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CONVENCAO COLETIV A DE TRABALHO 2009/2009 .

NUMERO DE REGISTRO NO MTE: SCOO0358/2009
DATA DE REGISTRO NO MTE: 14/04/2009 ,

NUMERO DA SOLICITACAO: MRO09056/2009

NUMERO DO PROCESSO: 46220.001315/2009-27

DATA DO PROTOCOLO: 13/04/2009

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE RADIODIFUSAO E, CNPJ n.
82.533.134/0001-32, neste ato representado(a) par seu Presidente, Sr(a). HUGO SILVEIRA LOPES,
CPF n. 008.075.249-72;

SIND RADIALISTAS PROF EMPREG RADIO TV REG NORT/NORD SC, CNPJ n. 79.370.797/0001-
79, neste ato representado(a) par seu Presidente, Sr(a). JOSE ELI FRANCISCO, CPF n.
121.180.449-68;

E

SINDICATO DAS EMPRESAS DE RADIO E TELEVISAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA,
CNPJ n. 75.304.725/0001-72, neste ato representado(a) par seu Presidente, Sr(a). RUBENS
OLBRISCH, CPF n. 050.522.549-20;

celebram a presente CONVENQAO COLETIVA DE TRABALHO, estipulando as condig6es de
trabalho previstas nas clausulas seguintes:

CLAuSULA PRIMEIRA -VIGENCIA E DATA-BASE

As partes fixam a vigencia da presente Convengao Coletiva de Trabalho no perfodo de 1 Q de janeiro
de 2009 a 31 de dezembro de 2009 e a data-base da categoria em 1 Q de janeiro.

CLAuSULA SEGUNDA -ABRANGENCIA

A presente Convengao Coletiva de Trabalho abrangera a(s) categoria(s) Profissionais, Radialistas
e Demais Empregados em Empresas de Radiodifusao e Televisao, com abrangencia territorial
emSC.

SALARIOS, REAJUSTES E PAGAMENTO

PI SO SALARIAL

CLAuSULA TERCEIRA -PISO SALARIAL

Os Radialistas que desempenham fun90es naG regulamentadas, pela Lei nQ 6.615/78 e
Decreto nQ 84.134/79 ou seja, os que desempenham fun90es gerais, auxiliares ou
administrativas, terao assegurados, a partir de 1 Q de janeiro de 2009, 0 piso salarial de

R$484,48 (quatrocentos e oitenta e quatro reais quarenta e oito centavos), ficam
exclufdos do piso acima referido os empregados que desempenham as fun90es de

"office-boys" e 0 pessoal de limpeza;
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Os Radialistas que desempenham fungoes regulamentadas pela Lei nQ.6.615/78 e .
Decreto nQ. 84.134/79, terao assegurados, a partir de 1 Q de janeiro de 2008, 0 piso

salarial de R$605,OO (seiscentos e cinco reais).

Se a jornada ,de trabalho, dos Radialistas, for inferior a legal, e devido 0 piso salarial,
salvo se contratado com horario reduzido, caso em que sera observada a
proporcionalidade.

REAJUSTES/CORREC;OES SALARIAIS

CLAuSULA QUARTA -REAJUSTE SALARIAL

Convencionam as partes que os salarios dos empregados radialistas representados
pelo Sindicato Profissional serao reajustados em 1 Q de janeiro de 2009 da seguinte
forma:

Aplicar-se-a 0 fndice de 6,48 (seis virgula quarenta e oito par cento) sabre 0 valor
de ate R$1.000,OO (hum mil reais).

Aplicar-se-a 0 fndice de 2% (dois par cento) sabre 0 salario que exceder ao valor de
R$$1.000,O1 (hum mil reais e urn centavo) ate 0 valor de R$2.100,OO (dois mil e
cern reais).

Para salarios acima de R$2.100,O1 (dois mil e cern reais e urn centavo) sera
acrescido 0 valor fixo de R$86,80 (oitenta e seis reais e oitenta centavos).

Tais reajustes deverao ser aplicados sabre os salarios vi gentes em 1 Q de janeiro de
2008 a viger em 1 Q de janeiro de 2009.

Convencionam as partes que as diferengas salarias referentes aos meses de janeiro e
fevereiro de 2009, serao satisfeitas pelas empresas ate 0 dia 5 de junho de 2009.

OUTRAS NORMAS REFERENTES A SAL.A.RIOS, REAJUSTES, PAGAMENTOS E
CRITERIOS PARA C.A.LCULO

CLAuSULA QUINTA -COMPENSACAO

Serao compensados todos os aumentos salariais concedidos ap6s a data-base, 1 Q de

janeiro de 2008, quer espontaneos, quer compuls6rios, exclufdos os aumentos
individuais decorrentes de promogoes, transferencias, equiparagoes salariais,
complementos de idade ou tempo de servigo e termino de aprendizagem.

CLAuSULA SEXTA -ADMITIDOS APOS DATA -BASE

Sera concedido igual aumento aos empregados Radialistas admitidos ap6s a data-base
1 Q de janeiro de 2008, proporcionalmente ao perfodo de admissao, desde que estes

28/07/2009



, : .~ediador -Extrato Instrumento Coletivo Pagina 3 de 11 I

naG venham a perceber salarios superiores aos dos empregados mais antigos que I
exer~am a mesma fun~ao.

CLAuSULA SETIMA -SALARIO SUBSTITUTO

E garantido para a empregado Radialista admitido para a mesma funcao de outro, cujo
0 contrato de trabalho tenha sido rescindido par qualquer motivo, 0 menor salario da
fun~ao, sem considerar vantagens pessoais.

CLAuSULA OITAVA -SALARIO SUBSTITUICAO

Na substituicao interna, cuja duracao for igual ou superior a 7 (sete) dias, 0 empregado
substituto, desde que haja acumulo de funcao, percebera alem do proprio salario, a
diferenca entre 0 seu salario e 0 do substitufdo, sem considerar vantagens pessoais ou
inerentes ao cargo efetivo.

CLAuSULA NONA-COMPROVANTE DE PAGAMENTO

As empresas fornecerao, obrigatoriamente, envelopes de pagamento ou documento
similar, contendo a sua razao social, 0 nome do empregado, a discrimina~ao das
parcelas pagas e as descontadas, inclusive os recolhimentos do FGTS.

CLAuSULA DECIMA -ADICIONAL SALARIAL paR VIAGEM

OS Radialistas em viagem de servico dentro do territorio nacional ou em viagem ao
exterior quando tiverem de pernoitar fora de sua sede, tertia direito a perceber 1 (um)
salario-dia, a cad a dia de permanencia, alem do salario normal, a titulo de
compensacao pelas horas extras par ventura trabalhadas nessas condicoes.

Na hipotese do retorno a sede da empresa apos as 22:00 horas, os Radialistas terao
direito a parcela de 80% ( oitenta par cento ) do salario dia, nos termos do disposto no
paragrafo anterior.
Tal adicional nao se aplica aos radialistas que par ventura venham a se afastar da sede
da empresa para participarem de eventos de formaCao profissional au de evento
informativo tais como treinamentos, cursos, congressos, feiras, seminarios e visitas
tecnicas .

0 adicional previsto nesta clausula naG se aplica aos radialistas que exer9am Juncoes
de direcao, gerencia e coordenacao.

CLAuSULA DECIMA PRIMEIRA -QUEBRA DE CAIXA

As empresas pagarao importancia equivalente a 35% (trinta e cinco par cento) do piso
salarial das Juncoes naG regulamentadas da categoria, a titulo de auxllio par quebra de
caixa, para funcionarios que ten ham par atividade exclusiva efetuar pagamentos e
recebimentos.

Ficam as empresas autorizadas a descontar do salario dos funcionarios acima
caracterizados os valores que virtual mente venham a faltar par ocasiao da prestacao
de contas.
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GRATIFICA<;OES, ADICIONAIS, AUXIUOS E OUTROS
"

ADICIONAL DE TEMPO DE SERVICO

CLAuSULA DECIMA SEGUNDA -DIREITO ADQUIRIDO

Convencionam as partes que, os colaboradores que percebem adicional par tempo de
servi90 -quinquenio -ou completaram 0 perlodo aquisitivo ate 31 de dezembro de
2004, terao direito adquirido ao adicional par tempo de servi90 sabre 0 salario basico a
titulo de quinquenio.

AUXIUO ALiMENTACAO

CLAuSULA DECIMA TERCEIRA -ALiMENTACAO

Quando 0 empregado Radialista prorrogar uma jornada de trabalho e coincidir com
horario de refei9ao, obrigam-se as empresas no fornecimento ou pagamento da
alimenta9ao compreendendo alm090 ou janta.

AUXIUO TRANSPORTE

CLAuSULA DECIMA QUARTA -DIARIAS EM VIAGEM

As despesas normais de hospedagem, transporte e alimenta9ao serao satisfeitas pelas
empresas com desembolso antecipado, quando os Radialistas prestarem atividades fora
do municipio sede.

CLAuSULA DECIMA QUINTA -VALE TRANSPORTE

As empresas continuarao fornecendo aos seus empregados 0 vale transporte, nos
termos da legisla9ao vigente, estabelecendo-se uma quantidade de vales suficientes
para cobrir 0 percurso residencia, local de trabalho e residencia.

CLAuSULA DECIMA SEXTA -TRANSPORTE NOTURNO

As empresas que promovam atividades alem da meia-noite e ate as 6(seis) horas da
manha, estao obrigadas a fornecer, par sua conta, 0 transporte dos empregados que
trabalharem nesse horario. Fica estabelecido que 0 tempo de trajeto nao sera
computado como de servi90 e nem 0 seu valor integrara 0 salario para nenhum efeito.
Ressalva-se que existindo linha de transporte coletivo regular entre 0 local de emprego
e a residencia do empregado, tal clausula e inaplicavel.

AUXIUO MORTE/FUNERAL

CLAuSULA DECIMA SETIMA -Auxfuo FUNERAL
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As empresas cujos empregados nao estiverem abrangidos par segura de vida em I
grupo ou outras modalidades de seguros par essas subsidiados, em todo ou em parte,
ocorrendo falecimento de um seu empregado pagarao aDs dependentes legais do
mesmo uma importancia equivalente a R$2.255,84 (dois mil duzentos e cinquennta e
cinco reais oitenta e quatro centavos). ,

as pagamentos resultantes serao efetivados em quota unica ate 10 (dez) dias ap6s a
comprova9ao do 6bito.

AUXIUO CRECHE

CLAuSULA DECIMA OITAVA -AUXILIO CRECHE

As empresas com sede em Florian6polis e Joinville se obrigam a subsidiar 0
pagamento de vagas em creches para filhos de trabalhadores Radialistas do sexo
feminino, de 0 (zero) a 72 (setenta e dais) meses de idade, em estabelecimento de livre
escolha das maes ou pais com guarda legal dos filhos, no valor de R$85,39 (oitenta e
cinco reais trinta e nove centavos). As empresas com sede nas demais cidades do
interior do Estado se obrigam a subsidiar R$42,69 (quarenta e dois reais sessenta e
nove centavos), do pagamento de creches para filhos de trabalhadores Radialistas do
sexo feminino, observados os mesmos criterios.

Identicas condi90es sac dadas aDs empregados do sexo masculino com comprovada
guarda legal dos filhos.

SEGURa DE VIDA

CLAuSULA DECIMA NONA -SEGURa VIAGEM

No caso de viagem do Radialista para desempenho de suas fun90es, 0 empregador
obriga-se a realizar segura para cobrir os riscos de viagens, independente do segura de
acidente de trabalho previdenciario, em valor equivalente a R$2.255,84 (dois mil
duzentos e cinquennta e cinco reais oitenta e quatro centavos).

Este dispositivo naG se aplica as empresas que mantenham ap61ice de segura de vida
em grupo ou similar para seus empregados.

OUTROS AUXIUOS

CL.A.USULA VIGESIMA -ACIDENT ADO

Fica assegurado a garantia ao trabalho ao empregado ap6s a cessacao do auxflio-
doenca acidentario, nos termos do artigo 118 da Lei nQ 8.213 de 24.07.91
regulamentada pelo Decreto nQ 357 de 07.12.91 no artigo 169.

EMPRESTIMOS

CL.A.USULA VIGESIMA PRIMEIRA -AUTORIZACAO DE DESCONTOS

As empresas poderao realizar descontos em folha de pagamento de empregados
radialistas que os autorizem, de compromissos firmados entreeles com essas entidades
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ou com 0 empregador relativamente a convenios, emprestimos. .

CONTRATO DE TRABALHO -ADMISsAo, DEMISsAo, MODALIDADES
, ,

DESLIGAMENTO/DEMISSAO

CLAuSULA VIGESIMA SEGUNDA -JUSTIFICACAO DE DISPENSA

0 empregado despedido par justa causa, sera comunicado par escrito sabre 0 Jato
gerador da rescisao contratual, sob pena de nulidade do ato.

A visa PREVIa

CLAuSULA VIGESIMA TERCEIRA -AVISO PREVIa

0 empregado demitido sem justa causa, com idade igual ou superior a 45 anos, apos ja
ter completado 5(cinco) anos de servi<;:o a mesma empresa, percebera alem do aviso
previa, mais um pagamento adicional equivalente a 1 (um) salario contratual, a titulo
indenizatorio, para Gada perlodo de 5(cinco) anos de atividade ininterruptas ao
mesmo empregador.

Fica dispensado do cumprimento do aviso previa 0 empregado que conseguir novo
emprego antes do terminG do referido aviso, percebendo tao somente 0 referente aos
dias trabalhados.

RELAC;OES DE TRABALHO -CONDIC;OES DE TRABALHO, NORMAS DE
PESSOAL E EST ABILIDADES

FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS DE TRABALHO

CLAuSULA VIGESIMA QUARTA -NOVAS TECNICAS E EQUIPAMENTOS

A empresa dara aDs seus empregados Radialistas a oportunidade de sua adapta<;:ao as
novas tecnicas de equipamentos. 0 processo de adapta<;:ao constitui encargo da
empregadora, decorrendo toda e qualquer despesa par sua conta.

E faculdade do empregado participar de eventuais cursos oferecidos pelas empresas,
naG havendo obrigatoriedade de comparecimento.

Convencionam as partes que as horas que os trabalhadores radialistas, abrangidos pela
presente conven<;:ao, permanecerem em cursos e treinamentos, bem como curso
eletronicamente disponibilizados pela empregadora par meio de implementa<;:ao de
programa e-learming, ap6s sua jornada de trabalho, nas dependencias da empresa, naG
serao consideradas como horas trabalhadas nem extras, razao pela qual fica liberado
de registro em cartao ponto ou similar e naG serao consideradas para efeito de
amplia<;:ao de intervalo para alimenta<;:ao e repouso. Tais cursos naG poderao coincidir
em domingos,feriados ou perfodo de ferias dos trabalhadores.
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ESTABILIDADE APOSENTADORIA .

CLAuSULA VIGESIMA QUINTA -GARANTIA PARA APOSENTADORIA I

~Os empregados que estiverem a 24 (vinte e quatrp) meses de conquistar .
aposentadoria, fica garantido 0 emprego ou salario ate completar 0 tempo necessaria,
cessando esse direito ao fim do prazo especificado no caso de nao ser requerida a
aposentadoria, ou pela ocorrencia de demissao par justa causa.

A percep<;ao desta vantagem fica condicionada a apresenta<;ao par parte do empregado
ao Departamento de Pessoal, nos primeiros 30 (trinta) dias do perfodo de 24 (vinte e
quatro) meses precedente a data de obten<;ao da aposentadoria, de forma a
documentar 0 seu tempo de servic;;o junto a Previdencia Social. A apresentac;;ao do
documento sera contra recibo, e a falta de apresentac;;ao via recibo para 0 empregador
dara a perda do direito aqui normatizado.

JORNADA DE TRABALHO -DURACAO, DISTRIBUICAO, CONTROLE,
FALTAS

DURACAO E HORARIO

cLAuSULA VIGESIMA SEXTA -COMPENSACAO DE HORARIO

Desde que seja observado 0 limite legal da carga horaria semanal contratual, as partes
poderao estabelecer jornadas de trabalho diferentes. Este sistema de jornada flexfvel
nao prejudica 0 regime de compensac;;ao de horario ou de prorrogac;;ao de trabalho. No
caso de que seja adotado 0 regime de jornada de trabalho ftexfvel, fica estipulado entre
as partes que a durac;;ao da jornada nao podera ser inferior a 3 (tres) horas. Ainda na

hip6tese de ado<;ao do sistema estabelecido na Clausula, cabera a Empresa elaborar
planilhas de controle das horas trabalhadas, taigas semanais, feriados e adicionais.

CLAuSULA VIGESIMA SETIMA -JORNADA EXTRAORDINARIA E NOTURNA

Convencionam as partes que 0 trabalho extraordinario sera remunerado mediante 0
adicional de 50% (cinquenta par cento).

0 empregado que trabalhar entre 22 (vinte e duas) horas de urn dia ate as 5 (cinco)
horas do dia seguinte, tera urn adicional noturno de 20% (vinte par cento).

JORNADAS ESPECIAIS (MULHERES, MENORES, ESTUDANTES)

CLAuSULA VIGESIMA OITAVA -ESTUDANTE

Os empregados Radialistas estudantes, quando regularmente matriculados em escolas
oficiais ou reconhecidas, terao abono de falta em dia de realizac;;ao de provas escolares,
exames supletivos e vestibulares, mediante comunicac;;ao ao empregador, com 48
(quarenta e oito) horas de antecedencia e comprovac;;ao posterior dentro de 48
(quarenta e oito) horas.
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OUTRAS DISPOSICOES SOBRE JORNADA

CLAuSULA VIGESIMA NONA -ESCALA DE TRABALHO E FOLGA

Fica acordado que as empresas deverao atixar nos locais de trabalho, com
antecedencia minima de 72(setenta e duas) horas uma escala de trabalho e taigas que
abranja 8 (oito) dias.

FERIAS E LlCENCAS

DURACAO E CONCESSAO DE FERIAS

CLAuSULA TRIGESIMA -FERIAS

As empresas concederao terias a seus empregados, coincidindo, obrigatoriamente, 0
seu inlcio no primeiro dia uti I da semana ou qualquer outro dia da semana a criteria do

empregado.

)

SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHADOR

UNIFORME

cLAusULA TRIGESIMA PRIMEIRA -UNIFORME E CALCADO

As empresas tornecerao, gratuitamente aos seus empregados, para usa exclusivo em
servic;o, os unitormes e calc;ados que exigir.

Paragrato Unico

as empregados ticam desobrigados do usa de unitormes contendo marcas que nao
sejam as da empresa, exceto quando se tratar de eventos.

OUTRAS NORMAS DE PREVENCAO DE ACIDENTES E DOENCAS PROFISSIONAIS

CLAuSULA TRIGESIMA SEGUNDA -COMPLEMENTACAO DO BENEFICIO DOENCA PAGO
PELOINSS

As empresas pagarao, para os empregados em gozo de auxflio doenca concedido pela
Previdencia Social e no perlodo contado entre 0 16Q(decimo sexto) ate 0 90Q
(Nonagesimo) dia de atastamento, uma complementacao nos termos abaixo tixados. A
complementa~ao devida correspondera a diterenca entre 0 que a Previdencia Social
pagar eo salario Ilquido devido no mes:

-do 16Q(decimo sexto) ao 30Q(trigesimo) dia de atastamento = 100%(cem par cento) da
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diferenc;:a acima especificada. I

-do 31Q(trigesimo primeiro) ao 60Q (sexagesimo) dia de afastamento = 90% (noventa

par cento) da diferenc;:a acima especificada.
'. '.

-do 61Q (sexagesimo primeiro) dia ao 90Q (nonagesimo) dia de afastamento = 80%

(oitenta par cento) da diferenc;:a acima especificada.

Nao sendo conhecido 0 valor basico da Previdencia Social, a complementac;:ao devera
ser paga em valores estimados. Se ocorrerem diferenc;:as, a major ou a menor, deverao
ser compensadas no pagamento do mes imediatamente posterior.

0 pagamento previsto nesta clausula devera ocorrer junto com 0 pagamento mensal
de salario dos demais empregados.

RELA<;OES SINDICAIS

LlBERACAO DE EMPREGADOS PARA ATIVIDADES SINDICAIS

CLAuSULA TRIGESIMA TERCEIRA -LlBERACAO DO PRESIDENTE

As empresas que manteem como empregados os Presidentes dos Sindicatos dos
Radialistas Profissionais e de Empregados em Empresas de Radiodifusao e Televisao
do Estado de Santa Catarina e do Sindicato dos Radialistas Profissionais e de
Empregados em Empresas de Radiodifusao e Televisao da Regiao Norte/Nordeste do
Estado de Santa Catarina, darao suas liberac;:oes, pelo prazo de vigencia da presente
convenc;:ao, para que prestem servic;:os nas entidades sindicais, assegurando-ihes todos
os direitos, como se trabalhando estivessem.

OUTRAS DISPOSICOES SOBRE RELACAO ENTRE SINDICATO E EMPRESA

CLAuSULA TRIGESIMA QUARTA -QUADRO DE AVISOS

As empresas permitirao a colocac;:ao de quadro de avisos junto ao rel6gio ponto de Gada
emissora, para que ali se afixem avisos e comunicac;:oes do sindicato acordante.

Fica estabelecido que a medida maxima do quadro de aviso serao de 60 cm x 45 cm,
devendo 0 mesmo possuir porta e chave bem como devera ser observada as normas
padrao da Empresa. Os gastos com a confecc;:ao do referido quadro correrao par conta
do Sindicato Profissional.

DISPOSI<;OES GERAIS

DESCUMPRIMENTO DO INSTRUMENTO COLETIVO

CLAuSULA TRIGESIMA QUINTA -MULTA

0 descumprimento das obrigac;:oes de fazer, ajustadas entre as partes sujeitara seus
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infratores, a multa equivalente a 10%(dez par cento) do salario minima, par infra<;ao e I
par empregado atingido, em beneficia do empregado ou dos Sindicatos acordantes.

E, par estarem justos e contratados, firmam a presente conven<;ao em 5 (cinco) vias, de
igual tear, assinadas p~las partes e par 2(duas) testemunhas. ..

Florian6polis, 17 de janeiro de 2009.

RUBENS OLBRISCH
CPF NQ cpt nQ 050.522.549 -20

PRESIDENTE
SINDICATO DAS EMPRESAS DE RADIO E TELEVISAO DO ESTADO DE SANTA

CATARINA
CNPJ NQ 75.304.725/0001-72

HUGO SILVEIRA LOPES
CPF NQO08.075,249-72

PRESIDENTE
SINDICATO DOS RADIALISTAS PROFISSIONAIS E DE EMPREGADOS EM

EMPRESAS DE RADIODIFUSAO E TELEVISAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA
CNPJ NQ 82.533.134/0001-32

JOSE ELI FRANCISCO
CPF NQ121. 180.449 -68

PRESIDENTE
SINDICATO DOS RADIALISTAS PROFISSIONAIS E DE EMPREGADOS EM

EMPRESAS DE RADIODIFUSAO E TELEVISAO DA REGIAO NORTE/NORDESTE
DO ESTADO DE SANTA CATARINA

CNPJ NQ 795.370.797/0001-79

OUTRAS DISPOSICOES

CLAuSULA TRIGESIMA SEXTA -RELACAO DE EMPREGADOS

Para permitir 0 cumprimento da presente decisao normativa, a empresa fornecera,
anualmente, no primeiro mes de vigencia desta, rela<;ao de todos os empregados, as
func6es e os salarios percebidos no mes anterior e os salarios corrigidos.

CLAuSULA TRIGESIMA SETIMA -CONTRIBUICAO NEGOCIAL

As empresas integrantes da categoria economica, abrangida pel a presente Conven<;ao
Coletiva de Trabalho repassarao as entidades sindicais profissionais a importancia de
R$5,00 (cinco reais), par empregado, ate 0 dia 31/07/2009, a titulo de contribuiCao

negocial.

0 pagamento de tal contribuiCao sera feito mediante cheque nominal a entidade sindical
profissional, acompanhado de relacao dos empregados abrangidos pelo presente
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instrumento. .
0 nao recolhimento no prazo acima previsto, acarretara a empresa inadimplente multa
de 2% (dois par cento) acrescido de juros de mora de 1% (um par cento) ao mes e
correc;ao moneta ria.

HUGO SILVEIRA LOPES
PRESIDENTE

SINDICATO DOS EMPREGADOS EM EMPRESAS DE RAD~ODIFUSAO E

JOSE ELI FRANCISCO
PRESIDENTE

SIND RADIALISTAS PROF EMPREG RADIO TV REG NORT/NORD SC

RUBENS OLBRISCH
PRESIDENTE

SINDICATO DAS EMPRESAS DE RADIO E TELEVISAO DO ESTADO DE SANTA CATARINA

A autenticidade deste documento podera ser confirmada na pagina do Ministerio do Trabalho e
Emprego na Internet, no endereyo http://www.mte.gov.br.
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