
LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE
Entidade de Utilidade Pública Federal-Reconhecida pelo Ministério das Comunicações

Estação Oficial: PT2AA

Membro da International Amateur Radio Union - IARU - Region 2
Sede: SCES, Trecho 4, Lote 1/A - CEP: 70.200-150 – Brasília/DF -BRASIL

Endereço Postal: Caixa Postal nº. 0004 - CEP 70.359-970 - Brasília – DF / BRASIL
Internet Home Page: http://www.labre.org.br - E-mail: labre@labre.org.br

Fone: (61) 3223-1157

COMUNICADO

A LABRE na última quarta-feira, dia 05/02/2014, através de seus dirigentes,
Gustavo de Faria Franco – PT2ADM, Presidente do Conselho Diretor, Marcelo Motoyama –
PY2FN, Presidente da LABRE-SP e representando o radioamador Vanderley Cabral de
Andrade-PY2RT, 1º Vice-Presidente do Conselho Diretor, Orlando Perez Filho-PT2OP,
Diretor Executivo e Atilano de Oms Sobrinho-PY5EG, membro do GDE e colaborador da
LABRE, esteve reunida com o Ministro das Comunicações Paulo Bernardo e o seu secretário
Executivo, Srº Genildo.

Na oportunidade agradecemos ao Srº Ministro a última reunião que tivemos
com o mesmo em janeiro de 2012, e informamos a ele, que após esta reunião os
radioamadores que participaram desta junto com outros interessados constituíram um grupo
denominado Grupo de Defesa Espectral – GDE, grupo este que vem trabalhando em conjunto
com a LABRE, auxiliando-a na defesa do espectro e outras ações de interesse do
radioamadorismo brasileiro.

Informamos ainda, que em setembro próximo passado a LABRE participou
da XVIII Assembleia Geralda IARU Região 2 em Cancun no México, e que nesta
oportunidade a LABRE através do GDE encaminhou e defendeu um plano de bandas para a
Região 2.

Deixamos na oportunidade duas cópias de documentos que haviam sido
protocolada, uma na ANATEL e outra no Ministério das Comunicações. O documento que
foi entregue na ANATEL era relativo à renovação do Termo de Cooperação
LABRE/ANATEL para aplicação de provas para o ingresso e/ou promoção ao serviço de
radioamador. O documento encaminhado ao Ministério das Comunicações era a indicação de
três nomes para compor o Conselho Consultivo da ANATEL.

Encaminhamos também, um documento com os principais pontos que
precisam ser vistos junto à ANATEL.

O Srº Ministro nos informou que estava passando estes documentos para o
seu Secretário Geral, Srº Genildo, e que este iria ser a pessoa de nossa ligação.

Aproveitando o desenrolar da reunião, informamos ao Srº Ministro que tem
algum tempo que tentamos marcar uma reunião com o Srº João Batista de Rezende,
Presidente da ANATEL, mas que nossas tentativas tinham sido em vão.

O Srº Ministro disse de imediato que o Srº Genildo iria providenciar para que
esta reunião acontecesse o mais breve possível.
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Encerrada a reunião no Ministério, enquanto almoçávamos e discutíamos o
quão positiva havia sido a reunião, traçando metas a serem discutidas numa futura reunião
com o President4e da Anatel, quando esta pudesse ser marcada, fomos surpreendidos com
uma ligação do chefe de Gabinete do Ministro Srº Genildo, informando que o Presidente da
ANATEL iria nos receber naquele mesmo dia no período da tarde.

Na reunião na ANATEL estavam presentes o Srº João Batista de Rezende,
acompanhado do Srº Marconi Thomaz de Souza Maya, Superintendente de Outorga e
Recursos à Prestação.

A reunião transcorreu em um clima bastante cordial e sem muito protocolo.

Inicialmente nos apresentamos e apresentamos quem era a LABRE e como
funciona o nosso organograma, mesmo tendo sido colhidos de surpresa com a reunião
imediatamente, tínhamos de cabeça os problemas principais que afligem os radioamadores.

1. Termo de cooperação

O Srº Marconi já tinha em mãos uma cópia de um documento que a
ANATEL havia encaminhado à LABRE solicitando alguns documentos, para que a
Procuradoria da ANATEL pudesse dar continuidade na elaboração do Termo de Cooperação.
Informamos a ele, que a LABRE já havia respondido ao mesmo, sendo que este ainda não
tinha conhecimento da mesma.

Conversamos sobre as nossas solicitações em relação ao referido termo, e o
Srº Presidente solicitou ao Srº Marconi que verificasse a possibilidade de nos atender em
nossas solicitações.

2. Norma de serviço do radioamador

Aproveitando que estávamos junto ao Presidente e o seu Superintendente,
começamos as nossas solicitações que já vinham paradas a um bom tempo. Falamos da
reformulação da nossa Norma do Serviço de Radioamador.

O Presidente da ANATEL, autorizou inclusive que a LABRE elabore uma
minuta como proposta do novo regulamento do serviço de radioamador e entregue à
ANATEL como colaboração ao texto que deve ser submetido à consulta pública, tendo a
LABRE prontamente se comprometido a organizar uma comissão para elaboração e entrega
de uma minuta no menor espaço de tempo possível.

3. Burocracia para a emissão de indicativos especiais e
emissão de licenças para estrangeiros
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Relatamos as dificuldades que estavam ocorrendo no atendimento aos
radioamadores em suas solicitações de indicativos especiais, da dificuldade que era de ser
falar ao telefone com algum atendente da ANATEL, da necessidade de se estudar uma
maneira mais ágil para que os radioamadores estrangeiros que viessem ao Brasil para a Copa
do Mundo de Futebol. Solicitamos também uma maneira fácil para que os radioamadores
brasileiros pudessem tirar um indicativo especial para ser usado no período da Copa.

Informamos ao Srº Presidente o sucesso absoluto que estava sendo a
comemoração do aniversário da LABRE através dos indicativos especiais de prefixo ZZ80.

Informamos que no regulamento da licença internacional de radioamador, a
IARP, a CITEL diz que esta deve ser emitida pela entidade representativa do radioamador em
seu país, e que no Brasil quem emite esta licença é a ANATEL, mas que a faz em total
desacordo com o regulamento da mesma.

4. Transferência da gestão do Radioamadorismo no Brasil
para a LABRE

A todo o momento, reiterávamos com o Srº Presidente da vontade da
LABRE em auxiliar ao máximo à ANATEL no que diz respeito ao radioamadorismo
brasileiro. Dissemos a ele que tudo o que pudermos fazer para aliviar o serviço da ANATEL
em relação ao radioamador, estamos pronto para executá-lo. Ficou bem claro, que a LABRE,
possui condições de assumir todo o gerenciamento do serviço de radioamador no Brasil
desafogando a ANATEL.

Ao final da reunião o Srº Presidente nos disse que nós estávamos
apresentando uma quantidade muito grande de solicitações, e que a ANATEL não iria
conseguir atende-las todas de imediato. Disse-nos então que o Srº Marconi seria o
interlocutor da ANATEL com a LABRE, e que ele iria de imediato solucionar o problema do
Termo de Cooperação, e que após esta solução nós iríamos manter contato com o mesmo
para dar continuidade nas nossas solicitações.

Acreditamos que a partir de agora nosso relacionamento com a
ANATEL vai melhorar bastante. Solicitamos que as nossas estaduais nos encaminhem as
suas necessidades para que possamos encaminha-las à ANATEL em bloco para uma solução
nacional para os problemas.

Gustavo de Faria Franco
Presidente do Conselho Diretor - LABRE


