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ANUNCIENO IG FALECONOSCO 

Dólar R$528 « 
Euro R$6204 

IG PRODUTOS 

(e) EM DESTAQUE 

DISCURSO NA ONU 

Bolsonaro volta 

tratamento precoce contra 
a Covid-19 

a defender 

- 5 mentiras que Bolsonaro contou durante sua fala na ONU 

“Dá vergonha de ouvir” 

do discurso do presidente 

- Fátima Bernardes critica discurso na ONU: 

- "Cinismo' e 'vergonha": veja a repercussão 

ERUPÇÃO DO CUMBRE VIEJA PARA, 

Espanha pede que bancos 
cedam casas vazias a vítimas 
« vulcão causa novos abalos sísmicos 

ERUPÇÃO DO CUMBRE VIEJA PARA 

Espanha pede que bancos 
cedam casas vazias a vítimas 
« vulcão causa novos abalos sísmicos 

NOVA YORK 

Queiroga responde protestos 
com gesto obsceno 
« Vídeo gera caos na CPI da Covid 

nam 
Ribei 

AS 
SUSPEITA DE IRREGULARIDADES 

Ministro da CGU depõe sobre 
compras de vacinas à CPI da Covid 
« Aziz critica Jair Renan Bolsonaro: "Sabe 

quem tem esse linguajar? É marginal” 
- Saúde testa meia dose como reforço 

(E ÚLTIMO SEGUNDO Econômico 

RIO DE JANEIRO 

Prefeitura começa a 
flexibilizar restrições 
contra a Covid-19 

ENTENDA 

STJ julga hoje se aluguel no modelo do 
Airbnb pode ser proibido por condomínio 

DRAG ME AS A QUEEN 

Reality transforma 
Gretchen, Nicole 
Bahis e outras 
famosas em drags 

1 

LÍDER DE AUDIÊNCIA FEZ"REBELDE 

“"Encrenca" deixaa Atriz revela 
grade da RedeTV! já 
neste domingo 

ESPORTE 

ey 
irafes 

Equipe de Guedes quer taxar 
torneios de sinuca e pôquer 
- Copom inicia reunião sobre a Selic 

Equipe de Guedes quer taxar 
torneios de sinuca e pôquer 
- Copom inicia reunião sobre a Selic 

IMAGENS FORTES 

Mulher é presa por atropelar o 

bissexualidade e 
apoia filha lésbica 

"ESPERANDO BEBÊ COM SOBRINHA” 

Gravidez da esposa de Hulk 
repercute na mídia internacional 

BBB 22: Cleo, Zé Felipe e MC 
Livinho podem estar no reality 

Veja a lista de passíveis participantes 
. 

INGLESES QUEREM MARQUINHOS 

PSG recusa oferta do Chelsea que daria 
lucro de R$ 15,6 milhões ao Corinthians 

» - Não me ajoelho mais, diz lateral do Chelsea 
ARRECADAR R$ 2 BILHÕES 

Veja a lista de possíveis participantes 
. 

INGLESES QUEREM MARQUINHOS 

PSG recusa oferta do Chelsea que daria 
lucro de R$ 15,6 milhões ao Corinthians 
- Não me ajoelho mais, diz lateral do Chelsea 

ARRECADAR R$ 2 BILHÕES 

NOVEPETS,UMCARRO — ACTROS 2548 

Cães "imitam' carro Caminhão da 
de palhaço para Mercedes vem 
entrar e sair de mais equipado que 
porta-malas carros de luxo 

EDITAL SÓ SAI ANO QUE VEM 

até abril, prevê BNDES 

- Roma defende ideia similar & prorrogar o auxilio 
orado após briga em 
irão Preto, SP 

VIAGEM EM DUBAI 

Deolane Bezerra debocha da OAB 
ao comer carne banhada a ouro 

VEJA O VÍDEO 
Gata de rua "invade" arranhador PERFILNÁOBATE  SEREUNIRAM 

que jovem deixou fora de casa Christiane Messi e técnico 
+ Jacquin, do 'MasterCher, grava música Pelajo deixará o tentam colocar 
com cachorrinha e bomba na internet “Edição das 16h! panos quentes 
Contém ironia: 5 motivos pelos quais cães e 5 da GloboNews gatos não podem ser amigos 

em discussão 

DENTRO DO CLERO 

Papa Francisco diz que algumas 
pessoas gostariam de vê-lo morto 

VELOCIDADE MÉDIA 

Região Centro-Oeste tem 

a internet mais rápida no 
Brasil; veja a lista 

AUXÍLIO BRASIL 

Mais de 80% da verba do benefício 
vem de sobras do Bolsa Famíl 

SANTOS DUMONT E CONGONHAS APÓS AZUL E EMBRAER 

Edital para licitação dos aeroportos | Gol entra no páreo e 
é aprovada na Anac anuncia carro voador 
+ Luisa Mell cobra Latam por morte de cão elétrico; veja o modelo 

Veja mais 

MYKONOS 

Bruna Marquezine chama 

atenção com vestido de 
"barbante" na Grécia 
+ 10 vezes que Bru parou a web 

RU PAULS DRAG RACE BRASIL 

Pabllo aprova Xuxa, mas gostaria 
de drags no comando do reality 

TEM VÍDEO! 

RO GRININIO: Campeã de reality é 
Iza, Joss Stone, Ivete e mais: veja flagrada aos beijos com 

ex de Rafa Kalimann as mulheres que estarão no evento 

PEDIDO DECHICO BUARQUE 

NA"HORAH' Juiz pede remoção de 
A e ai vídeo de cantor das redes 

André Marques diz que já broxou de Eduardo Leite 

Veja mais 

.“ 
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Aos 36 anos, 
ny CR7 ultrapassa 

velocidade de 32 
km/h contra o 
West Ham 

"AÍ INCENDIOU” 

com LeBron e fala de 
parceria com Gabigol 

MEIA DO MILAN ÚLTIMAS DE LUTAS 

Franck Kessié pode virar OPESODONOME | FOTOEMESTÁDIO — vajemtina defende ring girls das 
companheiro tanto de Messicomo  "Umabênçãoe  Neymarse críticas de Khabib: 'Não é certo" 

de Cristiano uma mal declara para + Nick Diaz promete versão comportada 
diz sobrinho de jogador de vôlei: contra Lawler em retorno ao UFC 
Schumacher “Te amo” 

Veja mais 

CanalsPet'& 

VEJA O VÍDEO 

Cachorro derruba apresentadora de 
TV durante transmissão ao vivo 

=LARROS 

se 

. w ve 
Ea Ji da 

FELINO SEM CABEÇA? 

Gatinha causa ilusão de ótica ao 
dormir e espanta os donos 

VEJA O VÍDEO 

Brasileiro viraliza 
com trenzinho 
de papelão para 
seus gatos 
Dono pôs um bichano em cada 
caixa e puxou-os pela cozinha. 

QUASE IDÊNTICOS 

Homem leva o cachorro 

com o cão errado 

BASENJIEMAIS 

Conheça as 9 raças de cachorros 
mais raras e difíceis de encontrar 

Veja mais 

Naldo relembra encontro 

para tomar banho e volta 

AFAZENDA 13 

Gui Araújo diz que já sabe quem 
que vai indicar para a roça 

« Primeira semana foi marcada por brigas 
+ MC Gui fala em "humanidade" e é criticado 
« Defesa diz que não há razão para Nego sair 

MARCA DE CERVEJA MODA EM LONDRES 

Xamã admite Diversidade foi o 
que namoro com ponto alto da 
ThaísBrazera London Fashion 
publicidade Week; confira 

f 

MARCA DE CERVEJA MODA EM LONDRES 

Xamã admite Diversidade foi o 
que namoro com ponto alto da 

London Fashion 
Week; confira 

Thaís Braz era 
publicidade 

Leilão dos Correios não deve ser realizado 

PEARE a 

EVERGRANDE 

Apesar de promessa, incorporadora 
não honra pagamentos de juros 
« Entenda a crise que a empresa enfrenta 

COM EMENDA Inss 

Segurado pode 
ser obrigado a 
pagar perícia 
médica 

Marinho teria 
feito obra em 
benefício próprio 

41 GOLS NO ALEMÃO 2020/21 

Lewandowski elogia CR7 e Messi 
após receber o Golden Shoe 

NANISMO HIPOFISÁRIO 

Síndrome rara deixa pets com 
aparência de filhote para sempre 

MERCADO 

IES) 
minovos 
ndidos acima bia 

Saiba quais são os Avaliamos o Lava 
tabela FIPE 5 modelos mais Auto a Seco da 

* Como modelos novos deixam roubados nos Finisher em tempos 
Rem pone o Usado ma core últimos 6 meses de crise hídrica 

Veja mais 

Após 'birra' de 
Messi, Pochettino, 

técnico do PSG, 

manda mensagem 
ao argentino 

delas 

VALE A PENA? 

Testamos a calcinha 
vibratória, que pulsa 
até em ritmo de funk 

CELEBRIDADES 

GLOBO 

Pega Pega - Sandra Helena cria 
plano surreal para escapar da 
cadeia, dá tudo errado e reclama: 

“Virei gata borralheira na prisão” 

AFAZENDA 

A Fazenda: MC Gui acha 
camisinha escondida na bai 
do Nego” 

InfoMoney 
Os fundos imobiliários r 
para investir em setembro LIM 

O 
Desejo Luxo 

Móveis, itens pessoais e roui 
Karl Lagerfeld vão a leilão 

Gn 

LISTA 

Listamos chinelos para quem não 
abre mão de estilo e bom preço 

Conteúdo de marca 

IG CUPONS 

Maga 
TUDO PARA VOCÊ 

Garanta super descontos no site 

da Magalu 

Ciclone intenso atinge 
litoral brasileiro nos 
próximos dias; Sul é mais 
afetado 

ser pago na terça; veja o 
calendário da 6º parcela 

Bruna Marquezine chama 
tímida ao posar nua: 

5 fd E ONCE “Perguntou como era a 
perereca" 

Comediante Marina 
8 Maraisa faz topless e avisa: 9 Miranda está em coma e 

"Ninguém me segura” estado de saúde é 
irreversível 

QUE SURPRESA! 

Ashley Graham revela 
COISA DO PASSADO gravidez de gêmeos 

10 perrengues turísticos que 
esquecemos devido à pandemia A PETENENNEUIO 

Aprenda como fazer 4 
maquiagens do Emmy 

BODAS DE PAPEL 
JANAÍNAS; DEUSAS DO MAR 

Pepita e o marido renovam os 
votos um ano após casamento Surfistas negras são 

protagonistas de série 

Veja mais 

GLOBO 

Globo estreia Pantanal às pressas, 

passa a faca em Um Lugar ao 
Lugar Sol e gera ódio nos 
bastidores 

ALEXANDRE NERO 

Império — José Alfredo volta 
tocando o terror e demite José 
Pedro: “Você virou um ladrão 
barato” 

A FAZENDA 

Britto Jr não se conforma e dispara 

NOS TEMPOS DO IMPERADOR 

Nos Tempos do Imperador: Pilar 

Auxílio emergencial volta a 

Gracyanne revela que ficou 

Saiba como está avanço das 
lavas do vulcão que poderia 
causar tsunami no Brasil 

Ao vivo: Bolsonaro discursa 
e dá início a 76º Assembleia 
Geral da ONU 

Horóscopo do dia: 
previsões para 21 de 
setembro de 2021 

"PAPEL FUNDAMENTAL 

Mulheres falam da importância da 
dança em suas vidas; veja detalhes 

AUDIÊNCIAS 

Audiências 20/09/21: Novo âncora 
derruba Balanço Geral, Ti Ti Ti faz 

Globo afundar e novela salva SBT 

ARTHUR PICOLI 

Sem vencer BBB, Arthur Picoli 

indiretas ao falar de A Fazenda entra em choque ao ver revela já ter arrecadado mais de 
2021 comportamento de filhos de R$ 1,5 milhão 

Quinzinho 

Parceiros e colunistas 

TechBreak Tudo do Bem 
endados fem Samsung lança novos relógios relógios vicus Caprarius: Conheça o sítio 

e fones no Brasil arqueológico na Fontana di Trevi 

1Bilhão Viva Informa 

pas de a investir em Caminhada ajuda no emagrecimento; 
a veja benefícios 

. 
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STREAMING 

Confira 5 séries para 
prea maratonar agora 
Amazon traz ótimo negócio para Conteúdo de marca 
reforçar segurança digital 

Conteúdo de marca 

NETSHOES COM SUPER DESCONTOS 

Cupons com até 25% de desconto 

PARA O SEU MELHOR AMIGO 

até 15% OFF 

VEJA MAIS CONTEÚDO 

PRONTO PARA 2022 

Lula diz que anda 
bem em 2022 

f 

CAFÉ DO SETORISTA ”.: 

Coi jans faz proposta salárial a 

Paulinho; saiba o valor! 

Karol Conká e Juliette são lembrad: 
reality show de Portugal 

ANDRÉ MARQUES 

André Marques fala de vida sexual 

revela que já broxou na hora h' 

AEROPORTOS 

Edital para 

Santos Dumont e Congonhas'passa 

Anac 

CURIOSIDADES 

Conheça cinco carros que sairam n; 

frente com novas ideias antes dos rivais 

Sobre o iG 

Anuncie 

Fale Conosco 

Política de privacidade 
Termos de Uso 

SIGA O IG NAS REDES SOCIAIS 

VOO 

RITA A 

itação dos aeroportos 

9km por dia para estar 

aa mm — 
Exibição de vídeo de Queiroga fazendo 

gestô obsceno em NY causa confusão na 

cri 

las em Mãe de Gabriel Medina nega fechar 

instituto e cita briga com o filho 

e Ludmilla aposta em nova lace produzida 

nos EUA 

BOLSONARO 

5 mentiras contadas por Bolsonaro em 
discurso na ONU 

[E] 
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Mulher traídálem casa gôfisegue 

indenização de R$ 20 mil na Justiça; 

ua E] 

Veja mais 

Sites iG 

Último Segundo Economia Gene 

Esporte Carros Delas 
Saúde Queer Canaldo Pet 
Receitas Turismo Tecnologia 
iGMais 

Compre petiscos e roupinhas com 

2a 

Si) 
E) 

MODA COM MAIS ECONOMIA 

Economize na sua compra na C&A 

com nossos cupons! 

Serviços iG 

iG segurança digital 
iG Cupons 
iG Compara Planos 


