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A disputa no
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Washington
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Givaldo Barbosa | Agência O Globo

Na audiência de sexta-feira entre Jair
Bolsonaro e Ernesto Araújo, um dos
temas era a escolha do novo
embaixador em Washington. O martelo,
no entanto, não foi batido.

O diplomata Nestor Forster Junior
continua no páreo. Mas está aberta
ainda a possibilidade de o escolhido ser
de fora do Itamaraty.  Neste caso, uma
das apostas fortes seria o nome do
consultor e cientista político Murillo de
Aragão. A decisão sai até sexta-feira,
antes da viagem de Bolsonaro aos EUA,
no domingo.
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