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Acontece no dia 23 de fevereiro em Nova Iorque, uma conversa com – Murillo de

Aragão é advogado, jornalista, cientista político e presidente  da Arko Advice

Pesquisas e sócio fundador da Advocacia Murillo de Aragão.

O evento promovido pela Câmara de Comércio em Nova Iorque, EUA.

contesta que agora com o novo presidente eleito, uma nova reforma será

promovida no Congresso, reformas necessárias virão no desenrolar de sua

administração.

https://www.namidia.net.br/author/sula-costa/
https://www.namidia.net.br/tag/presidente/
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjZ6Zjcwq7gAhX9GbkGHdnwDbMQFjAAegQIBRAC&url=https%3A%2F%2Farkoadvice.com.br%2F&usg=AOvVaw0bsG1a_z3LiNW9lQ0E0qIM
https://i1.wp.com/www.namidia.net.br/wp-content/uploads/2019/02/download-8.jpg?fit=282%2C179&ssl=1


 

Murillo de Aragão é advogado, jornalista, cientista político

Desa�os e perspectivas â uma conversa com Murillo de Aragão, considerado

por muitos dos principais analistas políticos do Brasil .

No seu extenso diálogo com líderes políticos de todas as partes, combinadas

com sua profunda compreensão da sociedade brasileira e a história política,

dá-lhe exclusivos insights sobre a dinâmica de regulamentar, legislativa e

executiva do Brasil.

Além de sua consultoria, ele escreve extensivamente sobre funcionamento do

Congresso do Brasil, bem como sobre sistemas políticos comparados e

frequentemente contribui para a imprensa nacional.

Brazilian-American Chamber of Commerce, Inc, 485, Madison Avenue, New

York, NY, USA

Leia também: “De tudo o que eu vi” e os bastidores da política
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Sula Costa

https://www.sulacosta.com/

Sula Costa nasceu em Anápolis, GO. Formou-se em Publicidade, Marketing e Jornalismo. Em
NY, trabalhou com produtoras cinematográficas internacionais, Organizações de Instituto de
Pesquisa em Preservação do Meio ambiente na ONU. Estudou produção de TV na Califórnia ,
designer gráfico e fotografia com o professor Alec Badwin em NY. Trabalhou em projetos de

restauração,construção e intervenção, planejamento culturais para o Brasil . Cobriu os
principais eventos econômicos do Brasil em NY; trabalhou como correspondente internacional

para Gilberto Amaral. É Diretora Executiva da Costa Consulting,, empresa de consultoria e
fomento cultural em Brasilia e, World Art Show em Sao Paulo, empresa que apoia a arte

visual do Brasil.
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