ANO IX Nº 1.476 23.2.2021
I NOTICIAS
AG. SENADO- DataSenado aponta que saúde é a principal preocupação do brasileiro.
AG. SENADO- Otto assume CAE e defende vacina contra coronavírus para retomada da economia.
AG. SENADO- Publicada MP que libera recursos para estados atingidos pelas chuvas.
AG. SENADO- Governo libera R$ 450 milhões para combater estragos de fortes chuvas.
AG. SENADO- PEC Emergencial ameaça SUS e Fundeb, diz senador.
AG. SENADO- Perde vigência MP que liberou verba para Ministérios da Educação e da Cidadania.
AG. SENADO- Plenário vota prorrogar dedução do IR por doações a programas de saúde até 2025.
AG. CÂMARA- Proposta inclui o serviço de resgate dos bombeiros nas ações do SUS.
AG. CÂMARA- Líder do PSC diz que nova gestão da Câmara será mais transparente.
AGÊNCIA BRASIL- Anvisa concede registro definitivo para a vacina da Pfizer.
AGÊNCIA BRASIL- Chega a São Paulo avião com mais 2 milhões de vacinas da Índia.
AGÊNCIA BRASIL- Anvisa: eventos adversos das vacinas estão dentro do previsto.
AGÊNCIA BRASIL- Paraíba vai decretar toque de recolher para conter covid-19.
JUS BRASIL- Projeto acaba com saída temporária de presos em regime semiaberto.
JUS BRASIL- Manifestação de uma parte é suficiente para decretação do divórcio.
STF- Análise quanto à inexistência de repercussão geral em recurso impede subida de 700 novos casos ao STF.
STF- Ação penal contra denunciado pelo furto de R$ 9,40 em cabos elétricos é extinta.
STF- Mantida prisão de acusado de chefiar organização criminosa voltada à exploração ilegal de madeira.
STJ- Cerimônia de abertura do Prêmio Innovare 2021 será no dia 2 de março, na sede do STJ.
STJ- Pesquisa Pronta destaca legitimidade do MP para ação coletiva em defesa dos beneficiários do DPVAT.
STJ- Dever de informar sobre cláusulas do seguro de vida em grupo é exclusivo do estipulante.

CNJ- Revista CNJ recebe artigos para 5ª edição.
CNJ- Índice de Acesso à Justiça traça panorama do alcance dos serviços judiciários no Brasil.
CNJ- Publicação reúne propostas para ampliação do acesso à Justiça.
CONJUR- A reforma da Lei de Falências e Recuperações e a resolução de disputas.
CONJUR- O direito ao esquecimento merece ser esquecido?.
CONJUR- Covid-19, direito coletivo à saúde e liberdade individual.
CONJUR- STJ nega nulidade de caso em que, sem a União, definiu que a ela cabe pagar perícia.

