ANO VIII Nº 1.456 30.3.2020
I NOTICIAS
AG. SENADO- Auxílio de R$ 600 será votado, sem emendas ao projeto, nesta segunda.
AG. SENADO- Senadores reforçam apelo para pessoas permanecerem em casa.
AG. SENADO- Propostas para adiar eleições ganham força entre senadores.
AG. SENADO- Senadores aprovam decisão que permite descumprimento temporário da LRF.
AG. SENADO- Projeto sugere que SUS distribua álcool em gel gratuitamente.
AG. SENADO- Ministério da Saúde envia informações sobre coronavírus por WhatsApp.
AG. SENADO- Senadores apresentam propostas para destinar verbas a combate ao coronavírus.
AG. CÂMARA- Tesouro Nacional projeta déficit primário próximo a R$ 400 bilhões após coronavírus.
AG. CÂMARA- Proposta obriga construir pia em supermercados para prevenir contra Covid-19.
AGÊNCIA BRASIL- Prefeitura de São Paulo mantém repasses a empresas terceirizadas.
AGÊNCIA BRASIL- Vale lança edital para apoiar soluções que reduzam impacto de covid-19.
AGÊNCIA BRASIL- Epidemia italiana deve se estabilizar em breve, diz OMS.
AGÊNCIA BRASIL- Neymar responde críticas de jornal espanhol sobre quarentena do atleta.
JUS BRASIL- STF: é constitucional suspender CNH de condenado por homicídio culposo em acidente de
trânsito.
JUS BRASIL- TRT-5 permite notificação de partes via WhatsApp por oficiais de Justiça.
STF- Ministro afasta exigências da LRF e LDO para viabilizar programas de combate ao coronavírus.
STF- Painel mostra dados atualizados sobre processos relacionados à Covid-19 no STF.
STF- STF julga mais de 400 processos em sessões virtuais do Plenário e das Turmas nesta semana .
STJ- Decretada prisão preventiva de desembargadora do TJBA investigada na Operação Faroeste.
STJ- Idoso de 79 anos tem prisão preventiva substituída por outras medidas em virtude da Covid-19.

CONJUR- Função social dos contratos, lei da liberdade econômica e o coronavírus.
CONJUR- CF estabelece cooperação federativa para superar crise do coronavírus.
CONJUR- STF, Jurisdição constitucional da exceção, democracia e coronavírus.
CONJUR- Investimento bilionário em tecnologia fez pouco efeito no Judiciário, diz Santa Cruz.
CONJUR- Direito a manifestação não se sobrepõe ao direito à saúde, diz juiz do AM.
CONJUR- Judiciário paulista repassa mais de R$ 3,1 milhões para combate à Covid-19.

