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I NOTICIAS
AG. SENADO- Estudo revela aumento da violência contra a mulher durante a pandemia.
AG. SENADO- Visão monocular passa a ser classificada como deficiência visual.
AG. SENADO- Lei abre espaço em regra orçamentária para governo quitar despesas urgentes.
AG. SENADO- PEC Emergencial não evita risco de descumprir teto de gastos, aponta IFI.
AG. SENADO- Demora na vacinação traz maior impacto econômico, aponta relatório da IFI.
AG. CÂMARA- Projeto proíbe cobrança antecipada de diárias e taxas de hospedagem.
AG. CÂMARA- Projeto cria política de governança na administração pública.
AG. CÂMARA- Congresso votará o Orçamento para 2021 nesta quinta, diz Flávia Arruda.
AG. CÂMARA- Projeto pune violência política e profissional de gênero.
AGÊNCIA BRASIL- Covid-19: doações de sangue caem 20% e governo lança campanha.
AGÊNCIA BRASIL- Anvisa atualiza bula da vacina de Oxford/Astrazeneca.
AGÊNCIA BRASIL- ANP autua postos de gasolina durante primeiro dia de força-tarefa.
AGÊNCIA BRASIL- Covid-19: média de mortes cresce há um mês, diz Fiocruz.
AGÊNCIA BRASIL- São Paulo tem 1.021 mortes no pior dia desde o início da pandemia.
AGÊNCIA BRASIL- SpaceX e Nasa assinam acordo para segurança de viagens espaciais.
STF- STF referenda decisão que obriga governo federal a fornecer oxigênio e insumos a hospitais de Manaus.
STF- OAB quer que Executivo federal garanta vacinação em massa da população.
STF- STF julga constitucional MP que instituiu Programa de Parcerias de Investimento.
STJ- Negado trancamento de inquérito contra autor de outdoors que comparavam Bolsonaro a pequi roído.
STJ- Beneficiário de HC coletivo que não integrou o processo não pode ajuizar reclamação por descumprimento.
STJ- Ministro suspende processos que discutem saques indevidos e outras falhas em contas do Pasep.

CNJ- Comitê Gestor vai identificar e propor melhorias ao PJeCor.
CNJ- Auditoria do CNJ implanta Programa de Avaliação de Qualidade.
CNJ- Novos atos normativos fortalecem a segurança institucional do Poder Judiciário.
CONJUR- Interpretação contra legem como desnecessária fonte de recursos.
CONJUR- Autonomia operacional do SUS para conter nossa calamitosa gestão sanitária.
CONJUR- OAB vai avaliar liberação de publicidade nas redes sociais e anúncios no Google.
CONJUR- MPF contesta decisão que negou indenização a viúva de preso na ditadura.

