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Brasília, 24 de setembro de 2010. 
 
Prezados Radioamadores Labreanos do Brasil, 
 
 Demorei muito para decidir enviar esta carta para vocês. 
 Já havia encaminhado uma solicitação semelhante aos dirigentes de todas 
as Administrações Estaduais da LABRE, mas o resultado foi quase nulo. 
 O que está acontecendo? De acordo com o nosso Estatuto Social, 
transcrito abaixo: 

 

 
 O percentual vigente é de 15% (quinze por cento).   
 A subsistência da LABRE (Federal) se dá pelas remessas das suas 
Administrações Estaduais. Mas o que tem acontecido já há algum tempo que esta obrigação 
não tem sido cumprida pela maioria das Administrações Estaduais, nem em relação às 
mensalidades e nem em relação à cota parte da IARU e das reuniões do Conselho Diretor. 
 Nós todos sabemos que os membros da Presidência e da Diretoria 
Executiva, são radioamadores, sócios da LABRE, voluntários não recebendo qualquer valor 
para desempenho das suas funções. Muito pelo contrário por diversas vezes fazem suas 
doações para cobrir algumas despesas. Sendo que os funcionários são remunerados e as 
obrigações da LABRE têm que ser pagas todos os meses, ou seja, encargos sociais, energia 
elétrica, água, telefone e taxa de limpeza pública. 
 Num futuro bem próximo, a se continuar a situação atual, não estaremos 
nem mandando mais os cartões QSL para as Administrações Estaduais. Não porque 
estaremos punindo esta ou aquela Administração, mas por pura falta de recursos para fazê-
lo. 
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 Todos podem se perguntar, mas a remessa é feita sem ônus via malote da 
CEF, porém para os pacotes chegarem até a CEF, tem um bom caminho e acarretam 
despesas, as quais não estamos tendo como saldá-las. 
 Os voluntários, que poderiam estar produzindo mais para a nossa 
LABRE, têm que ficar correndo atrás de maneiras para saldar os compromissos da 
entidade, acarretando desgastes emocionais e financeiros. 
 Solicitamos então, aos radioamadores brasileiros que são labreanos que 
nos ajudem, e cobrem dos dirigentes das Administrações da LABRE de seu estado, que 
cumpram com o Estatuto da entidade. 
 Aos radioamadores brasileiros que não são labreanos, procure a LABRE 
de seu estado, e procure fazer parte de seu quadro social, e ajudar a entidade naquilo que 
você é “expert”, melhorando, assim, a LABRE de seu estado e conseqüentemente a 
LABRE (Federal),  e sobremaneira o radioamadorismo no nosso Brasil. 
 
 Um grande abraço a todos, e contamos com a sua colaboração. 
 
 
 
 
 
 

Gustavo de Faria Franco – PT2ADM 
Presidente do Conselho Diretor da LABRE 

  
 
 


