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Presidente fez alegações fal 
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Nova York My «& 

Estadão Verifica: Bolsonaro mente e exagera em discurso na ONU; 

confira a checagem 
obre mani 

e Análise: Brasil verde descriro por Bolsonaro na ONU é ficção 

e Presidente defende politica ambiental do Brasil; leia integra do discurso na ONU 

a ONU, Bolsonaro cria 

realidade paralela e confronta o mundo" & 
e Presidente discursa paraa basee 
defende tratamento precoce contra 
covidio 

Gol terá carros voadores 

para percursos de até 160 
kma partir de 2025 
Empresa adquiriu 250 aeronaves 
desenvolvidas pela Vertical Aerospace 

Cuide-se 

Imunização 8» «3 

Apenas 5 países já aplicam 

vacina em crianças de5a 1 
anos; saiba quais são 

Rombo de R$ 20 milhões 

Ricardo Barros na Saúde 

Investimentos y «4 

e Ministro Queiroga mostra dedo do meio 
a manifestantes em NY; veja video 

Gigante em dificuldades 8 «3 

Evergrande e variante Delta 
alimentam dúvidas sobre 
ritmo de retomada da China 
e Clândia Trevisan: Esqueça crise de 
2008, Evergrande não é novo Lehman 
Brothers" 

'Educar dá trabalho! 8) «3 

Carolina Delboni: "Seria 

lindo ensinar às crianças que 

é preciso esperar" 

E-Investidor «4 

PF investiga fraude em gestão de Thiago Nigro: 'A volatilidade precisa 

Presidente dos Estados Unidos «? 

ULMMAS | 

Assine Estadão 

a O entrar VER & OUVIR + 

REF DO ESTADÃO 
Conheça as abas exclusivas 
para vídeos e colunistas 

es do 7 de Setembro e corrupção em seu governo 

Biden rejeita 'nova Guerra Fria' e fala em 
cooperação internacional durante discurso 
e Em discurso, secretário-geral da ONU 
cririca clima de "nova Guerra Fria” 

Comissão no Senado 8 «3 

2. 
A CPI, ministro da CGU diz 
que soube de suspeitas sobre 
Covaxin só em junho 
Wagner Rosário é acusado de 
prevaricação pelo senador Omar Az 

Como diferenciar uma 
mudança de humor de uma 
depressão? Tire dúvidas 

ser ressignificada pelo investidor" 

Coluna 8 

Pedro Nery: Corremos o risco deuma 
'tiozãocracia' na política brasileira? (& 

A partir das 19h 

e Cúpula das Nações Unidas tenta evitar 
nova 'Guerra Fria' entre China e EUA 

Retomada Verde 8, «3 

Casas sustentáveis: o que 

mudar desde a construção 
até a mobília 
Medidas a se encaminhar esta direção 
são mais simples do que se espera 

Boato ou verdade? 8) «3 

Veja todas checagens sobre 

coronavirus publicadas pelo 
Estadão Verifica 

Opinião 
NOTAS & INFORMAÇÕES «3 

CSS Acontrarreforma 
administrativa 

Assista agora «3 

partida 

Justiça 8) «4 

Dm ea 
ra com bed, 

de 

= Re am 
Nova rodada de concessões RockinRio Card: vejacomo PT divulga que Lula foi 
deaeroportos deve atrair comprar seu ingresso para inocentado em ações não 
R$ 8,8bilhões o festival em 2022 julgadas 

COLUNAS - Colun. . Diren - Eliane 
A EMC TN do Estadão da Fonte Santanhêd. 

dio) 
Conteúdo exclusivo 

psocan ando Colunado Estadão DiretodaFomte Eliane Cantanhêde 
À SO DIAS GRATIS MP pede investigação Evergrande não deve ser O Bolsonaro na ONU será o 

a E contábil na Odebrecht por 'Lehman Brothers da China" do manifesto da moderação 
Vai dg possível fraude a credores fo) ou o do 'cercadinho' do 
E ate a Alvorada? (E 

COLUNAS 
MAIS EM COLUNAS » 

PAIO) 
Conteúdo exclusivo 

pareenraniãs Colunado Estadão DiretodaFonte Eliane Cantanhêde 
É SODIAS GRÁTIS MP pede investigação Evergrande não deve ser O Bolsonaro na ONU será o 

a e contábil na Odebrecht por Lehman Brothers da China" | do manifesto da moderação 

Rara possível fraude a credores fo) ou o do 'cercadinho' do 
O) Alvorada? (a 

Estadão Blue Studio 
Conteúdo criado em parceria com patrocinadores. Salba mais, 

[o2Getty Images [Divulgação is:Bradesco 

Imunoterapia revoluciona Apoie uma empreendedora Bradesco Seguros fortalece 

tratamento para câncer de atenção e cuidado a 

pulmão funcionários 

Patrocinado por BMS 

The New York Times - Life/Style 

Patrocinado por BMS 

The New York Times - Life/Style Sp «3 

Patrocinado por Dell 

Seleção feminina 

Patrocinado por Dell 

Seleção feminina sy «5 

Com chop suey e fãs leais, um 
restaurante centenário mantém a 
chama acesa 

Abeer Jibril 8) «5 

Artista de Gaza mistura beleza e dor em pinturas de bailarinas 

Foto nostálgica 

Xuxa publica foto que Pelé tirou dela 
nos anos 1980 e apresentadora está 
irreconhecível 

Na Perifa «3 

Conteúdos sobre as periferias pelo 

olhar de quem vive nelas 
Patracinado por 
99 

Jornal do Carro «3 

Pesquisa mostra que brasileiro quer 

-s 

Pia elogia atuação do setor ofensivo do 
Brasil contra a Argentina: "Temos 
personalidade no ataque" 

El Entertainment 8 «4 

'Drag me asa Queen' vailevar 
celebridades a transformação radical 

'Drag me as a Queen' vailevar 
celebridades a transformação radical 
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pm 

Patrocinado por Bradesco 

Blogs 

Patrocinado por Bradesco 

Blogs 

EB E q 

"Estadão Esporte Clube' debate 1* 

DuvE 

da semifinal da Libertadores 

Link 

Ed 
Como fica a divisão da 
fortuna no divórcio deum 
bilionário da tecnologia? 

Ana 
Carla 
Abrão 

Ana Carla Abrão 
Atual reforma 

administrativa atende a 
interesses corporativistas e 

condena Paíe à 

Ana Carla Abrão 
Atual reforma 

administrativa atende a 
interesses corporativistas e 

condena País à 
mediocridade (5) 

1». Estadão Blue Studio 

Smart Cities: o ranking das 

mais empreendedoras e 

transparentes do país 

Patrocinado por Peugeot e Citroén 

Patrocinado por Peugeot e Citroén 

Fausto Macedo 

PGR volta a defender prisão domiciliar 

humanitária para Roberto Jefferson 

5 DOLDENGR 

ii + 

Confira os ambientes fluidos que foram 
destaques da Casacor 2021 

'A Personal Manifesto! 

"Misfits" 

Automobilismo 

Jornal da USP «3 

Museu do Ipiranga lança campanha de 
financiamento via doação deIR 

Mar Sem Fim «5 

carros elétricos com preços possíveis nova ameaça 

JORNAL O ESTADO DE S.PAULO HOJE 

DIGITAL Crise de gigante 
da China 

sa exclusivo para E = derruba Bolsas 
assinantes Siad eatingeo Brasil 

SO DIAS GRÁTIS 

Calendário 2022 da F-1 mostra 
recuperação da categoria 

Peixe-leão em Fernando de Noronha é a 

Comida saudável 8) «3 

Startup Liv 

19h17 

19h13 

13h12 

Cultura 8 =; 

'Ewarig; cinema de penumbra 

13h10 

13h04 
Vencedora do Emmy, Michaela Coel 
acha seu centro no recém lançado 

Economia 

Metade das empresas só vai 
voltar aos escritórios em 
2022, aponta pesquisa da 

13h00 

torcida em. 

Li 
Sob este teto 

e rodada chega a R$ 230 mi 

Emais 8) «3 

Spotify lança campanha de 
valorização à cultura preta no 

21 de setembro de 2021 | 

Internacional My «5 

Biden rejeita 'nova Guerra Fria' 
e fala em cooperação 
intemacional durante 

Esportes 

É preciso impedir o retomo de 

Riddick Bowe ao boxe 
profissional 

Esportes Sy «4 
Fifa pune Hungria por 
comportamento racista de 

Estadão Verifica 
Vídeo com fila de pessoas comprando 
camiseta de apoio a Bolsonaro é de 2018 

Legis-Ativo 
Resumo da semana: salários de servidores, 
reforma administrativa, 'CPI da Facada! e mais! 

Carolina Delbont 
Como ensinar seu filho a esperar 

Corrida para todos 

3º Trancoso Running está confirmada para 
novembro 

utz Henrique Matos 

P de Pop 
Terence Davies busca a lírica de Sigfried 
Sassoon 

Vencer Limites. 
Sorocaba tem o primeiro time de Futebol de 
Amputadas do Brasil 

Radar Imobiliário 

Reformas são estratégia para vender imóveis 
Usados e em mau estado de conservação 

SP Reclama - Seus direitos 
Leitor reclama de falta de apoio da Samsung 
para consertar produto 
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Últimas notícias 

Up engorda aporte 
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21 de setembro de 2021 | 
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21 de setembro de 2021 | 

21 de setembro de 2021 | 

E-Investidor «; 

Ibovespa tem recuperação leve, mas investidor segue 
atento à China 

21 de setembro de 2021 | 12h57 

jogo contra 
21 de setembro de 2021 | 
12h47 

12h46 

até 2025 

Política 8 «3 

O Brasil da realidade paralela 

21 de setembro de 2021 | 

E-Investidor «3 

Shell Brasil planeja investir R$3 bi em energia renovável 

21 de setembro de 2021 | 12h40 
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Dia a dia 

O Horóscopo SD) Quadrinhos 

EM Comadas EB sudoku 

= Clima Me Loterias 

— 1979 
ADA LDA volta de Paulo Freire 

Avolta de Paulo Freire 
dio) ( 
Conteúdo exclusivo do 
Estadão para assinantes. 

Acesse todas as edições do 
Estadão desde 1875 


