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I NOTICIAS
AG. SENADO- Máscaras, distanciamento e lavar mãos são as defesas contra a covid-19.
AG. SENADO- Comissão ouve ministra da Agricultura sobre programa de regularização fundiária.
AG. SENADO- Vacina é essencial para recuperação econômica, avalia Instituição Fiscal.
AG. SENADO- Pacientes de tuberculose param tratamento por causa da pandemia.
AG. SENADO- Empresa produtora de oxigênio garante esforços para manter abastecimento.
AG. SENADO- Projeto altera Lei de Diretrizes e Bases da Educação para reforçar papel da família.
AG. SENADO- Laboratórios descartam antecipação de entrega de vacinas.
AG. CÂMARA- Relator defende democratização do uso da energia solar no País.
AG. CÂMARA- Câmara pode votar nesta quarta-feira incentivo à contratação de leitos para Covid.
AGÊNCIA BRASIL- Saúde autoriza abertura de 631 leitos de UTI no DF e em 11 estados.
AGÊNCIA BRASIL- Nasa vai tentar primeiro voo motorizado em outro planeta em abril.
AGÊNCIA BRASIL- Petrobras reduz preço de gasolina e diesel nas refinarias.
AGÊNCIA BRASIL- Força-tarefa da AGU vai atuar por mais um ano em defesa da Amazônia.
AGÊNCIA BRASIL- Ministro da Cidadania diz que governo estuda mudanças no Bolsa Família.
AGÊNCIA BRASIL- Covid-19: cidade do Rio terá auxílio para 900 mil pessoas.
STF- Confira a pauta de julgamentos do STF para esta quarta-feira (24).
STF- STF convida especialista para falar sobre jurimetria em evento aberto ao público.
STF- 2ª Turma reconhece parcialidade de ex-juiz Sérgio Moro na condenação de Lula no caso Triplex.
STJ- Presidente do STJ defende diálogo e gestão participativa na atuação das corregedorias de Justiça.
STJ- Pesquisa Pronta destaca possibilidade de manutenção de ex-cônjuge em plano de saúde.
STJ- Página de Repetitivos e IACs por Assunto inclui julgamento sobre dano moral a servidor exposto a DDT.

CNJ- Covid-19: Plenário referenda recomendação que reforça medidas de prevenção em prisões e no socioeducativo.
CNJ- Parceria monitora e avalia cotas para pessoas negras no Judiciário.
CNJ- Plenário aprova Plano Nacional de Atenção à Vítima.
CONJUR- OAB pede à PGR denúncia contra Bolsonaro por crimes na epidemia.
CONJUR- Não há quebra de sigilo se banco identifica crime de funcionário e avisa MP, diz STJ.
CONJUR- Contratação de detetive particular para vigiar ex-cônjuge não é crime, diz STJ.
CONJUR- Fux pede que ministros avaliem como STF pode ajudar comitê contra Covid-19.

