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Murillo de Aragão na América do Norte
20/03/2019 08:20

Jorge William | Agência O Globo

Convidado pela embaixada brasileira em Montreal, Murillo de Aragão, um dos nomes
cotados para ocupar a embaixada em Washington, dará amanhã uma palestra para 70
investidores canadenses em Quebec.
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