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QTC DA LABRE-RJ
MEUS AMIGOS E COMPANHEIROS RADIOAMADORES.
A LABRE-RJ vem a cada ano se estruturando para tentar fazer o melhor pelo radioamadorismo e para o
radioamador e nem sempre consegue agradar a todos. A pouco menos de três anos a atual diretoria tem
feito o que não fizeram nos últimos 15 anos. Interiorizou suas ações por todo o Rio de Janeiro, levando
provas para os municípios. Ao todo neste período foram agendadas pela LABRE RJ e aplicadas pela
Anatel um total de 25 provas em pouco menos de três anos, com uma assistência melhor a região serrana
do estado onde 60% dessas provas foram aplicadas no circuito Nova Friburgo, Bom Jardim, Teresópolis e
Trajano de Moraes, município esse último, que nunca na sua historia havia recebido uma prova para
habilitação de radioamadores. A atual diretoria pegou a entidade com muitas dívidas, tais como dívidas
trabalhistas, dívidas com o pagamento do condomínio de suassalas, dividas de mais de vinte anoscom a
IARU e dívidas com a LABRE CENTRAL. Hoje essas dívidasforam pagas. Ao assumir, a atual diretoria
encontrou uma LABRE com 52 associados e somente 23 pagavam suas contribuições pecuniárias,
(obrigação do associado). O pagamento da IARU é uma contribuição anual obrigatória, paga pelasLABREs
pelo numero de radioamadores licenciados na Anatel, sejam eles associadosou não da entidade, hoje
estamos em dia com as contribuições paracom a IARU que foram pagas até o ano de 2014 e também está
sendo repassado mensalmente à LABRE CENTRAL o percentual de quinze por cento referente as
mensalidades pagas pelo quadro de associados, que saltou de um numero ínfimo para mais de 400
associados. Cabe lembrar que ainadimplência hoje ainda chega a um percentual de 15,65% (Associados
que devem mais de 3 meses). Isso companheiros, só se tornou possível, por que a LABRE hoje, apesar de
tudo tem muito ainda o que fazer pelo radioamadorismo e pelo radioamador. Firmamos um acordo mútuo
com a União Europeia e a CARE Brasil, para a implementação das Oficinas de Redução de Risco de
Desastres-RRDs nas oito regiões de nosso estado, com o apoio da Defesa Civil Estadual. Mas, o que me
faz vir aos companheiros radioamadores, vai muito mais além do que um simples QTC. Tendo em vista
que está em jogo o nome da LABRE, que encontrou na RENER um meio de união dos radioamadores e de
busca de recursos para a melhoria do radioamadorismo em nosso estado, no próximo dia 29/11/2014 entre
o horário de 09:00 e 11:00 Horas, estará sendo realizado em alguns dos municípios do Estado do Rio de
Janeiro onde temos representatividade, um simulado sobre enfrentamento de riscos e desastres, e uma das
nuances entre outras já realizadas será a simulação de uma pane geral em todos os meios convencionais de
comunicações, não será utilizado nenhum outro agente de comunicação, senão o radioamador e seus
equipamentos. Estaremos operando em HF na banda de 40 metros na freqüência 7.080 em comunicações
de emergência e na Repetidora do GRANF em 145.350 diretamente do Centro Integrado de Comando e
Controle – CICC da Prefeitura do Rio de Janeiro com as presenças do Cel BM Sérgio Simões Secretário de
Estado de Defesa Civil e outras autoridades civis e militares. Será logado todo e qualquer radioamador que
venha a contestar no presente simulado, o qual posteriormente receberá da LABRE RJ com a chancela da
Secretaria de Estado de Defesa Civil, um certificado de participação. Para tanto, solicitamos a todos os
radioamadores, sendo Labreanos ou não, cadastrados ou não na RENER,que também zelem para que o
simulado transcorra dentro da normalidade como ditam as normas de ética e técnica operacional. Se o
radioamadormostrar o seu valor e suas potencialidades, a sobrevivência do radioamadorismo em sua
plenitude terá muito a crescer com essas suas atitudes. No mais me resta agradecer a todos em nome de
toda a diretoria da LABRE.RJ.
Muito Obrigado.
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