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CONVÊNIO LABRE/ANATEL – PROVA CLASSE “B”
Amigos,
Depois de muito tempo e muito trabalho havíamos elaborado com a Anatel o novo texto do convênio
Anatel/LABRE para aplicação de provas para o serviço de radioamador pela LABRE, que
esperávamos fosse assinado logo após a copa do mundo de futebol.
Esse novo convênio seria muito interessante a ambas as partes, Anatel e LABRE, com evidentes
benefícios ao radioamadorismo.
Infelizmente chega-nos a notícia de que o novo convênio foi barrado pela Procuradoria Federal
Especializada (órgão da Advocacia-Geral da União), que em seu parecer equipara a LABRE a uma
empresa prestadora de serviços e orienta a Anatel a proceder à licitação para escolher quem poderá
aplicar tais exames.
Isso quer dizer que não teremos uma solução tão cedo.
A LABRE já está se mobilizando para tentar reverter à situação e prepara documentação contestatória,
buscando juntamente com a Anatel o melhor caminho para ação.
Cabe as Estaduais esclarecerem os que as procuram para inscrição nos exames, notadamente para a
classe B, que a LABRE não tem como obrigar a Anatel a estabelecer um convênio e, mesmo essa, para
fazê-lo é restringida por legislação superior ou pela interpretação dessa legislação por outra entidade
governamental.
Retornaremos ao assunto quando houver fato novo.
73
Orlando .·. PT2OP
Diretor Executivo LABRE

Avenida Treze de Maio, 13, Grupo 2013, Centro, Rio de Janeiro, RJ, 20031-901
Caixa Postal 58, Rio de Janeiro, RJ, 20010-974 (Uso franqueado ao associado)
py1aa@labre-rj.org.br - (21) 2215-3027 - (21) 98932-6384
Aberto às quartas-feiras das 09h00 às 16h00

