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A corrida pela embaixada em Washington
15/04/2019 14:25

O chanceler Ernesto Araújo ao tomar posse | Fabio Rodrigues Pozzebom/Agência Brasil

A Coalizão Empresarial, entidade que representa 39% do PIB industrial do Brasil, a Fiesp
e entidades do agronegócio fizeram chegar ao governo a informação de que o nome ideal
para a embaixada do Brasil em Washington é o de Murillo de Aragão.

Apesar disso, Aragão não é o preferido de Ernesto Araújo e dos olavistas do governo,
que continuam apostando suas fichas no diplomata Nestor Forster, o favorito para o
cargo, portanto.

LEIA MAIS: 

Cadê o embaixador em Washington?

A disputa no Itamaraty por Washington

Murillo de Aragão na América do Norte

TAGS:  • Itamaraty
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