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QTC 001/2014
REUNIÃO DO CONSELHO DA LABRE
Íntegra
Ofício nº 002/DE/2014
Do:
Aos:

Diretor Executivo
Presidentes Estaduais e Presidentes dos Conselhos Estaduais

ASSUNTO: REUNIÃO DO CONSELHO DA LABRE
Amigos,
Inicia-se 2014, ano em que a LABRE completa 80 anos de existência.
Além da significativa data – poucas entidades brasileiras chegam a esse tempo de vida – 2014 será um
ano especial para nossa Liga.
A última reunião do Conselho Diretor, ocorrida em outubro de 2013, aprovou mudanças importantes no
Estatuto da LABRE, que trarão impacto nos destinos da Liga somente comparáveis à medida que
extinguiu a obrigatoriedade de filiação dos radioamadores à LABRE para poderem ser licenciados no
Serviço de Radioamador.
As alterações na estrutura da LABRE visam trazer maior agilidade no atendimento aos associados e
ampliar a abrangência dos serviços prestados, principalmente nos Estados com menor número de
radioamadores.
Em razão da profundidade dessas mudanças a nova estrutura será implantada gradativamente (conforme
cronograma em elaboração pela DE e a ser brevemente divulgado), exigindo grande esforço não somente
da Diretoria Executiva, mas também o comprometimento das Estaduais e do quadro associativo em geral.
Não será uma tarefa fácil, mas temos certeza que ao final da transição teremos uma LABRE mais atuante,
mais representativa e mais próxima do Radioamador.
Contamos com a colaboração de todos os associados, do mais antigo remido ao recém ingresso, para
trazer de volta aos quadros da LABRE os colegas que, por qualquer razão, tenham se afastado de nosso
convívio e buscar novos membros entre os que nunca fizeram parte da Liga, bem como divulgar o
Radioamadorismo em toda a sociedade, notadamente junto aos jovens.
Conheçam a seguir as principais mudanças que ocorrerão em razão da alteração estatutária:
•

Retorno à vinculação direta dos associados à LABRE Federal;
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•

•

•
•
•

Criação da figura do Delegado da LABRE em Estados onde não existir LABRE Estadual (para que a
LABRE Estadual exista deverão ser cumpridos todos os requisitos para tal previstos no Estatuto da
LABRE);
Alteração na forma de recolhimento das mensalidades de associados, que será feita diretamente à
LABRE por meio de boleto bancário (com possibilidade de ser auto-emitido). A LABRE fará o
repasse às Estaduais da parcela das mensalidades que lhes compete. Outros tipos de recebimento
(taxas, doações etc.) continuarão sendo feitos pelas Estaduais;
Informatização padronizada da gestão das Estaduais em processo integrado com o da LABRE;
Extinção da obrigatoriedade da Diretoria Executiva funcionar no Distrito Federal;
Anistia do pagamento da cota participação (15% das mensalidades recebidas) até o ano de 2013,
concedida às Estaduais inadimplentes que aderirem completamente à nova estrutura da LABRE a ser
implantada, inclusive cumprindo exigências e prazos da transição. Notem que a anistia não abrange
parcelas não pagas da cota IARU e do rateio das despesas de reuniões do Conselho Diretor. Aqui
cabe um grande agradecimento às Estaduais em dia com seus compromissos junto à LABRE, que
entenderam a necessidade da medida e, longe de se sentirem prejudicadas por manterem suas
contribuições em dia, aprovaram a anistia como medida extrema para manter unida a classe
radioamadorística brasileira.

Feliz Ano Novo a todos, sempre unidos em prol da LABRE e do radioamadorismo.
Orlando Perez Filho PT2OP
Diretor Executivo
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