ANO VIII Nº 1.455 27.3.2020
I NOTICIAS
AG. SENADO- Senado deve votar na segunda pagamento de auxílio emergencial de R$600.
AG. SENADO- Chega ao Senado projeto que garante verba a hospitais conveniados ao SUS.
AG. SENADO- Senadores destinam emendas de bancada para o combate ao novo coronavírus.
AG. SENADO- Coronavírus: uso de hidroxicloroquina sem supervisão médica pode ser perigoso.
AG. SENADO- Plenário aprova empréstimo de mais de US$ 136 milhões para Alagoas.
AG. SENADO- Combate ao coronavírus poderá ter R$ 2 bilhões do Fundo Eleitoral, define relator.
AG. SENADO- Congresso vai analisar pedido do governo para crédito adicional de R$ 345 milhões.
AG. CÂMARA- Projeto proíbe suspensão de plano de saúde durante pandemia de coronavírus.
AG. CÂMARA- Projeto cria política contra coronavírus voltada para favelas brasileiras.
AGÊNCIA BRASIL- Itália vai estender fechamento de escolas por coronavírus.
AGÊNCIA BRASIL- Nível de ocupação cresce 2,6% no estado de São Paulo.
AGÊNCIA BRASIL- Casal de peruanos responderá por trabalho escravo em São Paulo.
AGÊNCIA BRASIL- Fiocruz comandará estudo clínico sobre covid-19 em novo centro.
JUS BRASIL- Home office dá direito a vale-refeição, alimentação e transporte?.
JUS BRASIL- Baixa velocidade de internet gera dano moral.
STF- Supremo aprova realização de videoconferência nas sessões de julgamento.
STF- Ministro mantém validade de MP sobre medidas trabalhistas durante a pandemia do novo coronavírus.
STF- Centrais sindicais discutem com presidente do STF medidas de proteção do emprego durante pandemia.
STJ- Verde na fachada do tribunal homenageia profissionais de saúde.
STJ- STJ estende liminar e concede prisão domiciliar a todos os presos por dívida alimentícia no país.
STJ- Nova edição de Jurisprudência em Teses traz segunda parte sobre falta grave em execução penal.

CONJUR- Para entender standards probatórios a partir do salto com vara: um complemento.
CONJUR- O vínculo de emprego, o trabalho autônomo e a reforma trabalhista.
CONJUR- Competências federais e estaduais em matérias de evidente urgência.
CONJUR- Corte salarial de servidor é de constitucionalidade duvidosa.
CONJUR- Unificar eleições municipais e gerais por causa da Covi-19 prejudicaria democracia.
CONJUR- Juíza barra demissão em massa durante Covid-19 e manda reintegrar trabalhadores.

