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EDITORIAL 

 

 Estamos a poucas horas do aniversário da LABRE Mato Grosso do Sul que completa 22 

aninhos de vida em 2 de fevereiro. Foi nesse dia, no ano de 1978, que foi criada a nossa LABRE/MS, 

por desmembramento da LABRE Mato Grosso, em consequência da divisão geográfica do estado. Um 

dos melhores presentes que ela pode ganhar nesse 22º aniversário é o compromisso público da 

retomada das obras de sua séde própria que estão paralisadas desde outubro de 1992, portanto há 7 

anos. 

 Estamos transmitindo o primeiro QTC do ano 2000 exatamente do local destinado a abrigar 

todos os setores da administração, receber os associados e radioamadores em geral, bem como a 

instalação e o parque de antenas da PT9AA. Os colegas que puderem vir para cá, agora, ao mesmo 

tempo ouvindo o QTC na QRG de 147.060, repetidora de Campo Grande, com toda a comodidade de 

uma estação móvel ou mesmo de um HT, o ponto de referência é a Universidade Federal de Mato 

Grosso do Sul! É aqui nos altos da Avenida Noroeste, no nº 8063, Vila Dr.Albuquerque, em frente à 

Escola Estadual Flora Guimarães Rosa Pires. 

 A volta ao canteiro de obras é um claro sinal que estamos dispostos a continuar com a 

construção do prédio, apesar dos parcos recursos de que dispomos. Por outro lado, temos a certeza de 

podermos contar com o apoio da maioria. E também temos o respeito para com aqueles colegas que no 

passado deram muito suor e um pouco de  QSJ para verem um grande sonho realizado. 

 Daqui a pouco ainda falaremos sobre essa nobre empreitada. 

 Também nesta edição, divulgaremos a prestação de contas, uma espécie de balanço geral dos 

trabalhos realizados pelas diversas diretorias no ano que passou. Os sócios tomarão conhecimento de 

como foi gasto ou investido a sua colaboração financeira.  Já os detalhes do relatório final serão 

encaminhados via correio a todos os associados nos próximos dias. 

 Como muitos devem se lembrar, no início dessa gestão, em fevereiro de 1999, apenas 24 sócios 

contribuintes estavam em atividade. Hoje já somos 60, que somado aos remidos, isentos e juvenis já 

chegam a quase uma centena de associados. Essa relação completa dos filiados será divulgada dentro 

de poucos instantes. 

 Talvez um dos fatores de  retomada de crescimento da nossa LABRE deve-se à oportunidade 

de ingresso e promoção ao radioamadorismo a dezenas de candidatos que aguardavam na fila havia 

pelo menos dezoito meses sem a possibilidade de realizar exames. Mas, desde junho do ano passado, 



essa expectativa se tornou realidade, pois a LABRE/MS passou a oferecer esse serviço e a devolver a 

esperança de vermos a nossa classe sempre renovada. Nesse ano 2000 vamos prosseguir mais forte do 

que nunca com a aplicação e avaliação de provas, com ênfase à busca de qualidade. O calendário de 

exames 2000 apresentaremos já já neste informativo. 

 Como podem ver, caros ouvintes, através de propostas viáveis que temos a executar, com as 

lições apreendidas do passado, o entusiasmo e o voto de confiança transmitido pelo sócios no presente, 

temos todos os ingredientes para comemorar com alegria esses 22 anos de existência da LABRE 

MATO GROSSO DO SUL. 

 E os parabéns são para todos os radioamadores e simpatizantes que de uma forma ou de outra 

ajudaram a construir o nome da nossa LABRE Mato Grosso do Sul. 

 

Edmar Rinaldo de Queiroz – PT9ED 

Vice-Diretor Regional em Exercício 

 

 

PT9AA, na transmissão do QTC Falado de nº 1/2000, da Federação Labre Mato Grosso do Sul. 

 

 

Apresentação: João Dionel da Silva, Diretor de Radioamadorismo. 

 

 

Lembramos aos colegas que este informativo está sendo retransmitido simultaneamente em VHF, faixa 

de dois metros, pela rede de estações repetidoras do GPR - Grupo Pantanal de Radioamadorismo. 

observação: na repetidora PT9PBA de Paranaíba, o QTC será transmitido logo mais à tarde, pelo Édio 

– PT9ES. 

 

GENTE NOVA NA DIRETORIA 

Acaba de ingressar na equipe o mais novo diretor da LABRE Mato Grosso do Sul. Trata-se do colega 

Guimarães - PT9ADG, que assume o cargo de Diretor Social.  

A esse novo companheiro, desejamos votos de sucesso no trabalho a ser desenvolvido junto aos 

associados. 

Assim, a composição atual da LABRE/MS é a seguinte: 

Edmar Rinaldo de Queiroz - PT9ED, Vice-Diretor Regional em Exercício; 

Gilberto Ribeiro de Araújo Filho - PT9GIL, Diretor de Administração; 

João Dionel da Silva - PT9PM, Diretor de Radioamadorismo 

Paulo Dionel da Silva - PT9RF - Diretor Financeiro e Secretário; 

Adherbal Dias Guimarães - PT9ADG - Diretor Social 



Secretária: Vera Lucia de Oliveira Dionel - ZZ9ABC 

Colaboradores: 

Carlos Reynaldo Fernades - PT9ADT, e 

Arnaldo Arlindo Matos Araujo (Paladine) - PT9PL. 

Sub-Diretores: 

Região de Dourados: Leopoldo Vieira da Silva - PT9VR 

Região de Amambai: Silvio Carlos Vidal - PT9SI 

Região de Maracaju: José Marcelo Pereira Sevilha - PT9ML  e 

Região de Paranaíba: Édio Scapolan da Silva - PT9ES 

  

 Agora vamos passar a apresentar um balanço geral das atividades desenvolvidas no ano 

passado, 1999, de forma bastante resumida, já que o relatório final com todos os detalhes os associados 

vão receber em casa dentro de poucos dias. 

Vamos começar pelos Exames de Radioamadorismo: 

 A partir de junho/99 foram realizados 7 exames, sendo 6 em Campo Grande e um em 

Dourados. 

 Tivemos quarenta e três candidatos aprovados e dez candidatos obtiveram créditos em algumas 

matérias, com validade por um ano. 

 Desses aprovados, 30  para à Classe D, 1  à classe C, 7 aprovados à classe B, 

E 5 radioamadores foram promovidos à classe A. 

Vejamos alguns destaques destas provas. 

4 mulheres para a atividade de radioamadorismo; 

2 candidatos menores de idade, sendo o mais novo com 12 anos, que é o Douglas, de Nova Alvorada 

do Sul. 

Tivemos candidatos de  8 cidades diferentes do estado. 

A primeira licença emitida através de exames realizados pela LABRE Mato Grosso do Sul foi para a 

colega Vera Lucia Alves de Lima, ZZ9ABA, da cidade de Maracaju. 

 

Atenção para o Calendário de Exames para o ano 2000. Os exames são para todas as classes, A, B, C e 

D. 

MÊS DIA LOCAL 

FEVEREIRO 
19 
27 

Campo Grande 
Dourados 

MARÇO 
18 
25 

Campo Grande 
Paranaíba 

ABRIL 15 Campo Grande 

MAIO 
13 
20 

Corumbá 
Campo Grande 



JUNHO 17 Campo Grande  

JULHO 15 Campo Grande 

AGOSTO 
19 
27 

Campo Grande  
Dourados 

SETEMBRO 
16 
24 

Campo Grande 
Amambai 

OUTUBRO 
14 
21 

Paranaíba 
Campo Grande 

NOVEMBRO 18 Campo Grande  

DEZEMBRO 16 Campo Grande 

Observação: Em Campo Grande será sempre no terceiro sábado de cada mês, às 14 horas. Em 
Paranaíba e Corumbá as provas serão realizadas no sábado às 16 horas. Já em Dourados e Amambai 
estão marcadas para um dia de domingo às 10 horas da manhã. 
 

A LABRE dispõe de todo o material didático para esses exames. 
A apostila contendo Técnica e Ética Operacional e Legislação de Telecomunicações custa 10 reais. 
A apostila de radioeletricidade também custa os mesmos 10 reais, da mesma forma que o jogo de duas 
fitas contendo o curso de telegrafia também saem  por 10 reais. 
 

 

PT9AA, ESTAÇÃO OFICIAL DA LABRE/MS EM SEU QTC FALADO DE Nº 1/2000. 

 

DAQUI A POUCO DAMOS PROSSEGUIMENTO À DIVULGAÇÃO DO RELATÓRIO DE 

ATIVIDADES. 

 

COMO JÁ É DO CONHECIMENTO DE MUITOS COLEGAS, ENCONTRA-SE EM 

CIRCULAÇÃO A INTERESSANTE REVISTA QTC MAGAZINE, EDITADA PELA CO-IRMÃ 

LABRE SÃO PAULO.  

PARA QUEM AINDA NÃO A LEU, SAIBAM QUAIS SÃO OS PRINCIPAIS ASSUNTOS DESSA 

MAIS RECENTE EDIÇÃO: 

 

• Beacons em 6 metros; 

• Eleições na LABRE Confederação; 

• Dipolo duplo para 80, 40 e 15 metros; 

• ZX0F-CQWW em Fernando de Noronha; 

• PS2V - Expedição Labreana para a Ilha da Vitória; 

• O Esperanto e o radioamadorismo; 

• e, Radiooamadorismo foi tema no Congresso Nacional. 

 



Leia QTC Magazine, a revista 100% radioamadorismo 

 

 Dando prosseguimento ao Relatório de Atividades 1999, vejamos outros dados 

 Durante o ano passado só colocamos no ar 4 QTC Falado. Mas a PT9AA participou de vários 

QTC da Confederação LABRE Nacional e de outras federações. Neste ano queremos diminuir o 

espaço de tempo entre um informativo e outro, para levar aos colegas notícias fresquinhas da 

LABRE/MS 

 Ano passado chegamos a realizar duas demonstrações públicas de radioamadorismo. A 

primeira foi no mês de agosto, por ocasião do centenário de Campo Grande, quando naquela 

oportunidade fizemos um conteste comemorativo no qual distribuímos 150 diplomas a colegas de 

vários estados brasileiros. Naquele dia a PT9AA trabalhou nas modalidades FM, SSB, Packet e SSTV. 

A segunda demonstração aconteceu em novembro na cidade de Dourados, no dia da aplicação de 

provas de radioamadorismo na Escola Estadual Menadora Fialho Figueiredo. 

 Para este ano, pretendemos realizar algumas demonstrações públicas de radioamadorismo, 

principalmente nas cidades do interior do estado. 

 Agora, uma participação importante da LABRE Mato Grosso do Sul foi sem dúvida o apoio a 

diversas organizações no chamado Bug do Milênio. Na virada do ano a PT9AA ficou de plantão na 

Enersul-Empresa de Energia Elétrica de Mato Grosso do Sul, em contato permanente com a PT2AA, 

estação da LABRE Nacional em Brasília e a centenas de outras estações espalhadas pelo Brasil. 

Também demos apoio ao Comando Militar do Oeste, por meio de radioamadores do interior do estado, 

e a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso do Sul. 

 Vamos ler trechos de correspondências recebidas da Enersul. 

Att.Sr Edmar R. Queiroz 

Diretor Estadual- Labre/MS 

Queira aceitar em nome da Enersul, os agradecimentos pela valiosa colaboração desta entidade, em 

particular do Sr João Dionel da Silva,que, por ocasião da passagem do ano, participou juntamente com 

outros profissionais do regime de plantão e sobreaviso para enfrentar o chamado"Bug do Milênio". 

Atenciosamente 

Antônio Soares Diniz 

Diretor de Distribuição 

 

 Como são as coisas, companheiros, É como diz o colega Guimarães, PT9ADG, Estamos às 

portas do 3º milênio, o mundo numa revolução de teleinformática nunca visto antes, os modos de 

comunicação interativo por todos os lados, a telefonia digital via satélite, inclusive o telefone celular, o 

videofone,  a internet, etc, etc, e tudo o que é de mais avançado em matéria de comunicação, a tal 

globalização no mundo dos negócios, e por ironia da modernidade é numa hora dessas, da 

possibilidade de uma pane geral, é o radioamador que é chamado para salvar a pele de muita gente. 



Quem diria, o radioamador muitos dos quais longe das altas tecnologias, é ele que é procurado para 

levar a informação quando faltam ou falham os meios normais de comunicação. Soubemos que até na 

presidência da república um radioamador ficou de plantão para o caso de ocorrer o tal “bug do 

milênio” ou bug da virada. 

 Esse é um dos momentos que a gente sente orgulho de ser radioamador. 

 Felizmente, nada aconteceu de anormal nessa virada de ano, mas, como diz o ditado, “é melhor 

prevenir do que remediar”. 

 

 

PT9 AA, diretamente da séde própria em construção, transmitindo o QTC Falado nº 1/2000. 

 

Daqui a pouco vamos ler a relação de associados da LABRE Mato Grosso do Sul. 

 

aviso aos associados 

 Desde já queremos avisar a todos que este é o tópico mais antipático do QTC, pois vai mexer 

diretamente com o seu bolso, mas o jeito é aguentar firme para o que tem a dizer o setor financeiro. 

 A tesouraria avisa aos associados que quiserem saber de sua ficha financeira, basta ligar para o 

telefone da LABRE, que é o 724-0337, a qualquer hora do dia ou da noite, 7 dias por semana, que 

sempre haverá alguém para prestar informação. 

 Também avisa que as mensalidades para este ano 2000 continua congelada em cinco reais. 

Repetindo: 5 reais! 

 E mais, quem efetuar a mensalidade ou anuidade por depósito bancário ou transferência 

eletrônica, não precisa enviar cópia do comprovante. Mas para tanto, o associado deve atentar para o 

fato de que cada um tem o seu código, que é representado por centavos. Por exemplo, o Ademar 

Lourenço de Paula-ZZ9ABD, tem código 03, isto significa que qualquer valor que ele encaminhar para 

a tesouraria por meio de banco deve sempre colocar 3 centavos a mais. Digamos, um valor de 20,03 

(vinte reais e três centavos) vão ser creditados 4 mensalidades para o Ademar e não para o Dionel, pois 

o Dionel tem código 32. 

 Aquele que quiser saber como está sua ficha, e qual é o seu código, pode nos solicitar no final 

deste QTC. 

 

 Já que tocamos nesse assunto tão espinhoso, vamos aproveitar a oportunidade para demonstrar 

como foram aplicados ou gastos o QSJ arrecadado durante o ano passado. Quando essa direção 

assumiu existia no caixa a quantia de 2.461,42 (dois mil, quatrocentos e sessenta e um reais e quarenta 

e dois centavos).  

 Todos se lembram que no começo de 99 a LABRE não possuia escritório. Uma das primeiras 

decisões da nova diretoria foi a de reativar a federação, e para tanto foi necessário arrumar um local 



que pudesse abrigar os bens moveis e acessórios da entidade bem como para receber os associados e os 

demais interessados ao radioamadorismo. 

 O endereço do escritório vários colegas já conhecem, fica na rua Farroupilha, 213, conjunto 

habitacional Sargento Amaral, próximo ao horto florestal. Lá pagamos o aluguel de 100 reais por mês. 

 De início tivemos que aplicar a quantia de R$ 1.978,29, (mil, novecentos e setenta e oito reais e 

viinte e nove centavos), para aquisição de duas linhas telefônicas, um aparelho telefônico, um 

microcomputador, um estabilizador e uma impressora. 

 Esses materiais fazem parte do plano de modernização da federação, através dos quais temos 

acesso ao banco de dados da ANATEL, estamos em contato permanente com as demais federações, 

com  LABRE Nacional, e também recebemos e remetemos correspondências aos associados que têm o 

correio eletrônico. Além disso, agilizamos todo o lado burocrático da entidade. 

 Arrecadamos em 1999 os seguintes valores: R$ 3.175,00 (três mil, cento e setenta e cinco reais) 

de mensalidades; 

 R$ 687,52 (seiscentos e oitenta e sete reais e cinquenta e dois centavos) de contribuição 

assistencial voluntária e R$ 170,00 (cento e setenta reais) de novas filiações. 

 Com a venda de apostilas e distintivos arrecadamos R$ 297,21 (duzentos e noventa sete reais e 

vinte e um centavos) 

 Total arrecadado: R$ 3.994,61 (três mil, novecentos e noventa e quatro reais e sessenta e um 

centavos, que foram empregados em diversas despesas. Vamos discriminá-las: pagamos R$ 1.000,00 

(mil reais) de aluguel das duas salas do escritório; R$ 292,24 (duzentos e noventa e dois reais e vinte e 

quatro centavos) despesas com exames de radioamadorismo. 

 Outras despesas: 

Fotocópias e Autenticações 93,96 

Despesas com Correios 141,77 

Materiais de Escritório 32,47 

Energia Elétrica 40,00 

Materiais de Informática 45,90 

Conservação de equipamentos 50,00 

Conservação de Imóvel Próprio 75,00 

Conservação do Escritório 98,66 

Despesas com Comunicação, como Internet, telefones, Fax, Embratel Sistema Renpac, Fistel, 

totalizaram R$ 923,65; 

Viagens e Estadas à Brasilia para representar os associados perante a LABRE Nacional, pelo colega 

Luiz Carlos Pecantet-PT9IE: 300,00. Naquela ocasião foi efetuado um Donativo de R$  200,00 à 

Confederação para ajudá-la na situação que se encontrava. 

Vales-Transporte p/ Secretária 50,00 

Despesas de Representação 97,50 



Despesas Diversas 77,74 

Taxas de Manutenção 98 e 99 à União Internacional de Radioamadores num total de R$ 118,50 

remessa à Confederação LABRE referente ao percentual s/arrecadação que lhe cabe:.214,50 

CPMF   7,86; IPTU do terreno da sede própria R$ 112,21 

O total das despesas em 1999 foram de 3.944,46 (três mil, novecentos e quarenta e quatro reais e 

quarenta e seis centavos. 

 

O saldo existente em 31 de dezembro de 1999 era de R$ 505,78 (quinhentos e cinco reais e setenta e 

oito centavos. 

 Não é atoa que nós solicitamos o empenho dos associados em colocar em dia a situação perante 

a tesouraria, pois para manter funcionando o escritório, para atender bem a nossa classe, precisamos da 

colaboração financeira. E desde já agradecmos a compreensão. 

 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 

 Vamos ver quem são os associados que apagaram velinhas neste mês de  janeiro: 

- dia 09 TIVEMOS O ANIVERSÁRIO DA DONA ABIGAIL TOSTA PECANTET – PT9ATP 

- dia 15: JOÃO CARLOS BRAGA, o BRAGUINHA, PY9WW, RONDONÓPOLIS 

- HOJE DIA 30, TEMOS ANIVERSARIANDO OS COLEGAS 

- ARNALDO ARLINDO MATOS ARAUJO, O PALADINE – PT9PL     e   o 

- LUIZ CARLOS PECANTET – PT9IE 

- AMANHÃ DIA 31, COMPLETAM MAIS UM ANO DE VIDA OS COLEGAS 

- DANIEL LINO PEREIRA – PU9AIX, DE NOVA ALVORADA DO SUL, 

- ROBERTO CARLOS DE CAMPOs – ZZ9AAZ, DE MARACAJU e  

- O VANDERLEI SANTIAGO DA COSTA – PT9TW, BELA VISTA 

A diretoria da LABRE/MS parabeniza a todos os anivesariantes do mês, desejando-lhes muitos e 

muitos anos de vida, com muita saúde, com harmonia na família,  e se possível com um bom QSJ no 

bolso. 

 

Esta é a PT9AA, da Liga Brasileira de Radioamadores, Federação LABRE Mato Grosso do Sul, no seu 

primeiro QTC Falado do ano 2000. 

 

Estamos transmitindo da cidade de Campo Grande, no canteiro de obras da séde própria da 

LABRE/MS, e sendo retransmitido simultaneamente em VHF por diversas repetidoras do Estado. 

 

Nesse local de onde estamos transmitindo já possui  uma estrutura razoável que vale a pena 

continuar investindo, pois daqui a pouco tempo  vamos ter  condições de  atender bem os associados e 

radioamadores em geral.  



A área total do terreno é de 657 metros quadrados. A área que já está em construção é de 110 metros 

quadrados quadrados. Todas as paredes foram levantadas, está toda forrada com laje-piso, e em boa 

parte há o contra-piso, etc. O que falta agora é dar a continuidade nas próximas etapas, como por 

exemplo, cobrir, colocar portas e janelas, fazer um bom reboco e  começar a funcionar plenamente. 

 Para aqueles que ainda não tiveram o prazer de vir até aqui, faremos uma rápida descrição dos 

cômodos existentes. Há uma peça grande destinada a montar um apartamento para dar apoio aos 

colegas do interior do estado, ou mesmo de outros estados que estiverem passando por Campo Grande 

e precisar descansar um pouco, tomar um banho, talvez pernoitar, para depois seguir viagem. 

Há uma peça destinada à cantina, para o pessoal se refrescar com um refrigerante diet, e etc. 

Está reservada uma sala para a estação oficial PT9AA, local também destinado aos associados que 

vierem aqui fazer seus QSOs de uma forma geral ou seus DX de uma maneira específica. A estação 

estará disponível para operar em todas as faixas do radioamadorismo e nas diversas modalidades 

existentes. Para isso já estamos preparando o parque de antenas, com torres e mastros e logo logo isso 

será uma realidade. 

 Além de dois banheiros, existem mais três espaços: um destinado à sala de reuniões, uma sala 

para o conselho e outra para a diretoria e uma sala maior que é a recepção e secretaria da Regional. 

Nessa sala de reuniões podemos montar nossa biblioteca, como na sala de rádio é possível abrigar um 

pequeno laboratório.  

 Caros companheiros, tudo isso pode se tornar realidade, só depende de uma pequena 

colaboração de cada um de nós. Mesmo os ainda não-sócios que puderem dar uma mãozinha nessa 

empreitada, ficaremos eternamente gratos.  

Muitos dos que estão nos ouvindo nesse momento devem se lembrar da época na qual esta 

construção foi iniciada.. Isso foi há mais ou menos 8 anos atrás. Foi feito uma campanha, denominada  

Campanha do Cimento que empolgou a todos. Até colegas de outros estados participaram, como por 

exemplo, o Miguelito do Rio de Janeiro, o Camilo de Brasília, o Jorge de Dom Aquino, Mato Grosso, 

e tantos outros. 

 Pena que as administrações seguintes preferiram deixar o mato tomar conta disso tudo. do que 

correr o risco de pôr a mão na massa, literalmente. Mas agora vamos retomar as obras com a corda 

toda. Se o colega disser que doa um saco de cimento, uma centena de tijolos, ou o equivalente a um dia 

de trabalho  de um pedreiro ou ajudante, vamos sair correndo para buscar essa colaboração. E 

acreditaremos piamente no ditado que diz que a “União Faz a Força”!  

Então, como diz o ditado,  Mãos à Obra, não sem antes agradecer de antemão o seu voto de 

confiança. 

 

 

 

Passemos agora para a última parte do nosso QTC. 



 Como é do conhecimento dos colegas, já faz algum tempo que a LABRE Nacional vem nos 

cobrando uma posição definitiva quanto ao número exato de sócios desta federação, desde os 

contribuintes, os remidos, isentos e os juvenis. 

 Até agora temos conversado com todos, quer seja através do telefone, e-mail, via rádio, ou por 

ofício, quer seja pessoalmente. É claro que não sinalizamos com uma anistia geral, pois seria um 

desrespeito para com aqueles que pagam religiosamente. Conduzimos essa reabilitação de uma 

maneira suave, concedendo um desconto especial de 50% sobre as mensalidades de 1997 e 1998. E 

ainda facilitando esse pagamento. E houve muita compreensão por parte desses radioamadores, pois 

que houve um longo período sem a LABRE lhe oferecer nada em troca. Mesmo assim conseguimos  

conquistar o voto de  confiança a atual administração. Graças a esse esforço concentrado, somado ao 

trabalho de novas filiações, hoje estamos ultrapassando a barreira dos 60 sócios contribuintes. Porém 

não fomos capazes de conquistar a todos.  

Nesta lista que vamos apresentar agora alguns nomes sobejamente conhecidos não vão aparecer  

na relação, até porque apareceram dois depósitos bancários tempos atrás que não conseguimos 

descobrir os credores. Quem sabe o seu nome não apareça por este motivo. Nos informe que faremos a 

correção. O importante é que vamos trabalhar mais e mais para conquistar a grande maioria dos 

radioamadores deste estado. 

Vamos começar pelos sócios remidos.  Como se sabe, o sócio remido é aquele que contribuiu para a 

LABRE durante 25 anos. 

ELIAS VILELLA LEMOS MONTEIRO - PT9EB 

ALFREDO WUNDERLICH PT9DD 

ALTAMIRO DE SOUSA BARBOSA PT9BE 

ANTONIO MANOEL MOREIRA NETO PT9FH 

BENEDITA MONTSERRAT BARBOSA PT9LF 

JANCER NUNES REINALDET PT9BAR 

JOSÉ MACHADO PT9KC 

SEBASTIÃO DE AVELAR PT9LI 

TULIO DE SOUZA BARBOSA PT9DG 

 

Vamos ver quem são os sócios isentos. As radioamadoras esposas de sócio são consideradas isentas de 

mensalidades 

 

ABIGAIL TOSTA PECANTET PT9ATP Esposa de PT9IE 

ANA ROSA LINO PEREIRA  PU9AJH Esposa de PU9AJC 

ROSANE MARA DE ABREU  DA SILVA PT9RJ Esposa de PT9VR 

VERA LUCIAL DE OLIVEIRA DIONEL ZZ9ABC Esposa de PT9PM 



 

E   

ERCINDA S. AVELAR     ESPOSA   DE  PT9 LI 

Categoria  JUVENIL – esses sócios também são isentos de mensalidades, pois são menores de 18 

anos. 

    

CIDIMAR SANTOS FERREIRA Classe “C”  Aguardando indicativo 

DOUGLAS Classe “D” ZZ9ABI  

 

Atenção para a leitura dos sócios contribuintes 

 

ABDON  PEREIRA DOS SANTOS PT9BS 

ADAO ALVES FERNANDES P9AAF 

ADEMAR LOURENÇO DE PAULA ZZ9ABD 

ADERBHAL DIAS GUIMARÃES PT9ADG 

ADEVILSON PEREIRA DA SILVA PU9AFT 

ADILSON OSCAR VIEIRA DOS SANTOS LABREANO 

ALBERTO MONTEIRO DOS SANTOS PT9ACY 

ALFREDO DORIGÃO PERES PT9LUA 

ALFRED WOLFGANG WOLF PT9FRA 

ANTONIO CARLOS MARTINELLI DINIZ PT9ACM 

ANTONIO PEREIRA DA COSTA PT9NC 

ANTONIO SOUSA OJEDA PT9ASO 

ARNALDO ARLINDO MATOS DE ARAUJO PT9PL 

BONIFÁCIO LEONARDO LORENZ PT9 AER 

CARLOS REYNALDO FERNANDES PT9ADT 

CLAUDIO BORGES DA MOTTA PT9AZ 

DANIEL BORGA DE ANDRADE LABREANO 

DANIEL LINO PEREIRA PU9AIX 

DANIEL REIS PT9QS 

DELECRUZ LIBÓRIO ARRAES  PT9ABZ 

DOUGLAS FIRMINO MIRON ZZ9AAX 

EDIO SCAPOLAN DA SILVA PT9ES 

EDISON GUTTERRES PT9WK 

EDMAR RINALDO DE QUEIROZ PT9ED 

EDVALDO TELES DE ANDRADE PT9ET 



ELISBÉRIO MONTSERRAT BARBOSA  PT9 EMS 

ELVINO PESSATO PT9EP 

FÁTIMA H.ATALA NETO PT9FHA 

FLÁVIO ROHER COIN ZZ9AAW 

GILBERTO RIBEIRO DE ARAUJO FILHO PT9GIL 

IODOMI IDE (ESTE É O CARLOS) PT9ID 

JAIME SMITH PT9FG 

JOÃO CARLOS BRAGA PY9WW 

JOÃO DIONEL DA SILVA PT9PM 

JOÃO SATURNINO DA SILVA  PT9SS 

JOEL WITTES NARCISO PT9ADI 

JOSÉ ALFREDO BUANAIM PT9ZE 

JOSÉ ANTONIO DOS SANTOS FIGUEIREDO PT9JA 

JOSÉ DANIEL MULLER PEREIRA PU9AJC 

JOSÉ GERALDO DE LIMA PT9AHG 

JOSÉ GONÇALVES FERNANDES PT9JGF 

JOSÉ HEITOR DO AMARAL CAMARGO PT9AEO 

JOSÉ MARCELO PEREIRA SEVILHA ZZ9AAM 

LEOPOLDO VIEIRA DA SILVA PU9AKF 

LUCIANO GASPARIN NACHIF PU9AAF 

LUIZ ALBERTO DE SOUZA PT9LAS 

LUIZ CARLOS PECANTET PT9IE 

MARCELO GOMES DE OLIVEIRA  PT9MGO 

PAULO CESAR BORGES VIEIRA PT9PCV 

PAULO DIONEL DA SILVA PT9RF 

PEDRO CENTURIÃO PT9GK 

RENATO MARTINS FLORES PT9RMF 

ROBERTO CARLOS DE CAMPOS ZZ9AAZ 

ROBERTO GOMES SANDIM PU9AJA 

RUBENS GOMES FERREIRA PT9FU 

SIDNEY ALVES DE SÁ ZZ9AAG 

SILVIO CARLOS VIDAL PT9SI 

TIAGO CARMO DA SILVA PT9VF 

VANDERLEI  SANTIGO DA COSTA PT9TW 

WALMIR LOPES PT9LOP 

 

PT9AA, estação oficial da LABRE/MS, QTC 1/2000. 



 

 E assim, os companheiros puderam constatar através de vários tópicos deste QTC que foram 

realizados muitas tarefas no ano passado, embora com pouca divulgação de nossa parte. 

 É claro que reconhecemos tenha sido ainda muito pouco serviço oferecido aos associados e 

demais interessados, diante da demanda cada vez mais crescente, porém uma coisa é certa: nesse 

período pudemos plantar uma base sólida, uma estrutura capaz de nos permitir caminhar para frente. E 

pelo o que os colegas ouviram, temos muito a realizar neste tão sonhado ano 2000, como por exemplo 

o término da construção da sede própria, a continuidade dos exames de radioamadorismo, o QTC 

Falado com maior frequência, promoção de encontros de confraternização da classe, a reativação do 

boletim informativo Landell, a constante consulta do Fistel e todos os serviços correlatos que os 

associados necessitarem junto à Anatel, e etc. 

 

ESPERAMOS QUE ESTE QTC TENHA DESPERTADO NOS COLEGAS ALGUM 

QUESTIONAMENTO, ALGUMA REFLEXÃO, ENFIM, UMA ESPERANÇA DE UMA LABRE 

MAIS VIVA DO QUE NUNCA. 

 

 

TRABALHARAM NESTE QTC FALADO PAULO DIONEL DA SILVA - PT9RF, NA REDAÇÃO. 

APRESENTAÇÃO DE JOÃO DIONEL DA SILVA - PT9PM, 

E RESPONSABILIDADE GERAL DE EDMAR RINALDO DE QUEIROZ - PT9ED, VICE-

DIRETOR REGIONAL EM EXERCÍCIO. 

 

NA RETRANSMISSÃO EM VHF CONTAMOS COM OS SEGUINTES COLEGAS: 

- ÉDIO - PT9ES, REPETIDORA DE PARANAÍBA; 

- EDMAR - PT9ED,  REPETIDORA DE CAMPO GRANDE; 

- PAULO - PT9RF, REPETIDORA DE AQUIDAUANA; 

-MARCELO - PT9ML, REPETIDORA DE MARACAJU; 

- VIEIRA-PT9VR,  NA REPETIDORA DE DOURADOS. 

A TODOS, EM NOME DA DIREÇÃO DA LABRE MATO GROSSO DO SUL, O NOSSO MUITO 

OBRIGADO E VOTOS DE UM ÓTIMO DOMINGO.  BREVEMENTE ESTAREMOS COM NOVO 

INFORMATIVO. 


