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I NOTICIAS
AG. SENADO- Senadores manifestam preocupação com crise das santas casas brasileiras.
AG. SENADO- Projeto estabelece registro policial de medidas protetivas em favor de mulheres.
AG. SENADO- Governo edita MP que reorganiza e extingue cargos de confiança.
AG. SENADO- Sancionada lei que autoriza contratações em hospitais universitários e na Ebserh.
AG. SENADO- Pacheco prorroga MP que define regras para privatização da Eletrobras.
AG. SENADO- O que é e como funciona uma CPI.
AG. SENADO- Carlos Fávaro detalha projeto que facilita compra de vacinas contra covid-19.
AG. CÂMARA- Novas entregas de vacinas contra Covid-19 garantem primeira dose para toda população com mais
de 65 anos, diz Ministério da Saúde
AG. CÂMARA- Comissão da PEC da Prisão em Segunda Instância retoma trabalhos e elege novo presidente.
AGÊNCIA BRASIL- Ministério já distribuiu mais de 50 milhões de vacinas contra covid-19.
AGÊNCIA BRASIL- Câmara aprova MP que prorroga contratos na Educação e Saúde.
AGÊNCIA BRASIL- Em carta a Biden, Bolsonaro promete fim do desmatamento ilegal..
AGÊNCIA BRASIL- Mata Atlântica é o bioma com maior captação de água do país.
AGÊNCIA BRASIL- EUA anunciam novas sanções e expulsam 10 diplomatas russos.
AGÊNCIA BRASIL- ABL disponibiliza ao público acesso virtual a seu acervo museológico.
STF- Começa nesta sexta (16) audiência pública sobre letalidade policial no Estado do Rio de Janeiro.
STF- Cidadania sustenta no STF que Lei de Segurança Nacional é incompatível com a Constituição de 88.
STF- Confira a pauta de julgamentos do STF para esta quinta-feira (15).
STJ- Sessão da Quarta Turma no dia 20 começa às 10h.
STJ- STJ libera município de Fortaleza para vacinar todos os profissionais de saúde contra a Covid-19.
STJ- STJ promove discussão sobre a Agenda 2030 no Poder Judiciário no dia 27 de abril, às 9h.

CNJ- Justiça de Goiás destina R$ 1,8 mi para usinas de oxigênio e cestas alimentares.
CNJ- Tribunal baiano é o primeiro a usar PagTesouro para quitação de multas eleitorais.
CNJ- SE: Judiciário apresenta proposta de atendimento integrado a adolescentes.
CONJUR- TJ-SP nega link sigiloso para réu foragido participar de audiência virtual.
CONJUR- A terceirização e o ônus de prova: aplicação da Lei de Acesso à Informação.
CONJUR- O "crime de hermenêutica" ainda vigorante no CARF: chamemos Rui!.
CONJUR- Caso Maurren Maggi leva TSE a reavaliar prestação de contas sem advogado.

