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CCJ aprova PEC dos Precatórios que 

banca Auxílio Brasil de R$ 
Texto agora vai para o plenário do Senado e po o 

Devemos exigir vacinação em vez de impedir voo, diz pneumologista 

Renda média do Com temor por variante Evangélicos 

trabalho no Brasil atinge do coronavírus, 10 progressistas pedem 

menor nível em quase capitais e o DF que senadores rejeitem 

10 anos, diz IBGE cancelam festas de Mendonça no STF 

Réveillon | Guedes diz que emendas de 
relator são usadas para gerar 
apoio a governo e reformas 
Josias: Para que balcão de 
emendas sobreviva no 
Congresso, Supremo terá de 
matar a Constituição 

Chico Alves: Ao definir 
defeitos de Lula e 
Bolsonaro, Moro faz 

autorretrato em livro 

[ Moro ataca Bolsonaro e Lula 
| Ciro: Livro expõe 'hipocrisia' 

| Risco de ataque a Bolsonaro 
atrasou transferência de 
líderes do PCC, diz Moro 

| Lúcia Helena: Alguns 
nos 'is' sobre mutaçi 
vacinas, viagens e fest: 

ingos 

| Nina: Nova onda e hospitais 
lotados na Alemanha; como 
país chegou a esse ponto? 

Conversas entre 
Alckmin e Lula causam 
desconforto, diz 

presidente do PSDB 

| Luta diz que espera Alckmin 
definir partido e cita 
extraordinária relação 

| Josias: Petista pode matar 2 
tucanos com uma pedrada só 

| Luta diz que mudaria política 
de preços da Petrobras 

Abel Ferreira rejeita 

proposta do Al-Nassr, 

mas Palmeiras continua 
preocupado 

Govemo de SP aluga 

prédio de aliado para 

unidade do Bom Prato 

| Alckmin diz que Doria ficará 
isolado nas eleições 

Qual clube deveria 
apostar em Renato após 

queda no Fla? 

Colunistas opinam 

Ameaça da Apple expôs 

lentidão do Facebook 
em barrar recrutamento 
para tráfico humano 

Estádio do Pacaembu A luta de Bruno Moraes: 

| oyama: o sem ganha caso 
Mendonç: a derrotado 

Bolsonaro se filia ao PL 
em evento com clima 
religioso e conservador 

er Bragon: Filiação de 
o PL deixa claro 

Eb) 

Mauro Cezar: Gallardo é 
a melhor opção ao Fla 

LF a bolada para tentar 
iro de ponta 

Assassinou amante e 
morreu vestindo saia: 
caso Farah Jorge Farah 

vira livro 

QUINA NPR? 
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OUTRAS LOTERIAS 
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TAB 
O movimento é sexy: homens abraçam o 

pole dance em São Paulo 

GQ canalvol siga no (EB Youtube 

Emendas de relator devem existir, mas 

com valor menor, diz senador 

Simony explica por que 

não assinou com a TV 
Globo: 'Acharam um 
absurdo" 

a] 
Passaporte para o perigo: 

jornalista se aventura por 

destinos polêmicos 

uol ESPORTE 

Uma foto para a história: 

Hulk se preparou para 

ser ídolo do Atlético-MG 

tilt 
Dono de perfil hackeado 

deve receber R$ 3.000 
do Instagram; entenda 

Como Marília Mendonça 

surpreendeu a mãe com 
a ajuda de Maurício 

Manieri 

fo va atacante se livrou de 
câncer no testículo e 
brinca com 'monobola" 

terá hotel de luxo no 
lugar do tobogã e mira 
público endinheirado 

COLUNISTAS vER TODOS ) 

MILLY LACOMBE 

Hulk, Reinaldo e uma história de amor que ainda 
não acabou 

Stycer: Em Conversa 
com Bial, Globo insiste 

em entrevista motivada 
por ação comercial 

JOSÉ PAULO KUPFER 
Gustavo Tubarão fala 
das diferenças de 

sotaque entre Minas 

Gerais e Goiás 

Por que comprar um 
carro com baixa 
quilometragem pode 

não ser um bom negócio 

Com peso de quase 25%, Vale e Petrobras 
comandam oscilações da Bolsa 

ANACANOSA 

Mais frequência sexual eleva a sensação de 
felicidade? E 

JULIANA DE ALBUQUERQUE 

Simone de Beauvoir discutiu aproximação entre 
filosofia e literatura 

POR Quê? 

O que as apostas esportivas podem nos ensinar 
sobre investimentos? E 

vos DA 

Verstappen pode UOL estreia hoje doc Mulheres encontram na 

conquistar seu 1º título que reconstrói em 6 produção de 
Ê em Eds : e PABLDACOSTA 

na F-1 neste domingo episódios a trajetória da biocosméticos uma Suas 
Ê 4 e Por que devemos nos preocupar com a violência 

| Seixas: 4 naArábia Saudita Seleção na Copa de 1990 | altemativa ao garimpo baseada em gênero e como combatêla 
e os direitos humanos 

<. > 

13º salário: em quanto 

tempo o dinheiro 

investido dobra? PODCASTS vER TODOS ) 

ro IPCA+ paga juros 2 

TRAGO EOAS NOTÍCIAS 171 

Krznaric e a filosofia da vida 
com propósito Avaliamos e indicamos 

as 24 melhores 
barrinhas: quais são e 

como escolher 

"Um Lugar ao Sol'e 

Libertadores no SBT: 
confira o melhor e o pior 

daTV na semana 
Fome: como ajudar « 

1 
Ronaldo Giovanelli 
perde recurso, e juiz 
manda entregar apê 

Quem é a influencer ex- 
affair de Arrascaeta que 
cometou festa de Anilta 

Bugni: Anita 'importa 
caras por quem se 
interessa e incomoda 

Laura Keller mostra 
encontro de seu ex com 
o atual namorado 

Jojo solta o verbo após 
receber críticas por 
namorar homem branco 

Namorada de Sérgio 
Mallandro diz que idade 
dele não atrapalha sexo 

O QUE FOI DESTAQUE 

PEC dos Precatórios: 
relator defende agilidade 
para auxílio de R$ 400 sair 
antes do Natal 

Relator muda PEC dos Governo federal quer dobrar nº de 
Precatórios para definir familias favorecidas por desconto da 
que Auxílio Brasil só será luz 
de R$ 400 em 2022 

Lula fala a evangélicos e 
diz que PT não pode 
tratá-los como 'gado' 

ESCONDER BLOCO A ESPORTE 

Arnaldo: A fila que 

MG tem dois nomes, 

Cuca e Hulk 

s FLAMENGO 

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

fácil e rápido 

Possível rival do 
Palmeiras no Mundial 
pode ter 9 desfalques 

Como fica a luta contra 
o Z-4 após a vitória do 
Atlético-GO sobre Bahia 

Grêmio tenta sacudir 
vestiário com dispensas 

às vésperas de 'decisão' 

Juliet e camisa perdida: Danilo 

dá melhor entrevista pós-título 
palmeirense Merecem chance? Inter 

recebe dez jogadores e 
avalia condição de 
emprestados 

Dudu revela pacto entre 

jogadores para antecipar férias 

pelo Mundial 

ESCONDER BLOCO A 

'Um Lugar ao Sol": 

'Deveríamos 

frequentar reuniões do 

AA, diz Denise Fraga 
Atriz entrará na novela das 9 para viver uma alcoólatra na luta pare ontinuar fimpa 

Criador de 'La Casa de Papel! fala da 
possibilidade de spin-off da série 

A FAZENDA 13 

Madrugada tem treta de Bil e 
Rico, Sthe com medo da roça e 

Dynho citando ex 
Gilberto Gil faz reflexão 
nas redes sociais sobre 
discurso de ódio contra 

Novo livro sobre 
Roberto Carlos detalha 
"passada de pano' da 

Funcionário de Henrique 
e Juliano sofre choque 
ao montar palco e está 

negros no Brasil intemado em UTI Globo para o cantor 

A Fazenda 13 entra na reta final 

Pi Paul com três peões sem terem ido 

McCartney percebeu o da Pporairóça 
fim dos Beatles 

Universinho na Black Sthe diz que público não gosta 

Friday: desenhos e dela, e Aline a repreende: 'Tá se 

jogos para as crianças, vitimizando?” 

por R$ 12,90/mês 
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Anvisa aprova primeiro tratamento 

para HIV com apenas um comprimido 
Dose única, indicada já no início do con ta ad pacientes 

Terremoto no Peru deixa mais de 2 mil 
afetados e 117 casas destruídas 

fa 
Em protesto, MST 

Sem verba pública, Policial em licença-maternidade 
invade prédio da mata em GO suspeito de pesquisadores ficam em f fed fe di 
superintendência do matar esposa, criança e situação vulnerável e em ss did sjsmene ico 
Incra em São Paulo fazendeiro citam 'elitização” mando emenda: 

Barco naufraga, e idoso 

sobrevive após 22h sentado no 
motor em alto-mar 

Assalto no interior de SP Homem dá calote de R$ 4,3 mil 
gera pânico em outlet da em bar em Fortaleza ao se 
Lacoste; funcionários passar por jogador de futebol 
ficaram em provador 
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VivaBem 

As dietas antienvelhecimento 
funcionam? À ciência responde 

Noah e Ayla são destaques entre 
nomes de bebê em 2021 

Veja novas regras para entrada de 

viajantes no Brasil após ômicron 

Janaína Dutra: quem foi a 
pioneira da luta 
LGBTQIA+ e 1º travesti a 

Nem alimentação, nem 

cafeína: álcool é gatilho 
para arritmia, diz estudo 

Vestido de Jenna em 'De 
Repente 30' é ícone da 

ter carteira da OAB nostalgia dos anos 2000 

E Pode usar cosmético fora 
da validade? Ele pode 

prejudicar a saúde? 

1 Entenda 

Ana Maria ensina a fazer 
brigadeiro sem leite 
condensado; confira 

Quer pintar o cabelo? Veja 
como preparar os fios Li 
antes da coloração 

Último desfile de Virgil 
Abloh para Louis Vuitton 
será hoje em Miami 

'Sex shops' prometem 

levar evangélicos ao céu 
N no Brasil 

4 

8 regras básicas para 
evitar intoxicação infantil; 

como agir se acontecer 

cu PYEUSAMLMA AX SEU SIGNO b Z 

CARROS tilk 

Prêmio UOL Carros: confira os 5G poderá ter 'pontos cegos' em 

bairros de capitais do país em 2022 

1 

Street Fighter V: Luke ganha vídeo 
de gameplay; confira indicados a melhor veículo de 2021 

BYD Tan: novo SUV 
elétrico chega ao Brasil 

mais potente que um 

— Porsche 911 

Os astronautas deixaram 
sacos de cocô na Lua; por 

que deveríamos buscá-los 

Free Fire reforma quadra 

de basquete em São 
Paulo no Dia do Booyah 

O canalvol TAB 

O que é Libras e por que sua Batalha de Humoristas: jogadora 

diz que é filha de Otaviano. Será? 

"Advogada das causas invisíveis" 

interpretação deveria ser padrão? protegeu mais de mil excluídos 

Aos 31 anos, cantora Iza 

revela planos de ter filho 
em breve: "Quero ser mãe 

nova' Eo 

Casamento comunitário 
em SP tem noiva com 
queda de pressão e 

Pimp My Carroça: 'Brasil 

precisa de catadores para 
e reduzir COZ" 

MAIS LIDAS VOCÊ VIU? 

all Josias de Souza: Largada de Moro 

surpreendeu oponentes 

Ex-juiz foi o único dos neopresidenciáveis 
que surpreendeu em quadro já esperado 
para 2022, avalia colunista 

Moradores de SP 
desmaiam de fome 
em filas de postos 

“Tive de reaprender 

a ficar em pé, diz 

Follmann após 

"Nunca sofri intolerância assim”, diz 

Weverton ao ser comparado a Bruno 

de saúde acidente de avião 

Por que comprar um carro com baixa 

km pode não ser um bom negócio 

Vitória Bellato, ex-affair de Arrascaeta, 

comenta noitada dele com Anitta 

Eles eram CLT, "Existe o Luciano 
Palmeiras passa Grêmio e vira melhor 

brasileiro em ranking da Conmebol 
agora vivem de 

bicos com comida 
e artesanato 

antes e depois do 

casamento, revela 

cantor sobre fama 
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