
POR QUE NÓS RADIOAMADORES TEMOS QUE PAGAR À IARU? 

 

 

As telecomunicações no mundo inteiro estão regidas pela 

UIT - União Internacional de Telecomunicações - que tem sua sede em 

Genebra, na Suíça. Todos os países que utilizam as telecomunicações têm um 

organismo regulador das mesmas em seu território, que no caso do Brasil, é a 

ANATEL. 

 

Para efeito de melhor lidar com o mundo inteiro, a UIT, 

dividiu o mesmo em 3 regiões sendo : - Região 1, que compreende a Europa e 

a África;  - Região 2, que compreende as 3 Américas; - e a Região 3, que 

compreende a Ásia e a Oceania. 

 

Cada uma destas regiões tem um organismo gerenciador das 

Telecomunicações , que se reúnem periodicamente, com o objetivo de se 

organizarem para as reuniões que acontecem em Genebra de 3 em 3 anos. 

 

O organismo que é vinculado à OEA - Organização dos 

Estados Americanos - é a CITEL - Conferencia Interamericana de 

Telecomunicações, a qual está ligada a ANATEL. 

 

Da mesma maneira, nós radioamadores temos que estar 

ligados com a UIT, para podermos defender as nossas bandas e tudo mais que  

diz respeito ao Serviço de Radioamador. 

 

Para tratar dos interesses dos radioamadores em todo o 

mundo existe a entidade representativa dos mesmos, e que se relaciona com a 

UIT. Esta entidade é a IARU - International Amateur Radio Union - ou seja, 

União Internacional de Radioamadores. Tal qual a UIT, a IARU também é 

dividida em 3 Regiões, e as Américas estão na Região 2, que por sua vez, é 

dividida em 7 Áreas. O Brasil junto com o Perú, a Bolívia e o Equador, se 

encontra na Área "F". 

 

A IARU Região 2 participa de todas as reuniões da CITEL, sendo que a 

última foi no mês de Setembro próximo passado, em Fortaleza - 

CE, quando ela foi representada pelo seu Vice Presidente - Dario Jurado 

HP1DJ, e pelo Vice Presidente da LABRE, Roberto Pereira - PT7YV. 

 

Durante as reuniões da CITEL a IARU participa como 

ouvinte, embora ela trabalhe nos bastidores, mantendo contato com os 

representantes dos países, encaminhando as solicitações dos radioamadores, e 

explicando as mesmas para que possam ser defendidas. Mas este trabalho 

começa antes das reuniões, ou seja, os representantes da IARU e os 

representantes das entidades de radioamadores dos países mantém contatos 



com os membros das delegações de seus países que participarão das reuniões, 

apresentando os interesses dos radioamadores. Em Fortaleza, os 

representantes da ANATEL, já tinham recebido dos representantes da 

LABRE em Brasília alguns itens que já haviam sido apresentados por 

representantes do Canadá e Estados Unidos, e que também eram de nosso 

interesse. Estes representantes estrangeiros, apoiados por nossos 

representantes  apoiaram os itens, e, receberam do nosso Vice Presidente da 

LABRE mais algumas solicitações para serem tratadas na ANATEL. 

 

Em 2012, a IARU estará presente com alguns representantes 

das 3 Regiões na reunião mundial em Genebra. 

 

Para que a IARU venha e desempenhar o seu papel de 

representante do radioamador no mundo, existem várias despesas. 

  

Na reunião anual do Conselho Administrativo da IARU , que 

aconteceu na Argentina nos anos de 90, foi votado o orçamento da entidade, e 

baseado no número de radioamadores que constavam nos arquivos, chegou-se   

um valor por radioamador licenciado, que é de U$ 0,07, ou seja 7 centavos de 

dólar americano por ano, por radioamador licenciado por país. 

 

Todas as entidades filiadas à IARU, e em nosso caso à 

IARU - Região 2, temos que cumprir com a nossa obrigação anual, para que 

não venhamos perder a nossa filiação à mesma, mantendo assim o nosso 

vínculo com a UIT. 

 

Em cada estado o radioamador brasileiro está representado 

pela Administração Estadual da LABRE de seu estado, que por sua vez, está 

ligada à LABRE Federal através de seus Conselheiros, Presidente e 

Presidente do Conselho de cada estado. 

 

Assim, todo radioamador brasileiro, tem a sua ligação com 

UIT por meio da LABRE de seu estado, que se liga à LABRE Federal, que  se 

liga com a IARU - Região 2, que por sua vez se liga com IARU, que nos 

defende junto à UIT. 
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