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ÚLTIMO SEGUNDO ECONOMIA QUEER GENTE DELAS ESPORTE CARROS PETS SAÚDE TEC TURISMO CIDADES IGMAIS IGPRODUTOS nos 

POLÍTICA 

Criminosos vendem dados 
de Bolsonaro, Doria e 
ministros por R$ 200 

AFAZENDA 13 

- Bolsonaro pode ser investigado por ameaçar servidores da Anvisa Rico sugere que sua mãe não vá 
- Presidente dá ultimato a Paulo Guedes: "Fecha a boca ou sair Supertufão Rai deixa ao menos para reality: "Já foi até presa” 

slim: « Lary Bottino abre jogo sobre pênis de Bil 
+ Governa estuda proposta que acaba com multa de 40% do FGTS 33 mortos nas Filipinas Mm em é 

Cerca de 200 mil pessoas estão desabrigadas 
. 

CAÍDA EM PRÉDIO 

Sem saber, filha grava morte da mãe após 
procedimento estético: "Não imaginava" 

RETROSPECTIVA 2021 VOTAÇÃO RELÂMPAGO 

Câmara recebeu 84 pedidos de Congresso tira verba do seguro- a si PROL 

impeachment de Bolsonaro desemprego para militares Não posso ignorar a força que 

« 4 ações policiais quemarcaramo ano comprarem helicópteros tinha o fato de eu ser a Barbie" 

CAÍDA EM PRÉDIO 

Sem saber, filha grava morte da mãe após 
procedimento estético: 'Não imaginava" 

RETROSPECTIVA 2021 VOTAÇÃO RELÂMPAGO 

Câmara recebeu 84 pedidos de Congresso tira verba do seguro- ER is peioLi 

impeachment de Bolsonaro desemprego para militares Não posso ignorar a força que 

« 4 ações policiais quemarcaramo ano comprarem helicópteros tinha o fato de eu ser a Barbie” 

VEJAVÍDEO FANTÁSTICO 

Negacionista é Amigo secreto terá 
Z + expulso de voo por — atriz demitida e 
N usar calcinha no novo apresentador 
Y lugar de máscara de concorrente 

« SEM ESPOSA EFILHOS 
VACINA CONTRA COVID-19 VANTAGENS INDEVIDAS Rodriguinho revela depressão após 

50 municípios não aplicaram 1º Filho de Bolsonaro alega doença término de casamento: “Estava sozinho” 
dose em metade da população e não depõe à PF sobre relação  . Reviravolta após o luto:como foi o ano de Deolane 
« Pfizer avalia 3º dose para crianças com empresários + Ex-BB8 e bailarina do Faustão estão juritos emhotel 

. 
b - 

BASTIDORES DO TÉRMINO RITA CADILLAC DESIGN JOVIAL, TAMANHO MAIOR VEJA COMO APOSTAR 

Ex diz que Lulu Santos otraíacom Atriz relembra prostituição, ponôe Fiat Strada: conheça 5 ideias que Mega-Sena sorteia R$ 3 milhões no 
Clebson: "Só fazer as contas" aborto: "Se pudesse, não faria” marcaram a trajetória da picape último sorteio regular do ano 
- Cantor leva fora de Simaria:'Um menino”. Globo anuncia humoristas no "BBB 22º Conteúdo demarca 
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SÃO PAULO 

E Prefeitura vai prorrogar contratos 

alia de professores temporários 

ii á 
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SÃO PAULO FIM DE SEMANA 

Sábado seráde  PS4e PS5terão a) FRAUDE E CONTRABANDO E 
E a dé Dá sol entre nuvens multiplayer 

à overno suspen i RE NA, ia de azeite após egaroa online de graça 

MAKSOUD PLAZA identificar adulteração 

Justiça determina 
que imóvel seja rap 
lacrado e suspende Suspensão de voos pode prejudicar 
entrega aos donos 40 mil pessoas no fim de ano 

PRÉ-CANDIDATOS À PRESIDÊNCIA APÓS DENÚNCIA 

COM APOIO DO PL Lula, Bolsonaro, Moro e Ciro: quais | Pastor suspeito de 
Câmara derruba veto de Bolsonaro e são os pontos fortes de cada um abusos pediu oração aos 

retoma fundo eleitoral de R$ 5,7 bilhões: POTensaia aproximação com PT pais de vítima 

Veja mais 

gente 

ES Ti, 
FAMÍLIA PONCIO 

TJ do Ceará nega 
RAMO PADLLA OLINDA tramitação do processo 

PROTAGONIZA FILME Diogo Nogueira evita falar em de adoção de Josué 
- E casamento: "Muito para acontecer” 

Impressiona foMojirto) á 
SERÁ QUE SOBREVIVERAM? 

somos frágeis, diz VAI SE APOSENTAR OU NÃO? Amor à prova: 10 casais 
John ny IEREEIO) SBT desmente declaração de famosos que passaram 

sobre HIV Carlos Alberto sobre Silvio Santos  porcrise na relação 

» Artistas LGBTQ+ bombaram em 2021; veja 

SB] PEVOLTANO BATENTE ATRIZ VETERANA VEJA VÍDEO ER 

Elizabeth Savallaé Fásxingam Dynho | ARMANA CABEÇA ETRAUMA Guta Fair ba com 

demitida da Globo em show de MC Bandidos invadem mansão de época após anos parada 
após 47 anos Mirella; cantora ri Ratinho e fazem grupo refém 

Veja mais 
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ESPORTE 

FIM DO SONHO 

Em fase delicada 
no Benfica, 
Jorge Jesus 

ANTECIPOU O FLU 

e [ole fot: ge cito fi [O NO poi praga celebra 
ao Flamengo acerto de atacante: CAFÉ DO SETORISTA 

"Queria há muito tempo" | Luiz Adriano é oferecido e inicia 
conversas com o São Paulo 

COPA DO BRASIL 

Torcedor do Athletico que jogou 
cerveja em Hang é demitido 

CASO CLAYSON REFORÇO NAC NEGOCIAÇÃO APÓS DERROTA POLÊMICA 

Polícia afirma que jogador não Vitória oficializa Vasco tem Robson Conceição volta ao ringue 
agrediu mulher; leia parecer contratação de interesse em em janeiro contra rival invicto 

ídolo do atacante Raniel,  . Assunção nega pressão por demissão 
Corinthians do Santos « Durinho desafia Chimaey a lutar no Brasil 

Veja mais 

CanalsPet 

QUADRO PODE LEVAR À MORTE P 

Cachorros de 
grande porte 

ATER ERS sa CURIOSIDADES E 
o a E 14 coisas que você não 

(oi fer (o) gástrica sabia sobre os patos AESA NALÃO: 
Ilusão de ótica cria buraco no peito 
do pet e confunde internautas 

R$ 49,90 POR MÊS SEGUNDO ESTUDO SAIBA MAIS 

iG lança plano de saúde especial Donos de cães sofreram menos Gatos podem passear com coleira, 
para cães e gatos com depressão na pandemia mas exigem cuidados específicos 

Veja mais 

FABRICANTES 

Jeep acaba com 
todas as versões 

Sam o ER 
LT go fofo [STE] Ro fo) RR na ; 

Hondalançalinha Executivos da Caoa 
UVA ega de 2022 dos modelos Chery falam de 

CB 650R e CBR SUVs, elétricos e 
650R; confira rival da Toro 

Veja mais 

—— 

'A Fazenda 13': Lary Bottino Torcedor do Athletico que Vai sair? Flamengo responde 
2 fala de tamanho do pênis 3 jogou cerveja em Luciano 4 oferta de clube europeu por 

de Bil Araújo Hang é demitido titular 

Governo estuda nova Elizabeth Savalla é Fundador do PSDB morre 
Abel Braga se 5 reforma trabalhista que 6 demitida da Globo após 47 7 após sofrer golpes de facão 

1 anteci paec elebra deverá mexer no FGTS anos de emissora na cabeça 

acerto de atacante 
com o Fluminense Com medo no Benfica, Filha de ex-Flamengo, "Não me arrependo, mas 

8 Jorge Jesus recusa O Portaluppi é atacada: 10 nãorepetiria', diz Rita 
encontro com Flamengo "Enfiou garrafa nab...” Cadillac sobre pornôs 

ta” 
LANCHE DA TARDE 

Bolo de maçã com canela 

| | 

RETROSPECTIVA é opção fácil DECORAÇÃO 

Gummy Bear e mais: nail arts + Faça abobrinha recheada Tem cozinha pequena? Esse guia 
fizeram sucesso em 2021 vaite ajudar a otimizar o espaço 

HORÓSCOPO DO DIA - Aprenda a usar amarelo na decoração 

Veja previsões para seu 

signo neste sábado 

VEJA SELEÇÃO DO IG 

Panetones e CONHEÇA ISTÓRIA E BELEZAS 
[el p[o fofo (o p[=E EFE To oo) EH] Porto Seguro é um dos destinos aquincen 
pres entes de Natal mais cobiçados pelos famosos Veja como arrasar no 

- Slugares incríveis para celebrar o Réveilon mata] e Ano Novo 

Veja mais 

CELEBRIDADES 

DUBO NA CASA DO RATINHO. 
ORA: LADRÕES EM FUGA 

LOBO DATENA FÁTIMA BERNARDES ACIDENTE 

Maju Coutinho, Rodrigo Bocardi e “Arma na cabeça”, Ratinho vê 5 Fátima Bernardes se depara com Ônibus de Israel e Rodolfo se 
Poliana Abritta: Discretos, globais criminosos invadirem mansão e acidente, chama repórter e falha envolve em acidente no Paraná 

têm relações expostas e assumem — relata terror ao vivo para Datena provoca caos ao vivo: “Tivemos 
amor problema” 

mi 
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AFAZENDA AFFAIR AFAZENDA 13 AFAZENDA 

Rico Melquiades mostra carta que Arthur Picoli e bailarina do Dayane Mello é desprezada após Rico Melquiades acusa Dynho 
“previu' vitória em reality Faustão estão juntos em hotel do implorar amizade de Rico Alves após suposta agressão em 

Rio Melquiades reality 

Parceiros e colunistas 

InfoMoney i Tudo do Bem 
Quais fundos imobiliários mais “fraca do Nubank é S USP é uma das dez universidades 
pagaram dividendos em 2021? do Brasi tenda mais sustentáveis do mundo 

) 
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TechBreak Desejo Luxo viva Informa 
Site Pornhub divulga preferências de Sem ideias para o presente de Natal? Caminhada ajuda no emagrecimento; 
usuários brasileiros em 2021 eja lista de relógios luxuosos veja benefíci Es 

BEBIDAS 

R Confira espumantes para 
VOLTA ÀS AULAS BOAS COMPRAS ajahoinovo: 

Dicas para economizar na compra 5 itens que trarão mais charme Conteúdo de marca 

de material escolar para sua cozinha 

Conteúdo de marca Conteúdo de marca 

—meer 

IG CUPONS 

VEJA MAIS CONTEUDO 
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VEJA MAIS CONTEÚDO 

FORA- AMPO 

Hulk encomenda réplicas das taças de 
Brasileirão e Copa do Brasil para aumentar 
sala particular de troféus 


