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GUGA cHACRA VERA MAGALHÃES BERNARDO M FRANCO MiRiAM LEITÃO 
O Hipócrita, Biden faz Pandemia, com defesa da Bolsonaro usa tribuna da & Em seu discurso, Bolsonaro 

é discurso em defesa do cloroquina, vira nota de Ê ONU como palanque para erra dados na economia 
« p multilateralismo rodapé em fala de 4, areeleição mente sobre emprego 

i Bolsonaro formal 

Bolsonaro faz na ONU 
discurso repleto de 
mentiras e defende 
tratamento precoce 

contra a Covid 
Presidente brasileiro contraria expect 

maioria dos países desenvolvidos 

ativas e mantém posicionamen 
Exibição de vídeo do ministro da Saúde fazendo 
gesto obsceno em NY provoca confusão e reações 

Colunistas analisam: Análise: Bolsonaro : 
Bolsonaro insiste em aproveita ONU para na CPI da Covid 
discurso mentiroso mandar cinco recados; E AU au pro soleméio ambiente, veja quais são ziz diz que Queiroga faz o país passar vergonha no exterior, Marcos Rogério rebate 

pandemia, 7 de 
setembro... 

Malu Gaspar: Com Associações de imprensa 
Fato ou fake? leiaa Bela Megale: Integrantes edições de imagem e IVA das Américas cobram 
íntegra do discurso de do governo criticam testo, redebolsonarista NCIS remuneração por 
Bolsonaro na ONU com E defesa de tratamento “cria! viagem bem- plataformas digitais 
comentários - precoce, mas elogiam sucedida para o 
as fala de Bolsonaro presidente 

VIVIAN LIN AFP 

DEM e PSL avançam em fusão Gol anuncia malha de 'carros Crise na Evergrande: Wall Street 
para criar maior partido do país: elétricos voadores'já para 2025 aposta suas fichas no Partido 
entenda o que as siglas buscam Comunista Chinês 
comunião e quais os entraves 

STF: desconto nas 
mensalidades escolares 
no Rio na pandemia é 
inconstitucional 

Especialistas debatem como Agatha Moreira lembra Rio poderá antecipar 
sos E á segunda dose de Pfizer 

combatera pirataria e seus efeitos constrangimento ao posar para para outras idades se 
para a sociedade; acompanhe fotógrafo famoso, acusado de Ministério da Saúde 

assédio garantir mais vacinas 

O PARA VOCÊ 

ANCELMO Ro MUNDO 
Filho de Bolsonaro é Cão morre após fazer Bolsonaro é recebido por 
vaiado em Apple Store de ponte aérea Rio-SP e dona manifestantes ao chegar 
Nova York acusa companhia para jantar oficial 

e 

LAURO JARDIM LAURO JARDIA MUNDO 
O encontro fora de agenda Um Brasil muito doido 
entre Bolsonaro e 
Aleolumbre para tratarda PÁ 
sabatina de André 
Mendonça 

Integrante da comitiva 
brasileira em NY tem teste 
positivo para Covid-19 e se 
isola em hotel 

(O COLUNISTAS E BLOGUEIROS 

ANCELMO GOIS MERVAL PEREIRA CARLOS ANDREAZZA LEO AVERSA 
Justiça mantém nome de Nesta viagem a Nova York, O tarulho Paulo Guedes' [am] Fuja de gente sincerona 

q cientista de dados em rol Bolsonaro já deu vexame compõe o custo Bolsonaro Ss 
Q de acusados > em precedentes 

(O OUTROS DESTAQUES 

REUTER 

é 

Vulcão nas Ilhas Canárias: Novos 
abalos sísmicos forçam retirada 
de moradores em vilarejo de La 
Palma; veja imagens 

Tentativa de resgate de preso com 
helicóptero tem perguntas sem respostas; 
confira 

'Faraó dos bitcoins' planejava 
Em busca de pira o Rockin Ro pre matricular à mulherem 

enriquecimento ilícito, começa hoje. Leia aqui ER à 
Prefeitura do Rio vai o que você precisa saber universidade americana para 
monitorar patrimônio para comprar seu conseguir visto e deixaro Brasil, 
de funcionários ingresso diz polícia 

- 

Crescimento da 
telemedicina fez 
aumentar venda 
clandestina de dados de E |] 
saúde de pacientes 

- 

Reabertura dos Estados Unidos: Melos Irmestos Crédito : A R consignado mergulha 
cinco coisas para fazer no país no num mar de problemas, 
outono e no inverno apesar de barato 

> úLrias Norícias 

13:14 Bolsonaro usa tribuna da ONU 
21/09 como palanque para a reeleição 

13:13. Hipócrita, Biden faz discurso em 
21/09 defesa do multilateralismo 

13:12 Governo e Congresso negociam 
2109 pagamento de R$ 39,4 bilhões de 

precatórios em 2022 

Sem mencionar China, Biden diz na ONU 
que não quer uma "nova guerra fria” 13:42 "áudio vaza emmomento que Intercolegial fazos últimos 

21/09 Omar Aziz chama Wagner do ajustes para iniciar disputa 
pasa Rosário de “petulante para c...” ie Barini 

Tribunal conclui que 
Rússia é responsável 
pela morte de 
Litvinenko, ex-espião 
envenenado em 2006 

Caso Gabby Petito: 13:09 Vídeo: Áudio vaza em momento que 
Áudio revela agressão do F 2109 Omar Aziz chama Wagner do 
noto; e PELÉ novas Rosário de “petulante para e...” 

buscas na casa dele 

O Globo e agências 
internacionais 

O Globo 
interna 

Links Relacionados Lnks patrocinados por Tabooia 

Idosos estão ouvindo melhor depois Conjunto de pratos 62 peças com preço 
dessa novidade. imperdível! 

O PATRÍCIA KOGUT 

Roberta Rodrigues fala de 'Nos tempos do 'Nos tempos do Imperador": após 
Imperador”, da família e de racismo descobrir gravidez de condessa, Dom 

Pedro toma decisão surpreendente 

O ESPORT 

'Geração 85' ganha reforço no Flamengo e Fluminense aposta em protagonismo e 
volta à cena em hora decisiva define estratégia para contratar Daniel 

Alves 

O RIO GASTRONOMIA 

Vai ter festa: edição 2021 do Rio Popularizado, o vinho vai bem com tudo: 
Gastronomia acontece em dezembro, no de petiscos a música 
Jockey Club 

O UM SÓ PLANETA 

Ricos estão longe da meta para ajudar Biodiversidade perdida: Mata Atlântica 
nações em desenvolvimento na crise tem apenas 25,8% de cobertura florestal 
climática 

O VIAGEM 

Argentina reabrirá fronteiras para Reabertura dos Estados Unidos: cinco 
brasileiros a partir de 1º de outubro coisas para fazer no país no outono e no 

inverno 

O RIOSHOW 

'Cry macho': Clint Largo São Francisco da Prainha vira point 
Eastwood muito além do tiro, porradae | com samba e churrasquinho 
bomba 
Mario Abbade 
o Carmem Angel 

O CULTURA 

Rock in Rio Card: o que você precisa saber  Estoicismo, a filosofia que propõe 
para comprar seu ingresso temperança para encarar desafios, se 

firma como a 'auto-ajuda' da pandemia 
Ruan de Sousa Gabriel 

Luccas Oliveira = 

(O SENSACIONALISTA 

Pablo Jacob A 

Rejeição a Bolsonaro sobe tanto que emas Vaga de André Mendonça no STF está 
pedem para se mudar para zoológico terrivelmente ameaçada, diz Senado 

O Globo 

O ELA 

Apesar de bons números, 'performance' de Bordados, tramas... Grifes internacionais 
Anitta no VMA é retirada do ar celebram a produção artesanal 

O ACERVO O GLOBO 
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Há 45 anos, chileno foi morto numa Carlos Lamarca: O guerrilheiro morto há 
explosão nos EUA a mando de Pinochet | 50 anos que marcou a vida de Bolsonaro 

O víDEOS 

Vulcão nas Ilhas Canárias expele lava e Helicóptero faz manobras bruscas sobre 
eleva tensão no arquipélago espanhol batalhão durante sequestro 

O, FOTOS Notícias em imagens nesta terça-feira pelo mundo 6) 

Orla terá pelo menos 15 novos Jardim Botânico retoma visitas Ônibus elétrico para transporte 
quiosques e postos reformados noturnas urbano de passageiros faz 
até o verão primeira viagemem Niterói 

Matheus Ruas Leonardo Sodré 

O SERVIÇO AO LEITOR 

(6) O TEMPO NO RIO a 
sa PR gitã ei ad 'O GLOBO = E 

So o & & ms — 
ABB 21 AZ2ºvAB" azacvATo azrov16S 

CuMaTEMPO 

Receba as newsletters exclusivas 
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