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QTC 04/2009
BOLETIM INFORMATIVO DA LABRE-RJ
EM 29 DE OUTUBRO DE 2009
MENSAGEM DO PRESIDENTE
Comecemos nosso QTC desse mes com com o seguinte
pensamento do filósofo Platão: "O homem comum é
exigente com os outros; o homem superior é exigente
consigo mesmo."
E o que diferencia o homem comum do homem superior? Sem dúvida alguma a motivação, um dos temas mais
estudados, debatidos e esmiuçados na atualidade. Raro é
o autor que não tenha procurado novos enfoques e formas
para explicar como funciona a motivação no ser humano.
Motivar pessoas não é uma ciência, pois não há como
estabelecer normas fixas que redundem sempre no mesmo resultado. O que funciona para "um" não funciona
igualmente para "outro". O que é positivo numa
determinada situação é negativo e desastroso em outra e,
muitas vezes, com as mesmas pessoas. Motivar é, sem
dúvida, uma arte que precisamos aprender e praticar se
quisermos ter um grupo e não apenas um agrupamento
de pessoas.
Na realidade, uma entidade ou sociedade sem fins
lucrativos como a LABRE é composta por pessoas
bastante motivadas em busca de soluções para a
coletividade da qual fazem parte. A fim de comprovar o que
estou afirmando, faço algumas colocações de ordem prática:
•

Se não estivessem motivadas, pessoas sem qualquer
tipo de remuneração estariam dispostas a reservar parte
de sua disponibilidade de tempo para levantar os
problemas, discuti-los e buscar soluções que atendam
aos interesses de uma classe ou de uma comunidade,
que poderão não ser exatamente os seus?
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•

Quantos se disporiam a ficar horas e horas em reuniões,
atender às pessoas em qualquer lugar, negociar projetos
e viajar durante dias para promover algo que virá beneficiar
a todos e não a si próprio em particular?

•

Quantos se disporiam a fazer tudo isso e ainda arcar
com todas as despesas e pagar as mensalidades idênticas
às dos demais associados?

Poderia ficar aqui relacionando uma série interminável de
situações realmente merecedoras de crédito de todas as
pessoas motivadas que compõem as entidades e
sociedades sem fins lucrativos. Entretanto, basta assinalar
que existe um fator importante que deve ser considerado
em toda a motivação: a certeza de que todo o esforço
dispendido retorna em benefícios para a entidade
continuando, em função desse trabalho, a desenvolver
projetos para o aperfeiçoamento profissional e social de toda
Liga por muitos e muitos anos.
E como se consegue tal certeza? Fazendo com que,
mesmo sem ter fins lucrativos, a LABRE, desenvolva seus
projetos_e_cumpra suas finalidades de forma profissional,
sem dar prejuízos nem viver de "chapéu na mão" pedindo
auxílios constantes para_sua sobre-vivência.
E, para sobreviver, uma entidade precisa basicamente
que suas despesas ordinárias sejam cobertas pelas
contribuições mensais de seus associados.
No Brasil, os associados de entidades, sociedades,
clubes e outras agremiações sem fins lucrativos tornamse sócios por indicação de amigos ou por qualquer outro
interesse momentâneo e, como não se preocupam em ler
os estatutos, convenções etc. que regem tais agremiações,
não sabem como usufruir dos direitos e muito menos
quais os deveres que devem cumprir.
Depois de algum tempo começam a se questionar se
vale a pena ou não continuar como associado, pois, além
do jornal, revista mensal, dos QTCs, circulares e dos
carnês para o pagamento da contribuição mensal, não
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sabem exatamente quais os serviços prestados e as
realizações da entidade, uma vez que não participam e não
sabem como participar. Mesmo considerando a tendência
do homem em se agrupar para solucionar seus problemas, passadas as agruras, cada um cuida de seus próprios interesses.
No mundo inteiro a mente do ser humano funciona por
associações de ideias; No entanto, as ideias sobre entidades ou sociedades fazem muitas mentes funcionar de
forma bem diferenciada. No Brasil ainda não existe uma
conscientização das necessidades e vantagens de se
manter entidades em busca de soluções para situações
difíceis e embaraçosas. Isso porque, quando um assunto é
discutido na entidade, as questões, por falta de
particularização, não abrem espaços para as pessoas
integrantes de suas diretorias, por se tratar do interesse
coletivo e assim ser considerado.
Não existindo tal conscientização e estando o brasileiro,
praticamente de todos os níveis sociais, profissões e
funções, muito mais preocupado com seu mundo particular, o
Brasil, que sem dúvida é uma associação, sem fins
lucrativos, vivia constantemente de "chapéu na mão",
devendo para Deus e o mundo, pois gastava mais do que
recebia e principalmente por ter sido mal administrado há
muitos e muitos anos, sem que seus 180 milhões de sócios
ou associados cubrissem resultados, apenas pagando os
impostos sem saber bem quais eram seus deveres e direitos
nesta grande sociedade.
Entretanto, para que a sociedade chamada LABRE ou
qualquer outra sociedade ou entidade fundada para defender os interesses de determinadas classes profissionais
ou sociais sobreviva, é necessário que cada um de seus
integrantes seja exigente consigo mesmo, cumpra seus
deveres, conheça a Constituição, os estatutos e as
convenções e, aí sim, exija seus direitos. Assim procedendo,
jamais será contestado.
Precisamos nos conscientizar de que nem toda a culpa
cabe aos dirigentes das entidades e associações, pois os
deixamos sozinhos o tempo todo e só cobramos quando
estamos em dificuldade, às vezes muito mais de ordem
particular do que coletiva, querendo, ainda, que esses
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dirigentes estejam sempre dispostos e sensíveis aos
nossos problemas. Haja motivação!
Tudo por uma nova LABRE.
Paulo Roberto Monteiro Araujo
Presidente
CONSELHO ESTADUAL
O Presidente do Conselho Estadual convoca eleições
para Presidente e Vice-Presidente da LABRE-RJ, em
cumprimento ao Inciso I do Art. 11 do Código Eleitoral.
Estão abertas as inscrições de candidatos para o biênio
2010/2012, a partir do dia 03 até 20 de novembro do corrente
ano. Os candidatos deverão comparecer na sede da LABRERJ de 2ª a 6ª feira no horário das 12 às 18 horas. Sito à Av.
Treze de Maio, 13 - 20º andar sala 2013.
Lembramos que o candidato deve ser possuidor do
COER classe “A”, ser associado à LABRE-RJ no mínimo à
três anos, estar em dia com suas obrigações para com a
Liga.
As eleições realizar-se-ão na sede da Liga no Dia 05 de
dezembro, das 08:00 às 12:30 horas.
Contamos com várias inscrições para dar continuidade à
vida profícua de nossa Liga.
Novos Associados
Com muito prazer apresentamos novos colegas que nos
deram a honra de associar-se a LABRE-RJ nos meses de
setembro e outubro.
Candido Inácio Bicudo – PU1LIB
Joel Candido de Oliveira –
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Christian Certzkorn
Heronildo Moreira de Brito
Madiel Izidoro da Silva – PU1MIS
Renato da Silva Nunes – PY1ET
Marcelo dos Santos Moreira
As nossas boas vindas.
TESOURARIA
Com a aproximação do final do ano, em se tratando de
finanças, a LABRE-RJ agradece aos nossos associados e
digníssimos colegas que atenderam aos nossos chamados,
porém, precisaremos muito mais, da pontualidade e
constância
nas
contribuições.
Sem
elas
nossos
compromissos ficam comprometidos.
Aos associados que quiserem e puderem pagar o ano
completo até 31/12/2009, um pequeno desconto de 10% por
mensalidade, fazendo com que a anuidade caia de R$120,00
para R$ 108,00.
CAMPANHA DE NOVOS SÓCIOS
A partir do mês de janeiro de 2010 estaremos iniciando uma
campanha com o intuito de aumentar nosso quadro social.
A campanha consistir-se-á no seguinte: cada associado que
apresentar três colegas para se associar, o associado
receberá uma senha numerada que lhe dará direito a um
desconto proporcional as suas mensalidades, os descontos
serão tanto quanto o numero de novos sócios forem
apresentados.
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Convocação de Assembléia
Os senhores conselheiros estão convocados a se reunirem
no próximo dia 31 às 10:00 horas na sede da nossa Liga, fins
deliberação da Assembléia ordinária.
Leobino Ernesto da Silva - PY1LES
Presidente do Conselho
PARTE TÉCNICA
O Diretor técnico, devidamente autorizado pelo Presidente da
LABRE-RJ, através de formulário 014, em 28 de outubro de
2009, solicitou junto a Anatel o cancelamento das seguintes
licenças de repetidoras.
•
•
•
•
•
•
•
•

PY1CUJ – (BEACON)
PY1AAE (145.390 MHz) – Nova Friburgo
PY1LAF (147.090 MHz) – Macaé
PY1LAH (146.930 MHz) – Sumaré
PY1LAN (147.210 MHz) – Morem
PY1LAV(52.940 MHz) – Valença
PY1LAU (147.390MHz) – Rio Bonito
PY1LFG (146.810 MHz) – Teresópolis

O motivo é reduzir gastos com repetidoras que não tem
previsão de funcionamento.
As licenças que permanecerão são as seguintes:
• PY1ABB – BEACON
• PY1ABL (147.180 MHz) Três Rios
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PY1LAB (224.50 MHz) – Pico do Couto – Petrópolis
PY1LAC (146.750 MHz) – Campo Grande
PY1LAE (146.890 MHz) – Miguel Pereira
PY1LAG (146.630 MHz) – Reserva
PY1LAI (439.05 MHz) – Pico do Couto – Petrópolis
PY1LAM (438.00 MHz) – Centro
PY1LAO (147.360 MHz) – Morin – Petrópolis
PY1LAL (439.35 MHz) – Sumaré
PY1LFC (146.710 MHz) – Arraial do Cabo
(Prontificação)
• PY1LMC (145.470 MHz) – Reserva
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Qualquer informação, sugestão ou dúvida deverão ser
encaminhadas pelo e-mail: py1aa@labre-rj.org.br.
da LABRE-RJ
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