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Política

Governo bate cabeça com a reforma administrativa
Como o Palácio do Planalto não que enviar uma reforma administrativa ampla e que atinja os atuais servidores
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RELACIONADAS MAIS LIDAS

Como o Palácio do Planalto não que enviar uma reforma administrativa ampla e que atinja os atuais servidores, a equipe econômica está meio desanimada, já que desejava uma
reforma ampla.

O desencontro no noticiário sobre a eventual desistência do governo em apresentar uma reforma administrativa re�ete tal situação.

Porém, uma desistência formal pode desorganizar o debate. O momento também reforçou o ânimo dos sindicatos do funcionalismo, que até então estiveram retraídos e
adotaram postura mais agressiva.

A omissão também não agrada ao Legislativo. Os parlamentares veem nessa atitude uma forma do Executivo transferir uma responsabilidade governamental com grande
potencial de desgaste.

Para o país, a eventual desistência do governo é uma notícia ruim por revelar falta de convicção e também de capacidade de articulação. Há de se considerar que o governo
também se eximiu de encaminhar uma proposta formal de reforma tributária.

Entretenimento

BBB 20: Público pede expulsão de participante após polêmica em festa
1

Brasil

Namorado de Gugu Liberato entra na briga pela herança
2

Entretenimento

Como Manu Gavassi levou Chay Suede para dentro do BBB e expôs a Globo
3

Senado Federal vota a MP 870, sobre a reforma administrativa - 28/05/2019 Marcos Oliveira/Agência Senado

https://abril.com.br/assinar-revista-veja-assine/?origem=sr_ve_topo_cv3&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_topo_cv3
https://veja.abril.com.br/
https://veja.abril.com.br/politica
https://veja.abril.com.br/blog/murillo-de-aragao/
https://veja.abril.com.br/entretenimento/bbb-20-publico-pede-expulsao-de-participante-apos-polemica-em-festa/
https://veja.abril.com.br/blog/veja-gente/namorado-gugu-liberato-briga-heranca/
https://veja.abril.com.br/blog/veja-gente/manu-gavassi-traicao-chay-suede-risco-globo/


Brasil

Minas Gerais tem primeiro caso suspeito de coronavírus no Brasil
4

Leia também no GoRead

Assine Abril

Veja

A PARTIR DE  R$ 9,90/MÊS 

VER OFERTAS

Saúde

A PARTIR DE  R$ 6,90/MÊS 

VER OFERTAS

Superinteressante

A PARTIR DE  R$ 6,90/MÊS 

VER OFERTAS

Claudia

A PARTIR DE  R$ 6,90/MÊS 

VER OFERTAS

Você S/A

A PARTIR DE  R$ 6,90/MÊS 

VER OFERTAS

Quatro Rodas

A PARTIR DE  R$ 6,90/MÊS 

VER OFERTAS

SIGA    

BEBÊ.COM

BOA FORMA

CAPRICHO

CASACOR

CLAUDIA

GUIA DO ESTUDANTE

PLACAR

QUATRO RODAS

SAÚDE

SUPERINTERESSANTE

VEJA RIO

VEJA SÃO PAULO

VIAGEM E TURISMO

VOCÊ S/A

Abril.com

Grupo Abril

Política de privacidade

Como desativar o AdBlock

Abril SAC

Anuncie

QUEM SOMOS FALE CONOSCO TERMOS E CONDIÇÕES TRABALHE CONOSCO

Copyright © Abril Mídia S A. Todos os direitos reservados.

https://veja.abril.com.br/blog/veja-gente/manu-gavassi-traicao-chay-suede-risco-globo/
https://veja.abril.com.br/brasil/secretaria-de-saude-de-mg-investiga-suspeita-de-coronavirus-em-bh/
https://veja.abril.com.br/blog/murillo-de-aragao/governo-bate-cabeca-com-a-reforma-administrativa/
https://www.assine.abril.com.br/portal/paginasEstaticas!showPromocao.action?codPromocao=sr_ve_land&origem=sr_ve_ba_veja&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_veja
https://www.assine.abril.com.br/portal/paginasEstaticas!showPromocao.action?codPromocao=sr_ve_land&origem=sr_ve_ba_veja&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_veja
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-saude?origem=sr_ve_ba_saude&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_saude
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-saude?origem=sr_ve_ba_saude&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_saude
https://www.assine.abril.com.br/portal/paginasEstaticas!showPromocao.action?codPromocao=sr_si_land&origem=sr_ve_ba_super&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_super
https://www.assine.abril.com.br/portal/paginasEstaticas!showPromocao.action?codPromocao=sr_si_land&origem=sr_ve_ba_super&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_super
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-claudia?origem=sr_ve_ba_claudia&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_claudia
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-claudia?origem=sr_ve_ba_claudia&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_claudia
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-voce-sa?origem=sr_ve_ba_Vocesa&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_Vocesa
https://www.assine.abril.com.br/portal/assinar/revista-voce-sa?origem=sr_ve_ba_Vocesa&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_Vocesa
https://www.assine.abril.com.br/portal/paginasEstaticas!showPromocao.action?codPromocao=sr_qr_land&origem=sr_ve_ba_quatrorodas&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_quatrorodas
https://www.assine.abril.com.br/portal/paginasEstaticas!showPromocao.action?codPromocao=sr_qr_land&origem=sr_ve_ba_quatrorodas&utm_source=sites&utm_medium=sr&utm_campaign=sr_ve_ba_quatrorodas
http://facebook.com/veja
http://www.twitter.com/veja
https://www.youtube.com/user/vejapontocom
https://www.instagram.com/vejanoinsta/
https://bebe.abril.com.br/
https://boaforma.abril.com.br/
https://capricho.abril.com.br/
https://casacor.abril.com.br/
https://claudia.abril.com.br/
https://guiadoestudante.abril.com.br/
https://veja.abril.com.br/placar/
https://quatrorodas.abril.com.br/
https://saude.abril.com.br/
https://super.abril.com.br/
https://vejario.abril.com.br/
https://vejasp.abril.com.br/
https://viagemeturismo.abril.com.br/
https://vocesa.abril.com.br/
https://abril.com.br/
https://grupoabril.com.br/
https://veja.abril.com.br/politica-de-privacidade/
https://veja.abril.com.br/como-desativar-adblock/
https://www.sac.abril.com.br/
http://publicidade.abril.com.br/?utm_source=abril.Com&utm_medium=referral&utm_campaign=abril.com
https://grupoabril.com.br/#quem-somos
https://veja.abril.com.br/fale-conosco/
https://veja.abril.com.br/termos-de-uso/
https://www.vagas.com.br/empregos/abril-digital

