ANO VIII Nº 1.457 31.3.2020
I NOTICIAS
AG. SENADO- MPs sobre transferência de terras da União e fundo ambiental perdem validade.
AG. SENADO- No aniversário do golpe de 1964, senadores divergem sobre governo militar.
AG. SENADO- Senado vota quatro projetos contra coronavírus nesta terça-feira.
AG. SENADO- Nova MP aumenta proteção a servidores do Banco Central durante pandemia.
AG. SENADO- Consultor defende uso de FGTS para pagar quem recebe até dois salários mínimos.
AG. SENADO- Golpes virtuais em tempos de coronavírus: saiba como se proteger.
AG. SENADO- Campanha de vacinação de idosos contra gripe vai até dia 15 de abril.
AG. CÂMARA- Projetos impedem reajustes em planos de saúde durante pandemia de Covid-19.
AG. CÂMARA- Projeto impede despejos e adia pagamento de aluguel durante calamidade pública.
AGÊNCIA BRASIL- Supermercados da Grande São Paulo devem contratar 5 mil pessoas.
AGÊNCIA BRASIL- Barragem de água se rompe em Novo Cruzeiro, em Minas Gerais.
AGÊNCIA BRASIL- Novo teste do ministro do GSI dá negativo para coronavírus.
AGÊNCIA BRASIL- Covid-19: após casos suspeitos na prefeitura, Crivella fará teste.
JUS BRASIL- Não cabe ao Judiciário adiar vencimento de tributos, decide TRF4.
JUS BRASIL- Individualmente, cliente não pode obrigar aérea a operar voo em pandemia.
STF- STF realizará em abril as primeiras sessões de julgamento por videoconferência de sua história.
STF- Ministro nega a Geddel Vieira Lima pedido de prisão domiciliar em razão da pandemia.
STF- Pedido de suspensão de mudança de regras trabalhistas durante estado de calamidade é rejeitado.
STJ- Encomendar drogas, mesmo sem a entrega efetiva, configura crime de tráfico.
STJ- Presidente do STJ nega pedido do município de Itatiaia (RJ) para continuar licitação de serviço de limpeza.

CONJUR- Convenção ou acordo é maior que a lei trabalhista, diz Peduzzi.
CONJUR- Congresso e Planalto devem decidir sobre uso de fundo eleitoral contra Covid-10.
CONJUR- Trabalhar no Mais Médicos não garante contratação a estrangeiro.
CONJUR- O estado de emergência financeira e a disputa entre Congresso e Presidência.
CONJUR- A LGPD e o tratamento de dados dos assistidos pela Defensoria Pública.
CONJUR- Portaria permite sepultamento e cremação sem certidão de óbito.

