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Ref. 
Relatório de Atividades da LABRE-SP em 2014 
 
 
 
      Temos a honra de encaminhar a todos 
os associados o Relatório das atividades da LABRE-SP do ano de 2014. 
 
      Vale lembrar que esta é o primeiro ano 
completo de trabalho após as reformas de nossa entidade finalizadas no mês de 
junho de 2013 e o primeiro ano de trabalho desta diretoria eleita para o triênio 
2014/2016. 
 
      Ainda não nos foi possível extrair o 
máximo da nova estrutura, especialmente devido à falta de colaboradores em 
diversas diretorias e coordenações da LABRE-SP. 
 
      Conseguimos realizar o trabalho de 
quase uma década em apenas um ano, considerando que nos 4(quatro) 
primeiros meses de 2014, houve uma alta concentração e atividades ligadas a 
aquisição de bens e conservação do patrimônio que ainda são necessárias para 
a total finalização das reformas que se iniciaram no ano de 2013. 
 
      Conseguimos nos manter dentro da 
previsão orçamentária estimada para o ano, porém tivemos um déficit de 
receitas da ordem de mais de R$ 30.000,00(trinta mil reais) por conta da não 
renovação do convênio par realização de provas junto à ANATEL, situação que 
deve se manter por conta de legislação editada em setembro de 2014 que 
proíbe a administração pública de firmar convênios para a realização ou 
colaboração de qualquer entidade para realização de atividade fim que que se 
realize processo licitatório a ser aberto pelo órgão público. 
 
      Continuaremos a trabalhar com afinco 
pois nosso meta é a de atingir o número de 2000 associados até o final de 2016, 
número que dará total independência financeira à LABRE-SP. 
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      Dentre muitas atividades ligadas às 
rotinas da administração da LABRE-SP gostaríamos de destacar: 
 
Mês de Fevereiro/2014 
 

1. O Presidente Estadual, Marcelo Motoyama – PY2FN, juntamente do DE e 
Presidente do CD participam de reunião conjunta com o Ministro das 
Telecomunicações e Presidente da ANATEL em Brasília. 

2. Concluída a colocação de grades e gradis de segurança em todas as 
janelas e portas da sede 

3. Presidente Estadual juntamente com o Presidente do Conselho tem 
reunião com o Dr. Everaldo na ANATEL-SP. 

4. Nomeação de Diretor de Patrimônio da LABRE-SP – PY2IAY - Walter. 
5. Aquisição de relógio de ponto biométrico para controle de ponto dos 

funcionários 
6. Foram emitidas as cobranças de anuidade para todos os associados da 

LABRE-SP. 
7. A Diretoria da LABRE-SP em reunião conjunta de seus membros, aprova 

a participação da LABRE-SP como co-patrocinadora do WRTC 2014 da 
equipe Bi-Nacional Bulgária-Brazil, no valor de US$ 5.000,00(Cinco mil 
dólares) 

8. Realizados mais de 17.000 QSOs com a operação ZZ80SP, incluindo a 
ativação de ZZ80SP/P no Final de Semana dos Faróis Sulamericanos, 
tornando SP o Estado com o maior número de contatos, tendo recebido o 
troféu pelo feito concedido pelo ADXG 

 
Mês de Março/2014 
 
1. Aquisição de Computador Desktop DELL para a sala da Diretoria, 

computador destinado ao uso compartilhado pelos Diretores e Conselheiros 
quando em trabalho na LABRE-SP. 

2. Realização do evento de Homenagem ao dia internacional das mulheres e 
entrega de placas aos operadores do indicativo ZZ80, alusivos às 
comemorações dos 80 anos da LABRE e ativação do indicativo ZV2014YL 
operada pelas YLs PY2TEY - Deby, PY2QG- Dani e PU2YLJ – Eli, 
realizando mais de 500 contatos com este indicativo especial nos 3 modos 
de operação. 

3. A Construtora é Acionada para reparos previstos na garantia contratual da 
sede. 

4. Realizada no dia 15/03/2014 da palestra com transmissão ao Vivo pela 
internet.  Ciclo de encontros LABRE-SP 2014 - Palestra ministrada por 
PY2EL Ricardo sobre Contestes e DX em 15/03/2014 na Sede da LABRE-
SP, atualmente publicada no Youtube com mais de 800 visualizações cada 
episódio. 

5. A LABRE-SP Patrocina 5 placas do conteste CQMM 2013. 
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6. Formalizado o termo de cooperação para administração do Bureau 
Internacional da LABRE pela LABRE-SP. 

7. Realizada no dia 20/03/2014 da palestra com transmissão ao Vivo pela 
internet da PALESTRA proferida PY2FN - DX PARA INICIANTES, 
atualmente publicada no Youtube com mais de 2.000 visualizações. 

 
Mês de Abril/2014 
 

1. Efetivada a contratação da nova funcionária visando a reorganização e 
reestruturação do Departamento Financeiro da LABRE-SP 

2. Iniciado o processo de cobrança de inadimplentes da LABRE-SP, 
iniciantes com as cobranças emitidas neste ano de 2014. 

3. Aprovado orçamento para colocação de corrimão do acesso a estação e 
Museu visando dar prosseguimento com as adaptações de 
mobilidade/acessibilidade da Sede da LABRE-SP 

4. Aquisição de 3 novos computadores ALL IN ONE - HP para modernização 
e reestruturação da Secretaria da LABRE-SP 

5. Foi realizada a dedetização e desinsetização e desratização da Sede da 
LABRE-SP 

6. A LABRE-SP, participa das atividades da 12ª Folia na Praça, evento 
realizado pelo grupo escoteiro 112º - Tocantins, sendo representada pelo 
Diretor de Radioamadorismo PY2LCD - Billy e Diretor do departamento de 
QSL - PY2TDX - Filipe, por impossibilidade de participação do Diretor 
Titular 

7. Realizada Palestra com transmissão ao vivo pela internet da Palestra 
ensinando como usar o sol a favor das comunicações em bandas baixas 
– O PODER DO GRAY LINE – Realizada na Sede da LABRE-SP em 
05/04/2014 por Cesar – PY2YP. Atualmente publicada em duas partes no 
Youtube com mais de 70 visualizações em cada episódio. 

8. Participação no Projeto – DX-Expedição Solidária de Páscoa com a 
doação das Latas de leite em Pó obtidas com os cursos da LABRE-SP 

9. Compra de Scanner HP de Alta Velocidade e definição para 
modernização dos equipamentos da LABRE-SP e otimização dos 
serviços do Departamento Financeiro e de Patrimônio 

10. A Construtora é novamente acionada para resolver os problemas de 
vazamentos da sede. 

 
 
Mês de Maio/2014 
 

1. Realizada Palestra com transmissão ao Vivo pela internet da Palestra 
Contestes de VHF - Realizada na Sede da LABRE-SP em 15/05/2014 por 
Billy – PY2LCD. Atualmente publicada em duas partes no Youtube com 
mais de 800 visualizações cada episódio. 

2. A Diretoria alterou a contratação da hospedagem do site da LABRE-SP e 
com a nova estrutura de Host do domínio labre-sp.org.br, já é possível 
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implantar a concessão gratuita a todos os associados de contas de e-mail 
para gerenciamento via Outlook ou webmail no formato indicativo@labre-
sp.org.br, providencias que será divulgada no momento oportuno como 
mais um serviço agregado aos nossos associados 
 

 
Mês de Junho/2014 
 
 

1. Efetivado o Seguro empresarial total da SEDE contra Roubo, furto, 
Incêndio e demais coberturas. 

2. Compra de Mesa de Som Behringer Xenyx 502 e Mini gravador Sony ICD- 
PX333 para o Auditório. 

3. No final de junho de 2014, o Presidente da LABRE-SP foi recebido na 
Prefeitura Municipal de São Paulo, juntamente com o representante do 
GDE – PY2ZX – Flavio e o Ex Presidente da LABRE-SP Aramir – PY2AL, 
pelo Diretor Geral da ILUME, José Alberto Sena Almeida, para troca de 
informações. LABRE defende contenção das R. I.A prefeitura de São 
Paulo está planejando uma das maiores PPPs (Parceria Público Privada) 
do Brasil. Ela será responsável pela substituição de todo o parque de 
iluminação pública da cidade (mais de 600 mil pontos) por lâmpadas de 
LED e a instalação de um Centro de Controle Operacional. A expectativa 
é que a prefeitura incorpore em suas documentações técnicas as 
referências normativas de EMC, oferecendo assim proteção ao espectro 
eletromagnético, bem como a melhoria na qualidade do produto a ser 
contratado e serviço a ser oferecido para a população de São Paulo. 

 
Mês de Julho/2014 
 

1. Realização de mais de 11.000 QSOs na operação da estação ZX14SP 
durante a copa do mundo. 

2. A LABRE-SP, representou o Brasil na ativação da estação ZW2HQ, 
durante o IARU-HF Championship, realizando mais de 6.800 QSOs, nas 
24 horas do conteste em todas as modalidades, tendo trabalhado só 
nesta oportunidade 122 países do DXCC. 

 
Mês de Agosto/2014 
 

1. Inicio das atividades de reorganização do Bureau para recepcionar os 
QSLs internacionais 

2. Iniciamos os estudos para a realização da reunião do Conselho Diretor em 
SP e da 1ª. Convenção Nacional de Radioamadorismo. 

3. Lançamos o novo Site da LABRE-SP, com destaque para o canal TV 
LABRE-SP que reúne todos os vídeos produzidos pela LABRE-SP e 
concluímos a montagem da Loja Virtual da LABRE-SP que encontra-se 
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em fase de regulamentação dos procedimentos de venda de produtos e 
emissão de notas fiscais. 
 

Mês de Setembro/2014 
 

1. Firmado convenio com a OAB/SP e formada a Comissão de Estudos de 
Comunicações e Radioamadorismo, Além do Presidente da LABRE-SP 
que foi nomeado Vice Presidente desta Comissão, mais três 
Radioamadores Paulistas foram nomeados na comissão. PY2PU – 
Rubens, PU2OAJ – Adriano e PY2DEL – Pedro 

2. LABRE-SP participa da ativação da estação PY2ETF do Instituto Técnico 
Federal de São Paulo. 

3. A Diretoria da LABRE-SP altera a forma de cobrança das anuidades. Pelo 
sistema antigo todo associado pagava anuidade no mês de fevereiro, 
independente de quando tivesse se associado. Isso gerava uma baixa de 
fluxo de caixa e novos associados no segundo semestre, todos os anos. 
Em 2013 já havíamos modificado o sistema para a cobrança proporcional, 
mas o problema da receita baixa e o impacto psicológico do associado ter 
pago a poucos meses e ser novamente cobrado em fevereiro mantinha a 
impressão de cobrança desproporcional. O novo sistema manteve a nível 
de associados após setembro/2014 e passará a fazer parte do 
planejamento financeiro anual da entidade. 

 
Mês de Outubro/2014 
 

1. Realizamos simultaneamente a 79ª Reunião do Conselho Diretor da 
LABRE e a 1ª Convenção Nacional de Radioamadorismo, a 1º Audiência 
Pública sobre os destinos do Radioamadorismo. 

2. Realizamos exames para as classes A, B e C com apoio da ANATEL, 
durante a Convenção. 

3. A pedido da LABRE-SP, a ANATEL realiza lacração e apreensão de 
equipamentos durante evento que seria realizado em indaiatuba e que 
reuniria clandestinos e Radioamadores que operavam na "faixinha". 

4. Por conta dos resultados obtidos durante as palestras do GDE durante a 
convenção, A LABRE é convidada a Participar do INMETRO em sua 
comissão de apoio Técnico 

5. É criado o GDJ - Grupo de Defesa Jurídica, conforme sugestão da 
LABRE-SP na reunião do CD, sendo O Presidente da LABRE-SP 
nomeado para ser o coordenador do grupo que dará suporte jurídico às 
LABREs 
 

Mês de Novembro/2014 
 

1. O Diretor de Patrimônio conclui o trabalho de catalogação, e classificação 
de todo o patrimônio imobilizado da LABRE-SP, possibilitando após mais 
de uma década fornecer subsídios à empresa de contabilidade para que 
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fosse concluído o balancete relativo ao primeiro semestre de 2014 da 
LABRE-SP 

2. É realizada reunião conjunta da Diretoria, Conselho Estadual e convidados 
e é dado início aos trabalhos de organização e montagem do Projeto da 
Escola Paulista de Radioamadorismo, em Parceria com O Instituto Técnico 
Federal e com total aproveitamento do projeto federal de 2007 levado á 
efeito junto à LABRE-PR e o CEFET, com seu aperfeiçoamento e 
organização adequando-o as necessidades dos Radioamadores Paulistas. 

3. É formalizada a entrega do balanço e Balancetes do 1º Semestre ao Sr. 
Daniel Oliano, Presidente do Conselho Fiscal. 

4. A LABRE-SP através de sua Diretoria Executiva coordenou os trabalhos 
nacionais de intervenção junto ao Senado Federal para inclusão de pleito 
dos Radioamadores nas exceções do PLS 293/2012. 

5. A LABRE-SP, através de seu Presidente, do Vice Presidente do Conselho 
Estadual e do Radioamador Pedro Nicollini, participa, de reunião da 
Comissão de Estudos de Comunicação e Radioamadorismo da OAB/SP. 

6. O Associado Walter - PY2IAY, é nomeado Diretor Administrativo da 
LABRE-SP, ocupando importante cargo vago à mais de 12 anos em nossa 
entidade. Walter já nosso Presidente da Comissão Fiscal a mais de 15 
anos, profundo conhecedor da estrutura de nossa entidade e com sua 
recente aposentadoria profissional, se ofereceu para colaborar com a atual 
administração por conta doa avanços e trabalhos realizados. 

7. É adquirido o Switch, que permitirá a distribuição da rede de internet de 
forma cabeada a todas as dependências da sede. 
 

 
                                                            Somando-se a estas atividades, a LABRE-
SP, dentro do comprometimento na operacionalização das atividades do GDE-
LABRE, destinou para o ano de 2014 o valor de R$ 20.000,00 (Vinte Mil reais) 
para custear viagens e estadias necessárias a operacionalização do GDE. 
 
      Demos continuidade aos trabalhos 
jurídicos para a defesa dos interesses da LABRE-SP nas questões relativas aos 
imóveis de Campinas – SP, e finalizamos toda a reorganização contábil da 
LABRE-SP 
 
      A LABRE-SP tem atualmente em 
atividades, 21 repetidoras de VHF, sendo 14 ativas, 3 em fase de instalação e 2 
em fase de estudo de realocação e 2 em estudo de implantação e aumento de 
cobertura. Estas repetidoras dão cobertura a 75% do estado para estações Fixas 
e 45% para estações móveis. 
 
      A LABRE-SP, atualmente esta aberta 44 
horas semanais, de Segunda à Sexta das 9:00 às 18:00hs e Sábado, das 9:00 
às 13:00hs e possui 4 funcionários registrados, Dois no Atendimento/Secretaria, 
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Um no financeiro, 1 na Limpeza/Copa, além de Um estagiário lotado no 
Departamento de QSL 
 
 
 
      Esta é por enquanto a composição da 
Diretoria Estadual que vem tocando nossa entidade de forma ativa e vibrante. 
 

Presidente Estadual – Marcelo Motoyama – PY2FN 
Vice Presidente Estadual e 1º. Vice do CD – Vanderley Cabral – PY2RT 

Diretor Administrativo – Walter Cavacchioli – PY2IAY 
Diretor de Radioamadorismo – Billy Dorsch – PY2LCD 

Diretor de QSL – Filipe Basseto – PY2TDX 
Diretor de Concursos, Diplomas e DX – Claudio Gimenez – PY2KP 

Diretor de VHF/UHF – Pedro Niccolini – PY2DEL 
Diretor de TI – Carlos Biazoto – PY2AY 

Coordenador de Cursos - Cesar Pinheiro – PU2RNZ 
Coordenador de Palestras – Valter Letcooviski – PY2II 

Coordenadores da PY2AA – Mauricio Pitorri – PY2CX e José Joffre – PU2KGK 
Coordenador do QTC Falado – Vagner Souza – PY2CDR 

 
 
      Precisamos de muito mais 
radioamadores juntando-se a nós para tocarmos nossa entidade, é muito 
importante a sua participação e colaboração, não só financeira, mantendo-se 
filiado e em dias com suas contribuições com nosso entidade, de se possível 
também doando sua experiência à administração de nosso entidade. 
 
      Sabemos também que perdemos muitos 
colegas ao longo do tempo e que nem mesmo conhecem a nossa nova entidade 
pois dela a muito tempo se afastaram. 
 
      Se você conhece alguém desse grupo, 
lance um desafio, convide-o a vir conhecer pessoalmente a nova LABRE-SP 
desafie-o a não se filiar novamente. 
 
      Se você é um sócio remido, analise a 
possibilidade de voltar a contribuir financeiramente conosco, venha até nossa 
sede e se for o caso, conheça nosso projeto de Sócio Mantenedor. 
 
      São Paulo, 06 de janeiro de 2015 
 
 
 
      Marcelo Hideo Motoyama – PY2FN 
      Presidente Estadual da LABRE-SP 


