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MERCOSUR
AND
EUROPEAN
UNION SET TO ENTER INTO
AGREEMENT THAT WILL AFFECT
GEOGRAPHICAL INDICATIONS

MERCOSUL E UNIÃO EUROPEIA
DEVEM ASSINAR ACORDO QUE
TERÁ EFEITO EM INDICAÇÕES
GEOGRÁFICAS
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suas jurisdições. A União Europeia terá,
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