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Coronavírus: 23 novos projetos de investigação vão receber 128 milhões de euros da UE 

A fim de dar resposta à pandemia persistente de coronavírus, a Comissão Europeia vai 

apoiar 23 novos projetos de investigação com um montante de 128 milhões de euros. O 

financiamento, que será concedido ao abrigo do programa Horizonte 2020 – o programa 

de investigação e inovação da UE – faz parte dos 1,4 mil milhões de euros que a Comissão 

afetou à iniciativa «Resposta Mundial ao Coronavírus», lançada pela Presidente Ursula von 

der Leyen em maio de 2020. Os 23 projetos pré-selecionados para financiamento 

envolvem 347 equipas de investigação de 40 países, incluindo 34 participantes de 16 

países fora da UE. Este financiamento permitirá aos investigadores fazer face à pandemia 

e às suas consequências, reforçando a capacidade da indústria para produzir e aplicar 

soluções facilmente disponíveis, desenvolver tecnologias médicas e ferramentas digitais, 

melhorar a compreensão dos impactos comportamentais e socioeconómicos da pandemia 

e retirar ensinamentos dos grandes grupos (coortes) de doentes em toda a Europa. Estas 

ações de investigação complementam os esforços anteriores para desenvolver 

diagnósticos, tratamentos e vacinas. 

 Ler artigo completo 

 

QFP e Plano de Recuperação: a CES exige reforço do envolvimento dos parceiros sociais 

A Confederação Europeia de Sindicatos (CES) enviou uma carta aos Presidentes do 

Conselho Europeu e da Comissão Europeia solicitando reuniões urgentes com o objetivo 

de discutir sobre como reforçar o envolvimento dos parceiros sociais na conceção, 

governação e implementação do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) e do Plano de 

Recuperação, a níveis Europeu e nacional. A CES insiste também em assegurar que o 

respeito pelo diálogo social, a negociação coletiva e a democracia laboral são condições 

vinculativas para o financiamento. 

CONSULTAS PÚBLICAS 

 

INFORMAÇÃO DIVERSA 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_20_1460/IP_20_1460_PT.pdf
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 Ler artigo completo 

 Carta da CES ao Presidente do Conselho Europeu 

 Carta da CES à Presidente da Comissão Europeia 

 

Representatividade dos parceiros sociais europeus no setor do papel 

Este estudo da Eurofound fornece informações que permitem avaliar a representatividade 

dos atores envolvidos no comité do diálogo social setorial europeu para a indústria do 

papel. A sua relativa representatividade legitima o seu direito à consulta, o seu papel e 

efetiva participação no diálogo social setorial europeu e a sua capacidade para negociar 

acordos. O objetivo dos estudos de representatividade da Eurofound é identificar as 

organizações de parceiros sociais nacionais e europeias mais relevantes nos estados 

membros da UE. Este estudo identificou a Confederação de Indústrias de Papel Europeias 

(CEPI) (representando os empregadores) e a IndustriAll Europe (representando os 

trabalhadores) como sendo as organizações de parceiros sociais mais representativas do 

setor do papel, a nível europeu. 

 Descarregar estudo 

 

Representatividade dos parceiros sociais europeus no setor da pesca marítima 

Este estudo da Eurofound fornece informações que permitem avaliar a representatividade 

dos atores envolvidos no comité do diálogo social setorial europeu para o setor da pesca 

marítima. A sua relativa representatividade legitima o seu direito à consulta, o seu papel e 

efetiva participação no diálogo social setorial europeu e a sua capacidade para negociar 

acordos. O objetivo dos estudos de representatividade da Eurofound é identificar as 

organizações de parceiros sociais nacionais e europeias mais relevantes nos estados 

membros da UE. Este estudo identificou a Associação de Organizações Nacionais de 

Empresas de Pesca na União Europeia (Europêche) (representando os empregadores) e a 

Federação Europeia de Trabalhadores dos Transportes (ETF) (representando os 

trabalhadores) como sendo as organizações de parceiros sociais mais representativas do 

https://www.etuc.org/en/pressrelease/mff-and-recovery-plan-etuc-demands-reinforcement-social-partners-involvement
https://www.etuc.org/sites/default/files/press-release/file/2020-08/ETUC%20letter%20to%20President%20Michel%20on%20Recovery%20Plan%20-%2005082020.pdf
https://www.etuc.org/sites/default/files/press-release/file/2020-08/ETUC%20letter%20to%20President%20von%20der%20Leyen%20on%20Recovery%20Plan%20-%2005082020_0.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20009en.pdf
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setor da pesca marítima, a nível europeu. A COPA-COGECA, que representa os 

empregadores no setor primário, tem também alguma representatividade no setor. 

 Descarregar estudo 

 

Coronavírus: A Comissão continua a expandir a futura carteira de vacinas através de 

novas negociações 

A Comissão Europeia concluiu este mês as negociações exploratórias com a CureVac para 

adquirir uma possível vacina contra a COVID-19. Este avanço inscreve-se na continuação 

dos passos positivos tomados com a Sanofi-GSK, em 31 de julho, e a Johnson & Johnson, 

em 13 de agosto, e da assinatura, em 14 de agosto, de um acordo prévio de aquisição com 

a AstraZeneca. 

O contrato previsto com a CureVac proporcionaria a todos os Estados-Membros da UE a 

possibilidade de adquirirem a vacina, bem como de fazer doações aos países de baixo e 

médio rendimento ou de a redirecionar para países europeus. Prevê-se que a Comissão 

disponha de um quadro contratual para a compra inicial de 225 milhões de doses em 

nome de todos os Estados-Membros da UE, a fornecer logo que uma vacina se tenha 

revelado segura e eficaz contra a COVID-19. A Comissão prossegue intensas negociações 

com outros fabricantes de vacinas. 

 Ler artigo completo 

 

Como aproveitar o surto de teletrabalho como uma oportunidade para incluir as pessoas 

com deficiência 

A COVID-19 despertou o potencial reprimido do teletrabalho. Mais de um terço dos 

europeus que responderam ao inquérito online da Eurofound em Abril aderiu ao 

teletrabalho devido à pandemia. Nunca antes houve tanta gente a trabalhar a partir de 

casa. Para as pessoas com deficiência, o teletrabalho já é visto desde há muito como a 

solução ideal para contornar muitas das barreiras à sua participação plena no mercado de 

trabalho. Mas não tem correspondido às expectativas e as pessoas com deficiência 

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20010en.pdf
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_20_1494/IP_20_1494_PT.pdf


Página | 5 
 

permanecem em grande desvantagem no que toca ao emprego. Oferecerá esta nova 

aceitação do teletrabalho uma segunda oportunidade àqueles trabalhadores? 

 Ler artigo completo 

 

Coronavírus: a Comissão propõe conceder um apoio financeiro no valor de 81,4 mil 

milhões de euros a 15 Estados-Membros ao abrigo do instrumento SURE 

A Comissão Europeia apresentou ao Conselho propostas de decisão relativamente à 

concessão de um apoio financeiro no valor de 81,4 mil milhões de euros a 15 Estados-

Membros ao abrigo do instrumento SURE. Trata-se de um vetor essencial da estratégia 

global da Comissão para proteger os cidadãos e atenuar as consequências 

socioeconómicas particularmente graves da pandemia de coronavírus. Constitui uma das 

três redes de segurança acordadas pelo Conselho Europeu no intuito de proteger os 

trabalhadores, as empresas e os países. Após a aprovação destas propostas pelo Conselho, 

o apoio financeiro assumirá a forma de empréstimos concedidos em condições favoráveis 

pela UE aos Estados-Membros. Estes empréstimos ajudarão os Estados-Membros a fazer 

face ao aumento súbito das suas despesas públicas destinadas a preservar o emprego. 

Mais concretamente, ajudarão os Estados-Membros a cobrir os custos diretamente 

relacionados com o financiamento dos regimes nacionais de redução do tempo de 

trabalho e outras medidas semelhantes que tenham adotado em resposta à pandemia de 

coronavírus, em especial para os trabalhadores por conta própria. 

 Ler artigo completo 

 

Resposta Mundial ao Coronavírus: Comissão adere ao Mecanismo de Acesso Mundial às 

Vacinas contra a COVID-19 (COVAX) 

A Comissão Europeia confirmou no final de agosto o interesse em participar no 

mecanismo COVAX para um acesso equitativo, e universal a vacinas contra a COVID-19 a 

preços acessíveis para todos os que delas necessitem. No quadro do esforço da Equipa 

Europa, a Comissão também anuncia hoje uma contribuição de 400 milhões de EUR 

https://www.eurofound.europa.eu/publications/blog/how-to-use-the-surge-in-teleworking-as-a-real-chance-to-include-people-with-disabilities
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_20_1496/IP_20_1496_PT.pdf
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enquanto garantias para apoiar o mecanismo COVAX e os seus objetivos no contexto da 

Resposta Mundial ao Coronavírus. 

 Ler artigo completo 

 

O papel dos parceiros sociais no combate à discriminação no trabalho 

Este relatório publicado pela Eurofound analisa o papel dos parceiros sociais no combate à 

discriminação no local de trabalho. Tendo por base a legislação nacional e europeia 

antidiscriminação, o documento realça até que ponto a necessidade de combater a 

discriminação em diferentes áreas está no radar dos parceiros sociais intersectoriais. O 

relatório oferece também uma visão geral sobre as medidas tomadas para lidar com a 

incidência recorrente da discriminação com base na idade, deficiências, raça ou origem 

étnica, religião ou crença e orientação sexual ou identidade de género. 

 Descarregar relatório 

 

 

 

 RELATÓRIO sobre a proposta de regulamento do Parlamento Europeu e do 

Conselho que institui o Fundo para uma Transição Justa - A9-0135/2020 

 

 Texto aprovado - Constituição de uma Comissão Especial sobre a Inteligência 

Artificial na era digital, e a definição das suas competências, composição 

numérica e duração do mandato - P9_TA(2020)0162 - Quinta-feira, 18 de Junho 

de 2020 - Bruxelas - Edição definitiva 

 

 Texto aprovado - Alteração dos Regulamentos (UE) n.º 575/2013 e (UE) 2019/876 

no que diz respeito aos ajustamentos em resposta à pandemia COVID-19 ***I - 

P9_TA(2020)0157 - Quinta-feira, 18 de Junho de 2020 - Bruxelas - Edição 

definitiva 

 

 Texto aprovado - Estratégia Europeia para a Deficiência pós-2020 - 

P9_TA(2020)0156 - Quinta-feira, 18 de Junho de 2020 - Bruxelas - Edição 

definitiva 

 

DOCUMENTOS DO PARLAMENTO EUROPEU 

 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/api/files/document/print/pt/ip_20_1540/IP_20_1540_PT.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef20011en.pdf
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5ODU4MzY3NTEiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L0EtOS0yMDIwLTAxMzVfUFQuaHRtbCIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA4MTMuMjU2MTM2MjEifQ.RDE7xjLr_KjmhVRkQK3sc-GFrsHBsvZU-pFkms3t9UY
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTAwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5ODU4MzY3NTEiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L0EtOS0yMDIwLTAxMzVfUFQuaHRtbCIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA4MTMuMjU2MTM2MjEifQ.RDE7xjLr_KjmhVRkQK3sc-GFrsHBsvZU-pFkms3t9UY
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTA0Iiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MTQ3NjUyOTciLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L1RBLTktMjAyMC0wMTYyX1BULnBkZiIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA4MjUuMjYwOTM4MDEifQ.slIe7EEEGRCD9hp2q8HR5_9xLmJkUhtii3iM3zr6MJM
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTA0Iiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MTQ3NjUyOTciLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L1RBLTktMjAyMC0wMTYyX1BULnBkZiIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA4MjUuMjYwOTM4MDEifQ.slIe7EEEGRCD9hp2q8HR5_9xLmJkUhtii3iM3zr6MJM
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTA0Iiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MTQ3NjUyOTciLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L1RBLTktMjAyMC0wMTYyX1BULnBkZiIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA4MjUuMjYwOTM4MDEifQ.slIe7EEEGRCD9hp2q8HR5_9xLmJkUhtii3iM3zr6MJM
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTA0Iiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MTQ3NjUyOTciLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L1RBLTktMjAyMC0wMTYyX1BULnBkZiIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA4MjUuMjYwOTM4MDEifQ.slIe7EEEGRCD9hp2q8HR5_9xLmJkUhtii3iM3zr6MJM
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTEyIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MTQ3NjUzNDUiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L1RBLTktMjAyMC0wMTU3X1BULnBkZiIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA4MjUuMjYwOTM4MDEifQ.7C746MJUatKqvrUJOx_K1lRJlmT7g4BmKU77Y2vKZBc
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTEyIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MTQ3NjUzNDUiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L1RBLTktMjAyMC0wMTU3X1BULnBkZiIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA4MjUuMjYwOTM4MDEifQ.7C746MJUatKqvrUJOx_K1lRJlmT7g4BmKU77Y2vKZBc
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTEyIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MTQ3NjUzNDUiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L1RBLTktMjAyMC0wMTU3X1BULnBkZiIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA4MjUuMjYwOTM4MDEifQ.7C746MJUatKqvrUJOx_K1lRJlmT7g4BmKU77Y2vKZBc
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTEyIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MTQ3NjUzNDUiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L1RBLTktMjAyMC0wMTU3X1BULnBkZiIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA4MjUuMjYwOTM4MDEifQ.7C746MJUatKqvrUJOx_K1lRJlmT7g4BmKU77Y2vKZBc
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTIyIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MTQ3NjUzNDkiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L1RBLTktMjAyMC0wMTU2X1BULnBkZiIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA4MjUuMjYwOTM4MDEifQ.0R6Y7lUFK8Rj3DjB0vblPCYKSoncHh5ruNA5fcf_pvo
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTIyIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MTQ3NjUzNDkiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L1RBLTktMjAyMC0wMTU2X1BULnBkZiIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA4MjUuMjYwOTM4MDEifQ.0R6Y7lUFK8Rj3DjB0vblPCYKSoncHh5ruNA5fcf_pvo
https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTIyIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MTQ3NjUzNDkiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L1RBLTktMjAyMC0wMTU2X1BULnBkZiIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA4MjUuMjYwOTM4MDEifQ.0R6Y7lUFK8Rj3DjB0vblPCYKSoncHh5ruNA5fcf_pvo
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 Texto aprovado - Conferência sobre o Futuro da Europa - P9_TA(2020)0153 - 

Quinta-feira, 18 de Junho de 2020 - Bruxelas - Edição definitiva 

 

 Texto aprovado - Projeto de orçamento retificativo n.º 4/2020: proposta de 

mobilização do Fundo de Solidariedade da União Europeia para prestar 

assistência a Portugal, à Espanha, à Itália e à Áustria - P9_TA(2020)0144 - Quinta-

feira, 18 de Junho de 2020 - Bruxelas - Edição definitiva 

 

https://lnks.gd/l/eyJhbGciOiJIUzI1NiJ9.eyJlbWFpbCI6Im51bm8uY29ycmVpYUB1Z3QucHQiLCJidWxsZXRpbl9saW5rX2lkIjoiMTMwIiwic3Vic2NyaWJlcl9pZCI6IjYxNTgyOTIwOSIsImxpbmtfaWQiOiI5MTMzMDEwMDkiLCJ1cmkiOiJicDI6ZGlnZXN0IiwidXJsIjoiaHR0cHM6Ly93d3cuZXVyb3BhcmwuZXVyb3BhLmV1L2RvY2VvL2RvY3VtZW50L1RBLTktMjAyMC0wMTUzX1BULnBkZiIsImJ1bGxldGluX2lkIjoiMjAyMDA4MjUuMjYwOTM4MDEifQ.9rFx10skyPNpwfTZxXuqeVqvK411ZJIaHjtwP2RTae8
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