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Editorial 

 

 Companheiros, o brasileiro leva a fama de ser um cidadão que se 

esquece com muita facilidade de seus ídolos, de seus heróis, ou até mesmo 

daquelas pessoas que  fizeram algo que jamais poderia ter caído no 

esquecimento.  

 Cremos que quanto a isso ninguém tem dúvidas, e até seria muita 

pretensão se os radioamadores ficassem fora dessa pecha negativa. 

Particularmente na área da eletrônica ou da comunicação, felizmente, 

de vez em quando temos tido recordações daqueles bem-feitores que 

marcaram seus nomes na história. 

A cada ano, nos meses de maio e junho, temos manifestações por 

todo o Brasil de boas lembranças de dois brasileiros que fizeram grandes 

realizações em prol das telecomunicações. Estamos falando, logicamente, 

do nosso querido Cândido Mariano da Silva Rondon, o Marechal Rondon, 

e do Padre Roberto Landell de Moura. 

Rondon, nasceu em 5 de maio de 1865, no Estado de Mato Grosso, 

no pequeno povoado de mimoso, município de Santo Antonio do Leverger, 

hoje, município de Barão de Melgaço. 

É provável que a maioria dos radioamadores já leram sobre os feitos 

de Rondon, que, “...no Exército galgou todos os postos por merecimento 

chegando ao posto máximo de Marechal. A PAZ foi seu grande ideal e por 



ela lutou com denodo, sem jamais ter  empregado outra força que não a da 

razão, pois essa era sua grande arma, com a qual venceu inúmeras batalhas 

sem o derramamento de sangue irmão. Durante muitos anos Rondon 

desbravou os sertões do Brasil, plantando os meios de comunicações, e 

fazendo estudos de Botânica, Mineralogia e Zoologia.  

Rondon, o nosso Patrono das Comunicações, tem sua justa 

homenagem a cada 5 de maio, dia  de seu nascimento, quando 

comemoramos o Dia das Comunicações no Brasil. 

 

 E daqui a alguns dias, vamos comemorar o centenário da grande 

demonstração pública realizada pelo Patrono dos Radioamadores 

Brasileiros, o Padre Roberto Landell de Moura, brasileiro, gaúcho, nascido 

em                             na localidade de  

 

 Foi no dia 3 de junho de 1900, no Alto de Santana, hoje Avenida 

Paulista, na cidade São Paulo, que  Landell de Moura, já sem mais 

esperanças de obter o reconhecimento e apoio do Governo para continuar 

suas experiências, efetua uma demonstração pública transmitindo a voz 

humana e outros sons, via rádio, alcançando a distância de 8 quilômetros. 

O Jornal do Comércio presenciou a experiência, e publicou em 10/06/1900 

a 

seguinte nota: 

"No domingo próximo passado, no alto de Santana, cidade de São Paulo, o 

Padre Landell de Moura fez uma experiência particular com vários 

aparelhos 

de sua invenção, no intuito de demonstrar algumas leis por ele descobertas 

no estudo da propagação do som, da luz e da eletricidade através do espaço 

(...), as quais foram coroadas de brilhante êxito. (...) Assistiram a esta 



prova, entre outras pessoas, o Sr P.C.P. Lupton, representante do Govêrno 

britânico, e sua família". 

 

E, assim, prezados colegas, apesar do pequeno espaço para falarmos de 

vultos da grandeza de Rondon e de Landell de Moura, pelo menos se cada 

um de nós fizermos a nossa parte de 

 



  
 
Visite a H. Page do Pd. Landell de Moura, e conheça um pouco mais sobre o 
Patrono dos radioamadores brasileiros. 
 
http://www.qsl.net/lmdxc 
 
73, PS7AB 



 
 
Aniversariantes do Mês 
 

DIA ASSOCIADOS 
02 DOUGLAS MIRON – ZZ9AAX 
03 ARRAES – PT9ABZ 
04 ADÃO ALVES – PT9AAF 
07 ALFREDO WOLF – PT9FRA 
10 JOSÉ ALFREDO – PT9ZE 
13 DIONEL – PT9PM 
23 JOEL – PT9ADI 

 
 
 
 
 
Novos Associados 
 
Nos últimos dois meses a LABRE Mato Grosso do Sul teve o privilégio de 
conquistar 11 radioamadores para o seu quadro social. São eles: 
 
EM CORUMBÁ 
BENJAMIM FRANCISCO BAIANO 
EMÍDIO ALVES DE SOUZA 
LUIZ GONÇALO DOS SANTOS 
ROBÉRIO PIRES VEIGA 
 
EM DOURADOS 

ANDRÉ LUIS BARROS DA SILVA 
GILSON FRANÇA DE LIMA 
HILDO TORALES 
IVO CRATIÚ DA SILVA 
JOÃO ADOLFO ASTOLFI 
MARLENY LUCIANA DE PAULA 
NARI BOCCHI 
 
 
 



 

 

Exames de Radioamadorismo  

 

Já  que não divulgamos os resultados dos exames do mês passado, 

vamos resumir  todos neste mês de maio. 

No dia 2 de abril, com o apoio do sub-diretor Vieira-PT9VR, e de sua 

cristal Rosane, a PT9RJ,  a LABRE/MS realizou exames em Dourados. 

 Naquela oportunidade compareceram 7 candidatos, dos quais 3 

foram aprovados à Classe “D”, um promovido à Classe “B”, e tivemos 

uma promoção à Classe “A”, e dois candidatos obtiveram crédito em 

algumas matérias. 

No dia 15 de abril foi a vez de Campo Grande, onde compareceram 

três candidatos, não havendo aprovação integral, apenas créditos para as 

próximas provas. 

Na semana passada, dia 13, a Banca Examinadora esteve em 

Corumbá para aplicação de provas a 30 candidatos. Houve 18  aprovações 

à Classe “D” e dois candidatos aprovados à Classe “B”. 

 

Aqui parabenizamos a todos os novos colegas pelo estudo, pelo 

esforço dispendido que culminaram com essa grande conquista. 

 

Queremos abrir um parêntesi  para dizer que a LABRE/MS 

completou nesse fim de semana 11 meses de trabalho em parceria com a 

Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL. Foi um período de 

muito trabalho para a Comissão Examinadora e Avaliadora, desde a 

organização do material didático, a elaboração das provas, a tomada de 

inscrição dos candidatos, o deslocamento para a aplicação dessas provas, 



sendo 10 em Campo Grande, na Universidade Federal de Mato Grosso do 

Sul, duas em Dourados, na Escola Estadual Menadora Fialho Figueiredo, e 

uma prova na cidade de Corumbá, no Colégio Salesiano de Santa Tereza. 

Na semana seguinte a cada prova a Comissão se reúne para processar as 

provas, fazer a avaliação, proclamar os resultados, encaminhar o boletim 

de desempenho aos candidatos, enviar os requerimentos de licenças à 

Anatel, e mais tarde entregar à licença e o COER para cada candidato 

aprovado.  

Realmente é um grande volume de trabalho realizado pela LABRE,  

tudo em prol da renovação de sangue no radioamadorismo sul-

matogrossense. A estatística resumida até o momento é a seguinte: 

- Nesse período houve, 73 aprovações, sendo: 

- 53 à Classe “D” 

- 1 à Classe “C” 

- 5 à Classe “B”, por acesso 

- 7 à Classe “B”, por promoção 

- e finalmente, 7 colegas promovidos à Classe “A”. 

 

 

 

É bom que se diga, que, apesar de alguns colegas mais antigos 

torcerem o nariz quando se fala em radioamador Classe “D” (de delta), é 

exatamente nessa categoria onde encontramos os radioamadores mais 

ativos do Estado. Esses colegas, que por restrição da legislação só podem 

fazer QSO a partir de determinada frequência, normalmente eles estão 

ativos em VHF, não só em todas as repetidoras mas em diversas 

frequências ponto-a-ponto (simplex).  



Nesses últimos dias, com a abertura da propagação para comunicados 

à longa distância em VHF, esses colegas recém-chegados ao 

radioamadorismo graças aos exames promovidos pela LABRE, puderam 

fazer QSO com estações de Cuiabá, de São Paulo, Minas Gerais, Paraná, e 

até do Paraguai e Argentina. Outras aberturas virão e não só os colegas da 

classe inicial, mas todos nós que não fazemos discriminação categorias, até 

porque as faixas de frequências em VHF são destinadas ao 

radioamadorismo, estaremos levando o prefixo PT9 a outras paragens.  

Tocando no assunto repetidora em VHF, no caso aqui de Mato 

Grosso do Sul elas têm como primeira finalidade a dar cobertura às 

estações que trafegam pelas rodovias do Estado, quer sejam federais, 

estaduais e também as vicinais, que geralmente são municipais. 

Quando a gente ouve um colega do VHF dizer que está QRV para 

determinada estação que esteja em apuros em alguma dessas rodovias do 

estado, podem ter a certeza que ele tem muito mais  possibilidade de ser 

útil do que aqueles que estão em HF, especialmente 40 metros, quem sabe 

até na frequência de 7.063. 

Às vezes soa como demagogia quando se ouve um colega desses se 

colocar à disposição de alguém que esteja a mihares de quilômetros, 

necessitando de um reparo no veículo, quando se sabe que ele nada pode 

fazer a não ser torcer para que apareça alguém daquelas imediações para 

ajudá-lo. 

 É bom a gente repensar mais esse velho conceito sobre o que 

representa a Classe “D” ao radioamadorismo, do que fazer pré-julgamento 

sem conhecimento de causas, até porque não faz mal algum dar uma 

repassada nas normas atuais do radioamadorismo, que, como tudo na vida, 

também sofrem mudanças, e nesse caso para melhor!  

 
 



Fluxo Solar 
O que significa O fluxo Solar foi a 244 ? 
  
Antes de falar sobre o fluxo: 
As freqüencias de HF tem um tipo de propagação conhecida como propagação 
ionosférica. 
A ionosfera é uma camada da atmosfera que se encontra entre 70 e 300 km de 
altitude. 
A ionosfera é dividida em camadas (D, E, F1, F2). 
A ionosfera é afetada pelas atividades solares, e estas por tabela afetam a 
progragação das ondas eletromagnéticas da faixa de HF e também em VHF. 
As atividades solares seguem um ciclo de 11 anos, conhecido como ciclo de Wolf 
das manchas solares, e em 2000 estamos vivendo o ano de melhor propagação. 
MUF - Máxima Freqüência utilizável. Quando a propagação está "aberta" - O ciclo 
de Wolf está em seu ponto máximo - as freqüências de VHF podem assumir 
características antes só encontradas nas freqüências de HF e permitem contatos de 
longa distância. Para isto existe um índice chamado MUF que indica a máxima 
freqüência em que pode ocorrer este fenômeno. 
Trocando em miúdos: 
Significa que a propagação estava ótima e que a MUF estava elevada. 
Miguel 
PY3MM 
 
 
Caros; 
 
Ontem à noite, com a elevação do índice K (29) foi possível escutar em 
153KHz emissora de radiodifusão da Algéria, com músicas árabes e após 
locução em francês. 
 
As outras emissoras de ondas longas tiveram suas portadoras detetadas (162, 
171, 177, 180, 189 ... etc khz). 
 
Dois sinais "utilities", provavelmente da américa do sul, apareceram em 
145.6 e 136.4KHz (FSK, 18 baud) e hoje continuam lá, com menor intensidade. 
 
Alguém operou 160m ontém? Alguma alteração na propagação? 
 
73 
Marcus, PY2PLL/PY3CRX 
 
 
 
 
 
 
Respingos de Ética Operacional 
 
 



 
 
 
 
Indicativo Especial PT9500 
 
 
 
 
 
Diversos 
 
Vários colegas deste estado, especialmente os novatos aproveitaram bem as mais 
recentes aberturas de propagação para manter QSO com colegas de Cuiabá, do 
Estado de São Paulo, Paraná e Minas Gerais, e com algumas estações do Paraguai e 
da Argentina. 
Isso vem provar que o pessoal está com o gás todo. Mesmo com restrições próprias 
da Classe “D”, mas quando há essa disposição de estar sempre presente ao rádio, 
hora ou outra consegue trabalhar estações que podemos de chamá-las de DX, em 
VHF. 
Também, demonstra que os novatos não apenas se dispuseram a estudar as normas 
existentes como também  à aplicação à técnica, na melhoria do sistema irradiante, 
etc. 
estão atentos às faixas



 Embora alguns colegas mais antigos das classes “A” e “B” torçam o nariz 
quando se fala de radioamador da classe inicial, isto é, a Classe “D”, que hoje em dia 
existe a Classe “D”,que esses radioamadores novatos, que estão prestando exames 
através da LABRE, eles estão bem preparado  
 
No nosso estado é essa turma nova que está movimentando o radioamadorismo. Hoje 
em dia as repetidoras estão se povoando, como é o caso de Dourados, com o apoio 
do sub-diretor Vieira-PT9VR, ou em a de Nova Alvorada do Sul, a de Maracaju, a de 
Aquidauana, as duas de Campo Grande.  
Como a característica do VHF é local e regional, quando o colega diz que está QRV 
para alguém que se encontra numa rodovia com problemas técnicos em seu veículo, 
podem ter certeza que esse colega classe “D” realmente está disposto a ajudá-lo. É 
muito diferente de quem, por exemplo, quem esteja, por exemplo em Campo Grande 
e dizer para o colega do Rio Grande do Sul que pode contar com ele, que estará à 
disposição. 
 
 
Encerramento 
 
 


