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I NOTICIAS
AG. SENADO- Comissão Covid-19: laboratórios preveem para 2º semestre vacinas com IFA nacional.
AG. SENADO- Plano de recuperação das áreas de eventos e turismo segue para sanção.
AG. SENADO- Covid-19: prorrogada MP que autoriza barreiras sanitárias em áreas indígenas.
AG. SENADO- Projeto de lei amplia lista de doenças rastreadas pelo teste do pezinho.
AG. CÂMARA- Projeto isenta profissionais de serviços essenciais do pagamento de IR durante calamidade pública.
AG. CÂMARA- Comissão cancela debate sobre atuação do Ministério Público Federal na defesa dos biomas
brasileiros.
AG. CÂMARA- Proposta anula decreto que criou comitê de avaliação de custos da educação.
AG. CÂMARA- Comissão obriga rádios e TVs a divulgarem Ligue 180 junto com casos de violência contra a
mulher.
AG. CÂMARA- Comissão aprova proposta que amplia direitos previstos na Lei da Liberdade Econômica.
AGÊNCIA BRASIL- Anvisa autoriza novo ensaio clínico de vacina contra a covid-19.
AGÊNCIA BRASIL- Covid-19 : “situação está longe do fim”, diz presidente da Anvisa.
AGÊNCIA BRASIL- Japão nega cogitar priorização de vacinas a atletas olímpicos.
AGÊNCIA BRASIL- PF faz operação contra fraudes no auxílio emergencial na Bahia.
AGÊNCIA BRASIL- Anvisa autoriza novo ensaio clínico de vacina contra a covid-19.
AGÊNCIA BRASIL- Cirurgias veterinárias podem ser suspensas para reduzir uso de insumos.
STF- Dia Nacional do Braille: STF reúne ações inclusivas e projetos de acessibilidade para pessoas com
deficiência.
STF- Confira a pauta de julgamentos do STF para esta quinta-feira (8).
STF- Toffoli suspende dispositivo que prorroga patentes de medicamentos.
STJ- Webinário Diálogos de Cortes sobre Direitos da Natureza está com inscrições abertas.
STJ- Página de Repetitivos e IACs por Assunto inclui julgamentos sobre matrícula de menor e direitos autorais.
STJ- STJ promove seminário sobre a Agenda 2030 no Poder Judiciário.

CONJUR- No TSE, Alexandre propõe que condenação por rachadinha gere inelegibilidade.
CONJUR- STF veta lei que admite cobrança por instalação de postes à beira de rodovias.
CONJUR- Tribunal dos EUA muda precedente para reconhecer existência de adultério gay.
CONJUR- TRF-1 derruba autorizações para importação privada de vacinas.
CONJUR- Site de comércio eletrônico não deve pagar por fraude cometida fora da plataforma.
CONJUR- As redes sociais como patrimônio partilhável e transmissível.
CONJUR- Alesp aprova projeto que permite compra de vacinas pelo governo de SP e setor privado.

