
LIGA BRASILEIRA DE RADIOAMADORES 
Federação LABRE Mato Grosso do Sul 

Estação Oficial PT9AA 
 

QTC FALADO Nº 2/2000 
26 DE MARÇO DE 2000 

 
 

Prezados Companheiros: 
 
 Neste QTC vamos nos ater basicamente às questões tratadas na reunião 
de diretoria da LABRE/MS, na última quarta-feira e sobre os assuntos da reunião 
da Confederação LABRE Nacional e ANATEL, em Brasília, no último dia 9. 
 
Antes de apresentarmos os diversos itens da pauta, vejamos outras informações: 
 
Aniversariantes  
 
Voltemos um pouquinho no tempo para mencionarmos os aniversariantes do 
mês de fevereiro, já que não tivemos QTC naquele mês: 
- Alfredo Wunderlich – PT9DD, no dia 3 de fevereiro, e 
- Flávio Roher Coin  - ZZ9AAW, no dia 23. 

 
Agora, os aniversariantes deste mês de março: 
- dia 1º - Moreira Neto – PT9FH, de Corumbá; 
- dia 2 – Antônio de Souza Ojeda – PT9ASO, de Campo Grande; 
- dia 3 – o Santos-PT9ACY, também de C.Grande; 
- no dia 19 tivemos dois aniversariantes: 
- o Daniel-PU9AJC de Nova Alvorada do Sul e o Thiago-PT9VF de Campo 

Grande. 
E o último aniversariante do mês é o Lima-PT9AHG, de Campo Grande, no dia 
29. 
 
Aniversário dos 500 anos do Brasil  

 
  A Confederação LABRE Nacional irá comemorar no dia 22 de abril, os 500 

Anos de descoberta de nosso país, colocando no ar, durante 24 horas, a estação 
oficial da Liga, PT2AA. 

Durante esse período, de 00:00 até às 24:00 horas do dia 22 de abril, 
estarão sendo colocadas no ar mensagens alusivas à História do Brasil, ligadas 
ao descobrimento. 

Os radioamadores que contestarem PT2AA receberão um bonito QSL 
comemorativo. 

 
A nossa entidade máxima do radioamadorismo também convida a todos os 

companheiros radioamadores a participar do "Concurso 500 Anos da Descoberta 
do Brasil", evento esse promovido pela Confederação LABRE e pela Rede de 
Emissores Portugueses - REP. 

O concurso visa comemorar com a participação de radioamadores de todo 



o mundo a descoberta do Brasil, em 22 de abril de 1500, pelo explorador e 
navegador português Pedro Álvares Cabral. 

Nos dias 01 e 02 de abril será realizada a etapa de fonia (organizada pela 
REP) e nos dias 15 e 16 de abril a etapa de telegrafia (organizada pela LABRE). 
 
Exames de Radioamadorismo  
 
 Neste ano já realizamos dois exames, conforme estava previsto no 
calendário/2000.  
 O resumo é o seguinte: houve duas promoções de classe. O PU9AFT, 
Adevilson foi promovido da Classe “C” para a Classe “B”, escolhendo o indicativo 
PT9ADV. Já o Lorenz – PT9 AER passou da Classe “B” para a Classe “A”. Ele 
está optando pelo indicativo, PT9BL.  

Houve ingresso ao radioamadorismo de dois novos colegas: para a Classe 
“D”, Silvana Maria da Silva, cristal de PU9AIG – Ismael, e para a Classe “B”,  o 
Carlos Roberto Colombo Pereira, que em breve estará com o indicativo PT9CRC. 
A todos esses companheiros que lograram êxito nos exames, tanto a ingresso 
quanto a promoção de classe, os nossos sinceros parabéns, e temos certeza de 
que todos os que nos ouvem estão contentes também. 

 O próximo exame será realizado na cidade de Dourados, no dia 2 de abril, 
um domingo, às 10 horas da manhã, com o apoio do sub-diretor da região de 
Dourados, o Leopoldo Vieira, PT9VR. 

Em Campo Grande, o exame está previsto para o dia 15 de abril. 
 

FISTEL/2000 
  

 A Anatel informa que os boletos bancários referentes à Taxa de 
Fiscalização, Fistel, que sofreu atraso por questões técnicas, já foi despachado 
durante os últimos dias a todos os radioamadores do Estado. 
 Todos sabem que a data final para pagamento é  o dia 31, próxima sexta-
feira. 
 Lembramos aos associados que ainda não tenha recebido essa guia, queira 
nos informar para tomarmos as providências em tempo hábil. 
 

Itens tratatados na reunião de diretoria da LABRE/M S no dia 22/3/2000 
 
Item 1 - Escritório. A reunião foi realizada na Unidade 8 da Universidade Federal 
de Mato Grosso do Sul. Isso aconteceu e vai continuar por algum tempo, em 
virtude do término de contrato de aluguel do nosso escritório, que optamos por 
não renová-lo. Com a economia que vamos ter nos próximos 3 ou 4 meses, 
aplicaremos integralmente na construção da séde própria. 
 Ficou definido que todos os diretores e sub-diretores terão a tarefa de 
atender aos colegas para quaisquer informações, assim como receber as 
mensalidades. 
 Mas o telefone da LABRE continua o mesmo: 724-0337. Os colegas devem 
ligar entre 6 e 7h30 da manhã, e a partir das 18 horas. Nos sábados, domingos ou 
feriados, podem ligar a qualquer hora, que nosso secretário Paulo - PT9RF estará 
pronto a atendê-lo. 
 



Item 2 - Séde Própria. Nos últimos dias, a  sede tem recebido importantes 
visitas dos nossos colegas, tais como, Elias-PT9EB, Arnaldo Paladine-PT9PL, 
Benê-PT9JBF, Tony-PT9BZ, Pereira-PT9BS, para citar apenas alguns nomes, 
além de todos os membros da diretoria, é claro. 

Também nos últimos dias, devido a fortes chuvas que têm caído na capital 
e região, vem dificultando em muito o prosseguimento dos trabalhos. E por nos 
referir a água, a Empresa Águas de Campo Grande acaba de efetuar a ligação de 
água na nossa séde.  

Queremos aqui registrar o compromisso dos colegas Guimarães, PT9ADG, 
com 10 sacos de cimento e do colega Lorenz, PT9 AER (daqui a alguns dias 
PT9BL) com 5 sacos de cimento. 

Já o Arnaldo (Paladine), PT9PL, prometeu a doação da porta central (de 
entrada) da séde própria. O Machado, PT9KC, colaborou com R$ 50,00 
(cinquenta reais) para a manutenção da torre. 

A campanha ainda não alçou vôo, mas acreditamos que aos poucos os 
colegas vão se animando com a possibilidade de termos o nosso próprio local, 
inclusive servindo de ponto de apoio ao pessoal do interior. Estamos na 
expectativa de um melhor ritmo das colaborações espontâneas, como aconteceu 
há vários anos na chamada campanha do cimento, que empolgou a todos nós.  
 
Item 3 - A federação acaba de reativar a Diretoria de Patrimônio, que ficará 
responsável pelo zelo de nossos bens móveis e imóveis. Pela portaria nº 11/2000 
foi nomeado para o cargo de Diretor de Patrimônio o colega Carlos Reynaldo 
Fernandes - PT9ADT, a quem agradecemos pela boa vontade em aceitar a 
incumbência de realizar esse importante trabalho. 
 
Item 4 - QTC Falado. Como todos sabem, o QTC vem sendo veiculado de acordo 
com as circunstâncias. Agora, a diretoria achou por bem determinar um dia fixo e 
horário, até para que os colegas possam também se programar, sabendo com 
antecedência o dia do QTC. 
Atenção:  daqui para frente o QTC Falado será levado ao ar todo 3º domingo de 
cada mês. Repetindo: 3º domingo de cada mês, às 8 horas da manhã, QTR MS, 
ou 9 horas, hora Brasília, nesta mesma QRG de 7.063 Khz. 
 
Item 5 - Eletroca. Os colegas têm conhecimento que em várias partes do Brasil 
acontecem eventos para troca ou até venda de equipamentos eletrônicos. Essas 
feiras são conhecidas por eletrocas. 
 O nosso diretor social, o colega Guimarães - PT9ADG sugeriu uma 
atividade do gênero a cada período, para que os interessados possam repassar 
algum equipamento, por troca, por venda, por empréstimo, enfim, aquilo que for 
de interesse para ambas as partes. E também com a finalidade de promover a 
integração e confraternização dos colegas e até mesmo de futuros colegas.  
 Na reunião foi definido que, quando houver a eletroca, que seja feita num 
terceiro sábado do mês, coincidindo com a realização de exames, para dar 
oportunidade a candidatos ao radioamadorismo, alguns deles vindos do interior 
do estado. 
 Aguardem para breve a confirmação da 1ª Eletroca. 
 
Item 6 - Admissão de novos sócios. Nos últimos dias recebemos propostas de 



admissão dos seguintes interessados: 
- Antonio de Souza Ojeda - PT9ASO 
- Arismar Antonio Derossi 
- Adevanildo Ribeiro Cruz 
 
Item 7 - Exame de radioamadorismo em Paranaíba.  O exame que deveria ter 
acontecido ontem em Paranaíba, foi cancelado durante a semana, em comum 
acordo com o sub-diretor para aquela região, o nosso colega Édio - PT9ES. O 
motivo foi a pequena quantidade de candidatos. Mas estamos na expectativa de 
logo logo o Édio conseguir reunir um número um pouco maior de interessados, 
para que a comissão examinadora/avaliadora possa marcar uma nova data de 
exames. 
 
Item 8 - Tesouraria. Bem, pessoal, não temos como escapar desse assunto, 
principalmente quando temos muito trabalho a realizar que depende de QSJ como 
o caso da continuidade da construção da séde própria. 
 Comentamos na reunião, em vista dos relatórios apresentados pelo setor 
financeiro, que muitos colegas ainda se encontram em débito com nossa 
tesouraria. E como a gente não pode tapar o sol com a peneira, solicitamos ao 
colega que esteja nessa situação que venha, ou telefone, ou através do rádio 
mesmo, veja o que é possível fazer para colocar em dia a pendência. Só assim 
poderemos realizar muito mais trabalho do que já foi feito até agora em benefício 
de toda a classe. 
 Todos os diretores e sub-diretores têm em mãos a relação dos associados 
com a situação atual de cada um. Então, vamos lá pessoal, ver esta LABRE 
brilhar. 
 
 
REUNIÃO LABRE/ANATEL 
 
 No dia 9 deste mês, reuniram-se pela primeira vez neste ano, 
representantes da LABRE Nacional e da ANATEL, em Brasília. Segundo os 
participantes, foi uma reunião longa, mas proveitosa. Na ocasião foram tratados 
os seguintes assuntos: 
 
1 – Indicativo Especial com numeral “500” 
 A Anatel está aguardando resposta da consulta oficial feita à ITU sobre a 
legalidade desta concessão. Se a resposta for positiva, a Anatel promete outorgar 
de imediato os indicativos com o numeral “500”.  
 Queremos ressaltar que esses indicativos farão parte das comemorações 
dos 500 anos do Brasil, através das estações que se aderirem a esse grandioso 
evento. 
 A propósito, vamos ler um e-mail que nos chegou de Brasília após a 
redação deste QTC, que diz o seguinte: 
Prezados Colegas  
Recebemos hoje informação do Sr. Dirceu Baraviera - Gerente-Geral de Serviços 
Privados de Telecomunicações da Anatel, que os indicativos especiais com 
numeral "500", que serão usados no mês de abril, já podem ser solicitados junto 
aos escritórios da Agência.  



Informamos também que os indicativos que nos foram solicitados, já estarão 
sendo liberados de amanhã até segunda feira. 
Gustavo de Faria Franco - PT2ADM 
Presidente do Conselho Diretor 
 
2 – Outros Indicativos Especiais 
 Os representantes da Anatel ficaram de estudar a possibilidade de os 
indicativos especiais serem emitidos pela LABRE. A Anatel também ficou de 
estudar e viabilidade de emissão de indicativos permanentes com uma letro no 
sufixo, com por exemplo, PT9A, PY2E, etc. 
 
3 – Certificação de equipamentos. 
 Os labrenos da reunião sugeriram a possibilidade desta certificação seja 
feita sob a responsabilidade da LABRE. Os representantes da Anatel informaram 
que este assunto é tratado por outra superintendência, mas ficaram de analisar a 
proposta . A LABRE apresentou a eles 8 (oito) protocolos de solicitação de 
emissão de certificação de homologação de equipamentos, sendo que 3 (três ) 
foram entregues em outubro/99, 1 (um) em novembro/99, 3 (três) em janeiro/2000 
e 1 (um) neste mês de março. O pessoal da Anatel ficou com uma cópia desses 
protocolos, a fim de procurar agilizar esses procedimentos. 
 
4 – Nova Norma do Radioamadorismo 
 A norma que rege o funcionamento do radioamadorismo no Brasil será 
modificada ainda neste ano, segundo a Anatel. Antes de ser colocad no seu site, 
para consulta pública, a Anatel encaminhará uma minuta à Confederação LABRE, 
que por sua vez a submeterá às Federações para apresentação de sugestões. 
 Assim sendo, desde já, pedimos aos colegas que elaborem suas propostas 
de mudanças onde achar convenientes, para que, na época oportuna, podermos 
encaminhá-las à Brasília. 
 
5 – Indicativos Inativos 
 Muita atenção, colegas, para essa informação: 
 A Anatel está ultimando preparativos para promover um recadastramento 
de todos os indicativos existentes, no sentido de verificar os que ainda estão 
distribuídos para radioamadores já falecidos, para radioamadores que não estão 
mais interessados na sua prática, enfim, aos radioamadores inativos, para 
eliminá-los do seu cadastro. 
 Aqui em Mato Grosso do Sul existem em torno de 600 radioamadores 
cadastrados. Destes, pelo menos a metade não paga FISTEl há pelo menos 10 
anos. 
 Essa limpeza prevista, terá todo o apoio da LABRE Mato Grosso do Sul, 
pois que muitos desses ex-colegas já tiveram toda a chance de se colocarem em 
dia com a ANATEL e não vem dando a mínima atenção. E isso tem nos 
prejudicado, pois a LABRE paga em dólar a taxa da IARU – União Internacional 
de Radioamadores com base no número total de pessoas cadastradas na Anatel 
como radioamadores, mesmo que não o sejam na prática. 
 A esperança é que as informações para o próximo ano a serem repassadas 
à IARU sejam com base nesse novo cadastro. 
 



6 – Fiscalização 
 Na reunião do dia 9 a Anatel informou que a fiscalização efetiva dos 
serviços de telecomunicações já começou, através de equipamentos modernos 
adquiridos para o serviço de fiscalização. 
 Primeiramente eles estão atacando o problema com as rádios piratas e 
transmissoes nas regiões de fronteiras, para depois fiscalizar as bandas de 
radioamadorismo. 
 A LABRE reforçou a informação sobre a invasão das faixas destinadas ao 
radioamadores por caminhoneiros e clandestinos de um modo geral. Os 
representantes da Anatel ficaram de tomar providências para coibir esses abusos. 
 Inclusive, a LABRE se comprometeu a fornecer as propagandas que estão 
sendo feitas por fábricas de equipamentos sem certificados para que a 
fiscalização tomem as providências legais. 
 
7 – Provas 
 Foi solicitado à LABRE um cronograma das datas de aplicação das provas 
em todas as federações. A Anatel pretende programar e providenciar o 
comparecimento de um representante para acompanhar a aplicação destas 
provas. 
 E por falar em provas, um novo acordo está para ser assinado até meados 
de abril. Por esse novo documento, a LABRE, através das federações, ficará 
incumbida de emitir os Certificados – COER e as Licenças de Funcionamento de 
Estação de Radiomador, desde que tenha as condiçõe técnicas, que acreditamos 
possuir. 

PT9AA, LABRE MATO GROSSO DO SUL 
 

Antes de darmos por encerrado este informativo, relembremos pequenos tópicos 
sobre ética operacional, por sugestão do nosso colega Santiago, PT9TW, de Bela 
Vista. 
 
• Antes de fazer uma chamada geral (CQ) o radioamador deve certificar-se de 

que a frequência esteja livre; 
• A palavra “break” é utilizada para pedir oportunidade estritamente para tráfego 

de emergência; 
• Para contatos locais, quando na faixa do VHF-2 Metros, é aconselhável 

utilizar-se do modo Simplex (transmitir e receber na mesma QRG); 
• Não opere em frequências que não lhe são permitidas; 
• Ajude os menos experientes. Faça de uma forma elegante, desinteressada e 

pacientemente; 
• Mantenha-se permanentemente atualizado com a legislação 

radioamadorística. 
O NOSSO MUITO OBRIGADO! 

 
 
 
 
 

  

 

Cópia do QTC FALADO nº 2/2000 
Órgão Informativo da LIGA BRASILEIRA DE RADIOAMADORES – LABRE,  
Federação Mato Grosso do Sul 
Redação: Paulo Dionel – PT9RF; Leitura: João Dionel – PT9PM 
Responsabilidade: Edmar Rinaldo de Queiroz – PT9ED, Vice-Diretor Regional  
Em Exercício. 
Este QTC foi  transmitido na frequência de 7.063 KHz , faixa de 40 metros, às 8 horas, 
QTR MS, no dia 26 de março de 2000. 
Foi retransmitido simultaneamente em VHF-2 Metros, por: 
147,15 – Repetidora de Dourados  - Vieira, PT9VR; 
145,37 – Repetidora de Maracaju – Marcelo, PT9ML 
147,06 – Repetidora de Campo Grande e  
145,33 – Repetidora de Aquidauana, Edmar, PT9ED. 

PRÓXIMO QTC: 16 DE ABRIL/2000 


