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Em virtude da divisão do Estado de Mato Grosso, em 11 de outubro 

de 1977, os radioamadores de então, pertencentes à Seccional Mato 

Grosso, boa parte pioneiros do radioamadorismo na região, resolvem 

fundar a Seccional Mato Grosso do Sul, o que ocorreu em 2 de fevereiro 

de 1978, para defender os direitos e interesses do quadro associativo 

próprio, bem como dos radioamadores em geral. 

À época, a então Sub-Seccional Campo Grande contava com apoio 

importante do Clube de Radioamadores da 9ª Região Militar, que fora 

fundado em 1972, tanto é que o escritório da récem-formada LABRE/MS 

passou a funcionar na sede do CRM-9ª, ficando por lá até meados da 

década de 80. 

Já nos primeiros anos da novel entidade, foi reconhecida de utilidade 

pública no âmbito estadual pela Lei n.º 281, de 24 de novembro de 1981 e 

em nível municipal pela Lei n.º  2.019, de 10 de dezembro de 1981.  

Para promover e estimular o desenvolvimento do radioamadorismo, 

que é uma de suas finalidades, em especial a de preparar candidatos ao 

acesso ou promoção de classe ao Serviço de Radioamador, contou com 

total apoio do Morse Clube Pantaneiro – MCP, no período de 1981 a 

1985. Mais tarde, a parceria se deu com outra agremiação, o Grupo 

Pantanal de Radioamadorismo – GPR, a partir de 1995, e que ainda 

vem colaborando nas mais diversas atividades da LABRE/MS, em especial 

como mantenedor de estações repetidoras no segmento VHF. Dessa forma, 

a LABRE Mato Grosso do Sul cumpre mais uma de suas finalidades, qual 

seja, o intercâmbio técnico-científico, social e cultural com entidades 

congêneres. 



 

A LABRE/MS via de regra disponibiliza material de estudo e sua sede 

social a candidatos ao Serviço de Radioamador, tanto que nos 2000 a 2002 

participou ativamente da formação de quase 200 novos radioamadores, e 

sempre que chamada auxilia a ANATEL na aplicação de testes de 

verificação da capacidade técnico-operacional em razão de termo de 

cooperação específico, em total sintonia com os princípios da colaboração 

com os órgãos governamentais de telecomunicações, na forma da 

legislação pertinente. Hoje (2011), membros do movimento escoteiro, uma 

das esperanças de renovação labreana, utilizam do espaço e do material 

didático à preparação aos exames de radioamadorismo. A LABRE/MS 

também vem apoiando candidatos em potencial a pertencer o corpo de 

voluntariado da RENER – Rede Nacional de Emergência de Radioamadores, 

em vista da implantação neste ano de 2011 da Coordenação Estadual e de 

duas Coordenações Municipais da RENER em nosso Estado. 

A LABRE/MS é  agregada à LABRE ADMINISTRAÇÃO FEDERAL pelo 

interrelacionamento da Direção para representá-la nos fóruns competentes 

bem como a co-responsabilidade na administração da prática do Serviço de 

Radioamador. 

A LABRE/MS vem buscando a cada dia desenvolver o espírito 

associativo, a harmonia e a coesão do quadro social, pois as demais 

finalidades são decorrentes dessas, como atividades filantrópicas, sociais, 

assistenciais, etc. 

 

 

DIRIGENTES DA LABRE/MS A PARTIR DA FUNDAÇÃO 

PRESIDÊNCIA 
 

1978 – 1980  ARMEN CHENZARIAM – PT9DR 

1981 – 1982  FELIPE JORGE SAAB – PT9QW 

1983 – 1984  ERNESTO DE SOUZA MAIA – PT9OK 

1985 – 1986  JANCER NUNES REINALDET – PT9BAR 

1987   EDER GIACIAN – PT9EL 



1988   PAULO DIONEL DA SILVA – PT9PDS 

1989 – 1990  PAULO DIONEL DA SILVA – PT9PDS 

1991 – 1992  PAULO DIONEL DA SILVA – PT9PDS 

1993    CLEDSON MAX FAÉTTI – PT9AM 

1994   LUIZ CARLOS PECANTE – PT9IE 

1995 – 1996  LUIZ CARLOS PECANTET –PT9IE 

1997 – 1998  LUIZ CARLOS PECANTET – PT9IE 

1999   LUIZ CARLOS PECANTET – PT9IE 

2000   EDMAR RINALDO DE QUEIROZ –PT9ED 

2001 - 2002  JOÃO DIONEL DA SILVA – PT9PM 

2003 – 2004  PEDRO CENTURIÃO – PT9GK 

2005 – 2006  Sem gestão oficial (decisão Judicial) 

2007 – 2008  JOSÉ DE OLIVEIRA MARTINS – PT9JM 

2009 – 2010  PAULO DIONEL DA SILVA – PT9RF 

2011 – 2012  PAULO DIONEL DA SILVA – PT9RF 
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