LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIOEMISSÃO – LABRE-RN
Cx. Postal 251, Natal/RN, 59010-970)
Tel.: 2079016 (Ed – PS7ZZ) email: ps7aa@yahoo.com.br

PS7AA
QTC 01 DE 09 DE DEZEMBRO DE 2002.
Esta é PS7AA, estação oficial da LABRE – RN, operada por PS7ZZ na
apresentação do seu QTC número 01/2002.
A volta do QTC falado da Labre RN, atende as solicitações de alguns colegas,
assim como os interesses da própria administração, por julgá-lo importante para
o radioamadorismo potiguar, onde através dele, procuraremos divulgar notícias
da Labre RN e outros assuntos relacionados ao nosso hobby, que julgarmos
importantes.
Neste novo formato, previamente gravado, atenderemos no seu final, os colegas
que desejarem fazer algum comentário ou tirar dúvidas sobre as matérias
apresentadas.
Inicialmente, como já deve ser do conhecimento e alguns, PS7ZZ, Ed e
PS7PIO, Pio, foram nomeados respectivamente Administrador e Tesoureiro da
Labre RN por 120 dias, a partir de 01/10/2002.
Nosso compromisso é para que, tão logo se resolva a questão judicial em
andamento, proposta pela FRRN, qualquer que seja a solução ou sentença,
fazer-mos uma assembleia geral com os associados com direirto a voto, para
analizar-mos o presente estatuto e altera-lo naquilo que a assembléia julgar
conveniente.
1) – CONCURSOS E DIPLOMAS.
sem registro
2) - COLUNA TÉCNICA.
sem registro
3) – ENTREVISTA DO MES

(Este item será apresentado sempre no primeiro QTC do mês)

4) - CORRESPONDÊNCIA(S) ENVIADA(S):
4.1 Enviada, correspondência aos associados contribuintes e remidos que fazem
doação, contendo:
a) - Boleto bancário referente ao 4º trimestre 2002
b) - Balancete financeiro referente ao mês de outubro de 2002
c) - Extrato da Portaria Ministerial nº 447 de 28 de junho de 2002, onde o
Exmo. Sr. Ministro de Estado da Integração Nacional, aprova a “Norma de
Ativação e Execução dos Serviços” a serem prestados pela Rede Nacional de
Emergência de Radioamadores - RENER.
4.2 Foi enviada também correspondência a alguns associados que se afastaram
da Labre RN, com informações sobre nossa administração.
5) - CORRESPONDÊNCIA(S) RECEBIDA(S):
sem registro
6) – NOTÍCIAS DA TESOURARIA:
6.1 Mensalidade ao custo de R$ 10,00 (dez reais) é paga através de boleto
bancário nas agências
CEF ou Casas Lotéricas. O boleto emitido
nominalmente, para o endereço do(a) associado(a) a cada trimestre.
O associado que deixou de contribuir e não tem direito ou não deseja remissão,
nada deve a Labre RN. Se desejar voltar a contribuir, pode começar do “zero”.
O associado que deixou de contribuir e tem direito a remissão, pode voltar a
contribuir, negociando o débito ou pagando a partir desta data até completar o
número de cotas exigidas para adquirir a condição de Remido.
O boleto bancário é enviado apenas para os colegas que manifestarem interesse
em contribuir ou para os remidos que desejarem fazer doação.

7) – NOTÍCIAS DIVERSAS

7.1 - O Labre RN, nomeou por 90 dias, os colegas abaixo citados para os
seguintes cargos, a partir de 01 de novembro de 2002
a)Administrador Regional da Labre RN em Ceará-Mirim, PS7KC, Carlos
Cavalcanti.
a) Administrador Regional da Labre RN em Mossoró, PS7RR, Xavier, ex
PS7YG.
c) Administrador do Bureau de QSL, PS7JS, Leopoldo.
7.2 - No próximo dia 22 de dezembro, acontecerá mais um “encontro x
eletroca” em Ceará Mirim, patrocinado pelo Clube de Radioamadores e PX de
Ceará Mirim, sob a coordenação do colega PS7KC, Carlos Cavalcanti.
Compareça levando um kilo de alimento não perecível para ser doado a uma
instituição de caridade.
A Labre RN estará presente, apoiando mais este evento.
7.3 - Labre RN inicia o cadastramento de radioamadores que desejam compor a
RENER. Lembramos que para ser membro da RENER (REDE NACIONAL DE
EMERGENCIA DE RADIOAMADORES) não é obrigatório que o colega seja
sócio da Labre RN, muito embora de acordo com a Portaria Ministerial que a
normatizou, a Labre RN é a entidade incumbida de ser o elo de ligação entre a
Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do estado, com as demais estações
estaduais participantes da Rede e com a estação da RENER Coordenadora
Federal, além de ser a sua substituta eventual.

7.4 – A sala da Labre encontra-se disponível para locação, através da
Imobiliária Reis Magos, situada no mesmo prédio (Ed. Sisal sl 802. tel 2224480, tratar com Aliete).
Sede atual: Estamos funcionando no CAIC de Lagoa Nova, na ala “Salas das
Federações”.
7.5 – Labre, retoma seu nome original na 67ª Reunião do Conselho Diretor da
LABRE, realizada em João Pessoa , dias 28 e 29/Novembro
Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão – LABRE
Cada Unidade da Federação – até para atender necessidades jurídicas – passará
a usar o nome acima seguido de um hífen e da sigla do estado.
Por exemplo:
Liga de Amadores Brasileiros de Radioemissão – LABRE-RN

Desta forma, a entidade voltar a ter o nome originalmente adotado quando
fundada, em 1934.
Algumas das Medidas Aprovadas & Outras Informações
1) A próxima – 68ª - Reunião do Conselho da LABRE - será em Brasília, em
2003, ano de eleição dos principais mandatários da Labre.
2) Brevemente, os radioamadores brasileiros, terão acesso a Licença Universal,
da IARP, que permite operação radioamadorística no mundo todo sem
necessidade de reciprocidade. A Labre pleiteia junto a Anatel, o direito de
expedir esta licença
3) Para calcular a contribuição à Labre Central foi adotado o valor de referência
mínimo de R$ 7,00 para cada radioamador filiado. Sobre este valor se aplica
a alíquota 15% e se chega à contribuição mínima de cada Labre à Estadual à
Central por associado adimplente: R$ 1,05. Isto evita que Labre de outros
estados com muto associados e mensalidade irrisória envie menos QSJ, se
calculado sobre a mensalidade atual. exemplo a mensalidade da Labre PR é
de R$ 2,00 (dois reais)
4) Labre recebe o Reconhecimento de Utilidade Pública Federal. O
reconhecimento federal, por exemplo, é necessário para obter isenção de
Imposto de Renda.
5) Foi comentado pelo Presidente do Conselho, alguns trechos das inovações
que virão na nova Norma que trata do nosso hobby. Há cerca de dois anos, a
Labre vem recebendo sugestões de radioamadores de todo Brasil, para
alterar a Norma 31/94 e somada as decisões da Anatel. O trabalho foi
concluido e o texto da nova Norma, dentro de poucos dias, estará disponível
para consulta no site da Anatel. Tão logo isto ocorra, a Labre RN divulgará
as principais alterações propostas.
6) Entre as inovações, há uma referencia a extinçãoda classe D. O assunto ainda
não está definido, porém é praticamente certo que isso ocorrerá.
Exclarecemos e asseguramos aos colegas da classe D, que a mudança trará
apenas benefícios, uma vez que estes passarão para a classe C. Além deste
assunto, outras novidades virão, como a obrigatoriedade da comprovação de
contatos por meio de QSL, para ascenção de classe, posibilidades de ter um
indicativo especial anexo ao normal para concuros ou eventos especiais, uma
melhor definbição de alguns trechos mal redigidos ecomo por exemplo o
caso da estação de QTH adicional.

7) Foi retirado do estatuto, o direito da Labre reter os QSL das Labres
estaduais inadinplentes. Esta decisão, ficará doravante a critério das Labres
de cada estado.
8) Quem espera a caída dos exames de CW para ascender de classe, foi
comentado prelo presidente do conselho, que na próxima convenção da UIT
em Genebra, que ocorrerá no mes de outubro de 2003, o assunto será
discutido junto a IARU e provavelmente ficará a critério de cada País.
9) Para curuosidade de alguns, informamos que a Labre paga anualmente a
IARU, a quantia de 7 cents de dollar (21 centavos a 3 o dolar) por
radioamador licenciado no Brasil, seja ele sócio ou não. A IARU é a
entidade que representa os radioamadores de todo o mundo, junto a UIT.

10) Estiveram presentes na reunião de João Pessoa, os representantes do
Amazonas, Ceará, Distrito Federal, Paraíba, Pernambuco, Paraná, Rio Grande
do Norte, São Paulo e Piauí. Alguns outros estados foram representados por
procuração.

8) – CLASSIFICADOS
8.1 - Aos interessados em aprender telegrafia, informamos que as fitas cassetes
feitas pelo nosso saudoso Tony - PY2FWT ainda estão sendo vendidas pela sua
mãe, Dona Olga
Os interessados podem solicitar direto para
Rua Itália Fausto, 79
São Paulo – SP
01550-080
Telefone para contato: (011) 273-9572
Se você deseja vender, comprar ou trocar algum equipamento, anuncie aqui.
Este espaço é seu
9 – O endereço da Labre RN para correspondência é Caixa Postal, 251, CEP
59010-970 Natal – RN
Telefone do Administrador (PS7ZZ) é 207 9016
Visite o site da labre na internet http://www.qsl.net/ps7aa

10 – E assim, chegamos ao final de mais uma edição do QTC falado da Labre
RN, obrigado a todos pela escuta, tenham uma boa noite e até a próxima
segunda-feira neste mesmo horário.
Freqüência livre para qualquer contestação. PS7AA QRV.

