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"Não, não haverá para os ecossistemas aniquilados 

Dia seguinte, 

O ranúnculo da esperança não brota 

No dia seguinte. 

A vida harmoniosa não se restaura 

No dia seguinte. 

O vazio da noite, o vazio de tudo 

Será o dia seguinte." 

                     Carlos Drummond de Andrade 
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