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Caros colegas: 
Como mais uma meta foi alcançada, seguindo assim um cronograma lento, 
gradual e seguro, diria o presidente Geisel, mas com muita eficiência, a LABRE-
MS tem a satisfação de informar e convidar a todos para poderem compartilhar 
de mais essa etapa que é a de poder estabelecer um contato mais estreito e 
imediato com a maioria dos radioamadores e simpatizantes de nosso querido 
Estado. 
Como é de conhecimento de muitos, a LABRE-MS está se reestruturando para 
oferecer aos companheiros, associados ou não, um conforto à altura que todos os 
radioamadores merecem. 
Também disponibilizamos no site labre@labre-ms.org.br e no orkut LABRE-MS  ,uma 
relação de radioamadores com ASSOCIADOS ATUAIS, pois que constam em 
nossos registros como tais. Pedimos a gentileza àqueles que queiram continuar 
figurando como atual sócio uma confirmação por e-mail, para nossa alegria e 
satisfação, ou se por um motivo ou por outro não o desejar, faça sua 
manifestação que o retiramos da relação, claro que a muito contragosto. 
 Com a pretensão de ter os mesmos sócios que em anos anteriores, pois "TODOS" 
foram importantes para a LABRE e para o radioamadorismo de nosso Estado, os 
ex-associados que desejarem retornar ao quadro social ficará isento da taxa de 
readmissão, que hoje é de R$ 60,00 (sessenta reais), ficando apenas e tão 
somente com a de manutenção que está em R$ 10,00 (dez reais) mensais a 
contar da confirmação desse e-mail. 
Estamos tentando fazer o diferente e o melhor no presente, não esquecendo do 
passado e pensando num futuro forte, coeso, compacto com a esperança de ainda 
ver aqueles almoços de confraternização ocorridos em 1984, por exemplo, onde 
se pode constatar em nosso link de FOTOS. Os registros ali postados são para que 
os que passaram momentos de boas recordações, e certamente só depende de 
nós mesmos radioamadores e preferencialmente labreanos o retorno desses bons 
momentos e cremos que seja o anseio de todos. 
Finalizando, essa diretoria acredita que um dia poderá fazer novamente da 
LABRE-MS uma família forte, respeitada,  admirada por todos, com a nossa sede 
social repleta colegas, digamos, da velha guarda, das novas gerações, enfim, 
plena de pessoas de bem. Esperamos que todos que entenderam a nossa 
proposta venham conosco somar esforços para essa concretização para em 
conjunto firmamos ações que só elevarão o RADIOAMADORISMO do nosso 
Estado. 
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