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I NOTICIAS
AG. SENADO- Governo pode dar isenção para empresas que comprarem vacinas, diz Guedes.
AG. SENADO- Randolfe propõe zerar alíquota de importação de insumos para intubação.
AG. SENADO- Projeto cria Programa de Valorização dos Profissionais de Segurança Pública.
AG. SENADO- Associação Médica Brasileira condena uso de remédios do kit covid.
AG. SENADO- Pacheco prorroga quatro MPs, entra elas a que destina R$ 20 bilhões para vacinas.
AG. CÂMARA- Projeto cria cota de 30% de mulheres em conselhos de administração de companhias abertas e
empresas públicas.
AG. CÂMARA- Relator diz que apresentou o Orçamento possível e ressalta garantia de recursos para vacinas.
AG. CÂMARA- Congresso deve promulgar hoje garantia a recursos do fundo de desenvolvimento científico.
AG. CÂMARA- Entidades sugerem mudanças na legislação penal para combater racismo.
AGÊNCIA BRASIL- Pfizer e BioNTech iniciam teste de vacina contra covid-19 em crianças.
AGÊNCIA BRASIL- Ministério libera R$ 160 mi para área de segurança de seis estados.
AGÊNCIA BRASIL- Nem Pense em Me Matar: mulheres fazem campanha contra feminicídio.
AGÊNCIA BRASIL- Juiz autoriza importação de vacinas sem doação para o SUS.
AGÊNCIA BRASIL- Prefeitura de SP anuncia a instalação de 19 mini usinas de oxigênio.
AGÊNCIA BRASIL- PR: governo permite uso da Força Nacional contra crimes transnacionais.
STF- Confira a pauta de julgamentos do STF para esta quinta-feira (25).
STF- Câmara de Vereadores de São Paulo não tem dever de regulamentar Ministério Público de contas.
STF- STF lança site especial sobre ações da Corte no combate à Covid-19.
STJ- Em um ano, mais de 680 mil decisões foram proferidas no regime de trabalho remoto.
STJ- Quinta Turma terá sessão extraordinária na próxima terça-feira, às 14h.
STJ- No Mês da Mulher, STJ realiza seminário com lançamento de cartilha sobre parentalidade na advocacia.

CNJ- Artigo: Poder Judiciário atua no fortalecimento do enfrentamento ao trabalho escravo e ao tráfico de pessoas.
CNJ- Últimas vagas para curso sobre Marco Legal da Primeira Infância.
CNJ- Mortes por Covid-19 em unidades de privação de liberdade seguem em alta.
CONJUR- Matriz pode pedir compensação tributária em nome das filiais, diz STJ.
CONJUR- Juiz do DF autoriza sindicatos a importar vacina e imunizar associados.
CONJUR- Advogada de Trump alega que ninguém é obrigado a acreditar no que ela disse..
CONJUR- Indenização por abandono afetivo exige fatos além de mero dissabor, diz TJ-SP.

