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Bolsonaro mente-na-ONU-e 

distorce dados sobre meio 

ambiente, economia e 7 de 

Setembro 
Presidente defendeu remé 

Brasil, mas omitiu investigaç 
filhos. 

Lava de vulcão em piscina, gesto obsceno de Queiroga, ataque de abelhas e mais 
vídeos... 

Veja as declarações do presidente na 
ONU que são HFAKE 

Peça de ficção, 'realidades paralelas: partamentares criticam 
discurso 

ÍNTEGRA: leia o que disse Bolsonaro 

Análise 

OCTAVIO: Bolsonaro produziu provas 
contra si na tribuna da ONU 

JULIA DUAILIBI: discurso é desconectado da realidade 

* VALDO CRUZ: Bolsonaro faz Brasil virar chacota no mundo 

Outros discursos 

Biden estreia na ONU, exalta vacina e 
diz que EUA estão 'de volta à mesa! 

Líder americano pregou diálogo entre países e afirmou que 
não busca 'nova ra Fria 

Comitiva brasileira 

Queiroga responde com gesto obsceno 
a protesto de brasileiros 

* Jornais estrangeiros repercutem recusa de Bolsonaro sobre 
vacina 

Operação no DF 

PF investiga fraude na compra de 
medicamentos de alto custo pela Saúde 

* Operação investiga desvios de verbas públicas desunadas a 
pesquisas científicas 

Háah 

ASSISTA: ministro da CGU negater 
prevaricado na CPI da Covid 

* Relator da CPI chama de triste espetáculo! fala de Bolsonaro na 

CPI cobra medida sobre vídeo em que 
filho de Bolsonaro mostra armas 

Senadores viram post de Jair Renan como uma ameaça. 

Hát5 

Drone flagra momento em que lava de Queiroga responde com gesto obscenos Veja Íntegra do discurso de Bolsonaro 
vulcão atinge piscina em La Palma, na 
Espanha 

MUDAMOS! 

NTENDA O QUE É 
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[e || últimas notícias 

a protestos de brasileiros em NY na Assembleia Geral da ONU 

Aniversário de 15 anos 

Nova marca: g1 muda logo e adota letra 
minúscula 

ve e inspirado na diversidade de 

Imagem impressionante 

VÍDEO: drone flagra momento em que 
lava de vulcão atinge piscina na Espanha 
* Relembre a erupção wulcânica que provocou o tsunami na 

Indonésia 

Há hora —Em Gt Mundo 

Fique atento 

Como evitar que golpistas usem o open 
banking para obter seus dados 

Benefício social 

INSS: quase 5 milhões têm de fazer 
prova de vida até 2022; veja como 
funciona 

Queiroga responde com gesto obscenos 
a protestos de brasileiros em NY 
Há13 horas [a a 

Rio deJaneiro 

'Muito esquisito', diz governador do Rio 
sobre sequestro de helicóptero 
* MDEO mostra piloto fazendo manobras sobre batalhão da PM 

* Oquese sabe no caso do piloto feito refém em voo 

Minas Gerais 

Queimadas intensificam ataques de 
abelhas em áreas urbanas 

* Bahia: dona de Imóvel atingido por incêndio foi 'avisada' sobre 
fogo por cadela 

Quzgo 

Sabe tudo da corrida espacial dos 
bilionários? Faça o teste 
* VÍDEO mostra 6 fatos sobre a missão que levou 4 civis ao espaço 

Há6 horas — Em Inovação 

Pagode para mulheres 

Quem é Karinah, cantora que comprou 
a mansão da Xuxa 
Artista e empresária ganhou projeção após abrir tumê da 
Wete do Maracanã 

Falta um ano 

Vendas para o Rock in Rio Card 
começam hoje às 19 h 
* Ivete anuncia retorno aos palcos com show em outubro na Bahia 

Tensão nos mercados 

Após "dia de pânico”, Evergrande tenta 
tranquilizar funcionários 
* Alerta de quebradeira!: por que a crise da gigante chinesa é tão 

grave 

Hã6 horas — Em Economia 

Fim das restrições 

União Europeia pede que EUA 
autorizem entrada de vacinados com 
AstraZeneca 

* Turistas terão que apresentar 'passaporte da vacina! para entrar 
em Noronha 

Venceu o vírus 

InCor dá alta a 1º paciente de Covid com 
pulmão transplantado 
* Morte de adolescente em SP não tem relação com vacina 

Has 

Tocantins 

Suspeito de torturar e matar jovem em 
motel é ex-namorado da vítima 

Ele já responde por outro homicídio. 

Litoral deSP 

Moradora ameaça ladrão com bilhete 
: "A casa caiu 

Crime em 2006 

Tribunal europeu condena Rússia por 
envenenar ex-espião 

Alexander estava exilado no Reino Unido quando foi 

envenena com polônio. 

Moda 

Richard Buckley, jornalista e marido de 
Tom Ford, morre aos 72 anos 
Há Em Pop 

Crisemigratória 

EUA investigam policiais em cavalos que 
perseguiram haitianos 

migrantes 

6 Pocicast 

O ASSUNTO: o que revela a venda de 
submarinos nucleares à Austrália 

Acordo com os EUA que encena conflito 
do futuro”. 

Rio deJaneiro 

VÍDEO: Polícia diz que explosivo 
artesanal foi utilizado para atacar 
Consulado da China 

m diligências para identificar o autor do crime. 

Ceará 

Mulher de Safadão depõe à polícia por 
furar fila da vacinação contra Covid 
Há 

Registro raro 

VÍDEO: sucuri gigante de quase 7 
metros é flagrada embaixo d'água 

Brincando com a realidade 

Piscina 'que não molha' é destaque de 
exposição que brinca com absurdos; 
FOTOS 

Vai esfriar... denovo 

Frente fria deixa mar agitado no Sul eno 
Sudeste; veja previsão 

Após dia mais quente do ano, SP deve ter queda de temperaura 
echuva 

1ano depois 

Fotógrafo retrata Pantanal após 
queimada histórica e seca 

* Cerca de 200 jacarés são transportados para evitar mortes 

VEJA MAIS 

Q BUSCAR 

G1 recomenda para você 

Em discurso na ONU, 

Bolsonaro distorce dados 

sobre meio ambiente, 
economia e defende 

tratamento sem eficácia 

contra Covid19 

Fundador da Evergrande 
tenta tranquilizar 
funcionários 

Queiroga responde com 
gesto obsceno a protesto de 
brasileiros em NY; veja 
vídeo 

Mais conteúdos recomendados v 

orurô 
|) rsinom 

| Só Vem 

Pedestal de Chão com Sup... 
R$1068,13 

Só Vem! 

Ade by submarino com br ox 

15 anos dog1 

Viagem notempo 
Como eram o celulareo 
mundo quando og] surgiu [A 

Memória Globo 

Acidente da TAM, caso 

Isabella e outras coberturas 

marcantes 

Amazônia, e eu com isso? 

O quejá perdemos coma 
destruição da maior 
floresta tropical do mundo 

Mais dos 15 anos do g1 » 

Mais Lidas 

Em discurso na ONU, Bolsonaro 

distorce dados sobre meio ambiente, 

economia e defende tratamento sem 

eficácia contra Covid-19 

Veja a íntegra do discurso de Bolsonaro 
na Assembleia Geral da ONU 

Sequestro de helicóptero: Foimuito 
esquisito o que aconteceu diz 
govemador 

Veja 0 que é 4FATO ou 4FAKEno 
4 discurso de Bolsonaro na 76º 

Assembleia Geral da ONU 

Relator chama de triste espetáculo! 
fala de Bolsonaro na ONU a favor de 
tratamento sem eficácia; veja 
repercussão 

viu isso aqui? 2 

Lava devulcão nas 
Canárias engole casas; 
milhares fogem 

Risco detsunamiapós a 
erupção de vulcão é remoto 
na costa brasileira 

Estudantes são tratados 

como bandidos e expostos 
na intemet por empresário 

Mais assuntos comentados 

Números da Covid 

Brasil ultrapassa marca de 
591 mil mortos; média 

móvel segueacima de 500 

81 milhões estão y 
totalmente imunizados, 
38% cia população 

Mapa mostra nº demortes 
ecasos porcidade 

Tudo sobre números da pandemia > 

Fato 4 ou Fake X 

É 4FAKE que vacina contra Covid causa 
impotência em homens 

ÉXFAKE frase sobre prostituição e 
Bolsonaro atribuída a Paolla Oliveira 

É FAKE que Moraes fugiu do país um dia 
após discurso de Bolsonaro 

Tudo sobre Fato ou Fake > 

Mundo 

Talibã mantém govemo 
100% masculino 

Partido de Trudeau não 
consegue maioria no 

Canadá, indica projeção 

Harvey Weinstein nega 
acusações de estupro em 
tribunal 

Tudo sobre notícias de mundo > 

Ouça no gl &d 

O Assunto 

Submarinos para a 
Austrália eo conflito do 
futuro 

Educação Financeira 
Educação 

O quevocê pode ganhar Financeira 
com o open banking 

Tudo sobre podcasts -> 

Blogs e colunas 

Valdo Cruz 

Discurso de Bolsonaro na 
ONU frustra aliados 

Cláudia Croitor 

O Emmy estava indo bem 
até que... Gambito ganhou 

Mauro Ferreira 

Roberto Menescal faz 
*Bossinha legal' para f 
crianças 

Mais blogs e colunas » 

Economia Valór 

Ibovespa 

+1,38% 

110349pts 
E NEN 

Atualizado há 19 minuto: 

Compra de Moedas 

Dólar Comercial R$5,287 086% 

Euro R$6198 093% 

Tudo sobre economia -» 

Newsletter 

JE 
Resumo do dia 

As notícias que você não pode perder 
diretamente no seu email 

Para se inscrever, entre ou crieuma Conta 
Globo gratuita. 

Inscreva-se e receba a newsletter 

Guia de compras 

Vaium &3? Escolha o tipo 
decafeteira ideal para você 

“7 vinhos nacionais poraté 
R$ 100 para começara 
degustar q 

Autoesporte 

| 

Curso de pilotagem da Audi 
ensina a dirigir esportivo na === 

E Mesa desinuca da Bugatti 
custa mais queum Porsche 
gm Turhos 

ONG dá carroças elétricas 
para catadores levarem até 
500kg 

Tudo sobre aumesporee > 

Monitor da Violência 

Assassinatos caem 8%no 1º 
semestreno Brasil 

MAPA: veja os números por 
estado 

Tudo sobre Monitor da Violência > 

Para quem doar 

Solidariedade 

Conheça iniciativas eajude (DIS) 
quem precisa na pandemia [pmtiihd 

Podcasts 

O Assunto 

Resumão Educação Financeiral 

Papo de Política 

Isso é Fantástico Amão armada 

Prazer, Renata Bichosna escuta 

x sistano g1 

Perguntase 
respostas: 
coronavírus 

Semana Pop. 

Adnet na CPI Oquerolou na CPI 

Bom dia Brasil 

JomalHoje Jomal Nacional 

Jomaldia Globo 

fo) 2 E] 3 E) 

Revestimento 3d espuma ... 
R$180,00 

Só Vem! 

Bota Motocross Trilha Off... 
R$693,90 

Só Vem! a 
Ade by ubmarino com tr ox 


