
 
Agora as noticias da  Labre-RN  PS7AA - Presidente Ed – PS7DX 
 
Não basta ser contribuinte, é preciso ser labreano. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA –  SEM REGISTROS 
 
CURSO BASICO DE DEFESA CIVIL – A LABRE/RN está finalizando entendimentos com a Defesa Civil 
do RN e o Comando do Corpo de Bombeiros do RN, que irão ministrar um Curso Básico de Defesa Civil para 
cerca de 30 radioamadores, cadastrados na RENER Este curso é indispensável para quem está cadastrado na 
RENER e deseja a carteira de identificação emitida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. Mais 
informações nos próximos dias. 
 
Por que IARU? A sugestão veio de um colega radioamador, labreano. Ouvia ele, no nosso abençoado 
espectro, um radioamador, pelo menos citava seu indicativo de Chamada e tinha características operacionais 
de uma estação radioamadora, radioamador esse que dizia algo mais ou menos assim: o que eu tenho a ver 
com essa tal de IARU?  
 
Não faço DX, não trafego cartões QSL.! Nosso colega labreano, então, lembrou aquela velha máxima: água 
mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Sugeriu ele que, periodicamente fizéssemos uma reciclagem de 
conceitos, ou um reavivar de verdades, para não cair no esquecimento, entre outros fatos, o de que, se somos 
radioamadores aqui no Brasil, a idéia nunca foi do poder público concedente, e que a manutenção da nossa 
condição de radioamadoras, é duvida exclusivamente e sustentação propiciada por órgãos internacionais que, 
a julgar por casos que ultimamente tomamos conhecimento, tem obrigado o poder público concedente 
brasileiro, a plagiando Zagallo, nos engolir.  
 
E fomos exatamente no site da IARU, na Internet, a Internacional Amateur Radio Union, ou União 
Internacional de Radioamadores, e lá, na home page encontramos a simples, mas suficientemente 
esclarecedora mensagem de que, exatamente pelo fato de utilizarem um recurso natural - o espectro 
radioelétrico - os radioamadores devem organizar-se nacional e internacionalmente para, organizarem o 
melhor uso comunitário do espectro radioelétrico pelos radioamadores de todo o mundo; para o 
desenvolvimento do radioamadorismo mundial e interagir positivamente com as agências responsáveis pela 
regulamentação e alocação de rádio freqüência.  
 
A American Radio Relay League, a associação dos radioamadores dos Estados Unidos - diz a divulgação da 
IARU - é um exemplo de organização, em escala nacional, com estas finalidades.  
 
Em escala internacional, as associações nacionais de todo o mundo, trabalham juntas para o bem do 
radioamadorismo internacional, apoiada por uma Entidade de representatividade democrática, a IARU.  
 
Criada em Paris, na França, a International Amateur Radio Union, IARU, tem sido o cão de guarda - é 
verdade; o texto diz bem assim: watchdog - e o interlocutor, representante, reivindicador da comunidade 
radioamadoristica mundial, desde 1925. 
 
O estatuto da IARU, reformulado pela última vez em 1989, organizou a Entidade em 3 regiões. Regiões estas 
que, correspondem exatamente as 3 regiões administrativadas da International Telecomunications Union, 
ITU, a União Internacional de Telecomunicações. 
 
Complementamos esta clara exposição da IARU em seu site na Internet, estabelecendo uma analogia para 
tomar mais elucidativo sobre quem é quem, dizendo que, a ANATEL, está para a ITU, assim como, a LABRE 
está para a IARU. Vejam bem; se o Brasil é signatário das Convenções da ITU, que entre outros objetivos 
recomenda operacionalmente as atividades de telecomunicações, se a IARU tem assento nas reuniões da ITU, 
é fundamental que, os radioamadores brasileiros apóiem a IARU, para tê-la forte e com o poder da 
representatividade junto a ITU. 
 
De que maneira devemos fazer isso? Aderindo maciçamente a LABRE, que afinal é a única Entidade 



reconhecida oficialmente no Brasil, cujo reconhecimento lhe atribui e dá o direito de comunicar-se, integrar, 
agir na IARU.  
 
Portanto, meus caros, mesmo o radioamador que só faz VHF via repetidoras, ou o colega que tem por hábito 
participar exclusivamente de rodadas, saiba que, você só consegue fazer o que faz e gosta, porque há uma 
Entidade lá em Genebra, a IARU, que influi internacionalmente para que o radioamadorismo continue a 
existir e o nosso abençoado espectro - como dissemos no início - continue a nós destinado. 
Autor PY3ABT 
Fonte: http://www.qtcbrasil.com.br/ 
 
CURSO EM NATAL - A Labre/RN, está relacionando os interessados no curso para ingresso ao 
radioamadorismo que promoverá ainda no mês de abril. Informações com Ed,  PS7DX – 3086 2140 ou 9989 
0518 
  
CURSO EM JOÃO CÂMARA - A Diretoria da LABRE/RN em João Câmara, está relacionando os 
interessados no curso para ingresso ao radioamadorismo que promoverá nos próximos dias. Informações com 
João Maria. ZZ7KYB - 99954271 
 
ELETROCA 2006 DA LABRE/RN, com aquela feijoada tradicional, dia 22 de abril no centro de 
convivência da UFRN... vai perder? 
 
ELETROCA NA LABRE RN - Todos os sábados as 15:00 horas. Leve aquele equipamento ou acessório 
que você não usa mais tem alguém que vai se interessar e lhe oferecer em troca, algo de seu interesse. Se você 
não for associado ou PX, melhor ainda, aproveite para conhecer a LABRE/ RN tomar um cafezinho e 
conversar com seus amigos pessoalmente. 
 
Concurso BRASÍLIA.  Concurso radioamadorístico de âmbito nacional com o propósito de comemorar o 46º 
aniversário da fundação de BRASÍLIA. 
CW – início as 21:00 UTC de 15 de abril e término 20:59 UTC  de 16 de abril – faixas 20 e 40 metros 
FONIA – início as 00:00 UTC de 21 de abril e término 23:59 UTC  de 21 de abril – faixas 20, 40 E 80  metros 
 


