfis falsos em redes 
sociais e aplicativos? 
+ Músicas LGBTQ+ lançadas na ditadura 

PRETO, LARANJA, BI OU TRICOLOR? 

Saiba o que a cor do seu gato pode 
dizer sobre a personalidade dele 
+ Gato arranhando seu sofá? Veja como lidar 
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EX-FLAMENGO NA MIRA 

PSG quer trio Neymar, Messi e 

Vinícius Jr. e fará oferta absurda 
« CRY quer ganhar mais prêmios que Messi 

om (E ÚLTIMO SEGUNDO? Econômico 

BLACK FRIDAY 

Comprou na data e 
se arrependeu? Veja 
seus direitos 
- Como cancelar uma compra pela internet? 

DÍVIDAS SOMAVAM US$ 18 BI 

Latam apresenta proposta de US$ 8,1 bi 
para recuperação à Justiça americana 

gente 

AFAZENDA 13 

Bil Araújo perdoa 
Mileide Mihaile com 
abraço caloroso 
- Sthe Matos diz estar triste com Mileide 
- Gui Araújo nega traição com Jade Picon 

AOS 21 ANOS FIM DEANO 

Morre Bart The Bear, Tadeu Schmidt vai 
urso ator de "Game | de pijama para 
of Thrones" gravação da Globo 

ESPORTE 

TESTAMOS! 

Honda Accord híbrido se mostra 
confortável e faz até 17,6 km/l 

« Scarros com bom nível de conectividade 

"NEM TONY RAMOS PODE" 

Diretor da Globo expõe exigências 
de Camila Queiroz e critica atriz 
« Globo esclarece: "Não houve demissão” 

LIBERTADORES 

Palmeiras x Flamengo: confira 
dicas para apostar na final 

Conteúdo de marca 

AUXÍLIO BRASIL FE 

Saiba quem recebe o benefício do 
governo nesta semana , 

GOOGLE NEGOCIAÇÃO 

(a MINAS GERAIS Como º Saiba os custos 

q Em sincronizar o ocultos ao 

sido , Jacaré é encontradono privecomseu adquirir um 
quintal de residência; computador imóvel 

veja fotos 

BOLSONARISTA ARREPENDIDA 

Sara Winter afirma que Bolsonaro 
foi uma "grande ilusão" 

VEJA PREVISÃO SALGUEIRO 

Tempo quente e a presença do sol | DPU pede reaplicação do 
marcam o sábado em São Paulo Enem para estudantes 

que faltaram à prova 

Veja mais 

REDETV! 

a Sonia Abrão erra ao 
cd anunciar morte: "Deus 
"Meu botão do fída-se está me livre” 
apertado desde que nasci » Apresentadora detona 
» Artista chora ao falar de Marília Mendonça Safadão: "Sacanagem" 

AÇÃO DA BLACK FRIDAY 

Felipe Neto passa mal 
em live e abandona 

TEMEM PERDER PARA A BAND 

Funcionários do SBT se apavoram 
com a falta de investimentos 

transmissão 

e» 
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“PAGANDO DE POUQUINHO" 
MORANDO FORA DESDE 2014 Chorão deixou dívida 

José de Abreu volta para Lisboa "impagável" com 
após terminar gravações gravadora, diz filho 

Veja mais 

CRISE NO PSG 

Amizade entre 
Messi e Neymar 

INTERNACIONAL 

Sergio Ramos deve estrear pelo 
PSG neste final de semana 
+ DiMaria fala sobre futuro de Mbappé 
+ Rafinha, do PSG, volta a ser alvo do Fla 

CanalsPet& 

EM SACOLAS DE COMPRAS 

Gato salva vida dos donos ao avisar 
que cobra estava escondida 

“==LARROS 

está abalada, 
garante 

W8s, jornalista 

ÍDOLO DO FLA 

Léo Moura aponta cobrança 
excessiva sobre Renato Gaúcho 

EX-RÁDIO GLOBO 

Morre, aos 83 
anos, radialista 
criador do "meu 
camaradinha” 

VERDÃO XFLA 

Perfil oficial 
divulga vídeo 
bizarro e torcida 
não perdoa 

Veja 

SAÚDE DO SEU PET 

5 razões para 
"abolir o uso do 
jornal e aderir ao 
tapete higiênico 

DIZESTUDO 

Cães conseguem se decidir com 
base nas emoções dos donos 

Veja 

== --— 
Honda City some [las 
das lojas; Fit 
remanescente Moras 

Confira 
novas q e | tem sobrepreço 

- Honda lança nova geração do City 
na: 

Ed 

Marcius Melhem é 
derrotado na 

1 Justiça por revista 
que expôs assédio 
a Calabresa 

AMOR PÓS-PANDEMIA 

Pesquisa mostra 
tendências em 
relacionamentos 

((evino ) 

CELEBRIDADES 

——— — —— 
ROBERTO CARLOS 

Roberto Carlos tem todos os 
podres expostos em livro e faz 
proibição no SBT e na Record: 
“Controlador” 

TELEVISÃO 

“Baianinho” das Casas Bahia diz 
que é paulista e gera revolta 

InfoMoney 
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BOAS COMPRAS 

Clientes Prime têm acesso a 
ofertas exclusivas na Black Friday 

Conteúdo de marca 

IG CUPONS 

LACK FRIDAY 

TUDO PARA VOCÊ 

Black Friday no IG | Até 80% OFF 

Central de Fls: com queda de 2,02%, 
[fix tem pior semana desde junho 

s versões sedá e hatch 

Veja 

Mulher derruba 
desconhecida com o 
bumbum em rua de Manaus; 
veja o vídeo 

Por que nova variante 
detectada na África do Sul 
pode ser pior já existente' 

Família do eterno Cirilo é 
despejada e processada; 
saiba o motivo 

ADVOGADA CRIMINALISTA 

Patrícia Vanzolini é a primeira 
mulher a presidir a OAB-SP 

DESTINO DOS FAMOSOS 

Ama piscinas naturais? Porto de 

Veja 

—— ama 
UM LUGAR AO SOL 

Ravi sai do túmulo em Um Lugar 
ao Sol e autora desiste de matar 
personagem para salvar nojeira de 
Christian 

JUSTIÇA 

Saiba qual foi a vitória de Pétala 
Barreiros 

Brasil chegar no 
ano que vem 

Galinhas é destino ideal para você 

VEJA DUELOS 

Sorteio da repescagem 

pode deixar Cristiano 
Ronaldo fora da Copa 
« Túlio Maravilha diz que foi 

melhor que CR7 

ACUSA DANA DE PERSEGUIÇÃO 

Cris Cyborg diz que saída do UFC 
salvou sua carreira; assista 

Rob Font admite motivação extra para 
encarar José aldo no UFC Vegas 44 

mais 

MATERIAIS CASEIROS 

Veja como fazer uma 
casinha para seu gato 
sem gastar muito 

SPA E ACESSÓRIOS DELUXO 

Plínio, cachorro da Anitta, ganha 
dia especial de aniversário 

mais 

rm 
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APARÊNCIAS ENGANAM 

5motos Veja 5 carros que 
uevãoao parecem lentos, 

mas aceleram 
como esportivos 

mais 

Musa dos anos 90 está 
3 morando em posto de 

gasolina: "Durmo no chão 
do banheiro" 

Diretor da Globo expõe 
6 exigências de Camila 

Queiroz e critica atriz 

Evangélicos cedem 8 
9 jatinhos para garantir 

senadores em votação de 
Mendonça 

CHEIRO DE DRINKS 

Velas são inspiradas em 
bares de todo o mundo 

cm 

TÉCNICO DO GOIÁS REVELOU 

Jorge Jesus impediu que destaque 
do Fla abandonasse o futebol 
- Germán Cano recebe sondagens para sair 

LABRADOR, POODLE E MAIS 

9 raças de cães mais amigáveis e 
ideais para conviver com famílias 

Real Madrid planeja 
despedida de Marcelo, 
cotado em gigante 
brasileiro 

Cristina Mortágua assume 
que viveu de aparência até 
falir: "Não vou roubar" 

Pastor Valdemiro assume 
10 sinal de TV cassada pela 

Justiça 

SAIBA O SIGNIFICADO 

Árvore de Natal de cabeça para 

TEM BRASILEIRA! 

Conheça as 7 maravilhas 
do mundo moderno 

OPINIÃO DO FANDOM 

Personagens da Marvel 
são canonicamente 
bissexuais 

mais 

e Es 
VALDEMIRO SANTIAGO 

Valdemiro, após perder R$ 800 mi 
para filha e levar golpe, compra 
emissora e garante 24h de 
programação 

CARTA ABERTA 

Maraisa escreve uma 
emocionante carta aberia para 
Marília Mendonça 

Parceiros e colunistas 

Desejo Luxo 

TechBreak 
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Er APROVEITE 

Ofertas imperdíveis da 
BLACK FRIDAY Black Friday 

Listamos 5 dicas para quem busca 
o que presentear; confira! 
Conteúdo de marca 

avg 
qa 
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TOK&STOK COM SUPER DESCONTOS 

Cupons com até 60% de desconto 

VEJA MAIS CONTEÚDO 

A FAZENDA 13 

Conteúdo de marca 

SP DADNIA, 

Za: 
PARA A SUA CASA 

ELetrodomésticos e celulares - 
25% OFF 

O 
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baixo vira tendência; como fazer 

Quando montar a árvore de Natal? 

ESPAÇO PUBLICITÁRIO 

— = = = ur 
DJIVIS 

DJ lvis é criticado após vídeos 
com fás 

INDENIZAÇÃO 

Justiça decide processo de 
corretor movido contra mãe de 
Neymar 

Tudo do Bem 

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

Viva Informa 
Caminhada ajuda no emagrecimento; 
veja benefícios 

PROMOÇÃO 11.11 — 

8 % ES 
OFF | 

TUDO POR MENOS 

Economize muito mais nos 
produtos da Aliexpress 


