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HOMOLOGAÇÃO DE RÁDIOS TRANSCEPTORES PELA LABRE

Email recebido do Presidente do Conselho Federal da LABRE
Bom dia meus amigos radioamadores e conselheiros da LABRE,
Aproveitando os comentários já postados, vou fazer algumas observações:
Embora nós (LABRE) pensamos que a homologação de um equipamento, deveria ser única e não
pessoal a ANATEL não entende assim, e considera que cada pessoa física tenha que fazer a sua
homologação, ou seja, um equipamento ICOM IC706 homologado para o cidadão A não é válido para
o cidadão B.
Em reuniões várias que tivemos com os representantes da área de certificação da ANATEL,
conseguimos que um equipamento homologado em nome da LABRE, venha a ser válido para todo
radioamador que for associado à entidade. Mas, para que seja operacionado esta fiscalização, é
necessário que o fiscal da ANATEL tenha um banco de dados, e de preferência atualizado dos
associados da LABRE em todo o território nacional.
Como na reunião do Conselho Diretor de 2013 e ratificado na reunião do Conselho Diretor de 2014, o
SAA seria implantado na LABRE para controle e cadastro de todos os associados. Neste momento
pensava-se que iríamos conseguir fazer a filiação de todos os radioamadores na LABRE (Federal).
Fato que não aconteceu.
Assim sendo, continuamos precisando de um cadastro de todos os radioamadores labreanos, para que
possamos enviar à ANATEL. Se as estaduais estivesse praticando o que está estabelecido no estatuto:
“Seção III – Da Obrigatoriedade das Estaduais da LABRE
ARTIGO 40º: Para cobertura das despesas administrativas da LABRE, os associados jurisdicionados
nas estaduais farão o pagamento de suas contribuições diretamente à LABRE, que remeterá às
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Estaduais da LABRE quinzenalmente, um valor proporcional à arrecadação das mensalidades dos
associados contribuintes jurisdicionados em seu estado efetivamente recebido de acordo com o
disposto no item VIII do artigo 20º deste Estatuto.
Parágrafo 3º: Para o cumprimento do disposto neste Artigo, as Estaduais da LABRE remeterão
mensalmente até o dia 10 do mês seguinte, para a LABRE, a relação nominal com indicativo (quando
houver), de todos novos associados contribuintes e as exclusões dos associados jurisdicionados
contribuintes e remidos.”
Não seria necessária esta informação. Mas se não tivermos a informação, quem estará prejudicado será
o associado de cada estadual, porque quando da visita de um fiscal, o mesmo não poderá comprovar a
sua situação junto à LABRE.
Para solucionar este problema, ou seja, da informação, o SAA seria a melhor ferramenta. Mas na falta
deste, é necessário que cada estadual envie à LABRE um banco de dados dos seus associados, para
que a LABRE encaminhe para a ANATEL.
Esperando ter esclarecido este ponto, aguardamos o banco de dados o mais rápido possível,

GUSTAVO FRANCO – PT2ADM
Presidente do Conselho Federal da LABRE
PAULO ROBERTO MONTEIRO ARAUJO – PY1PM
Presidente Executivo da LABRE-RJ
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