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ABERTURA DAASSEMBLEIA GERAL 

Bolsonaro insiste em 
erros da pandemia e 
mente sobre Amazônia 

| Outras delegações recebem discurso de Bolsonaro com chacota e indignação 
| Dino rebate Bolsonaro e diz que ataque a g 

[ UOL Confere: Presidente mente sobre inflação, pandemia e meio ambiente 
| Caixa de comentários da ONU no YouTube vira palco de guerra por Bolsonaro 
| Veja a integra do discurso do presidente na Assembleia-Geral BO tencassista 

LE 
são é MODELOS 
Câmera, bateria, preço: 
compare e veja qual 
iPhone 13 vale a pena 
para você 

overnadores na ONU é desleal 

RESPOSTARO DISCURSO 
Dino rebate Bolsonaro 
e diz que ataque a 
governadores na ONU 
é desleal 

DISCURSO NA ONU 

Biden diz que não quer 
Guerra Fria, mas dá 
recados à China 

EA 
sd 

| Gielow- Biden faz discurso 
contraditório sobre conflito com 
a China 

, 
| Randoffe vé vexame mundial! 

de Bolsonaro por insistir em 
erros da pandemia 

RESPONSABILIDADE NA PANDEMIA PR 

Polícia identifica um dos 
suspeitos de sequestrar 
helicóptero no RJ 

comimiva DE BoLSoNaRo Prevent Senior diz ser 
vítima de armação e 
quer que a PGR 
investigue o caso 

Ministro da Saúde 
mostra o dedo médio a 
manifestantes em NY: veja 

[É marginal que chama arma de 
fogo de brinquedo”, afirma Aziz 
sobre Jair Renan 

| Reinaldo: Queiroga exibe dedo 
do meio a vivos e a 600 mil 
mortos. É emblema do tempo 

GOLDEN RETRIEVER 
Filhote de cachorro 
morre após voo entre 
São Paulo e Rio 

SEMIFINAL DA LIBERTADORES 
ionários turbinam 

Palmeiras e Atlético- 
MG com modo e 
objetivo diferentes 

| Atlético-MG não gera receita 
para bancar time e soma rombo 

CRAQUE NO PSG 
Gomes: Estrelismo 
de Messi e passada 
de pano geral dão o 
tom a Pochettino NO INTERIOR DE SÃO PAULO 

Tribunal absolve 
médico acusado de PARECERES CONTRÁRIOS 

TAB 

Com perdas e saudade, veteranos do 
futebol retomam campeonato no RS 

GQ canaluol 

Vecina: Reunião da ONU é perigosa por pandemia' 

Siga UOL no EB Youtube 

Bebo 8 litros de água 

por dia; quantidade é 

prejudicial à saúde? 

"Aos 71, fiquei viúva e 

decidi mudar de vida: 
hoje, aos 85, sou atriz! 

pr 

Calafrio decorre de 
movimento muscular, e 

febre é causa comum 

RS: linguiça de came 

humana e fantasmas 
inspiram tour macabro 

DE FUSCAA DO! 

Confira os carros que 

marcaram a carreira do 
ator Luis Gustavo 

de R$ 33 mi em 2021 
| Juca: Jogo hoje é promessa de 
um grande espetáculo 

| Onde assistir às semifinais 

AQUISIÇÃO NA GESTÃO DE BARROS 
PF faz ação contra 
fraudes na compra de 
medicamentos e apura 
relação com 14 mortes 

ECONOMIA GLOBAL 
Por que gigante do 
setor imobiliário da 
China espalhou pânico 

Após advertência, Aras se 
manifesta contra ações que 
apontam omissão de 
Bolsonaro na Amazênia 

SEGURANÇA PÚBLICA 
PCC tem 112 mil 
membros no Brasil, 
estima o Ministério 
Público de SP 

20 + 
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TURISMO 
Argentina anuncia 
abertura de fronteiras 
para turistas do Brasil 

promover trote machista 
em universidade 

seso LOL f W 

LOTERIAS 
Quina n 
2 s1 68 74 

BLOGS E COLUNAS VER TODOS 

FELICITAFLORES 
Garota de 8 anos que 
“desbancou' Messi é fã 
de Neymar e bate falta 
como CR7; confira 

TONY MARLON 
Paulo Freire e a 
educação que 
liberta corações e 
mentes 

PEDRO HALLAL 
Avacinação dos 
adolescentes 
contra a Covid é 
urgente! 

MICHAEL FRANÇA. 
Crescem desafios 

GUSTAVO CABRAL 
Enquanto Brasil 

nos mercados a partir de outubro 

| Embaixada dos EUA no Brasil 
diz que espera cronograma 
para liberação de viagens 

| Com risco de falência, fundador 
da Evergrande tenta tranquilizar 
funcionários 

Entenda por que a crise de uma 
única empresa chinesa afeta o 
Brasil 

“DINHEIRO DE VOLTA! 
Vale mesmo a pena? 
Oque é e o que está 
por trás do cashback 

GUIADO INVESTIDOR 
Antecipar a aposentadoria? 
Gustavo Cerbasi ensina em 
evento grátis no dia 28 

Bolsa abre em alta após dia 
tenso por temor com 
Evergrande; dólar cai 

P 
NINA LEMOS 
Opinião: Tabata é 
vitima de machismo 
que atinge todas as 
mulheres na política 

is 

VEJO TOP 10 
Copenhague é eleita a 
cidade mais segura do 
mundo em 2021 EMPREGOS E CARREIRAS 

Brasileiros no exterior 
relatam até vaga 
sobrando, enquanto 
falta trabalho no Brasil 

LUIZ CARLOS ARAÚJO 
O que se sabe sobre 
a morte do ator de 

'Carinha de Anjo' 

O AMOR ESTÁNOAR SEU DINHEIRO Ares ad 
Por que Paolla Oliveira Dá para ganhar Como ajudar pessoas 
e Diogo Nogueira são dinheiro acima da a comer e sobreviver 

na pandemia de covid 'a felicidade da nação', 
como diz atriz? 

lação? Há opção de 
investimento seguro 

ARVORE GENEALÓGICA 
Filho de Hulk será 
primo e irmão de 
irmãos; entenda 

“ACREDITEM, SOU EU” 
Xuxa mostra foto aos 
18 anos tirada por 
Pelé nos EUA 

MLAREN 7205 
Skatista Letícia Bufoni 
exibe esportivo de 
R$ 3,7 mi nas redes 

DOUTZEN KROES 
Quem é a modelo 
antivacina que teve 
apoio de Gisele 

nas Interações 
humanas 
contemporâneas 

vera, Pfizer 
anuncia vacina 
para crianças 

ALINE RAMOS NINA LEMOS 
Ao silenciar sobre 
assédio, Record 
compactua com o 
crime 

Assédio na 

Fazenda: pontos 
para refletir sobre 
Borel e Dayane 

< 

PODCASTS VER TODOS 

TRAGO EOAS NOTÍCIAS 4121 

Ela constrói banheiros para 

mulheres que não têm 

, o ga! 

Estilista recria capas 
com pesscas com 
deficiência; veja 

Relembre jogadores 
que fizeram cena ao 

serem substituídos 

IRÁ POSAR NUA EM BREVE 
Ex-bailarina do 
Faustão afirma que 
sente saudade da TV 

ASSIM COMO HYPOLITO 
Relembre atletas 
que se arriscaram em 
realities artísticos 

O QUE FOI DESTAQUE 

ESPORTE 

RUBRO-NEGRO CARIOCA 

Flamengo sente 
maratona e tenta 

minimizar riscos 
por time inteiro 

comp 

CORINTHIANS 

Mauro: Sylvinho ainda é 
um treinador experimenta 

Para colur 

tem curricul 

trabalho poc 

OFENSA GRAVADA EM VÍDEO 
Alvo de racismo, técnico 
de handebol cobra que 
árbitros sejam banidos 

sa 

Sainz rejeita 'virar 

SOFRE COM ELA 
Vaguinha busca R$ 
100 mil para 
tratamento de ex- 
jogador do Inter 

PARTICIPE 
Hoje tem Fifa 21 em live 
do Futebol Muleke na 
Twitch e no TikTok 

"LIBERDADE PARA PILOTAR" 
Grosjean explica por 
que é mais feliz na 
Indy do que era na F-1 

POSSE DE BOLA 
Amaldo: É um absurdo 
o Palmeiras jogar sem e 
o Allético-MG com 

público BO tencassisa 

FLAMENGO 
Para continuar vendo as notícias e jogos do 
seu time do coração, é fácil e rápido 

Pabllo Vittar e 
Rafael Portugal 
prometem emoção 
no MTV 

É só fazer login com e-mail, 
Facebook ou Google 

Miaw FELTRIN 
a Elenco do Encrenca Jes vão ap “Quem não deixa RedeTV após 7 sofreu, vai sofrer" 

REALITY DA RECORD 
A Fazenda: entenda como 
será a 1º formação da roça 

Gui Araujo jarantiu a 
imunidade lireito de 

ja para berlinda 

NOS TEMPOS DO IMPERADOR! 
'Ele é um safado de 
bom coração”, diz 
intérprete sobre 

Bemardinho 

ESCOLHA 

SUA NOVELA 
Chiquititas fc 

IBOVESPA + 1,41% 110378,98 pb 

NOTÍCIAS 

DÓLAR COMERCIAL - 0,98% R$ 5,284 

VIOLÊNCIA NA FRONTEIRA COM MEXICO 

A cavalo, agentes 
dos EUA usam 
rédeas para 

» 20 € 

PESO ARGENTINO - 0,95% R$ 0,054 

anos e 370 programas 

MOSTRANO CCS6, EM SP 
Quem é Giorgio 
Morandi, que passou a 

vida toda pintando 
potes e garrafas 

COM CHORO E GUITTER 
Gretchen, Maria Rita e 
Nicole Bahis viram 
drag queens na TV 

EXCLUSIVO NO CLUBE VOL 
Resgate seus cupons 
de desconto com até 
75% OFF! 

SUCESSO EM 2006 
Vício, covid-19 e briga: 
como estão os atores 
de "High School Musical! 

EURO - 0,93% R$6193 LIBRA - 0,89% R$ 7,222 

EEE ameaçar migrantes Um cogrTa Deixar PM 
sa EE ; “Invish Policial presa por 

"ease! Bronca condenou ent Invisível para recusar hora extra para 
asocied: 

ELEIÇÕES NO CANADÁ E 
Partido de Trudeau vence, 
mas não deve ter maioria 

Premiê antecipou pleito na 
esperança de recupe Anatel 

4 controle do Parlam 

VEJA QUEM RECEBE 
Começa a ser paga a 6º 
parcela do auxílio para 
trabalhador informal 

PRODUTOS DO UOL 

UNIVERSA VivaBem 

ANNALÊ TORQUETENOVIRUS 

Vírus mais abundante em 
humanos pode servir de 

'Pornô estragou como vemos 
sexo, diz artista que exalta 

corpos plurais 

TAISARALJO 
'Cuido da minha 
estética, mas também 

do coração e da alma” 

DIAGNÓSTICO É DESAFIO 
Câncer raro, 

melanoma ocular 

total do olho do 
paciente 

ASTROLOGIA 
Equinócio da 
primavera remete à 
fertilidade: veja rituais 
para celebrar data 

"Sex Education": 
confira 5 

PARA DE SER DOIDA 
Márcia Femandes 
explica as 12 leis do 
karma 0 

BARRIGUINHA SALIENTE 
Alguns engordam 
mais em certas 
regiões do corpo; 
entenda por quê 

ESCOLHA 

SEU SIGNO 

> 

CARROS t 

MAIS UMA DESPEDIDA 

Fim do Fox: Volkswagen 
deixa de fabricar hatch nos 
próximos dias 

FEITO RARÍSSIMO 

Massa de 450 toneladas: 

asteroide em Júpiter 

NÃO TEM QUE COMPLETAR 
Reporfiuido do carro 
sem critério deveria 

[+ = 

SMARTPHONES 

lançado com tela 
rápida e 5 câmera: E 

EM PORTO ALEGRE 

Mais além da fome: ação 
busca melhoria na educação 
e moradia de vulneráveis 

RABISCO FALADO 

Um dos personagens ma 
descritos no programa vol 

na ótica de Renato Albani 

HOJE É O DIA DELAS 
Árvores são muito 

* mais que um ativo em 
uma tabela 

FAKE EM NÓIS 

comentários do 
programa O 

PUBLICIDADE 

MAIS LIDAS 

Manifestantes tentam impedir 
caminho de comitiva de 
Bolsonaro em NY; veja vídeo 

ANALOCIATOURINHO 
Ela classificou 
700 aracnídeos e 
inspirou mulheres 

Xuxa mostra foto aos 18 anos tirada 
por Pelé: 'Acreditem, sou eu” 

Bolsonaro tentará na ONU eguilibrar 
aceno à base e melhorar imagem 

W 

ÉRICA PRADO 
Maioria, quando 
pensa em surfista, 
imagina uma loira 

Jair Renan, filho de Bolsonaro, visita 

loja de armas e provoca CPI da 

Covid 

Por que 'trio de ouro' é armadilha que 
pode derrubar Pochettino e o PSG 

PRODUTO DO UOL 

wsrer. buscar dominio O vol MEU NEGÓCIO 

CRIADOR DE SITES] 

Crie um site incrível em minutos e 

marque a presença do seu negócio na 

internet. Acesse! 

LOJA VIRTUDL 

Monte você mesmo sua loja na internet 

e venda para todo o Brasil. Confira! 

PReDerasmmeoL 

Sobre o UOL Para Você 

AREA TÉCNICAAPONTOU FALHAS NA PROPOSTA. 

versão final do edital do 5G 

biomarcador para covid-19 

pode levar à remoção 

DISCUSSÕES NAADOLESCÊNCIA 

brasileiro filma impacto de 

Galaxy A5S2s 5G é 

mas preço é salgado 

Pirulla e Gilmar leem 

Para seu negócio 

amamentar denunciou 
assédio sexual 

Jade” 

AFEGANISTÃO 

Talibã diz que alunas 
voltarão às escolas 
assim que possível 

define data para votar 

| Reino Unido se desculpa 
por vazamento dos nomes 
de intérpretes afegãos OPINIÃO - PAULO MALVEZZI 

Pânico sobre a 'saidinha 
temporária” de presos 
despreza fatos e direito 

O futuro será vida no 
interior? Pesquisa sinaliza 
esse desejo entre os jovens 

o 

BRASIL COM ZECA 
Sim, fadas sensatas 

bebem: veja o drinque 
criado para Gleici 
EO tencassisa 

VEJAM RECEITA 
Ana Maria ensina a 
fazer peras ao vinho 

no micro-ondas 
ensinamentos que a 
série traz sobre sexo 

PANDEMIA DE COVID. 

Femando de Noronha 
exigirá comprovante 

de vacinação de 

BS turistas 

a X o % 2 na 

RECÉM-LANÇADO 

Marvel Future Revolution: 
confira os melhores heróis 
para jogar no modo PvE 

ARTISTA QUE MORA EM USINA 
Deathloop: veja como 

desativar o reator da 

14 personagem Fia s, 

TAB 

AHISTÓRIA DE AMARO TIBÚRCIO 

Briga com ex-mulher fez 
radialista fugir para ilha em 
PE, onde vive há 30 anos 

is 

lta 

MICHELALCOFORADO 
Fim do meme da 
Gloria Pires: por que 
ninguém mais faz a 
egípcia nas redes? 

VOCÊ VIU? 

R$9,9 MILHÕES 

Justiça mantém 
multa do Procon à 
Globo por Premiere 

VOLVO x40 RECHARGE 
SUV elétrico de 
408 cv anda como 
superesportivo 

PRODUTO DO UOL 

Uol ESPORTE CLUBE 

A ADS PLAVDFFS DA NBA 2121 

Assista ao vivo a todos os jogos dos 

Playoffs da NBA. Planos a partir de R$ 
41,99/mês. 

BRASILEIRÃO 2021 

O campeonato mais disputado do Brasil 

ao vivo no seu celular. Planos a partir 

de R$ 13,90/mês 

Aplicativos 
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