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ESTE EQUIPAMENTO OPERA EM CARÁTER SECUNDÁRIO, 
ISTO É, NÃO TEM DIREITO A PROTEÇÃO CONTRA 
INTERFERÊNCIA PREJUDICIAL, MESMO DE ESTAÇÕES DO 
MESMO TIPO, E NÃO PODE CAUSAR INTERFERÊNCIA A 
SISTEMAS OPERANDO EM CARÁTER PRIMÁRIO

( 01) 7891356006449
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