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LABRE-MG – NOTA OFICIAL 

A LABRE-MG, Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão – Minas Gerais, sobre recentes 
fatos envolvendo supostos contatos via reflexão lunar e transações financeiras, vem a público 
esclarecer o seguinte: 

1. Em consonância com a nota oficial publicada pela LABRE Nacional em seu site 
www.labre.org.br, entidade que integramos e representamos no estado de 
Minas Gerais, REPUDIAMOS quaisquer operações utilizando as faixas de 
radioamador que envolvam quaisquer tipos de transações financeiras, ainda 
que não envolvam lucro, já que há vedação legal inequívoca, como pode ser 
observado na Res. 449/2006 da ANATEL em seu art. 3º, além da legislação 
internacional cabível. 

2. Igualmente REPUDIAMOS o uso das faixas de radioamador por indivíduos que 
não cumprem todas as exigências cabíveis de acordo com sua classe, ou 
mesmo por pessoas não autorizadas a utilizar o serviço, ou mesmo valendo-se 
de subterfúgios para esconder sua identidade ou deixar de cumprir as 
exigências legais. 

3. O Sr. Marcio Gandra, residente na cidade de Belo Horizonte, MG, NÃO É e 
NUNCA FOI associado da LABRE-MG, ao contrário do que afirmou 
recentemente em entrevista em site especializado. Acrescentamos ainda que a 
LABRE-MG recebeu correspondência eletrônica do referido senhor aonde o 
mesmo solicitava auxílio para realizar o licenciamento de estação de 
radioamador, já que o mesmo havia sido aprovado nos exames para a Classe 
C e não conhecia o procedimento posterior e necessário. Assim como fizemos 
e temos feito em diversas outras ocasiões, a LABRE-MG procura orientar 
quanto aos procedimentos necessários e presta auxílio gratuito aos 
interessados. Assim foi feito com o Sr. Marcio Gandra. Além disso, foi-lhe 
oferecida a possibilidade, a seu critério, de associar-se à LABRE-MG. Porém 
este último passo encontra-se SUSPENSO, não tendo sido o mesmo arrolado 
como associado. 

4. Conforme consta em seu Estatuto, a LABRE-MG não responde por atos 
praticados por seus associados. Assim, ainda que o Sr. Marcio Gandra de fato 
fosse nosso associado, o que não o é, os atos por ele praticados jamais 
poderiam ser aceitos e muito menos apoiados pela LABRE-MG, especialmente 
no tocante ao assunto atualmente em baila. 

Diante do exposto acima, solicitamos que o Sr. Marcio Gandra SE ABSTENHA de mencionar 
qualquer tipo de filiação, associação, aceitação ou apoio relativos à LABRE-MG, sob pena de 
sofrer as sanções cabíveis. 
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Igualmente solicitamos que os veículos de comunicação, CORRIJAM quaisquer informações 
e/ou associações entre o Sr. Márcio Gandra e a LABRE-MG. 

Por fim, a LABRE-MG lamenta que nosso hobby, que tantas alegrias têm proporcionado a seus 
praticantes e tantos e inestimáveis serviços tem prestado à sociedade como um todo tenha 
sido tão aviltado em palavras e atos nos últimos dias. Esperamos que a VERDADE prevaleça e 
que o verdadeiro radioamadorismo, que é saudável, ético, e, sobretudo cumpridor das leis, 
possa sair mais fortalecido desta vil tentativa de defraudação. 

 

Belo Horizonte,  15 de junho de 2021 

 

Artur Moreira. 
  Presidente LABRE-MG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


