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Respeita o que Ã© meu, pois este Ã© o princÃ-pio para que se possa viver bem Ã¡ dois. Estou escrevendo
no teu livro pois fizeste o mesmo com o que Ã© meu...A parte que falta no cÃ-rculo Ã© a boca do "monstro",
e o Ã¢ngulo de abertura mede 1 radiano.
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