
globo.com g1 ge gshow vídeos 

Q times E 

gortotaFC” 

Superhiend Canino 
R$129 
COMPRAR 

Ads by amopetiabs.com br 

Vire PRO no Returno pagando apenas R$ 29,9% e ganhe prêmios toda rodada, jogue mais ligas e MUITO mais! Vem! 

SINEJÁ  MINHACONTA EMALV (ENTRAR > 

Q BUSCAR 

Seja PRO 

Superblend Canino 
R$129 
COMPRAR 

S 

USPEITÁ DEIRREGULARIDADES 
ia CMil inv trato ção para Cruzeiro contratar 

Orejuela; suspeita inicial élguê houve fraude contratualemalguns dos 

PALMEIRAS X ATLÉTICOMG: 
VEJA ANÁLISE DOS ELENCOS 

Nacho tenta vingar ch 

“” Palmeira: 

12xde R$208,33 
COMPRAR 

Ads by Imperiums.com.br 

1, As 
12.90 12.30 

LUCIANO RICARDO BUENO 

Cpu Gamer! Core 15 3.4/ Bgby 
Atbigeforce 2gh/W 

Corinthians a poucos dias do lançamento 

al da venda de dois jogadores à FAAP 

nho fará o tim 

Console PlayStation 5 + Controle Monitor Samsung LED 27" 
Dual Sense PSS widescreen Curvo, ul HD, VA, 

” COMPRAR COMPRAR 

Ox 

virou leilão? 
Rodada 19 

Daniel Alves agita o mercado brasileiro Campeonato Brasileiro 2021 
perto do fim dajanela é cóunDs 
Ainda de olho em convocação para a Copa do Mundo de 
2022, jogador de 38 anos tem até sexta para decidir se fica 
no Brasil ou se atuará em mercados menores no exterior 

HáGhoras —Em 

EEB vejalance 

Reforço do Sport chamou atenção no 
Flamengo por "lambreta invertida” 
Aos 15 anos, jogado! 
chamava atençã 

a promessa no clube carioca e 
ible curioso 

Há hora 

cartolafc 

Seleção da rodada 21 tem empate triplo 
no gol e mitada de Arana 

* Arana vive expectativa do jogo 200 como profissional 
Há3 horas — Em 

Melhores momentos: Cuiabá 2x 2 
Fluminense, pelo Brasileirão 

jade 1) EPE NÃ  tuodh 

COPA LIBERTADORES 

jesese” - ht 

w 

uB 2:27 

Melhores momentos: Brasil 4X 1 

Argentina, amistoso feminino 
Melhores Momentos: Flamengo 0x 1 
Grêmio 

fórmula 1 

Sainz, sobre status na Ferrari: "Não 

ficaria feliz sendo um Barrichello” 

* Hamilton continuará usando motor após batida na Itália 

Há 3 horas — Em fórmula 1 

nosbraços do povo 

Marta agradece Paraíba após passagem 
da Seleção: "Nos sentimos em casa” 

* Lari Gol conhece Marta um ano após vídeo sobre bullying 
Há 2 horas — Em futebol 

enquete 

Qual foi o gol mais bonito da 21º rodada 
do Brasileirão? Veja os lances e vote 

Diego Costa, Edenilson, Luiz Henrique, Marlon e Rodallega 
estão na briga 
HáZ horas 

veja 5 

Desafio no Futebol 7 termina em 
agressão, e confusão mobiliza Falcão e 
Richarlison em live 

Disputa de cinturão tem invasã 
no rosto de Vassoura, ex-melhor 
assista 

de gramado e empurrão 
o mundo na modalidade; 

Hã2 horas — Em pi 

vôlei ce praia 

CBV muda regulamento em prol de 
atletas-mães após apelo de Maria Elisa 
Jogadora teve retorno sofrido às quadras após dar à luz e 
contou com apoio da comissão de atletas 
Há 5 minutos — Em vol 

“walter estava vendo a bola” 

Veja imagem citada por Marcão em 
reclamação de gol anulado contra 
Cuiabá 
* Análise: Fu entrega mais um "Jogo ganho" e continua fora do G-6 

* 67 Resumão tem seleção feminina e empate entre Ru e Culabá 

Há horas — Er 

faza diferença 

Aproveitamento do São Paulo sobe mais 
de 30% com Luan titular 
Jogador foi destaque contra o Atlético-GO, mas Crespo. 
mostra dúvida sobre como montar o meio de campo do 
Tricolor 

Há 29 minutos — Em são paulo 

tênis 

Djokovic se torna quinto tenista a 
completar 700 semanas no top 10 da 
ATP 
* Fascriticam Laver Cup pela presença de Zverev 
Há 35 minutos — En 

vasco 

Jabá vira desfalque contra o Brusque; 
Galarza será reintegrado 
Atacante foi suspenso por um jogo por exp 
São Paulo, e clube entende 
emcaso de recurso. Paragj 

treinará nesta quarta 

contra o 
e punição poderia aumentar 

alo testa negativo para Covid e 

Há 24 minutos — Em vasco 

brasil mundiaife 

Veja: golaço de Sornoza, pintura de ex- 
Náutico no Japão e “jokenpô” na Rússia 
Há 3 horas — Em ge glob 

chuta aí 

Tente acertar os 41 contratados do Santa 
Cruz em 2021 

Sabe quem foram os jogadores que tentaram (sem 
sucesso) ajudar o Tricolor em 2021? Faça o teste 
Hát hora 

espors PP 

Brasil é bicampeão mundial de 
osulmania 

* simple brinca e chama FalleN para “migrar para Valorant juntos" 
Há2horas — 

muka e dois jogos sem público 

Fifa pune Hungria após episódios de 
racismo contra a Inglaterra 
Federação terá que pagar R$ 1,15 milhão, e seleção jogará 
suas duas próximas partidas nas eliminatórias para a Copa 
de 2022 com portões fechados 

ideia de vojvoda 

Fortaleza vai conhecer clubes da Europa 
parase espelhar para 2022 
Fortaleza vai conhecer clubes da Espanha, da França e da 
inglaterra 
Há 3horas — Em 

futebol internacional 

Com cinco brasileiros, Guangzhou FC 
tem futuro incerto diante de crise da 
Evergrande 
Alan, Aloísio, 
notime, que 

ulart estão 
chinês nos últimos anos 

Há Shoras — Em 

vôlei 

FIVB confirma seleções classificadas para 
Mundiais de vôlei de 2022; veja 
Brasil, campeão continental no masculino e no feminino, 
está garantido nos dois naipes 
Há2horas— 

combate 

Ranking do UFC: vitória faz Smith 
assumir o 4º lugar no meio-pesado 

* Mutante, sobre lesão: Parecia) que cortaram minha perna fora” 

* Don Madge assina com PAL e já luta no card final da temporada 

Hã 2 horas — Em combate 

Destaques do Atlético-MG, Hulk e Diego 
Costa não acertaram com o Palmeiras 
pelos mesmos motivos 
Atacante: 

e agoraserãor 
aram ater os nomes avaliados pelo verdão 

is na semi da Liberta 
Em futebol 

CBF antecipa pedido especial por 
gleses”, e Tite tem 35 jogadores 

listados; Flamengo com quatro 

Técnico da seleção brasileira anuncia escolha final na sexta- 
feira e ainda aguarda positiva para contar com 
jogadores que atuam na Inglaterra 
Em sei 

Criticado por torcedores do Flamengo 
em redes sociais, Isla desabafa: "Lutar 

até o fim” 

Alvo dat após a derrota para 
apoio dos companheiros em posta; 

rêmio, lateral recebe 
m 

Em flamengo 

Palmeiras x Atlético-MG: veja escalações, 
desfalques e arbitragem 

semifinal d; 

Emliber 

PSsG anuncia que Messi tem lesão no 
joelho esquerdo e ficará fora de duelo 
contrao Metz 

Clube afirma que astro tem contusão óssea na ré 
passará por nova avaliação ei horas, sendo 
para jogo desta quarta. Cr. oi substituído no fim do 
jogo contra o Lyon 

Em futebol francês 

Thiago Neves rescinde e deixa Sport 
antes de fim de contrato 

xatamente um ano dep: 
e poucos jogos e semana 

r tinha contrato até fim do 

Meia se des 
sua chegada, após tempor. 
marcada por polê 
ano 
Em sport 

Cuiabá arranca o empate com Fluminense após estar perdendo por dois gols 
de diferença 

eleçã | esportes 

aldade com 

sulamericana 

Conheçao Pefiarol, adversário do 
Athiletico na semi 

Pe 
tomeio, Je 2018 ebusca 

título ii 

no Campeón 
na quinta, às 21h30, 

Hát hora —Em 

olympicchannel 

Policial, fotógrafo e campeão de 
escalada: conheça Stefano Ghisolfi 

Vencedor da 
dificuldade, itah 
Ninja Warrior é 
Háthora—E 

a partir de outubro 

Argentina anuncia liberação de público 
em estádios com 50% da capacidade 

Ministra da Saú ventos ao ar livre com 

passarão a ser permitidos a 
e protocolo 

flamengo 

Ídolo Adílio se despediu da Libertadores 
pelo Barcelona de Guayaquil 

Comandado poi 
tir quatoriar 

u, irmão de Zico, meia foi o camisa 10 do 

ra rival rubro-n 

HáShoras 

VEJA MAIS 
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Console PiayStation 5 + Co... 
tende RMT 
coMPRAR 

Monitor Samsung LED 27"... 
texde Reitor 
coMPRAR 

Ade by impume com ox 

Agenda do dia 

HOJE COPA DA LIGA INGLESA 15:45 

iv a 

HOJE COPA DA LIGA INGLESA 1548 

O vc 

HOJE CAMPEONATO BRASILEIRO SÉRIE 91600 

GUA [97] é REM 

Mais Jogos > 

DROPZge 

De Rainh 

Meus favoritos Limpar 

Escolha assuntos esportivos de seu interesse e 
receba conteúdos selecionados para você. 

Fórmula 1 Combate NBA 

Basquete Eu Adeta Vôlei 

Free-fire cs:o 1OL surfe 

Tênis NEL Futebol Internacional 

Blogs ecolunas 

de peito aberto, por casagrande 

Eu ainda acredito que 
Sylvinho fará o time jogar. 
Mas a resposta precisa ser 
rápida 

blog do pve 

Atlético pode ter Diego Costa 
como titular e Palmeiras 
prepara time capaz de 
construir jogo dentro de casa 

entre as canetas 

Gol qualificado é aliado de Fla 
eGalo 

Mais Blogs » 

Podcasts É) 

resumão ge 
Seleção Feminina volta a 
vencer, e Flu e Cuiabá ficam 
noempate 

amesa 

O duelo de estrategistas: Galo 
ePalmeiras vencem no 
Brasileiro eagora medem 
forças pela Libertadores 

café &:bola 

Ninguém segura o embalado 

Botafogo 

Mais podcasts = 

Esports 

card games 
Brasileiro faz cards 3D de 
Pokémon TCG, Yu-Gi-Oh! e 
mais; veja 

dash royale 
Mundial de Clash Royale 2021 
terá premiação deR$ 5,4 
milhões 

fifa 

Jogador investe mais de R$ 30 

mil em FIFA points 

Tudo sobre Espores > 

Esporte Espetacular 

futebol feminino 

Técnica da Seleção, Pia 
analisa esros nas Olimpíadas 
efuturo deMarta 

futebol 

Ahistória do Santos da 
Argentina, time que nasceu 
da paixão por Pelé 

surfe 

Gabriel Medina festeja 
tricampeonato e revela novo 
sonho: ser pai 

Mais Esporte Especacular 

Mais Lidas 

Destaques do Atlético-MG, Hulk e Diego 
Costa não acertaram com o Palmeiras 
pelos mesmos motivos 

Todo mundo quer Daniel Alves: lateral 
agita o mercado brasileiro perto do fim da 
janda 

Com cinco brasileiros, Guangzhou FC tem 
futuro incerto diante de crise da 
Evergrande 

PSG anuncia que Messi tem lesão no 
4 joelho esquerdo e ficará fora de duelo 

contra o Metz 

Palmeiras x Atlético-MG: veja escalações, 
desfalques e arbitragem 

Especiais 

Meu pódio olímpico 

Escolha os seustrês 
medalhistas brasileiros 
inesquecíveis 

Game atletas olímpicos 

Escolha características dos 
atletas edesafie o genesse 

Jogo 

Biotipo dos esportistas 

Atletas olímpicos mostram a 
diversidade de tipos físicos do 
Time Brasil. Com quem você 
mais se parece? 

Mais especiais w 

Olympic Channel 

Sky Brown dá aula deskatea 
astro da música e relembra 
acidente 

Além do tricô: a saga de Tom 
Daley em busca do ouro 
olímpico 

Conheça a história de 
Margiehm Didal, rival eamiga 
deRayssa += 

Piá 

Loja ge globo 

PREMIEÍ 

Como Premiere dájogo, 
são jogos ao vivo e exclusivo 
com o melhor do futebol 
nacional A partir de 12X R$ 
49,90 

Assine agora 

COMBATE 

Tenha muito Combate por 
muito menos com o plano 
anual 

Assine agora 

2 
cortolaFi 

Vire PRO no Returno 

pagando apenas R$29,90 e 
ganhe prêmios toda 
rodada, jogue mais ligas e 
MUITO mais! Vem! 

Acesse 

Memória Globo 

Veja vídeos do penta em 2002 
eoutras Copas 

Programação 

Agprano Sportv 

Confira os horários dos 
programas dos canais 

Tudo sobre Programação > 

Criança Esperança 

Entreeilumineo futuro de 
uma criança! CRIANCA 

ESPERANCA 

Monitor Samsung LED 27”... 
tax de Rita 
COMPRAR 

Console PlayStation 5 + Co... 
12x de Rai 7 
COMPRAR 

PN 
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