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Semi da Libertadores 

Como chegam os elencos 
de Palmeiras e Atlético- 

Revelados naTv 

Relembre como 9 
famosos começaram a 

mbleia 6 ONU 

life Fio) pio [feto [Íino) fecho o fo fotfcio o) qe 

economia, meio ambiente e 7 de 

Setembro 

Veja integra da “Mentiu do com: 
Bolsonaro na ONU fim, diz relator 

Unvaccinated and defiant, 
Bolionaro pushes back against 
eriticiam in UN. speech. 

CER. e 
*Provocador DiscursoemNY 

Midia internacional "Não buscamos uma 
repercute fala de novaguerrafria', 
Bolsonaro na ONU diz Bidenna ONU 

EE escora OperaçãonoDF 

tro da CGU PF apura comprade 
remédios de alto negater cometido 
custo pelaSaúde prevaricação; veja 

Jornalismo 

ww 

Polícia faz operação contra facção 
criminosa em presídio do TO 

Rio de Janeiro 
Vídeo flagra últimos 

devida de grávida 

Vídeo flagra últimos 
momentos devida de grávida 
encontrada semo bebê 

“Detetives Virtuais" 

YouTubers ajudaram policia a 
encontrar corpo da bloguelra 
Gabby Petito 

100% contra casos graves 

TomarvacIna 2meses após 1º dose eleva proteção 
contra Covid, diz Johnson & Johnson 

Mundo - É a Negóci 

Vvejasimulação 
Sequestro de helicóptero: 'Fol 

+“. multo esquislto o que 
* aconteceu, diz governador do 

RJ 

| LAVA DEVULCÃO PISCINA 

Drone flagra momento em qui lava de 

ge piscina na Espanha 

Top Mais 

Funcionários públicos do RJ denunciam 
prejuízo com plrâmideno 'golpe do 
consignado! 
Rio ceJanelro « q 

SegundooIsP 

Mortes por sulcídio caem 5% 
no 1ºano de pandemiano RJ, 
masjanelrotemrecorde da 
série 

Mulher denunciou estupro 
Homem dispara 6 vezes, mas 5 tiros falham e 
vítima salllesa de tentativa de feminicidlo 

ED 'Entreiem desespero! 

| Empresáriarevelater 
engravidadoapós 
vasectomias do marido falhar 
duasvezes 

Economia Valor 

Ibovespa 
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2 1,38% 

Dólar Comerclal R$5,282 

Euro Comercial R$6,192 

Mals Jornalismo 

Miriam Lei 
foipífio, irrelevante: 

“Discurso 

Uniforme roxo 
juan 

EmNY 

Bolsonaristas usam 
vídeos falsos de 
recepção triunfal 

Com doses da Astrazeneca 

UE pede que EUA 
autorizem entrada 
de vacinados 

Esportes 

Coms5 brasileiros, Guangzhou FC tem 

futuro incerto com crise da Evergrande 

Quem leva? 

Todo mundo quer: Danlel Alves 
mercado perto do fim 

Todo mundo quer: Danlel Alves 
agita omercado perto do fim 
dajanela 

Após troca polêmica 

PSG anuncia que Messl tem 
lesãonoJoelho e desfalca a 
equipehoje 

Sport 

Custo-benefíclo e gatilho contratual aceleraram 
flm da passagem de Thlago Neves 

Deolhoemtítulo 
Salnznega 'saudade'da 
Mclaren critica antigo posto: 
'Não ficaria feliz sendo um 
Barrichello! 

TOP Er 

Eos GOLS 
Top gols: veja os principais gols da 
rodada 421 do Brasileirão 

Marca negativa 
Santa Cruzultrapassa América-RN e se Isola 
comoclube commals rebalxamentosno pais 

Paidurão 

Beckham fez pedido a 
treinador antes da estrela do 
filho em time dos EUA 

Time ideal 
Seleção da rodada &21 tem empatetriplonogole 
mitada de Gullherme Arana 

Foida basenoRio 

Reforço doSport, Vander 
chamouatençãono Fla por 
"lambreta Invertida';veja lance 

Agenda 

Jogosdehoje 

nor 15:45 Gm 

mac (B) 15:45 O wc 
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Comgolaço dejola, Botafogo vence 
oSão Paulono Brasileiro Sub-20 

E] É 

Fluminense abre 2 a 0, mas leva empate do Cuiabá pelo 
Brasileirão 

grasteião. ge 

Deolhonog1 

Grupo protesta contra Bolsonaro em Nova York 

Ca 

* original 

globoplay 

SEGUNDA 
CHAMADA 

2º TEMPORADA 

Tecnologia & Games 

Competições 
Regulamentação dejogos 
eletrônicos avança eIncomoda 
gamers 
pe 

Setembro Amarelo 

Raio-X da depressão 

Ódio que pode matar 

Gshow 

Doc. sobre Bolsonaro 

Diretor:'Carlos crlou as redes soclals 
da família. Na prática elegeuo pal! 
Conversa comflal - Gshow Fa 

globoplay + =, 
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Conheça a história de umadasbandasmals 
Influentes do mundo punk: Ramones 

m 

1lli Top Globo 

Jornalismo 

Na ONU, Bolsonaro distorce dados 
1 sobreeconomia, meio ambiente e 7 

de Setembro 

Bolsonaristas usam vídeos de 2018 em Natal 
2 parasugerir recepçãotriunfalde Bolsonaro 

emNY 

2 Queitogaresponde comgesto obsceno a 
5 políciaa encontrar corpo da blogueira Gabby 

Petito 

Ofurô 
R$1049,00 

Só Vem! 
domatino com.br 

BemEstar 
BomDiaBrasil 

Jornal Nacional 
Maranh: 
Mat 

Turismo e viage: 
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Previstopara 2025 
Gol fazacordo por 250 aeronaves 
elétricas de decolagem vertical 

“Falar éa melhorsolução! 
Salba como Identificar os princlpals slnals 
dealerta de sulcídio entrecrlanças 

Comoage epor que ela pode afetar de 
forma mals grave algumas pessoas 

Influencladoresrelatamcasos graves de 
depressão por pressão virtual 

Grande eventoà fronte 
Filha de Renata Cerlbelll relata forte 
conexão commáãeelrmão gêmeo 

MG aojogo de idahoje 

Vazamfotos danova 3º 
camisa do Corinthians a 
dias do lançamento 

suspeita deirregularidade 

Polícia apura contratos 
nanegociação do 
Cruzeiro por Orejuela 

Marta faz golaço de falta em 
goleada do Brasil na Argentina 

carreira em realities 
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Nos Tempos do Imperador 

Climão! Luisa volta de 
viagem aos EUA e 
confronta Pilar 

Emrecuperação 

Após cirurgia, Patrícia 
Poetamostra sessões de 
fono:'Evoluindo" 

Entretenimento 

Joelma é fotografada com modelo 

fazendeiro após rumores de romance 

Calcanhoto foijunto 
Familla de Gliberto GIl 

IsantesdeInício 

Família de Gilberto Gil 
aprovelta Parlsantes de Iníclo 
deturnêna Europa 

Vistos em praia 

Affalr de Rebeca Andrade é 
carioca, capitão do Corpo de 
Bombeiros etem29anos 

*Girl from Rio! 
Apesar de bonsnúmeros, 'performance' de Anltta 
no VMA éretirada de canalna Internet dizsite 

Acusadode assédio 

Agatha Morelra clta 
constrangimento ao posar 
para fotógrafo famoso 

Filho de Hulk com Camila será primo de 
irmãos; entenda 

Ex-namorados 

Xuxa posta foto Inusltada aos 18anos tlrada 
por Pelé: 'Louquinha de pedra! 

“Na frente da equipe! 

Ex-funclonário de Nego do 
Borelrelata maus tratos a Duda 
Reis em Portugal 

Mais iluminada 
Ana Furtado exlbenovo visual com cabelo 
dourado:'Flos atuallzadissimos" 

Ex-BFF de Kylile 

PIvô do flm denolvado de 
Khloéaparece comvestido 
transparente de dlamantes 

Horóscopo 

Ares 
2103 a 19/04 ag entre seu sign: 
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rr our ra 

Previsãocompleta > 
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Comentarista fala sobre o Galono 
Brasileiro: 'PIntouo favorito! 

vivo % 

€ 7 

Marta fala de post de Pelé:'Honra 

saber que acompanha" 
[> 2min ER 

Bofis Johnson elogia vacina contra, 
Covid, e Bolsonaro dizquenão 
tomou 

Teremos peidas/ diz especialista 
sobre crisena Evergrande 

Universitários desenvolvem 

deficientes visuals 

— a 

NURSES | 
PLANTÃO ENFERMAGEM 

Lo 

UMA VIDA 
AMY WINEHOUSE 

Biografia 

filhos usarem Pads 

'bengala Inteligente! para 

Por queSteve Jobs não delxouseus 

Veja momento em quelava-do La 
Palma destról casa na Espanha 

Ca - 

'Manoa Mano! 
Oque faz o podcast do rapper Mano 
Brown ser omals ouvido? 

Luta da Pessoa com Deficiência 

Fr, 

Filmes eséries de ficção 

ça 

Para amantesde Malhação: oscapítulos da 
semana de 2009 Já estão disponíveis 

Esportes 

Todo mundo quer Daniel Alves: 
1 | lateralagita o mercado brasileiro 

perto do fim dajanela 

2 Coms brasileiros, Guangzhou FCtem futuro 
incerto diante de crise daEvergrande 

Criticado portorcedores do Flamengo em 
redes sociais, Isla desabafa:'Lutar até o fim' ty 

Smart TV LED LG 24º Monitor Wi. 
FiWebos 3.5 DTV Machine Ready 
R$ 1099,99 
SóVem! 
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Princípios editoriais 

*Cldade Invisível! 'Bacurau! e mals:as 
melhores produções naclonals 

Política de privacidade 

Infuenciadoras explicam 
Entenda o que é capacitismo - e exemplos 
defalas para abandonarJá 

*podsnacapa 

Estilista crla montagens de pessoas com 
deficiência como estrelas de capas de 
revista;confira 

“somos únicas! 
Relatos mostramimpacto da socledadena 
autoestima de mulheres com deficiência 

clássicas 
Cincoatrizes que estrelaramnovas 
versões de sucessos da telinha 

Olinabiândia 

Episódios semanalsda nova temporada de 
Pornolândia estão aqui 
CanalBrasil 

Entretenimento 

Affair visto com Rebeca Andrade em 
1 praiaécarioca, capitão do Corpo de 

Bombeiros e tem 29 anos 

2. Joelmaé fotografada commodelo fazendeiro 
em São Paulo após rumores deromance 

3 Maraisafaztoplessparaensaio e ganha 
elogios: Ninguém me segura! 

TV LED 28º Philco PHZENO1D HD 
com Conversor Digital 1 USB 1 
R$ 849,99 
Só Vem! 
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grupo globo canais globo 

tvglobo 

globo filmes 

sistema globo de 

rádio 

trabalhe conosco 

conta globo 

Globo Ventures 

BomPracr 

Loja do 
Nomad! 
Órama 
Pla; 

Minhaconta — Anuncie cono 


