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PRODUTOS NOTÍCIAS CARROS ECONOMIA 

Terreno da Havan tinha 

20 peças de cerâmica 

indígena e louças do 

FOLHA ESPORTE SPLASH TVEFAMOSOS UNIVERSA  VIVABEM TILT  ECOA MOV NOSSA TAS START 

Obra esteve no centro de polêmica a 

século 19 
admitir 

| Veja fotos dos achados históricos que suspenderam obra da Havan no RS 

a 
Datafolha: Alckmin, 

Haddad e França 
lideram disputa para o 

Governo de São Paulo 

| Análise: Sem Alckmin, 
esquerda é quem mais se 
beneficia em SP 

Ex-cunhada de Jair 
Bolsonaro invoca o 
direito ao silêncio em 
depoimento ao MP 

"Não sou miliciano, sou 

poeta', afirma pai de 

Jairinho, acusado de 

matar Henry 

oh 
Chico Alves: A covardia 
do presidente contra 

servidores que 

defendem a saúde 

| Sakamoto: Bolsonaro está 
irritado porque achou que 
Anvisa seria dele 

| Pfizer diz que não vai 
negociar com governo de SP 
e prioriza Ministério da Saúde 

Chile elege presidente 
mergulhado em 
incertezas com Kast e 
Boric em briga acirrada 

AFazenda 13: Rico 
Melquiades diz o que irá 

fazer com o prêmio de 

R$ 2,5 milhão 

Opinião: "Verdades 
Secretas 2' é típico caso 

da continuação que não 
deveria existir 

Veja carros usados com 

problemas crônicos que 

te darão dor de cabeça 

Chega ao fimo 
casamento de Walter 

Quem é Sérgio Santos, 
marido da cantora Iza 

Itapemirim: clientes sem 
voo tentam impedir 
embarques de outras 

companhias 

Salários atrasados, voos 
cancelados, calote: veja o 
que fez Itapemirim suspender 
operações 
Empresa aérea ltapemirim 
suspende temporariamente 
operações no Brasil 
Itapemirim já enfrentava 
problemas antes de 
suspender operações aéreas 

Denúncia oferecida pelo 

MP detalha crimes 
atribuídos a suposta 

quadrilha de PMs de SP 

fg 
Viúva de Adriano da 
Nóbrega é vetada em 

Programa de Proteção à 
Testemunha 

Flamengo inicia tour 

europeu em busca por 

treinador e tem fiasco de 
Dome na memória 

Julián Fuks: Um escritor 
pode mentir? 
Interrogações a partir do 
caso de Sebald 

Rafael Portugal recusa 

proposta da Globo e 

Dani Calabresa assume 
CAT do BBB 

TJ de SP manda lacrar 
Maksoud Plaza, recolher 

móveis e suspender 

entrega aos donos 

Confira 10 concursos 
abertos com salários 
acima de R$ 10 mil 

Aline diz que pertences 
foram retirados da casa 

Após perder quatro 
senadores, 2022 vira 
"combate de vida ou 
morte" para a Rede 

k a 
der e vitória 

Prefeitura de São Paulo 
flexibiliza uso de 
máscaras na São 
Silvestre 

Palmeiras investe em 
setor que teve maior 

contribuição da base 
desde 2020 

Governo suspende 

venda de 24 marcas de 
azeite impróprias para 

consumo; veja lista 

QUINA Ne 5733 

69) 63) 6) 6) 6) 
OUTRAS LOTERIAS 

SIGAO UOL 

fo va 

Incêndio mais mortal do 
Brasil faz 60 anos; 

historiador lembra como 
'escapou' 

Cães contra a covid: 
saiba como é o treino 
dos bichinhos para 

detectar o vírus 

Bolsa em 2022 deve 
ficar bem instável; 

conheça setores que 

dão mais proteção 

Fome: veja como ajudar 

brasileiros a comer 
durante a pandemia 

Pabllo mostra curativo 
em rosto inchado após 

TAB 
Bahia depois do ciclone: estrada vira rio 

entre Trancoso e Praia do Espelho 

GQ canalvol 
Boate Kiss: 'Não houve sensacionalismo 
em julgamento”, afirma juiz do caso 

Fa 

siga no (EB Youtube 

nosa 
Salpicão de Natal: uma 
versão fácil e colorida 
deste clássico da ceia 

uol carros 

Boa intenção não basta: 
quando excesso de 

carinho detona o carro 

STORT 
Ina's Tale: como um 
poeta brasileiro lançou 

seu primeiro jogo aos 70 
anos 

Má alimentação pode 
piorar hemorroidas; veja 

o que evitar e o que alivia 

tilt 
Sem desperdício: apps 

salvam comida que 

viraria lixo e ajudam o 

seu bolso 

COLUNISTAS vERTODOS ) 

MARI RODRIGUES 

Aalegria de ver pessoas amigas evoluindo 

LATINOAMÉRICAZI 

K-pop: do fanatismo musical ao ativismo político 

CHICOALVES 

A covardia do presidente contra servidores que 
defendem a saúde do povo 

COZINHA BRUTA 

Vegetarianos pelo motivo errado 

ANDRE NOEL 

Que ano foi esse? Precisa de uma nuvem de 
palavras para definir 2021 o 

£ 

PODCASTS 

MARCELO LEITE 

Almirante da Anvisa reage ao fascismo no 
Planalto 

vERTODOS ) 

TRAGO BOAS NOTÍCIAS &185 

4 Vitão: visibilidade na luta pela 
causa ambiental 

ro 
Femanda Keulla diz 

que já gastou todo o 
Asrependida? Liziane 

diz que não defende 
Salles e Maria Klabin hã anos de Léo Lins rinoplastia mais Bolsonaro prêmio do BBB 13 

u a Comdadosinstáveishá 8 Bases vendidas por criminosos têm Carolina Brígido: Ação Câmara aprova projeto que garante R$ 
Ê* 47 | dias, média móvel de dados de Bolsonaro e ministros do DE sobre Iphan mostrará 300 milhões ao vale-gás; texto vai ao 

STF AA efeito da dobradinha E 3 mortes pela covid no Brasil 
NM fcaem131 

Senado 
Mendonça e Aras 

ESPORTE 

Surtos de covid-19 

levantam questão: é 

hora de a Premier 

League parar? 
| Premier League suspende o sexto jogo na rodada por casos da doença 

São Paulo não soma 

ESCONDER BLOCO A 

s FLAMENGO 

Para continuar vendo as notícias e 
Copa do Brasil: polícia Cavani e jogador do City 
indicia torcedora sob nem metade do valor são prioridades de Xavi 
suspeita de racismo almejado com vendas de para o Barça, diz jomal 

| Torcedor é demitido após jogadores para 2021 
jogar cerveja em Hang 

CAMPEÃO 202, 

Conmebol! define potes 
da Libertadores; veja 
quem os brasileiros 

Simone e Simaria 

fazem show com 

homenagem a Marília 
Mendonça em SP 

Anitta desabafa sobre Festival de eletrônica Luciana Bugni: 2021 é o 

jogos do seu time do coração, é 

fácil e rápido 

Rocha: Palmeiras de Leila 
alinha discurso à filosofia de 
Abel Ferreira 

Leila Pereira faz promessas no 
Palmeiras que nunca foram 
viáveis no Brasil 

ESCONDER BLOCO À 

De figurante a astro: há 50 anos, Roberto 

Carlos encerrou carreira de ator 

Morta no México, atriz Tania 

Mendoza já foi sequestrada e 
se declarava para traficante 

reúne DJs de techno e 
house em SP 

| "Sou um espírito livre", diz DJ 
Alok após parcerias com 
Juliette e Ludmilla 

DOLAR COMERCIAL + 
*0,10% R$ 9,405 

carreira intemacional: 
'Não decido mais nada" 

| Autor de Os Mutantes sonha 
em transformar cantora em 
estrela de Hollywood 

ano em que prazer 
feminino virou assunto 
de novela 

"Um Lugar ao Sol": 
Bárbara compra talento 
de Janine com cartão de 
crédito e apê de luxo 

Clube UOL: Resgate 
AGORA seu brinde 
especial de Natal 

PRODUTO DO UOL 

NOTÍCIAS 

EURO 
0,55% R$6,506 

PESO ARGENTINO 
+0,02% R$0,056 

Preço da gasolina nos postos cai pela 

segunda semana consecutiva 

Ex-CEO vai devolver ao 
McDonald's R$ 598 mi 

Governo fará estudos 
para construção de túnel 

Detentos transmitem ao 
vivo de cela para 

'Fui demitido em 5 minutos, diz 

repórter Ari Peixoto sobre saída 
da Globo em outubro 

Sertanejo Maurílio tem boa 
resposta das funções renais, 
mas estado ainda é grave 

ESCONDER BLOCO A 

BITCOIN 
+1,85% R$267.756.80 

Coca Pola, a bebida colombiana à qual a 
Coca-Cola declarou guerra 

após processo por sexo imerso entre Santos e protestar por melhoria Pastor sexólogo é preso 

com colegas Guarujá (SP) em presídio no PR suspeito de estupro de fiéis 
durante hipnose, no Rio 

aÃ 

Irritada com regra, advogada 
joga leite quente em funcionária 
de hotel no litoral de SP 

Ilha se forma após 

queda nonval ei Qual o impacto do boicote de 
ira pao o no supermercados europeus à 
didi ara carne brasileira? 

PRODUTOS DO UOL 

PUCRS ONLINE EPE PUCRS ONLINE 

os Daseubrat venenos Desert 

Uol MEU NEGÓCIO FAMÍLIA PROTEGIDA vol PAGERIDAY PASSE DIRETO! 

VivaBem nos 

'Sei que o ex da minha amiga está 
namorando. Devo contar para ela?” 

Ibeji, Iemanjá e Oxumaré 
influenciarão 2022, o ano 

do renascimento pós-caos 

Fim de ano é época boa 
para limpeza energética 
da casa; aprenda a fazer 

É errado se afastar de 
amigos ao se envolver 

com alguém? 

Saúde mental: por que cada vez 

mais filhos cortam laços com pais 

Fim de ano seguro: quais 
cuidados devem ser 
mantidos contra a covid? 

Fazer exercícios ajuda na 
longevidade de pessoas 

com Parkinson, diz estudo 

Caso Shantal: em que 

casos a episiotomia é 

indicada? Entenda 

Aprenda truque para a carne não 
“grudar na grelha do churrasco 

Dicas e ideias para 
decorar cozinhas 
pequenas: das cores até 
os objetos 

Famoso hotel de gelo tem 
suíte desenhada pelo 
príncipe da Suécia 

Sandy aposta em look de 
R$ 7 mil para o retorno à 
música; peça está à 

venda 

sa NYNUUSAMEMNA MK 

ERpRS tilt STORT 

Menino de 5 anos 'rouba' carro dos 
pais para ir à loja de brinquedos 

Seu notebook esquenta demais? 

lhos 

e 
Veja 3 conselhos de quem manja 

pectiva 2021: veja os 15 
s mais difíceis do ano 

Porsche lança restauração 

de fábrica para primeira 

geração do Cayenne 

É novo no TikTok e quer 
bombar? Então veja dicas 
de quem já faz sucesso ali 

Baiano já foi leiteiro? 

Streamers revelam seus 
'bicos' antes da fama 

Amigos tiram 1,5 tonelada de lixo 
das ruas de São José dos Campos 

O canaluol 

Conexão VivaBem: Por que 

dormimos pior no calor? 

TAB 

Influencers fazem parceria para 
morar em prédio instagramável 

"Quando tive corpo 

perfeito, não viam minha 

essência”, desabafa 

Alexandra Gurgel Eo 

Livro usa 'dislexiquês' para 

mostrar como é conviver 
com a dislexia 

Culto para Mendonça 

aglomera políticos no altar 

e freia críticas de fiéis 

MAIS LIDAS 

Governo suspende venda de 24 

marcas de azeite impróprias 

Segundo o Ministério da Agricultura, as 

imegularidades incluem produtos sem 

registro e contrabandeados 

2 Portugal recusa proposta da Globo e 

Calabresa assume CAT do BBB 

Empresa aérea Itapemirim suspende 

operação; passageiros ficam sem voos 

Após perder 4 senadores, 2022 vira 

'combate de vida ou morte' para Rede 

Veja carros usados com problemas 

VOCÊ VIU? 

Piada com morte 
de fundador da 
Mancha causou 
briga e tiros O 

MP cita colega e 

ex de Bolsonaro na 
operação da 
rachadinha 

' 
Pensadoras negras 

exaltam relevância 
Drag queen 

pioneira, Marcia 

crônicos que te darão dor de cabeça Pantera fala de de bell hooks 
drogas e Deus O 

PUBLICIDADE 

Guol ads Anunde squi 
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Sobre o UOL Para Você Para seu negócio Aplicativos 
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