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Bruna Marquezine se enfurece com fã-clube que apagou Rafa Kalimann: “que feio” Celebridades 02/01/2021 às 20:58
https://spotmedia.net/marquezine-se-enfurece-com-fa-clube-que-apagou-rafa-kalimann-
que-feio/

Luto: Pai mata acidentalmente o filho de 2 anos, ao tentar manobrar o caminhão Noticias 02/01/2021 às 21:04 https://spotmedia.net/crianca-morre-enquanto-pai-manobra-caminhao/

Garota que sofria bulliyng por suas sobrancelhas está linda. Cuidado para não se apaixonar Noticias 02/01/2021 às 21:10
https://spotmedia.net/garota-que-sofria-bulliyng-por-suas-sobrancelhas-esta-linda-cuidado-
para-nao-se-apaixonar/

Carro invade praia e quase causa acidente fatal no 1° dia do ano Noticias 02/01/2021 às 21:11 https://spotmedia.net/invasao-de-praia-e-quase-atropelamento/
Cadelinha consegue salvar Pitbull cega de afogamento Noticias 05/01/2021 às 14:36 https://spotmedia.net/cadelinha-consegue-salvar-pitbull-cega/
Morte de menino de 12 anos é comemorada por deputado Noticias 05/01/2021 às 14:37 https://spotmedia.net/morte-de-menino-de-12-anos-e-comemorada-por-deputado/
Cantora gospel, Amanda Wanessa, sofre acidente na PE-60 Celebridades 05/01/2021 às 14:38 https://spotmedia.net/cantora-gospel-sofre-acidente-de-carro/
Bruna Lombardi posta foto de biquíni aos 68 anos Celebridades 05/01/2021 às 14:39 https://spotmedia.net/bruna-lombardi-posta-foto-aos-68-anos/
Arcebispo é acusado de abuso sexual: “ele me tocou” Noticias 05/01/2021 às 14:39 https://spotmedia.net/arcebispo-e-acusado-de-abuso-sexual-ele-me-tocou/
Baba Vanga: Vidente que alertou sobre Covid-19 Noticias 05/01/2021 às 14:44 https://spotmedia.net/vidente-que-alertou-sobre-o-covid-19/
Tragédia com ônibus deixa uma criança com traumatismo craniano Noticias 05/01/2021 às 14:45 https://spotmedia.net/tragedia-com-onibus-deixa-uma-crianca-com-traumatismo-craniano/
Mães são presas após amarrarem os filhos em cadeiras de praia e choca a internet Noticias 05/01/2021 às 14:47 https://spotmedia.net/maes-sao-presas-apos-amarrarem-os-filhos/
6 dicas do que não fazer ao beijar seu parceiro (a) Dicas 06/01/2021 às 19:40 https://spotmedia.net/dicas-do-que-nao-fazer-ao-beijar/
Como ficou a mulher girafa que, após 5 anos, retirou os anéis do pescoço? Mundo/Noticias 06/01/2021 às 21:23 https://spotmedia.net/mulher-girafa-retirou-aneis/
Você lembra da indiazinha Tainá? ela está irreconhecível, confira! Celebridades 06/01/2021 às 21:23 https://spotmedia.net/ela-esta-linda-e-irreconhecivel/
Desabafo da ex-esposa do cantor Tierry: “Me defendi, sim, cansada de tanta coisa” Celebridades 06/01/2021 às 21:24 https://spotmedia.net/desabafo-da-ex-esposa-do-cantor-tierry/
Incríveis casos de crianças que foram pais antes dos 14 anos Mundo/Noticias 06/01/2021 às 21:27 https://spotmedia.net/incriveis-casos-de-criancas-que-foram-pais/
Você sabe o que aconteceu com a menina mais peluda do mundo? Veja agora Mundo/Noticias 06/01/2021 às 21:28 https://spotmedia.net/a-menina-mais-peluda-do-mundo-noiva/
Sequestro: adolescente é agredida e mantida refém Noticias 06/01/2021 às 21:28 https://spotmedia.net/adolescente-e-agredida-e-mantida-refem/
Métodos eficazes para combater cravos e espinhas: 2 dicas caseiras e rápidas Dicas 06/01/2021 às 21:29 https://spotmedia.net/metodos-caseiro-e-eficaz-para-combater-cravos-e-espinhas/
Revelação macabra: caso Fabíola Tomer Noticias 06/01/2021 às 21:29 https://spotmedia.net/revelacao-macabra-caso-fabiola-tomer/
Vítima assassinada na rua por ex-marido Noticias 06/01/2021 às 21:30 https://spotmedia.net/vitima-assassinada-por-ex-marido/
Segundo acidente de ônibus envolvendo vítimas fatais Noticias 06/01/2021 às 21:30 https://spotmedia.net/segundo-acidente-de-onibus/
Acusado de pedofilia, PC Siqueira sobrevive de vaquinha Celebridades 06/01/2021 às 21:31 https://spotmedia.net/acusado-de-pedofilia/
Duda Reis e Nego do Borel: Fim da relação? Celebridades 06/01/2021 às 21:32 https://spotmedia.net/duda-reis-e-nego-do-borel-fim-da-relacao/
Dicas de alimentos e chás para limpar o seu organismo Dicas 07/01/2021 às 16:47 https://spotmedia.net/dicas-de-alimentos-e-chas-para-limpar-o-seu-organismo/
Jovem testemunha de Jeová perde a vida em parto por motivo religioso, veja o caso. Mundo/Noticias 07/01/2021 às 17:33 https://spotmedia.net/jovem-testemunha-de-jeova-perde-a-vida-em-parto-por-motivo-religioso-veja-o-caso/
Mãe enfarta ao saber que filha menor de idade sofria abuso de idoso Noticias 07/01/2021 às 18:04 https://spotmedia.net/mae-enfarta-ao-saber-que-filha-menor-de-idade-sofria-abuso-de-idoso/
Mulher é surpreendida com uma bomba em presente dado por ex-namorado Noticias 07/01/2021 às 18:28 https://spotmedia.net/mulher-e-surpreendida-com-uma-bomba-em-presente-dado-por-ex-namorado/
Jovem é internada após tentativa de homicídio de ex-namorado Noticias 07/01/2021 às 18:56 https://spotmedia.net/jovem-e-internada-apos-tentativa-de-homicidio-de-ex-namorado/
Após espancar a mãe idosa, mulher é agredida com pauladas Noticias 08/01/2021 às 12:53 https://spotmedia.net/apos-espancar-a-mae-idosa-mulher-e-agredida-com-pauladas/
Você lembra dela? Mulher melancia está irreconhecível e já é mãe! Celebridades 08/01/2021 às 13:26 https://spotmedia.net/voce-lembra-dela-mulher-melancia-esta-irreconhecivel-e-ja-e-mae/
Desespero: Mãe é expulsa de sua casa por filha agressiva Noticias 08/01/2021 às 13:58 https://spotmedia.net/desespero-mae-e-expulsa-de-sua-casa-por-filha-agressiva/
Absurdo! Bebê de 10 meses morre com sinais de abuso em hospital e choca a internet Noticias 08/01/2021 às 14:23 https://spotmedia.net/absurdo-bebe-de-10-meses-morre-com-sinais-de-abuso-em-hospital-e-choca-a-internet/
Após 30 anos, Raul Gazolla faz revelações sobre o crime que matou Daniella Perez Celebridades 08/01/2021 às 16:12 https://spotmedia.net/apos-30-anos-raul-gazolla-faz-revelacoes-sobre-o-crime-que-matou-daniella-perez/
Transferência para UTI: artista é diagnosticado com Covid-19 Celebridades 09/01/2021 às 19:20 https://spotmedia.net/transferencia-para-uti-artista-e-diagnosticado-com-covid-19/
Menino cai em golpe da venda de celular, mas reconhece golpista.Veja como aconteceu! Noticias 09/01/2021 às 19:45 https://spotmedia.net/menino-cai-em-golpe-da-venda-de-celular-mas-reconhece-golpista-veja-como-aconteceu/
Policiais desmontam matadouro de motoristas de aplicativo. Veja o caso! Noticias 09/01/2021 às 20:07 https://spotmedia.net/policiais-desmontam-matadouro-de-motoristas-de-aplicativo-veja-o-caso/
“Meus filhos estão com piolho. Não dá para mim, não consigo conviver com isso”, diz Luana Piovani Celebridades 09/01/2021 às 20:19 https://spotmedia.net/meus-filhos-estao-com-piolho-nao-da-para-mim-nao-consigo-conviver-com-isso-diz-luana-piovani/
Ladrão tenta roubar a bolsa de uma mulher e leva a pior. Veja! Noticias 09/01/2021 às 20:36 https://spotmedia.net/ladrao-tenta-roubar-a-bolsa-de-uma-mulher-e-leva-a-pior-veja/
Médicos afirmam: “há uma ordem nos sintomas da Covid-19”, entenda o caso Noticias 11/01/2021 às 14:03 https://spotmedia.net/sintomas-covid-19-segue-uma-ordem/
Desconfiança: pai e filha vão para hotel e funcionários chamam a polícia Noticias 11/01/2021 às 14:19 https://spotmedia.net/desconfianca-pai-e-filha-vao-para-hotel-e-funcionarios-chamam-a-policia/
Descoberta científica: “guardar os dentes dos filhos podem salvá-los”, dizem os médicos. Entenda como Noticias 11/01/2021 às 15:11 https://spotmedia.net/descoberta-cientifica-guardar-os-dentes-dos-filhos-podem-salva-los-dizem-os-medicos-entenda-como/
Após trocar esposa por mulher mais jovem, homem posta vídeo se gabando Noticias 11/01/2021 às 15:41 https://spotmedia.net/apos-trocar-esposa-por-mulher-mais-jovem-homem-posta-video-se-gabando/
Após Giovanna Ewbank postar foto de Titi na praia, pose da menina gera polêmica Celebridades 11/01/2021 às 15:56 https://spotmedia.net/apos-giovanna-ewbank-postar-foto-de-titi-na-praia-pose-da-menina-gera-polemica/
Henri Castelli sofre covarde agressão e é submetido a várias cirurgias Celebridades 12/01/2021 às 17:39 https://spotmedia.net/henri-castelli-sofre-covarde-agressao-e-e-submetido-a-varias-cirurgias/
Grão do amaranto: tão incrível que você não tem ideia alguma! Entenda o porquê de usá-lo Curiosidades/Dicas12/01/2021 às 18:49 https://spotmedia.net/grao-do-amaranto-tao-incrivel-que-voce-nao-tem-ideia-alguma-entenda-o-porque-de-usa-lo/
Propriedades e benefícios da melhor planta de cura do mundo Ciência e saúde/Curiosidades/Dicas12/01/2021 às 19:39 https://spotmedia.net/propriedades-e-beneficios-da-melhor-planta-de-cura-do-mundo/
O levedo de cerveja e seus benefícios para a saúde. Saiba como usar e suas restrições Ciência e saúde/Curiosidades/Dicas12/01/2021 às 20:31 https://spotmedia.net/o-levedo-de-cerveja-e-seus-beneficios-para-a-saude-saiba-como-usar-e-suas-restricoes/
Benefícios da farinha de Berinjela para a saúde. Saiba o quanto e como usar Ciência e saúde/Curiosidades/Dicas12/01/2021 às 21:58 https://spotmedia.net/beneficios-da-farinha-de-berinjela-para-a-saude-saiba-o-quanto-e-como-usar/
Manjerona: saiba suas propriedades, benefícios, modo de consumo e restrições Ciência e saúde/Curiosidades/Dicas13/01/2021 às 14:53 https://spotmedia.net/manjerona-propriedades-beneficios-modo-de-consumo-e-restricoes/
Coenzima q10: benefícios para o coração, mente e corpo. Entenda mais! Ciência e saúde/Curiosidades/Dicas13/01/2021 às 15:42 https://spotmedia.net/coenzima-q10-beneficios-para-o-coracao-mente-e-corpo-entenda-mais/
Caso Bianca Lourenço: corpo da jovem desaparecida por 8 dias é encontrado na favela da penha Noticias 13/01/2021 às 21:36 https://spotmedia.net/bianca-lourenco-corpo-da-jovem-encontrado-na-favela-da-penha/
Ex-sogra de Nego do Borel é acusada de ser racista nas redes sociais. Veja a seguir Celebridades 13/01/2021 às 22:08 https://spotmedia.net/ex-sogra-de-negonego-do-borel-e-acusada-de-ser-racista-nas-redes-sociais-veja-a-seguir/
Papa Francisco recebeu vacinação contra a Covid-19 no Vaticano Noticias/Religião 13/01/2021 às 22:25 https://spotmedia.net/papa-francisco-vacinacao-contra-a-covid-19/
Planta medicinal impede que o coronavírus se replique! Ciência e saúde/Curiosidades/Dicas14/01/2021 às 14:34 https://spotmedia.net/planta-medicinal-impede-que-o-coronavirus-se-replique/
Homem destrói bolo em chá de revelação e corre para outra mulher. Saiba a reação da sua esposa Noticias 14/01/2021 às 14:52 https://spotmedia.net/homem-destroi-bolo-em-cha-de-revelacao-e-corre-para-outra-mulher/
18 anos da morte de Jorge Lafond e lembranças do passado do padre Marcelo Rossi Celebridades 14/01/2021 às 15:05 https://spotmedia.net/18-anos-da-morte-de-jorge-lafond-e-lembrancas/
Mulher sofre acidente ao fazer o que toda dona de casa faz Noticias 14/01/2021 às 17:14 https://spotmedia.net/mulher-sofre-acidente-ao-fazer-o-que-toda-dona-de-casa-faz/
Criança fantasma em triciclo é vista, gravada e pessoas chamam a polícia Curiosidades 14/01/2021 às 20:30 https://spotmedia.net/crianca-fantasma-em-triciclo-e-vista-gravada-e-pessoas-chamam-a-policia/
“Não tem informações”, diz ratinho após Gentili falar do seu neto. Saiba o fim do ocorrido Brasil/Celebridades14/01/2021 às 20:52 https://spotmedia.net/nao-tem-informacoes-diz-ratinho/
Falta de cilindro de oxigênio: Ministro da saúde admite que o estado de Manaus está em colapso Brasil/Noticias 15/01/2021 às 16:13 https://spotmedia.net/ministro-da-saude-admite-que-o-estado-de-manaus-esta-em-colapso/
Carro de Mauricio Mattar já capotou 13 vezes, confira! Brasil/Curiosidades/Celebridades15/01/2021 às 16:30 https://spotmedia.net/carro-de-mauricio-mattar-ja-capotou-13-vezes-confira/
Após o fim da relação, Nego do Borel expõe mensagens da ex: “você pode parar de seguir 
essas mulheres, por favor?”. Celebridades 16/01/2021 às 22:36 https://spotmedia.net/apos-o-fim-da-relacao-nego-do-borel-expoe-mensagens-da-ex-voce-pode-parar-de-seguir-essas-mulheres-por-favor/
Vovó mais linda do mundo: com saúde pra dar e vender, mulher de 65 anos de idade chama a atenção de todos. Veja!Mundo/Noticias 18/01/2021 às 16:40 https://spotmedia.net/vovo-mais-linda-do-mundo-com-saude-pra-dar-e-vender-mulher-de-65-anos-de-idade-chama-a-atencao-de-todos-veja/
Governo desmente Carlinhos Maia sobre suposto convite para, em primeiro lugar, ser vacinado contra o coronavirusBrasil/Celebridades18/01/2021 às 22:35 https://spotmedia.net/governo-desmente-carlinhos-maia-sobre-ser-vacinado-contra-o-coronavirus/
Ataque de tubarão: em vídeo, bailarina do Faustão é vista sendo atacada Celebridades/Noticias19/01/2021 às 12:35 https://spotmedia.net/ataque-de-tubarao-em-video-bailarina-do-faustao-e-vista-sendo-atacada/
Dinho papa capim deixa esposa com câncer e agora, apaixonado, namora com “novinha” Celebridades/Noticias19/01/2021 às 15:43 https://spotmedia.net/dinho-papa-capim-deixa-esposa-com-cancer-namora-com-novinha/
Atriz Camila Camargo e novo canal no youtube. Veja o que levou a atriz ter essa ideia! Celebridades 20/01/2021 às 22:20 https://spotmedia.net/atriz-camila-camargo-e-novo-canal-no-youtube-veja-o-que-levou-a-atriz-ter-essa-ideia/
As melhores e piores tendências de moda feminina de todos os tempos. Confira logo a seguir! Curiosidades 20/01/2021 às 22:44 https://spotmedia.net/as-melhores-e-piores-tendencias-de-moda-feminina-de-todos-os-tempos-confira-logo-a-seguir/
Ártico: lugar das 6 maiores descobertas de todos os tempos. Veja cada uma a seguir. Curiosidades 20/01/2021 às 23:14 https://spotmedia.net/artico-lugar-das-6-maiores-descobertas-de-todos-os-tempos/
Veja a seguir 8 ex-participantes do BBB que mudaram radicalmente desde quando saíram do reality show. Confira!Noticias 22/01/2021 às 16:19 https://spotmedia.net/veja-a-seguir-8-ex-participantes-do-bbb-que-mudaram/
Com novo namorado que também atua na globo, Ícaro Silva surpreende fãs nas redes sociais. Veja logo a seguirCelebridades 22/01/2021 às 16:32 https://spotmedia.net/com-novo-namorado-que-tambem-atua-na-globo-icaro-silva-surpreende-fas-nas-redes-sociais-veja-logo-a-seguir/
Denúncia: em Natal o chefe do setor de informática recebe a vacina contra a Covid-19; sindicato o denunciou.Noticias 22/01/2021 às 16:46 https://spotmedia.net/denuncia-em-natal-o-chefe-do-setor-de-informatica-recebe-a-vacina-contra-a-covid-19-sindicato-o-denunciou/
Boneco de neve assustador: crianças pegam a dentadura da avó e assustam a web. Veja o resultado dessa brincadeira.Curiosidades/Noticias22/01/2021 às 17:11 https://spotmedia.net/boneco-de-neve-assustador-criancas-pegam-a-dentadura-da-avo-e-assustam-a-web/
Teste de personalidade: escolha um dos bebês e descubra algo mais do que fantástico sobre você. Qual dos bebês é uma menina?Curiosidades 23/01/2021 às 16:24 https://spotmedia.net/teste-de-personalidade-escolha-um-dos-bebes-e-descubra-algo-mais-do-que-fantastico-sobre-voce-qual-dos-bebes-e-uma-menina/
13 coisas proibidas pela bíblia e você faz quase todos os dias e nem percebe Curiosidades/Religião23/01/2021 às 16:51 https://spotmedia.net/13-coisas-proibidas-pela-biblia-e-voce-faz-quase-todos-os-dias-e-nem-percebe/
“Tomei por conta que eu quero viajar, não para me sentir mais segura”, diz enfermeira debochando da vacina em vídeo sem máscara.Noticias 25/01/2021 às 14:49 https://spotmedia.net/tomei-por-conta-que-eu-quero-viajar-nao-para-me-sentir-mais-segura-diz-enfermeira-debochando-da-vacina-em-video-sem-mascara/
Only fans: ex-ator da Globo usa plataforma para vender suas intimidades “alguns chamam de nude, eu chamo de arte”.Celebridades/Noticias25/01/2021 às 15:19 https://spotmedia.net/only-fans-ex-ator-da-globo-usa-plataforma-para-vender-suas-intimidades/
Racismo: Isadora Farias diz que pele negra produz mal cheiro. Entenda mais sobre o caso a seguir. Celebridades 26/01/2021 às 13:09 https://spotmedia.net/isadora-farias-diz-que-pele-negra-produz-mal-cheiro/
CPF clonado: criança de 7 meses de vida tem seu nome sujo. Veja a seguir! Brasil/Noticias 26/01/2021 às 13:57 https://spotmedia.net/cpf-clonado-crianca-de-7-meses-de-vida-tem-seu-nome-sujo-veja-a-seguir/
Vingança: pai tira vida do filho por estar inconformado com o fim do seu casamento Noticias 27/01/2021 às 15:26 https://spotmedia.net/pai-tira-vida-do-filho-por-estar-inconformado-com-o-fim-do-seu-casamento/
Auxílio emergencial prorrogado para este ano? Projeto pede a prorrogação do auxílio até abril de 2021. Noticias 27/01/2021 às 15:42 https://spotmedia.net/auxilio-emergencial-prorrogado-para-este-ano-projeto-pede-a-prorrogacao-do-auxilio-ate-abril-de-2021/
Mulher perde a vida após o parto de trigêmeos e a situação comove toda a internet. Veja logo a seguir Brasil/Noticias 29/01/2021 às 14:43 https://spotmedia.net/mulher-perde-a-vida-apos-o-parto-de-trigemeos-e-a-situacao-comove/
“Te amo para sempre”, diz Luísa Sonza lamentando grande perda, após Whindersson anunciar que será pai Celebridades 29/01/2021 às 14:57 https://spotmedia.net/te-amo-para-sempre-diz-luisa-sonza-lamentando-grande-perda-apos-whindersson-anunciar-que-sera-pai/
Trisal: Giulia Costa fala sobre suposto namoro com a filha de Fátima Bernardes e posta foto a três Celebridades 30/01/2021 às 15:24 https://spotmedia.net/trisal-giulia-costa-fala-sobre-suposto-namoro-com-a-filha-de-fatima-bernardes-e-posta-foto-a-tres/
Discussão, homenagem, choradeira e sem romance na primeira festa do BBB21 Celebridades 30/01/2021 às 15:37 https://spotmedia.net/discussao-homenagem-choradeira-e-sem-romance-na-primeira-festa-do-bbb21/
Apreensão de fuzil, 470 mil reais em dinheiro e aparelhos eletrônicos na casa de Nego do Borel Brasil/Celebridades30/01/2021 às 15:46 https://spotmedia.net/apreensao-de-fuzil-470-mil-reais-em-dinheiro-e-aparelho-eletronicos-na-casa-de-nego-do-borel/
Café de luxo: Ana Hickmann brinca com vale refeição dos brasileiros e causa grande revolta na internet Celebridades 19/02/2021 às 11:16 https://spotmedia.net/cafe-de-luxo-ana-hickmann-brinca-com-vale-refeicao-dos-brasileiros-e-causa-grande-revolta-na-internet/
Ana Maria Braga se irrita durante seu programa em rede nacional e desconta em sua funcionária, que fica cabisbaixaCelebridades 17/02/2021 às 10:37 https://spotmedia.net/ana-maria-braga-se-irrita-durante-seu-programa-em-rede-nacional-e-desconta-em-sua-funcionaria-que-fica-cabisbaixa/
Gilberto BBB21: vida dura na periferia, mãe desempregada e pai viciado em drogas Brasil, Celebridades15/02/2021 às 11:01 https://spotmedia.net/gilberto-bbb21-vida-dura-na-periferia-mae-desempregada-e-pai-viciado-em-drogas/
Neymar presente no casamento da Bruna Marquezine? Veja o vídeo! Celebridades 13/02/2021 às 10:34 https://spotmedia.net/neymar-presente-no-casamento-da-bruna-marquezine-veja-o-video/

“Partida precoce e inesperada” diz Susana Vieira sobre seu abalo ao saber da notícia de morte. Celebridades 08/02/2021 às 13:03 https://spotmedia.net/partida-precoce-e-inesperada-diz-susana-vieira-sobre-seu-abalo-ao-saber-da-noticia-de-morte/
“Que aperto que dá no peito”, lamenta Ana Maria Braga em desabafo logo ao amanhecer. Entenda o motivo logo a seguirCelebridades 08/02/2021 às 12:54 https://spotmedia.net/que-aperto-que-da-no-peito-lamenta-ana-maria-braga-em-desabafo-logo-ao-amanhecer-entenda-o-motivo-logo-a-seguir/
“1° foto em família”, Whindersson e sua namorada mostram para a web a ultrassom do filho deles e os fãs entram em loucuraCelebridades 05/02/2021 às 10:42 https://spotmedia.net/1-foto-em-familia-whindersson-e-sua-namorada-mostram-para-a-web-a-ultrassom-do-filho-deles-e-os-fas-entram-em-loucura/
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