
 

ATENÇÃO PESSOAL, NESTE MOMENTO A ESTAÇÃO PT9AA, DA LABRE MATO 

GROSSO DO SUL PASSA A DIVULGAR O QTC FALADO Nº 4, DO 

DIA 19 DE SETEMBRO DE 1999 

 

são 7 horas em Campo Grande, hora MS  

 

INFORMAMOS QUE A PARTIR DE AGORA FORMA-SE A REDE DE ESTAÇÕES 

REPETIDORAS EM VHF PARA RETRANSMISSÃO SIMULTÂNEA DESTE QTC FALADO. 

 

ATENÇÃO PARA AS FREQUÊNCIAS: 

 

147.060 - CAMPO GRANDE 

145.330 - AQUIDAUANA 

147.150 - DOURADOS 

E 

147.090 - PARANAÍBA 

 

 

A TODOS OS QUE ESTÃO NA SINTONIA O NOSSO MUITO BOM DIA E OS DESEJOS DE 

UMA ÓTIMA RECEPÇÃO 

 

 

Editorial 

 

 Colegas de Mato Grosso do Sul, a LABRE/MS a partir desta semana está sob nova 

direção. O Diretor Regional Luiz Carlos Pecantet - PT9IE entregou ao Conselho Regional 

seu pedido de afastamento, em caráter irrevogável.  

 Desta forma, assume a direção da nossa LABRE o atual Vice-Diretor, o nosso colega 

EDMAR - PT9ED, que fica no cargo até outubro do ano que vem, outubro do ano 2.000.. 

 Como todos sabem, o Edmar é o Coordenador-Geral do GPR - Grupo Pantanal de 

Radioamadorismo. 

 Queremos de público externar o nosso reconhecimento à dedicação do nobre colega 

Pecantet, que nos últimos 5 anos se dedicou quase que exclusivamente a dirigir a LABRE 

Mato Grosso do Sul. É bom registrar que desde 1980, isto é, a quase 20 anos o Pecantet 

vem sendo um baluarte na defesa da liga e participando ativamente dos trabalhos, quer 

como conselheiro, ou como Diretor Executivo, ou simplesmente como associado. O fato é 

que nunca deixou de colaborar com a entidade, principalmente nos momentos mais difíceis 

pelos quais ela tem passado. 



 Agora que pendurou as chuteiras no que diz respeito a direção da LABRE/MS, o 

Pecantet deve se dedicar aos afazeres particulares, mas com certeza vai continuar ajudando 

a nossa federação como sempre o fez. 

 A atual diretoria agradece de público ao Pecantet por esses bons serviços prestados à 

LABRE Mato Grosso do Sul e lhe deseja felicidades e muito sucesso nessa nova etapa. 

 Pois bem, pessoal, saiu um dos batalhadores mas o restante do time continua. E 

continua mais firme do que nunca, até porque há um compromisso nosso, da diretoria do 

GPR,  de fazer o melhor possível para o radioamadorismo no Estado. 

 Basta relembrar que quando o GPR assumiu o compromisso de ajudar o Pecantet, há 

7 meses atrás, só havia 22 associados em dia com a nossa LABRE. Hoje já são 44. E tantos 

outros colegas estão nos prometendo uma maior participação, e isso deve-se ao fato da 

confiança que estamos transmitindo pelo trabalho que estamos fazendo em prol da classe. 

 E esse compromisso vem sendo honrado com todas as letras. Vejam por exemplo, 

que de lá para cá já arrumamos a casa, demos a estrutura mínima para o funcionamento do 

escritório, recebemos o sinal verde da ANATEL para a realização dos exames de 

radioamadorismo e firmamos convênio com a Universidade Federal para o suporte técnico-

pedagógico, que também nos cedeu gentilmente salas para a execução desse trabalho. 

 E por falar em aplicação de exames, já a partir de janeiro vamos levar esse 

procedimento às cidades do interior do estado, claro que onde houver quantidade de 

candidatos que justifique o deslocamento da comissão de provas. Essa medida, com certeza 

vai facilitar a vida de muitos candidatos e por conseguinte aumentar o número de novos 

radioamadores. 

 Um outro trabalho a ser implantado pela federação MS, é é bem provável que já seja 

no próximo mês, é o QTC FALADO intinerante, isto é, a cada mês a PT9AA vai divulgar o 

boletim informativo de diferentes localidades do estado, como por exemplo Amambai, 

Dourados, Glória de Dourados, Paranaíba, São Gabriel do Oeste, etc. Essa nova atitude tem 

entre outras finalidades a de divulgar o trabalho dos colegas em tais municípios e aproveitar 

a ocasião para se fazer uma demonstração pública de radioamadorismo, também por 

consequência angariar novos adeptos à nossa atividade. 

 E assim, colegas, com muito trabalho, participação com garra e entusiasmo, tanto 

nossa quanto de todos os radioamadores do Estado, daqui para frente teremos um período 

de maior progresso no radioamadorismo. 

 

Assinado: 

 João Dionel da Silva - PT9PM 

Diretor de Radioamadorismo



EXAMES DE RADIOAMADORISMO 

 

 Ontem tivemos a realização de mais um exame de radioamadorismo na Universidade 

Federal de Mato Grosso do Sul, sob a coordenação da LABRE/MS na pessoa do Diretor 

Adminstrativo Gilberto - PT9GIL. 

 Embora os resultados oficiais sejam divulgados amanhã, dia 20, mas já podemos 

adiantar extra-oficialmente os nomes dos 6 (seis) candidatos que obtiveram a aprovação 

total, a saber:  

Para a classe D 

Maria Emília Martins de Araújo 

Vera Lucia de Oliveira Dionel 

Para a classe B (promoção) 

José Marcelo Pereira Sevilha (ZZ9AAM - de Maracaju) 

Marcos Roberto Severo da Rosa (PU9AKJ) 

Para a classe A (promoção) 

Alfredo Dorigão Peres - PT9LUA (Maracaju) 

Antonio Bezerra Filho - PT9BZ 

 

Como ainda não tínhamos divulgado os resultados da prova passada, informamos que foram 

aprovados dois candidatos: o Roberto (ZZ9AAZ) e sua esposa Vera (ZZ9ABA). 

 

ATENÇÃO 

O nosso colega e amigo tony - pt9bz, no intuito de colaborar com os interessados à 

promoção de classe ou ao ingresso ao radioamadorismo vem ministrando uma prática de 

telegrafia. 

O pessoal que quer tirar dúvidas ou realizar esse treinamento, sem compromisso formal, 

compareça na frequência de 147.060, repetidora de Campo Grande, por volta das dezenove 

e trinta, praticamente todas as noites o Tony - PT9BZ está firme no manipulador. Essa, sem 

dúvida, é uma grande oportunidade para os colegas das regiões cobertas pelas repetidoras 

de Campo Grande e de Aquidauana. 

Em nome da LABRE, o nosso muito obrigado ao Tony por essa grande contribuição ao 

radioamadorismo. 



UMA INFORMAÇÃO MUITO IMPORTANTE 

 Como dissemos no Editorial, a partir de janeiro a comissão de provas estará 

realizando exames de radioamadorismo no interior do Estado. Para tanto é preciso que os 

sub-diretores ou outros colegas líderes em suas localidades entrem em contato com o Paulo 

- PT9RF  ou com o Gilberto - PT9GIL, pois eles estão elaborando o calendário para o ano 

2000. 

 Venha dar a sua sugestão de datas, local, quantidade de candidatos, etc.  

 Se não encontrá-los pela LABRE liguem para o telefone particular do Paulo que é  o 

787-2692 e do Gilberto 726-2864. 

 

 

INFORMES DO VHF 

 

 Mato Grosso do Sul conta com mais uma estação repetidora em VHF. Essa mais 

nova repetidora do GPR está na frequência de 147.090 Khz, a 700 metros de altitude, na 

Serra do Aporé, município de Paranaíba, região nordeste do estado, a 360 quilômetros de 

distância de Campo Grande, em linha reta. 

 Agora temos um motivo a mais para comemorar o dia 7 de setembro. Foi nesse dia 

que o Édio- PT9ES, subiu o morro juntamente com o pessoal de Santa Fé do Sul para 

instalar a PT9PBA, que passa a interligar dezenas de municípíos naquela região, desde o 

extremo sudoeste de Goiás, boa parte do Triângulo Mineiro até o noroeste paulista. Do lado 

sul-matogrosse, está cobrindo Três Lagoas, Aparecida do Taboado, Inocência, Chapadão do 

Sul, Cassilândia e em especial a cidade Paranaíba, onde reside o Édio-PT9ES, que é o 

representante do Grupo Pantanal de Radioamadorismo naquela região. 

 Só para se ter uma idéia da penetração da PT9PBA, esta semana o Edmar - PT9ED, 

aqui de Campo Grande, fez alguns QSOs com o pessoal de São José do Rio Preto, Flórida 

Paulista, Santa Fé do Sul, entre outras localidades. Já o PT9RF - Paulo não conseguiu 

acessá-la mas pelo menos corujou o Édio e tantos outros colegas que entraram pela 

repetidora. 

 Por questão de justiça, boa parte do equipamento da repetidora foi uma doação do 

Édio ao GPR, numa demonstração grandiosa de incentivo ao radioamadorismo. 

 Esse é mais um exemplo de que com força de vontade e união todos nós vamos 

longe. 

 Essa repetidora de Paranaíba é apenas a primeira parte de um projeto que prevê a 

instalação de uma outra repetidora na região de Água Clara, a 180 quilômetros de Campo 

Grande, a quase meio caminho a Paranaíba. 

 Por meio de link desta com a PT9PBA, as estações móveis que trafegam em grande 

parte das BR-262 e 267, e rodovias estaduais da região, terão fácil acesso a diversas 

cidades já mencionadas. 



 

 

PEQUENAS RECORDAÇÕES SOBRE ÉTICA OPERACIONAL 

 

 Esses pontos que vamos relembrar talvez nem haveria necessidade de mencioná-los, 

já que fazem parte do nosso dia-a-dia como radioamadores. 

 Mas como há vários candidatos estudando para os exames de radioamadorismo e 

esta é uma das matérias obrigatórias, vamos ver alagumas delas, principalmente quanto ao 

uso de estações repetidoras em VHF 

a - não é bom procedimento "disparar" uma repetidora, isto é transmitir uma portadora não 

modulada, sem identificar-se, posto que irá acionar desnecessariamente a mesma. 

b - faça uma pausa entre as transmissões. Isto permite que outros radioamadores também 

comuniquem a presença na frequência. 

c – mantenha transmissões curtas e rápidas. O monólogo pode impedir que alguém com 

uma emergência, utilize a repetidora. 

 se o monólogo for muito longo pode derrubar o temporizador, acarretando a retirada do ar 

por alguns minutos. 

d - transmita o indicativo de chamada da estação em intervalos que não ultrapasse a 5 

minutos; 

e - não se utilizar de linguagem codificada não reconhecida pelo Ministério das 

Comunicaçòes . 

 Uma outra coisa pessoal: agora que tem à disposição dos candidatos a possibilidade 

de realizar exames pelo menos uma vez ao mês, pedimos àqueles futuros colegas que 

gostam do rádio, que aproveitem essa oportunidade para tirar seu indicativo de chamada, e 

enquanto isso, não utilizem as frequências de radioamadores para seus contatos, a não ser 

para um rápido pedido de informações, ou em caso de emergência.  

Todos sabem que a nossa legislação não permite o intercâmbio via éter de radioamadores 

com aquelas pessoas que ainda não tenham permissão para operar estação. 

Um procedimento inadequado poderá acarretar sérios prejuízos ao radioamador. 



• 100 ANOS DE CAMPO GRANDE 

  

 No último dia 26 de agosto, a cidade de Campo Grande completou exatamente um 

século de emacipação político-administrativa. Naquele dia a LABRE Mato Grosso do Sul 

realizou uma Demonstração Pública de Radioamadorismo no parque denominado Horto 

Florestal Municipal.  Houve distribuição de diplomas comemorativos aos colegas que 

marcaram presença na PT9AA e PT9GPR. 

 Informamos aos colegas que abiscoitaram esse lindo diploma, que até o final deste 

mês todos os exemplares já estarão sendo despachados via postal. 

 O nosso muito obrigado aos que participaram direta ou indiretamente desse 

evento. 

         Agora nesse ponto, vamos fugir um pouco do formato normal dos QTC para 

falarmos um pouco da história da nossa Cidade Morena, até porque deve haver 

muitas pessoas que estão nos ouvindo que ainda não conhecem nada sobre Campo 

Grande. 

           Os primeiros dados sobre a região datam de 1870, quando, devido a guerra 

da Tríplice Aliança, chegaram notícias aos habitantes do Triângulo Mineiro (Monte 

Alegre) da existência de terras férteis para lavoura e criação de gado no então 

chamado Campos de Vacaria. 

       Estas notícias estimularam o mineiro José Antônio Pereira, prático em 

homeopatia, a empreender viagem em direção às terras de Mato Grosso, em busca 

de gleba da qual pudesse se apossar com sua gente. Assim, no entardecer de 21 de 

junho de 1872, acampou nas terras onduladas da Serra de Maracaju na confluência 

de dois córregos, região denominada "Mato Cortado", hoje Horto Florestal Municipal, 

construindo sua moradia, um pequeno rancho coberto com palmas de buriti de pau-

a-pique. 

            Nas proximidades, um outro morador, João Nepomuceno, possuía já há 

algum tempo um rancho à beira do trilheiro por onde viajavam boiadeiros que 

cruzavam a região de Camapuã (ao Norte) e Nioaque (ao Sul). 

         Em 1875, José Antônio Pereira, traz de Monte Alegre a mulher, oito filhos, 

sobrinhos e escravos. 

    No local do primeiro rancho encontra Manoel Vieira de Souza e familiares, que, 

com a união das duas famílias, dão origem a primeira geração de campo-

grandenses. 

      Em fins de 1877, cumprindo uma promessa, é terminada a construção de uma 

igrejinha rústica de pau-a-pique com telhas de barro vindas das ruínas jesuíticas de 

Camapuã. 

     Nessa época surge a Rua Velha, hoje 26 de Agosto, já com vários ranchos 



construídos, considerada como a mais antiga de Campo Grande. 

       Em 1879 a região recebe novas caravanas de mineiros que vão distribuindo-se 

através de marcações de posses e estabelecendo as primeiras fazendas, como: 

Bandeira, Lajeado, Bom Jardim, Três Barras, Bálsamo (onde hoje está o Museu José 

Antônio Pereira), de domínio da família e de descendentes de José Antônio Pereira, 

Cabreúva e encostas da Serra de Maracaju, que pertencia a família Fonseca 

(conhecida como "os caçadores") e, às margens do Anhanduizinho, da família 

Rezende, dentre outras. 

      Santo Antônio de Campo Grande, depois Campo Grande, devido a posição 

estratégica, e por ser passagem obrigatória para quem fosse do extremo Sul do 

estado a Camapuã ou ao Triângulo Mineiro, atraía novos desbravadores. A região 

desenvolvia-se em razão de seu clima e de sua privilegiada situação geográfica, 

tornando-se ponto de atração para os habitantes de Minas Gerais, São Paulo e Rio 

Grande do Sul. Desse modo, em 26 de agosto de 1899, é elevada à categoria de 

Município, saindo da comarca de Nioaque. 

      Cravada no coração do Brasil, na região Centro-Oeste, tem uma área territorial 

de 8.114 quilômetros quadrados e seu clima é classificado como Tropical Chuvoso 

de Savana. Na maior parte do ano, o sol insiste em brilhar, empurrando os 

termômetros para uma temperatura média que beira os 30 graus centígrados e não 

raro atinge temperaturas ainda maiores. 

    Graças ao solo avermelhado e ao clima tropical, a cidade é carinhosamente 

chamada de "Cidade Morena", hoje conta com mais de 600 mil habitantes, possui 

uma boa estrutura, com ampla rede hoteleira, bons restaurantes com variadas 

comidas típicas, sendo o peixe principal prato regional ou o típico churrasco. É por 

Campo Grande que começa toda a aventura turística dos que se propõem a 

conhecer o Pantanal. 

    É um pólo de desenvolvimento econômico, razão pela qual muitos migrantes 

fizeram desta cidade seu lar, numa mistura de raças e costumes poucas vezes vistas 

com tamanha intensidade. Além dos migrantes, várias famílias dos países vizinhos e 

até de não-vizinhos também elegeram Campo Grande como a cidade de seus 

corações.  

PARABÉNS A NOSSA QUERIDA CIDADE MORENA PELOS SEUS 1 00 ANINHOS 

DE VIDA 



E, ANTES DE ENCERRARMOS NOSSO QTC FALADO DE HOJE, P EDIMOS AOS 

COLEGAS QUE PRESTIGIEM, DAQUI A POUCO, ÀS 10 HORAS,  O QTC FALADO DA 

LABRE PARANÁ, NA FREQUÊNCIA DE 7.100 KHZ. 

 

O NOSSO MUITO OBRIGADO A VOCÊ QUE NOS PRESTIGIOU CO M SUA AUDIÊNCIA. 

NESTE PONTO DESFAZ-SE A REDE QUE RETRANSMITIU O QTC  FALADO, COM OS 

AGRADECIMENTOS AO ÉDIO-PT9ES, EDMAR-PT9ED E VIEIRA- PU9AKF. 


