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É palestrante em eventos no Brasil e no exterior, com diversos trabalhos abordando o uso do 
Patrimônio Cultural no Desenvolvimento Sustentável. Tem larga experiência no gerenciamento 
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Projetos Culturais da Diretoria do Patrimônio Histórico e Cultural do Exército (DPHCEx), onde 
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