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No periodo de 1999 a 2002 estivemos participando da condução do processo que envolve as 

atividades da Federação LABRE –MS. Durante tal período, pudemos conhecer  amiúde a nossa 

querida entidade, bem como, a feliz oportunidade de conhecer as pessoas que estiveram conosco 

frente à este processo.  

Nossa participação culminou  com o convite feito pelo sr. Luiz Carlos Pecantet (PT9 IE) e 

Edmar Rinaldo de Queiroz (PT9 ED) e com nossa  intenção de há tempos prestar nossa colaboração 

a exemplo verificado de alguns colegas no início do meu ingresso ao radioamadorismo. A 

composição inicial da diretoria esteve assim constituída: 
 

Luiz Carlos Pecantet   - PT9 IE    -    Presidente; 

Edmar Rinaldo de Queiroz  - PT9 ED   -    Vice Presidente; 

Paulo Dionel da Silva   - PT9 RF    -    Diretor Secretário; 

João Dionel da Silva   - PT9 PM   -    Diretor de Radioamadorismo 

Gilberto Ribeiro de Araújo Filho  - PT9 GIL   -    Diretor de Administração  

Alberto Monteiro dos Santos          - PT9 ACY     -    Diretor Tesoureiro 
 

Logo após as primeiras reuniões de diretoria, sentimos a grande responsabilidade em face do 

pesado fardo que a LABRE–MS estava carregando e até aquele momento, muito embora tendo 

havido constituído toda sua estrutura organizacional administrativa durante 20 anos, ao que nos 

apresentava no momento e o que realmente estava em funcionamento provinha dos esforços dos 

radioamadores  Luiz Carlos Pecantet (PT9 IE) e do sr. Delecruz Libório Arraes (PT9 ABZ). 

Os principais problemas que urgiam estratégia imediata foram: 
 

1 – Legitimar o reconhecimento e crédito da Federação LABRE–MS junto à LABRE 

Nacional e Gerência da Unidade Operacional da Anatel sede Campo Grande – MS; 
 

2 – Funcionar efetivamente a estrutura administrativa organizacional da Federação LABRE–

MS (Conselhos e Diretoria Administrativa); 
 

3 - Legalizar documentalmente e reiniciar a reconstrução de sua sede própria (esta totalmente 

danificada (confira fotos em nossa homepage) desde 1995); 
 

4 – Dinamizar os exames de capacitação técnica e operacional ao ingresso e/ou 

      promoção ao radioamadorismo em todo o estado da Federação LABRE–MS; 
 

5 – Organizar através de arquivos toda a infraestrutura administrativa da LABRE- MS; 
 

Reconhecemos que foi um período difícil mas representava um grande desafio. Logicamente 

no inicio, muita divergência o que não poderia ser diferente como acontece  em toda e qualquer 

organização pois o exercício de uma condução democrática, pensamos nós, o mais doloroso dos 

todos processos. 



  Pouco a pouco o eixo condutor das idéias e seus complementos tomavam seus rumos e 

vertiam-se em concretizações. Para isso utilizamo-nos das seguintes estratégias: 
 

1 - Marcamos presença junto aos órgãos nacionais firmando  nosso posicionamento e 

intenções através do cumprimento de todas as obrigações  (impostos, taxas e demais 

emolumentos) junto à LABRE Nacional. 
 

1.1 - Na esfera administrativa da Agência da Anatel local, iniciamos discussões através de 

exaustivas reuniões para o convencimento do oferecimento de exames periódicos para 

capacitação (ingresso / promoção) de radioamadores. 
 

1.2 - Conseguido tal intento, firmamos convênio com a Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul para elaboração, aplicação e verificação de resultados dos referidos 

exames através da assessoria do Projeto Avaliação Cognitiva – Assessoria Pedagógica 

para validação e creditação deste contexto. 

1.3 – Por iniciativa de Gilberto Ribeiro de Araújo Filho (PT9 GIL) foi elaborada uma 

Home-Page da Federação LABRE-MS para que toda a dinâmica da gestão da Diretoria 

e Conselho da Federação fosse evidenciada. Tal HP tem o seguinte endereçamento: 

br.geocities.com/labrems. 
 

2 - Solicitamos à presidência do Conselho constituído a realização de reuniões periódicas e o 

cumprimento das reais funções do mesmo, pois sendo a Diretoria um organismo 

essencialmente de caráter  executivo teria de estar lado a lado com todas as ações e decisões do 

referido conselho o que originou em um perfeito sincronismo. 
 

NOTA : Para dinamização da construção da Sede Própria invariavelmente teríamos que contar com 

a colaboração das mensalidades dos associados ( R$ 5,00 (cinco reais) na época) ou qualquer verba 

oriunda de mecanismos políticos partidários. Em tal pensamento nascia uma das estratégias a ser 

dinamizada a posteriori. 
 

Por problemas de saúde, afasta-se a pedido, o sr. Luiz Carlos Pecantet (PT9 IE) e em ato 

contínuo o sr. Alberto Monteiro dos Santos (PT9 ACY), ficando assim a diretoria constituida:  
 

Edmar Rinaldo de Queiroz   -  Presidente; 

Paulo Dionel da Silva    - Diretor de Administração; 

João Dionel da Silva    - Diretor de Radioamadorismo; 

Gilberto Ribeiro de Araújo Filho   - Diretor Tesoureiro e Coordenador dos Exames de 

Radioamadorismo. 
 

Tendo completado o mandato desta gestão, fora marcado nova eleição em 31/10/2000 e 

desta vez, tendo sido aclamado como presidente e vice-presidente respectivamente os 

radioamadores João Dionel da Silva (PT9 PM) e Gilberto Ribeiro de Araújo Filho (PT9 GIL) em 

razão de serem os únicos inscritos para a nova gestão com mandato até dia 31/12/2002. 

A indicação dos demais cargos para completar a estrutura organizacional  administrativa da 

Federação LABRE – MS ao que pensávamos, seria uma questão de tempo e para tal foram 

convidados e nomeados para conduzirem o processo juntamente conosco os colegas radioamadores 

e respectivas funções: 
 

Alberto Monteiro dos Santos (PT9 ACY)   - Diretor Social; 

Antonio Pereira da Costa (PT9 NC)   - Diretor de Radioamadorismo; 

Arismar Antonio Derrossi (PT9 DRS)  - Diretor Secretário. 

Edmilson Soares de Souza (ZZ9 ACO)  - Diretor Técnico. 

 

Por razões desconhecidas, pouco tempo depois, desistiram de suas funções e encargos 

deixando portanto de participarem da administração. 



Algumas estratégias ficaram de lado mas não esquecidas e posteriormente puderam ser 

realizadas.  

3 - Para reconstrução da sede própria ficou assim decidido: 

                   3.1 – Anuidade antecipada da diretoria e conselheiros,  conscientização do quadro 

associado a quitar em dia suas mensalidades.  
 

                            3.1.1 – Elaboração de projeto arquitetônico e posterior agilização junto à 

prefeitura municipal para regularização da construção. 
 

                   3.2 – Ofício à Assembléia Legislativa e Câmara dos Vereadores solicitando algum 

tipo de ajuda financeira para conclusão da sede própria da LABRE–MS por ser nossa 

entidade reconhecida como de utilidade pública. 
 

Logicamente, com a sensibilização dos diretores e conselheiros no pronto atendimento deu-

se o seu reinício. E  com estes recursos, tudo o que estava depredado ou danificado na sede própria, 

fora reconstruído (confira as fotos). 
 

NOTA : Foram mantidos contatos com a Universidade Federal do Rio de Janeiro e Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul com assessoramento da primeira, para elaboração de projetos na 

montagem de uma BBS na UFMS através do Núcleo de Informática  juntamente com a Federação 

LABRE–MS com o intuito de dinamizarmos o exercício da comunicação nos modos digitais. 

Esclarecemos que, nossas intenções e encaminhamentos sempre estiveram expostos 

publicamente e nossas estratégias sempre foram claras dentro das condições e possibilidades do 

nosso alcance e conhecimento. Nessa época, o Governo do Estado de Mato Grosso do Sul 

dinamizava em sua política a disponibilização de recursos através do FIS – Fundo de Investimento 

Social através da AGESUL, assegurando à nossa entidade a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais), cuja agilidade na liberação deveu-se em muito a gestão do nobre deputado Luiz Cézar 

Galhardo, através de solicitação de alguns colegas radioamadores. 
 

Tal recurso possibilitou a continuidade da construção da sede própria até sua situação atual, isto é, 

em condições de funcionamento.  
 

NOTA : Concretização efetiva da estratégia iniciada há tempos. 
 

A dinamização da estratégia quanto aos exames de capacitação técnica e operacional ao 

ingresso e/ou promoção ao radioamadorismo sempre funcionou eficientemente. Isso é de fácil 

constatação, já que a maioria dos radioamadores ativos em nosso Estado são oriundos desta 

oportunidade disponibilizada por nossa entidade no período de 1999–2002. Houve  oportunidade de 

colocar em prática a  produção acadêmica do professor e radioamador Gilberto Ribeiro de Araújo 

Filho (PT9 GIL) a serviço da comunidade (constate em nossa Home-Page na sessão Avaliação), 

juntamente com o trabalho honesto das pessoas envolvidas nas parcerias anteriormente 

identificadas. 

A cada passo conquistado, intimamente serviu como mola propulsora para avançarmos 

naquilo que ao recebermos como incumbências (tarefas e encargos propostos), prontamente 

acreditamos e em sua maioria foram efetivadas. 

Pelo que constatávamos, muitos tinham como certo nossa disputa ao pleito eleitoral para a 

gestão 2003/2004 inclusive o atual diretor sr. Pedro Centurião – PT9 GK (aclamado nesta). Quando 

do início do processo eleitoral, o mesmo nos telefonara solicitando para que não concorrêssemos a 

tal processo, pois julgara que já havíamos dado nossa parcela de contribuição. Muito embora não 

tendo que atender obrigatoriamente à nenhuma solicitação, indução  e/ou quaisquer exigências do 

gênero, resolvemos continuar dando nossa contribuição em outro setor da Federação, isto é, nos 

inscrevemos para concorrer às vagas no conselho deliberativo. 

Tal atitude, não nos afasta em nenhum momento dos objetivos incorporados, que é o de 

colaborar para o bem estar da nossa entidade.  



  Nossa intenção neste boletim, não é tão somente evidenciar nossas realizações, mas também 

o momento do pleno agradecimento pela feliz oportunidade de havermos interagido com pessoas 

dignas de quaisquer suspeita, pois, as ações das mesmas deram provas disso.  

Externamos nossos agradecimentos aos membros do Conselho da Federação (gestão 

2000/2002) pela confiança e compreensão de nossas intenções e pelo cumprimento fiel às condições 

estatutárias.  

Aos nossos familiares pelo significativo entendimento de que, muito embora tenhamos 

ficado ausentes do convívio familiar em muitos de finais de semana, justificava o esforço por uma 

causa honesta.  

Aos verdadeiros amigos que nos apoiaram nos momentos mais críticos.  

  Aos associados que acreditaram e participaram ativamente da eleição para a composição do 

Conselho respondendo ao apelo da Junta Eleitoral, cujo trabalho de seus membros revelou 

organização, lisura e competência no processo sob a responsabilidade do conselheiro permanente 

Cláudio Borges da Motta (PT9 AZ). 
 

NOTA:  Dessa pleito surgiu a composição do nosso Conselho da Federação para o triênio 

2003/2005, a saber: 
 

Gilberto Ribeiro de Araújo Filho  -PT9GIL (Presidente do Conselho) 

Advilson Pereira da Silva - PT9ADV - (Vice – Presidente do Conselho) 

Marcos Roberto Severo Rosa – PT9AKJ - 

Paulo Dionel da Silva – PT9RF   -  

Edmar Rinaldo de Queiroz  - PT9ED - 

João Dionel da Silva - PT9PM -  

Beijamim Francisco Baiano – PT9BB  -  
 

Aos contrários, também significativos neste processo, nem imaginam como colaboraram 

para que estivéssemos trabalhando dentro de princípios morais e éticos, recheados da mais pura 

honestidade apoiados no sentido de que: 
 

                  “ Pessoas inteligentes discutem idéiais..... 

          Pessoas comuns discutem eventos e/ou coisas... 

                     Pessoas medíocres discutem pessoas....”  
 

Ensejamos aos novos diretores, pleno sucesso na condução dos caminhos de nossa entidade. 

A todos, o nosso respeito e profundo agradecimento. 

 

 

Campo Grande, Janeiro de 2003. 

 

 

 

Gilberto Ribeiro de Araújo Filho (PT9GIL) 

João Dionel da Silva (PT9PM) 

Paulo Dionel da Silva (PT9RF) 


