ANO IX Nº 1.479 4.3.2021
I NOTICIAS
AG. SENADO- Pacheco anuncia volta ao trabalho remoto para conter o avanço da covid-19.
AG. SENADO- Sessões serão unicamente remotas a partir da próxima semana, anuncia Pacheco.
AG. SENADO- Projeto que classifica visão monocular como deficiência visual vai à sanção.
AG. SENADO- Grupo de trabalho tenta destravar votação de novo marco legal das ferrovias.
AG. SENADO- Relatório preliminar deixa auxílio emergencial fora do Orçamento.
AG. SENADO- Promulgada lei que destina R$ 2,5 bilhões ao consórcio internacional de vacinas.
AG. SENADO- Regularização fundiária de terras da União é tema de entrevista na Rádio Senado.
AG. CÂMARA- Projeto garante registro de dupla maternidade ou paternidade a casais homoafetivos com filhos.
AG. CÂMARA- Sem acordo, Câmara adia votação da MP que amplia margem do consignado de aposentados para
próxima terça.
AGÊNCIA BRASIL- Covid-19: Anvisa se reúne com responsáveis por vacina indiana Covaxin.
AGÊNCIA BRASIL- Butantan recebe insumos para mais 14 milhões de doses de vacina.
AGÊNCIA BRASIL- Em meio à pandemia, atividade econômica cresce no Norte e Centro-Oeste.
AGÊNCIA BRASIL- Estudo revela tamanho da desigualdade de gênero no mercado de trabalho.
JUS BRASIL- Lojas pedem CPF e dados pessoais em troca de desconto, mas lei proíbe.
JUS BRASIL- Policiais devem gravar autorização de morador para entrar na residência, diz STJ.
STF- Ministro suspende continuidade de processo de encampação da Linha Amarela pela Prefeitura do Rio.
STF- Confira a pauta de julgamentos do Plenário para esta quinta-feira (4).
STF- Município não pode exigir inscrição de prestador de serviço de fora do seu território em cadastro local.
STJ- Falta de confirmação de testemunhos em juízo leva Quinta Turma a despronunciar acusados de homicídio.
STJ- Empresa pagará multa de R$ 500 mil por transmissão não autorizada de desfiles de Carnaval.
CNJ- Vara especializada em feminicídios será instalada em Porto Alegre (RS).

CNJ- Justiça do Trabalho da 11ª Região realiza audiências virtuais de conciliação.
CNJ- Judiciário alagoano volta a suspender atividades presenciais.
CONJUR- Atividades cotidianas e lavagem de dinheiro.
CONJUR- Cargas e descargas de caminhão não geram horas extras, decide TST.
CONJUR- Advogada é condenada por apropriação indébita de dinheiro de cliente.
CONJUR- Audiências por meio virtual democratizam o acesso à Justiça na crise da Covid-19.
CONJUR- PGR questiona norma que reduz recursos para emendas destinadas à saúde pública.

