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Condsef cobra do Planejamento
termo de reposição de dias

Armadilhas do consignado
Por causa da crise, governos e
prefeituras esticaram os prazos
e os limites de pagamento de
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economista Myrian Lund, da
Fundação Getúlio Vargas. (G1)

