ANO IX Nº 1.480 9.3.2021
I NOTICIAS
AG. SENADO- Senado pode votar nesta semana MP que amplia margem do consignado para 40%.
AG. SENADO- Liderança da bancada feminina e violência contra mulher estão na pauta desta terça.
AG. SENADO- Pandemia diminui participação de mulheres empreendedoras.
AG. SENADO- Jornada de trabalho de pessoas com deficiência pode ser reduzida.
AG. CÂMARA- Plenário da Câmara inicia análise da PEC que retoma auxílio emergencial; acompanhe.
AG. CÂMARA- Lira e Pacheco cobram de Pazuello informações em até 24 horas sobre o calendário de vacinação.
AG. CÂMARA- Câmara e Senado realizam seminário sobre inclusão em bibliotecas nesta quinta-feira.
AG. CÂMARA- Projeto obriga operadoras de celular a divulgar informações sobre crianças desparecidas.
AG. CÂMARA- Em carta à embaixada chinesa, Lira destaca parceria e pede ajuda para acelerar vacinação.
AGÊNCIA BRASIL- Governo prioriza pesquisa e desenvolvimento no setor energético.
AGÊNCIA BRASIL- Com pouca representatividade política, mulheres ainda buscam direitos.
AGÊNCIA BRASIL- Covaxin pede adiamento de reunião com a Anvisa.
AGÊNCIA BRASIL- Média diária de mortes por covid-19 passa de 1,5 mil, informa Fiocruz.
JUS BRASIL- Saiba Como Cancelar a Penalidade Recebida Através Do Recurso de Multa.
JUS BRASIL- TJ-MG reconhece paternidade socioafetiva após morte de pai adotivo.
STF- STF decide que a Lei de Licitações não se aplica à Petrobras.
STF- Ministro considera inconstitucional exclusão de adaptação razoável para candidatos com deficiência em
concurso.
STF- STF invalida lei de SC que autorizava porte de armas a agentes penitenciários inativos.
STJ- Plano de saúde pode cobrar coparticipação após certo número de consultas e sessões de fisioterapia.
STJ- Inteligência artificial está presente em metade dos tribunais brasileiros, aponta estudo inédito.
STJ- Sexta Turma reafirma invalidade de prova obtida pelo espelhamento de conversas via WhatsApp Web.

CNJ- Justiça Federal da 2ª Região prorroga trabalho remoto até 30 de abril.
CNJ- AL: Judiciário integra Agenda 2030 com prevenção à violência contra a mulher.
CNJ- Mais comarcas na Justiça baiana iniciam implantação do PJe na área criminal.
CONJUR- Honorários de sucumbência só são devidos em pedidos totalmente improcedentes.
CONJUR- Eficácia horizontal dos direitos fundamentais nos contratos de Previdência privada?.
CONJUR- 'Museu de grandes novidades' da PEC Emergencial.
CONJUR- Mais uma vez, a Lei de Segurança Nacional.

