LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO – LABRE - RJ
Fundada em 02/02/1934 - CNPJ 30.875.637/0001-92 - Estação Oficial PY1AA
Reconhecida pelo Ministério das Comunicações
Entidade de Utilidade Pública Estadual, Lei nº 6.554 de 09 de agosto de 2013.
Membro da International Amateur Radio Union - IARU (Region II)

BOLETIM DE NOTÍCIAS Nº 004 – ABRIL DE 2015

NOTÍCIAS DA LABRE-RJ
Novos associados em 2015
A LABRE-RJ deseja boas vindas aos
novos associados em 2015. Sejam bem
vindos.
RICARDO MEDEIROS BARCELOS .
ARIMATEIA DE SOUZA LOPES
GILSON RODRIGUES DE CARVALHO
CARLOS DA CRUZ SILVA
JUAN MARCOS MOORE
LUIZ CLAUDIO DUARTE FURTADO
PEDRO HENRIQUE SANTOS DA SILVA
LUCAS SANTOS DA SILVA
LUIZ CARLOS DE OLIVEIRA
LUCIANO QUINTÃO
LUIS PAULO SAMPAIO DE ARAUJO
LEANDRO SAUERBRONN FRANÇA
GUILHERME MOTTA
MARCIO VOLPATO DOS SANTOS
ESDRAS LEMOS BEZERRA

REQUERIMENTOS DEFERIDOS
O Conselho Estadual da LABRE-RJ
DEFERIU o pedido de desligamento do
quadro de associados da LABRE-RJ, dos
seguintes radioamadores:
EDUARDO DE LACERDA MIRANDA – PY1FC
ULISSES PINTO DE CARVALHO – PY1UC
ANDERSON MEDEIROS LOPES – PY1FI

PAZ NO RADIOAMADORISMO DO RIO
DE JANEIRO

PROVAS EM SILVA JARDIM
ARES - ATIVA REDE DE EMERGÊNICA

A Amateur Radio Emergency
Service - ARES divulgou que está
formada a rede de emergência da
ARRL devido as tormentas que
assolam o estado do Alabama.
Estão sendo usadas as frequências
de 7243 KHz e 7110 KHz (faixa de
40 metros) e os colegas brasileiros
(principalmente os que operam com
amplificadores, devem evitar o uso
dessas frequências, notadamente no
período
do
entardecer
ao
amanhecer, tendo em vista a
possibilidade
de
causarem
interferências nas comunicações de
emergência.
ABERTAS INSCRIÇÕES PARA PROVA
DE RADIOAMADOR EM ANGRA DOS
REIS

Estão abertas as inscrições para as
provas para radioamador classes A
e C em Angra do Reis, dia 21 de
maio de 2015.

LABRE-RJ/ANATEL – realizarão provas
para radioamador em Silva Jardim, RJ,
dia 16 de Abril de 2015. As inscrições já
estão encerradas. Essas provas foram
solicitadas pela Defesa Civil de Silva
Jardim, RJ, através do Secretário
Municipal de Defesa Civil, nosso Amigo
Sidney. Toda a logística das provas está
sendo feita pelo o Agente de Defesa
Civil, Renan Crespo.

LABRE-RJ/ANATEL – PROVA EM
CARMOS – RJ.
A LABRE-RJ/ANATEL realizaram provas
para radioamador classes C e A, na
Cidade de Carmo, RJ. No dia 12/03/2015.
Além do Presidente da LABRE-RJ, Paulo
Roberto, PY1PM, estiveram presentes o
Diretor
Secretário
da
LABRE-RJ,
Francisco Jacson, PY1PDF e o PU1KCT
Getúlio, Coordenador Estadual da Rede
Nacional
de
Emergência
de
Radioamadores – RENER.
A LABRE-RJ agradece ao Sr. Eduardo
Pereira
de
Azevedo,
Diretor
do
COLÉGIO ESTADUAL FRANCISCO
VARELA, pela disponibilização da sala
para aplicação das provas para
radioamador.

Faça sua inscrição no link:
http:// http://www.labre-rj.org.br/provas.asp

Veja fotos em:

CRIADO O GRUPO DE DEFESA JURÍDICA DA LABRE
Conforme decidido na 79ª Reunião do Conselho Diretor, foi
criado a GDJ – Grupo de Defesa Jurídica da LABRE.
Este grupo, a ser formado preferencialmente, mas não
obrigatoriamente por operadores do direito, terá a finalidade de
assessorar o CD e todas as estaduais adimplentes com a
LABRE FEDERAL, em assuntos técnicos Jurídicos de qualquer
natureza e que digam respeito exclusivamente a questões que
tenham por objeto assuntos relacionados às Estaduais e ao
CD quando no desempenho de funções ou contratação de
serviços relativamente às LABREs.
O trabalho visa também buscar dar orientação às estaduais
com problemas jurídicos/administrativos/financeiros que
possam gerar pendências jurídicas por problemas de gestão
atuais ou passadas.
Quando tivermos um grupo consistente de participantes
definiremos o escopo, limitações e objetivos dos trabalhos a
serem desenvolvidos pelo grupo.
Qualquer Radioamador LABREano, poderá fazer parte do
grupo, que discutirá os assuntos exclusivamente pela
INTERNET em grupo de FACEBOOK Secreto e que será
acessado somente pelos integrantes do grupo, pelo Presidente
do CD, o Diretor Executivo, e os Presidentes Estaduais e de
Conselho Estaduais.
Consultamos assim aos Ilmos. Presidentes, quais desejam
fazer parte do grupo, bem como rogamos que se possível
convidem Radioamadores com conhecimento Jurídico em seus
estados que queiram fazer parte deste trabalho, que terá por
finalidade dar suporte as necessidades jurídicas no que disser
respeito à consultas jurídicas.
O GDJ, terá caráter exclusivamente consultivo e em nenhuma
hipótese estará vinculado à obrigação de ajuizar, contestar ou
intervir em qualquer demanda de qualquer das LABREs,
cabendo esta decisão em última instância exclusivamente ao
representante legal responsável pelo assunto.

LABRE-PB e Guara DX Group comemoram 150 anos da
ITU com vários indicativos especiais
Comunico-lhe, com satisfação, a programação de atividade a
ser desenvolvida por radioamadores associados da
LABRE/PB e membros do GUARA DX GROUP GDXG.
O ano de 2015 é um marco importante na história da União
Internacional de Telecomunicações. Em 17 de Maio de 2015,
o mundo estará comemorando os 150 anos da assinatura da
primeira Convenção Internacional Telegráfica e da criação
da União Internacional de Telecomunicações (UIT). http://www.itu.int
A UIT elaborou um vasto programa comemorativo para todo o
período do ano 2015 e conclamou os países membros
através dos seus organismos especializados
de
telecomunicações a elaborarem eventos para a celebração
da
significativa
data.
Vários radioamadores membros do GUARÁ DX GROUP (
GDXG ) e LABRE resolveram celebrar este acontecimento
colocando em ativação durante o período 28 de março até
26 de abril indicativos especiais com o sufixo ITU.
Já foram obtidas as devidas licenças, relacionadas a seguir:
PQ 150 ITU Murilo Filho (PR7AF)
PV 150 ITU Leonardo (PR7DZ)
PW 150 ITU Marcos (PR7HT)
PX 150 ITU Murilo (PR7AYE)
ZV 150 ITU José Alberto (PR7AP)
ZW 150 ITU Honório (PR7HR)
ZX 150 ITU Irapuan (PR7AR)
ZY 150 ITU Alcides (Júnior) (PR7AB)
ZZ 150 ITU Henrique (PR7AE)
O período do licenciamento cobrirá a realização do CQ WPX
SSB 28/29.março e CQ MM CW 18/19.abril.
73, Murilo, PR7AYE.
Fonte: LABRE

Por fim, e igualmente por questões éticas, o GDJ não se
manifestará em nenhuma hipótese sobre a atuação de
advogados na condução de processos de qualquer Estado,
podendo se for o caso, a pedido direto do advogado
constituído, fornecer subsídios aos processos que os mesmo
estiverem conduzindo em nome das LABREs. Deverão ainda
seus membros, manterem o devido sigilo dos assuntos
tratados no grupo não dando publicidade de nenhum tipo.
O grupo foi formado durante a reunião do CD em Guararema –
SP no dia 17/10/2014 e já tem os seguintes membros:
Marcelo – PY2FN – Advogado
Augusto – PT9AF – Advogado

Fonte: LABRE

MARCA LABRE
De acordo com o Artigo 28º do Estatuto da LABRE, São
direitos do sócio, somente exercitável quando quites com as
obrigações sociais. Inciso VII “usar os símbolos da LABRE”
Qualquer cidadão que estiver usando os símbolos da LABRE
que não esteja dentro deste Artigo, estará cometendo ilícito.
http://www.labre.org.br/wa_files/Registro_20Marca_20LABRE.jpg

HOMOLOGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA RADIOAMADOR
Na segunda-feira, dia 2 de março, a LABRE, representada pelo
seu Presidente do CD, Gustavo - PT2ADM, e pelo Diretor
Executivo, Orlando - PT2OP, reuniu-se com o Gerente de
Certificação e Numeração da Anatel, Sr. Marcos, para nova rodada
de negociações sobre a homologação de equipamentos, processo
que vem sendo discutido há bom tempo.
O Sr. Marcos esclareceu definitivamente que em conformidade
com o §2º do art. 162 da Lei 9472/97 - "É vedada a utilização de
equipamentos emissores de radiofrequência sem certificação
expedida ou aceita pela Agência", inclusive para os aparelhos
do serviço de radioamador.
Disse, ainda, que a homologação dos equipamentos é pessoal
e intransferível e que o fato de um equipamento ter sido
homologado por um radioamador não estende esse direito a
outros radioamadores.
Entretanto, a LABRE, como representante oficial dos
radioamadores, poderá fazer a homologação em seu nome e,
nesse caso, a homologação poderá ser utilizada "por seus
associados". Para isso a LABRE deverá fornecer o selo
padronizado da Anatel para que seja afixado nos equipamentos
homologados e disponibilizar para a Anatel a relação nominal dos
favorecidos para efeitos de validação e fiscalização.
Se usuário perder a situação de associado também perderá o
direito de usufruir da homologação feita pela LABRE e ao uso do
selo. Caso venda seu equipamento a outro radioamador esse novo
proprietário não terá direito automático ao uso do selo no aparelho,
devendo solicitar a LABRE a emissão de novo selo em seu nome.
O uso irregular do selo de homologação por não associado ou exassociado da LABRE configurará "falsidade ideológica", não sendo
considerado homologado o equipamento e sujeitando o usuário às
penalidades previstas.
A LABRE já está tomando as providências necessárias à
homologação de equipamentos em seu nome e em breve serão
divulgados os procedimentos para que os associados se
beneficiem.
Dada a necessidade de rigoroso controle na distribuição dos selos
e da condição de associado regular da LABRE (a ser mantida à
disposição da Anatel), as Estaduais, para que possam transferir
aos seus associados o direito de valerem-se das homologações
feitas pela LABRE, deverão, obrigatoriamente, adotar o software
de gerenciamento (SAA) especialmente desenvolvido para a Liga.
Atualmente utiliza-se desse software (adotado conforme decisão
do Conselho Diretor na reunião de outubro/2013 (em Brasília) a
LABRE-SP e a LABRE-DF, esta última em fase final de
implementação.

A Rede Nacional de Emergência de Radioamadores RENER foi criada pela Portaria Ministerial MI-302, de 24
de outubro de 2001, publicada no Diário Oficial da União
n º 201, Seção I, de 26 de outubro de 2001, com o
objetivo de suprir os meios de comunicações usuais,
quando os mesmos não puderem ser acionados, em
razão de desastre, situação de emergência ou estado de
calamidade pública.
O Radioamador, ao longo dos tempos e no mundo todo,
tem demonstrado a importância das comunicações,
quando chamado para ajudar em situações nas quais o
seu serviço humanitário e voluntário seja colocado à
disposição das autoridades e em benefício da população.
Países como Estados Unidos da América, Japão, México,
Espanha, Colômbia, Argentina, para citar alguns,
possuem Redes de Emergência de Radioamadores,
integrada com as autoridades competentes, sempre
disponíveis e operantes, nas situações de terremotos,
inundações, desabamentos, deslizamentos, incêndios
florestais, epidemias, furacões, secas, busca e
salvamento de aeronaves e embarcações e outras.
O Ministério da Integração, criando a RENER e
colocando a Liga de Amadores Brasileiros de Rádio
Emissão - LABRE como coordenadora da operação
conjunta Defesa Civil e Radioamadores reconhece,
oficialmente, o valor do radioamadorismo e dos
Radioamadores brasileiros.
Ministério da Integração Nacional
Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil
Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão - LABRE
Rede Nacional de Emergência de Radioamadores RENER
Tel.: (61) 3214-0669
rener@integracao.gov.br
NORMA DE ATIVAÇÃO E EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DA
REDE NACIONAL DE
EMERGÊNCIA DE RADIOAMADORES - RENER

LISTA DE REPETIDORAS DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO

1.1 - A presente norma estabelece as condições de
ativação e execução da Rede Nacional de Emergência de
Radioamadores – RENER, criada por meio da Portaria n
O 302, de 24 de outubro de 2001, do Ministro da
Integração Nacional, publicada no DOU de 26/10/2001

Solicitamos que o mantenedor de repetidoras do Estado do Rio de Janeiro
nos envie as informações a respeito de sua repetidora para podermos
atualizar nosso site. É importante que esta lista se mantenha atualizada
para que os radioamadores possam se orientar a respeito das mesmas.
Envie sua atualização para: py1aa.rj@gmail.com

2. OBJETIVO
2.1 – A RENER consiste em uma rede formada por
radioamadores voluntários, devidamente autorizados
que, com seus equipamentos, se colocam à disposição
do interesse público quando acontecem os desastres.

Veja a lista de repetidoras do Estado do Rio de Janeiro, em:
http://www.labre-rj.org.br/repetidoras.asp

Veja toda a NORMA no link:

Orlando .·. PT2OP
Diretor Executivo da LABRE

http://www.integracao.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=43ccc5
1e-63f6-40c2-b0f1-ef7418ead955&groupId=185960

NOTICIAS DO INTERIOR DO ESTADO
BARRA DO PIRAÍ
O Subdiretor da LABRE-RJ na Região do Médio Paraíba, o
PU1LMN – Alexandre Bichara, informa que a repetidora
licenciada pela LABRE-RJ, PY1LMC, e que está sob a
responsabilidade do Grupo de Radioamadores de Barra do
Piraí, RJ, já está em pleno funcionamentos. Informa também
que muito em breve entrará no AR outra repetidora, que será
TIPO 5, para atender a RENER na região. As repetidoras tipo
5, poderão serem acopladas a REDE PUBLICA, exemplo:
Conexão ao Echolink.
.
Veja
imagens
da
Repetidora
AQUI

CAMPOS DOS GOYTACAZES
O Presidente da Associação de Radioamadores de Campos
do Goytacazes, RJ, PY1TD Antônio, informa que haverá
provas em Campos para radioamador e radio telefonista, nas
datas, /05/2015 e 06/08/2015 e 12/11/2015
Para maiores informações, entrar em contato com a ARCAM
de Campos, através do PY1TD Antônio.
MUNICÍPIOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE ABRIL
A LABRE-RJ deseja aos municípios aniversariantes e suas
populações, um Feliz Aniversário.
MUNICÍPIO
APERIBÉ
AREAL
RIO DAS OSTRAS
SÃO SEBASTIÃO DO ALTO
SÃO FIDELIS
TRAJANO DE MORAIS

DIA
10
10
10
17
19
25

MÊS
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL
ABRIL

BARRA DO PIRAÍ – RIO DE JANEIRO
Os primeiros habitantes conhecidos da região do atual
município de Barra do Piraí foram os índios xumetos, pitas e
araris, também chamados de coroados 6 . Durante o ciclo do
ouro em Minas Gerais e Goiás, no século XVIII, diversas trilhas
de tropas de mulas cruzaram a região do atual município,
levando ouro para o litoral e mantimentos para as minas 6 .
O povoamento de origem portuguesa de Barra do Piraí teve
início em terras de sesmarias doadas em 1761 e 1765 a
Antônio Pinto de Miranda e Francisco Pernes Lisboa. Com área
de uma légua em quadra, ficava situada nas margens direita e
esquerda do rio Piraí, em sua confluência com o Paraíba do
Sul. Os primeiros colonizadores foram membros das famílias
Faro e Pereira da Silva. Grandes senhores de escravos,
dedicaram-se à agricultura e, em pouco tempo, dominaram a
região cafeeira, serra acima.
Em 1853, as primitivas sesmarias ficaram interligadas pela
ponte que o comendador Gonçalves Morais mandara construir.
Perto dela, levantou-se o Hotel Piraí e, mais tarde, novas
edificações. A esse tempo, na margem oposta do Paraíba, os
comendadores João Pereira da Silva e José Pereira de Faro,
futuro barão do Rio Bonito, ergueram o pequeno povoado de
Santana. O rápido desenvolvimento do lugar, onde se
realizavam grandes transações comerciais, propiciou a
inauguração de uma estação da Estrada de Ferro Central do
Brasil a 7 de agosto de 1864. Em seguida, iniciou-se a
construção dos ramais mineiros e paulista.
Barra do Piraí foi a primeira cidade emancipada no regime
republicano. Sua emancipação deu-se em 10 de março de 1890
e seu emancipador foi José Pereira de Faro, o terceiro Barão
do Rio Bonito.
O nome do município é devido ao fato de o rio Piraí desaguar
no Rio Paraíba do Sul, formando, no município, a barra do rio
Piraí.

SILVA JARDIM – ESTADO DO RIO DE JANEIRO
Seu nome atual é uma homenagem ao jornalista e político
fluminense Antônio da Silva Jardim. Anteriormente o
município chamava-se Capivari, cuja fundação se deu em
1801, nas terras de D. Maria Rodrigues, viúva de Manoel da
Silveira Azevedo, onde o casal havia construído uma capela
em devoção à Sant'Ana. A viúva doou a capela e seu entorno,
para a criação da paróquia de Nossa Senhora da Lapa de
Capivari, a pedido da população local. No entorno da capela
formou-se o vilarejo, que posteriormente foi elevado à
categoria de freguesia, e mais adiante à categoria de vila, por
decreto de 1841, separando-se definitivamente do município
de Cabo Frio. A condição imposta para o desmembramento
era de que alguns fazendeiros locais se responsabilizassem e
construíssem uma câmara, que executava as mesmas
funções atuais de uma prefeitura, bem como uma cadeia para
a nova vila. O Major Joaquim Fernandes Lopes Ramos, o
Alferes Luiz Gomes da Silva Leite, juntamente com alguns
membros da família Pinto Coelho, executaram as construções
entre os anos de 1841 e 1843, atendendo assim às
exigências. A partir do ano de 1943, a vila de Capivari teve
seu nome modificado para Silva Jardim, denominação esta
que perdura até os dias atuais.
No dia 16 de Abril de 2015, a LABRE-RJ, a ANATEL e a
Defesa Civil de Silva Jardim, RJ, estarão realizando provas
para radioamador, classes, A e C.

Fonte: Internet
Prefeitura de Silva Jardim
http://www.silvajardim.rj.gov.br/site/

