
005 - DOUGLAS DE SOUZA FERRAZ – PU2SEH 

Douglas de Souza Ferraz, brasileiro, 41 anos, casado, bacharel em Ciências Jurídicas e 

Sociais – Direito desde 2007 e trabalhando na área, Técnico em Contabilidade, 

Assessor Politico, com escritório próprio, cursando pós-graduação em Direito Civil, 

cursos de extensão (DENARC - Combate e Prevenção ao Uso Indevido de Drogas; USP 

- EAD - Gestão de Projetos; USP - EAD - Finanças e Aplicações em Ações e; Curso de 

Brigada de Incêndio). 

Radioamador e LABREANO desde 2011, praticante de DX em Fonia e Modos Digitais, 

Membro voluntário da RENER, Radio escuta - PY2750SWL. Participei (móvel) de um 

socorro a um Radioamador na região da tragédia de Mariana/MG, matéria publicada no 

site Propagação Aberta. Entre outras mais informações no QRZ.com. 

Sou polêmico e aceito sugestões construtivas! Ao invés de criticar tomo atitudes como 

me candidatar ao Conselho da LABRE-SP para ajudar no desenvolvimento em prol da 

classe de Radioamadores. 

Projetos para LABRE-SP: 

 Mudança no Estatuto da LABRE a fim de modernizar o que já está 

desatualizado; 

 Retomada de Projetos para RENER para manter mais ativa; 

 Dar maior visibilidade da LABRE para população em geral; 

 Trazer mais Radioamadores para LABRE com projetos de cursos e palestras; 

 Fazer mais atividades e cursos junto aos Escoteiros; 

 Anexar a LABRE Federal para LABRE-SP; 

 Buscar recursos públicos e privados para LABRE; 

 Aproximar da LABRE a Secretaria de Segurança Publica (Policias Militar, Civil e 

Bombeiros); 

 Elaborar projetos junto a Vereadores e Deputados, que privilegiem os 

Radioamadores; 

 Projeto para o fim da reeleição de cargos na LABRE; 

 Aproximar a ANATEL da LABRE. 

 

004 – DANIEL OLIANO DE OLIVEIRA – PY2SAT 

Conhecido como Daniel Oliano, sou servidor público e comerciante, formado em 

Contabilidade. Estou à frente da Presidência da Comissão Fiscal da LABRE-SP durante 

a gestão de 2014-2016 onde cuidamos das escrituras fiscais e faço este trabalho de 

coração pela nossa entidade. 

Radioamador desde 1995 com indicativo PU2KAY, sendo promovido a Classe B em 

2015 agora com o indicativo PY2SAT. Sempre ativo em contestes e concurso em todos 

os modos, principalmente, em digital. 

 



007 - FRANCISCO RAFAEL TREVISAN DE CARVALHO – PY2ALC 

PY2ALC - Ex Policial Militar, Empresário, Coordenador RENER SP, Radioamador desde 

2009. Ativo em HF, Satélite. Visite minha página no QRZ.com. 

Luto pelo bom funcionamento da entidade no que cabe o poder do Conselho Estadual. 

Não terei medo de agir em prol da LABRE-SP e sei que não será preciso, devido à 

confiança na Diretoria Executiva que se empossará. 

 

001 – MARCELO HIDEO MOTOYAMA – PY2FN 

Após meu retorno ao Rádio em 2010, tenho me dedicado quase que em tempo integral 

à LABRE-SP.  

Conselheiro em 2011, Vice Presidente Estadual em 2012-2013 e Atual Presidente 

Estadual 2014-2016, No momento deixo a Presidência Estadual ao final deste mandato 

com o sentimento de dever cumprido até o momento e me candidato a uma vaga em 

nosso Conselho Estadual nas próximas eleições para poder continuar a trabalhar e 

ajudar nossa entidade. Estou muito longe da perfeição e por isso tenho consciência de 

que certamente posso não ter correspondido a todas as expectativas, mas dei o 

melhor de mim. Por isso peço mais uma vez seu voto de confiança. Como muitos 

sabem, sou radioamador desde Junho/1983, Labreano de forma ininterrupta mesmo 

no período em que estive ausente do radio e por isso me tornei remido com efetivos 

25 anos de contribuições associativas sem nenhum tipo de anistia. Ainda hoje faço 

parte do quadro de mantenedores da LABRE-SP e participo ativamente do GDE - Grupo 

de Defesa Espectral. Somam-se à minha experiência na LABRE-SP, o cargo de 

Conselheiro Eleito entre os anos de 1988/1990, e a cargo de Diretor Secretário da 

Entidade entre 1991 a 1992, tendo atuado ainda como colaborador do Bureau e 

repórter da extinta TV LABRE e ativo operador da PY2AA entre 1983 a 1992. 

Radioamadoristicamente sou mais ativo em DX e contestes, detentor dos diplomas 

DXCC (Misto, CW e Fonia), 5BDXCC, 5BWAZ, WPX Award Off Excellence, 5BWAC e 

atualmente com na posição nº 15 do DXCC Challenge-Brasil com 2.028 entidades 

trabalhadas em 10 bandas diferentes nas quais opero de 6M à 160m. 

Utilizo o indicativo especial ZX2F em contestes e sou licenciado em Fernando de 

Noronha com o indicativo PY0FO. 

Alem das atividades da Diretoria, contribuo com palestras de minhas áreas de 

conhecimento, fui o Professor do curso de telegrafia da LABRE SP no primeiro 

semestre de 2016. 

Um pouco de mim. Tenho 50 anos, sou advogado, casado com Elisangela - PU2YLJ e 

pai de três filhos, Luiz Augusto - 25 anos, Guilherme - PU2KAG - 15 anos e Leonardo - 

PU2WPX - 11 anos. Filho de Ozorio - PY2OHM já falecido mais muito conhecido na 

regiâo do Vale do Paraíba/Taubaté e que foi meu principal incentivador para o Radio. 

Tenho ainda na família os sobrinhos radioamadores Felipe-PU2TOB e Henrique - 

PU2TSE. 

Por isso peço seu voto nas próximas eleições. Cada Associado poderá votar em até 10 



candidatos e espero ter a honra de ser uma de suas opções.  

JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES - Forte 73. 

010 – BILLY HEINZ DORSCH – PY2LCD 

PY2LCD - 47 anos - Autônomo na área de áudio e Vídeo Produção desde 1988. 

Radioamador desde 2004. Coordenador do Grupo CDR de Radioamadores. 

Incentivador e muito ativo em operações em campo, expedições e contestes. Parte da 

Diretoria executiva da LABRE SP desde 2011 começando como Diretor de VHF, Diretor 

de Radioamadorismo e Diretor da estação PY2AA. 

Projetos realizados: 

 Curso de CW Método auditivo 

 Brazilian Bike DXpedition - 2 edições. 

 Projeto PR2DX de expedições em ilhas costeiras para iniciantes - 4 expedições. 

 Diversas palestras de VHF DX e tutoriais em vídeo de configuração de 

programas para radioamador. 

 Incentivador de uma maior participação da LABRE no interior do estado e fora 

do estado, com vários projetos para uma maior participação e benefícios para 

esses associados. 

Candidato ao Conselho Estadual 2017/2019 da LABRE-SP 

JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES! 

 

012 – JOSÉ CARLOS ERRICO – PY2JOS 

Zéca, 50 anos, Engenheiro de Automação e Controle com mais de 35 anos de 

experiência em eletrônica e mecânica. Radioamador desde 1995, com diversos 

projetos de minha autoria voltados ao radioamadorismo. Cadastrado na RENER como 

voluntário, cadastrado ao RAEB com curso de capacitação básica em proteção e defesa 

civil - 2014 pela UFSC. Ativo em 0,70 - 1,25 - 2 - 6 -10 - 12 - 15 - 20 - 40 - 80m. 

Praticante de DX, Contest (nacionais e internacionais), modos digitais, SSTV. 

Acompanho de perto a gestão da LABRE desde 2013, onde é necessário manter o que 

vem dando certo e mudar o que deu errado, fazendo a LABRE crescer cada vez mais. 

 

Visite-me: 

http://py2jos.blogspot.com.br/ 

https://www.facebook.com/Engenhariaemanutencao/?ref=bookmarks 

https://www.facebook.com/josecarlos.errico 

Sou candidato ao Conselho Estadual da LABRE-SP e conto com seu voto! 

 

http://py2jos.blogspot.com.br/
https://www.facebook.com/Engenhariaemanutencao/?ref=bookmarks
https://www.facebook.com/josecarlos.errico


003 - ISRAEL RAIMUNDO DOS SANTOS – PU2VJI 

SASSÁ - PU2VJI, servidor público municipal, Assessor da Comissão de Direitos 

Humanos da 116° subseção da OAB Jabaquara.  

Radioamador desde 2006. Tenho contribuído com novatos, fazendo palestras e 

instruindo interessados em fazer a prova de ingresso ao Radioamadorismo. Membro do 

CDR Group. Tenho realizado diversas ativações individualmente e junto com o CDR 

Group. Atual Diretor do Bureau de QSL da LABRE-SP. Anteriormente contribuiu com 

essa gestão como Assessor da Diretoria de Marketing.  

Sou candidato ao cargo de Conselheiro Estadual da LABRE-SP. 

 

008 - FULVIO CRISTOFOLI – PY2FUL 

Nascido em São Paulo - Brasil em 1970. Comecei como radio cidadão em 1987 com o 

indicativo PX2-H6462, onde pertencia ao extinto Grupo Executivo de Radiodifusão 

(Canal 16) como Unidade Gama 40. 

Tirei minha licença de radioamador em 1999 (classe B) com o indicativo PY2FUL 

(classe B). Em 2016 eu me tornei Classe A. 

Sou membro da LABRE-SP desde 1999 e atualmente estou designado como 

coordenador de Educação a Distância – EaD da LABRE pelo atual presidente. 

Eu sou Doutor em Administração de Empresas pela Universidade de São Paulo (FEA-

USP), Mestre em Administração de Empresas pela Universidade de São Caetano do Sul 

(USCS), Especialista em Planejamento, Implementação e Educação a Distância de 

Gestão pela Universidade Federal Fluminense (UFF) Pós-graduação em Administração 

de Empresas e Tecnologia da Informação. 

Atualmente sou diretor acadêmico, coordenador de cursos de pós-graduação e 

professor da Escola de Gestão e Direito na Universidade Metodista de São Paulo. 

 

002 – FLÁVIO AURÉLIO BRAGGION ARCHANGELO – PY2ZX 

Flávio Archangelo, PY2ZX. Jornalista, doutor em Comunicação pela UMESP e mestre 

em Ciências da Comunicação pela USP. 

 

Radioamador há 19 anos com interesse em DX e rádio propagação. É fundador do 

grupo VHF-DX. Na LABRE foi delegado regional da LABRE/SP para Jundiaí, 

coordenador do LABRE VUSHF Contest e editor da revista QTC Magazine. Foi 

colaborador das revistas DUBUS, QSP, Radioafición-Microcomputación e boletim 

Atividade DX. É colunista da revista CQ. 



 

Membro da LABRE/GDE, Grupo de Gestão e Defesa Espectral da LABRE. Atua em 

comitês da COBEI/ABNT, INMETRO, ANATEL e ABRAC. Integra delegação brasileira na 

CITEL e UIT. Participou da Conferência Mundial de Rádio de 2015 como vice-relator da 

CITEL para a faixa os 5 MHz. Na Assembleia Geral da IARU Região 2 de 2013 

participou como secretário dos Comitês de HF e VHF. 

 

018 – JULIO MARTY JUNIOR – PY2JMJ 

Como profissional, possui graduação em Direito e há dezesseis anos atua como 

advogado no setor de Direito Ambiental. Fundador e diretor secretário desde 2004 da 

ABPCEA – Associação Brasileira de Prevenção e Controle de Emergências Ambientais, e 

também com participação na ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas no 

Comitê Brasileiro - CB16, na Norma NBR 14064 - Transporte Rodoviário de Produtos 

Perigosos - Diretrizes do atendimento de emergências, além de outras comissões 

técnicas de prevenção de acidentes ambientais do Governo do Estado de São Paulo e 

de outras entidades e associações da categoria. Atualmente milita na Advocacia 

Ambiental nos setores da indústria química e de derivados de petróleo, seus 

distribuidores e transportadores. Também atuou profissionalmente, nos anos 80 na 

indústria metalúrgica, como Técnico Mecânico Cronoanalista, e posteriormente como 

Tecnólogo de Processamento de Dados na sua primeira formação acadêmica, em 

indústria multinacional e posteriormente com sócio proprietário da empresa Master 

Teleinformática até o ano de 1994. 

Nas radiocomunicações, iniciou em 1976 no Serviço Rádio do Cidadão em Santo 

André/SP, e atualmente possui o indicativo de chamada PX2J1000. 

No Serviço de Radioamador, iniciou em 1981 na cidade de Limeira/SP, na classe “C”, 

com o indicativo de chamada PY2YXP. Em 1993, realizou a promoção para a classe 

“B”, sendo outorgado o indicativo de chamada PY2JMJ, e em 2013 realizou a promoção 

para a classe “A”. 

Desde o início das atividades, teve participação como rádio cidadão no CORFACI – 

Clube de Rádio Operadores da Faixa do Cidadão na capital do estado de São Paulo, 

também como radioamador cadastrado na RESP - Rede de Emergência de São Paulo 

do COPOM - Centro de Operações da Polícia Militar da capital, e foi o sétimo 

radioamador dentre os fundadores da REC – COPOM – Rede de Emergência em 

Campinas, interior de São Paulo. Participou como presidente do conselho deliberativo 

do PX Clube de Limeira em diversas gestões nos anos 80.  

Após o ingresso no Serviço de Radioamador, assumiu desde o cargo de presidente do 

conselho deliberativo até o cargo de diretor presidente da CRAL – Casa do 

Radioamador de Limeira - PY2AMT.  

Em 1986, na condição de presidente da CRAL - Casa do Radioamador de Limeira, 

promoveu o exame itinerante de ingresso no Serviço de Radioamador em Limeira/SP,  



antes do advento da (extinta) classe “D”, sendo considerado recorde de número de 

inscritos no interior de São Paulo, com nada menos que 600 candidatos, cujo evento 

foi realizado nas instalações do maior clube de serviços da cidade, com a presença do 

gerente regional da ANATEL – Agência Nacional de Telecomunicações de São Paulo, 

além de outras autoridades municipais. 

Em 1999, em eleições, passou para membros dos escoteiros do 51º Grupo Escoteiro 

Tatuibi, a diretoria e presidência da CRAL - Casa do Radioamador de Limeira – 

PY2AMT, e no ano de 2000 fundou a ARL – Associação dos Radioamadores de Limeira 

- PY2ARL, tendo elaborado o seu estatuto social e registros, onde atualmente é o 

diretor presidente e também mantenedor e radioamador responsável técnico pelas 

estações repetidoras (tipo 5) da PY2KJM, nas frequências de VHF em 146.950 e UHF 

em 439.950, instaladas no Morro Azul, entre as rodovias dos Bandeirantes e 

Washington Luís em São Paulo.  

Em 2000, foi coordenador geral na RMC - Região Metropolitana de Campinas, da 

campanha dos rádio cidadãos e radioamadores pela arrecadação de suprimentos 

básicos para os flagelados em uma das enchentes mais severas que ocorreram na 

cidade de Itajubá/MG, bem como realizou o transporte de mais de três toneladas, 

entre alimentos, cobertores, etc., da sede da PY2ARL para o estado de Minas Gerais, 

tendo recebido menção honrosa das autoridades daquele município. 

Também, pela preservação do espectro rádio elétrico atribuído aos radioamadores, 

durante suas administrações e como representante das entidades e associações de 

radioamadores, e principalmente da estação repetidora que é responsável, postulou 

dezenas de denúncias perante a ANATEL, Polícia Federal e Polícia Civil, onde mais da 

metade resultou em lacrações e apreensões, e também em Inquéritos Policiais e 

Processos na Justiça Federal, onde compareceu, sem temor e pessoalmente, na 

condição de testemunha e até como assistente de acusação. E nos mesmos moldes, 

como procurador de 14 pilotos da aviação civil, dentre de linhas aéreas e da aviação 

executiva, representou na Polícia Federal, ANAC e ANATEL, denúncia coletiva contra 

estações que promoviam rádio interferências nas frequências do Serviço Móvel 

Aeronáutico no interior de São Paulo. 

Atualmente com 54 anos de idade e cerca de 40 anos de atividades como rádio 

cidadão e 35 anos como radioamador, mantém sua estação base (Tipo 1) no Serviço 

de Radioamador na cidade de Americana/SP, onde atualmente reside.  

 

014 – JOSÉ ALBERTO JULIO – PY2EJ 

José Alberto Julio (PY2EJ - Joe), Casado, Engenheiro de Eletricista e 

Telecomunicações, Radioamador desde 1990 com o indicativo de PU2KEJ e 

posteriormente, PY2QD e atualmente PY2EJ, iniciou atividades de rádio em 1980 na 

faixa do cidadão, a qual ainda participa. Profissionalmente trabalhou em grandes 

empresas como: MOTOROLA; HARRIS; TAIT e Atualmente como International 

Technical Sales Manager da ICOM AMERICA, incluindo produtos para R.A. Foi 



Presidente Estadual da LABRE no Biênio 2007/2008, o qual instituiu vários processos 

internos na entidade. Responsável a trazer a PY2AA ao mundo dos contestes 

participando e ganhando o CQWW 2008 em fonia, operando de nossa sede. É 

atualmente membro do conselho estadual. Candidata-se para o conselho estadual para 

o biênio 2017/2018. Radioamador ativo em todas as bandas e modos, com várias 

operações de campo, entusiasta do DX e QRP "QRP, eu faço para testar VOCE - SUA 

estação é importante - Obrigado" Participa ativamente de fóruns da ANATEL em 

certificação de equipamentos, profissionais e de radioamador. 

 

011 – VANDERLEY CABRAL DE ANDRADE – PY2RT 

Cabral – PY2RT, 61 anos. Radioamador desde 1980. Filiado a LABRE-SP desde 1980. 

Sócio mantenedor desde 2014. Atuo profissionalmente como Técnico de manutenção 

de aeronaves. Possuo formação acadêmica no curso de Administração. Ativo na 

administração da LABRE-SP desde 2010. Participação em gestões anteriores como 

Conselheiro Estadual por duas gestões, Vice-Presidente, Presidente, atualmente como 

Vice-Presidente Estadual. Atuante nas bandas de HF e VHF. 

 

009 – FABRICIO VILLAGIO – PU2WSQ 

Sou Fabricio Villagio (PU2WSQ), candidato ao conselho da LABRE-SP. Radioamador 

desde 1996 operando nas faixas indicadas em SSB, CW e modos digitais, participando 

ativamente de contestes e de encontro de radioamadores. Atualmente desenvolvo a 

atividade profissional no setor de comunicação.  

Nestes últimos meses estive amadurecendo a ideia de participar mais ativamente da 

LABRE-SP como conselheiro, isto porque tenho uma assiduidade como labreano na 

nossa instituição. Com as visitas correntes a nossa sede pude observar que tenho a 

contribuir com o nosso hobby, vivencio diariamente o radioamadorismo e consigo 

perceber onde podemos melhorar. 

A nova gestão já parte de um pressuposto de adversidades, precisamos melhorar o 

nosso relacionamento com a Anatel buscando regularidade nas provas, um setor de 

comunicação promovendo nosso hobby com os principais meios de comunicação e 

principalmente um trabalho com relação da estrutura nacional da nossa entidade. Sei 

que posso ajudar e representar nossos labreanos, e por este motivo solicito a sua 

confiança com o seu voto para representar você no próximo mandato. Forte 73! 

 

006 – JOÃO ROBERTO DE ALMEIDA – PY2RJ 

Tenho ao longo dos anos dedicado muito do meu tempo ao radioamadorismo em 

todos os modos e nas bandas de 1.2ghz até 80mts. Labreano desde 1982 e 

atualmente sócio remido, conhecendo os processos e o histórico da nossa instituição, 



visto que atuei como conselheiro na última gestão auxiliando com ideias e 

principalmente defendendo os interesses dos associados. Atualmente além de 

conselheiro, tenho atuado como consultor técnico no rádio auxiliando de forma 

individual e coletiva aos amigos radioamadores. Mantenedor de algumas repetidoras 

analógicas e digitais (Dstar) e também Digipeater em APRS. Nos últimos 

contestes estive envolvido com o time da PY2AA na operacionalização. 

Possivelmente algumas mudanças estruturais da nossa instituição estão por vir, e 

precisamos de integrantes no conselho que conheçam o histórico para que possam 

contribuir com o futuro da Labre-SP, por este motivo faço esta breve apresentação e 

peço o seu voto. Lembro ainda que cada labreano pode votar em até 10 conselheiros, 

e espero poder contar com sua confiança para que possamos manter o crescimento e 

auxiliar o novo presidente nestes próximos anos. 

Novamente muito obrigado pela confiança, iremos fazer uma Labre-SP ainda mais 

forte!  Big 73. 

 

AYMORÉ LUIZ CABRAL GUILLEN - PY2ATH 
 

 

Adentrei ao serviço de radioamador e faixa do cidadão aos 14 anos de idade (1972), 
quando nosso sistema de telefonia era deficitário. 
Como muitos, trabalhamos muito em prol da sociedade através de envio de 
medicamentos a diversos pontos do país. Fui um dos fundadores e ativo colaborador 
do extinto FACIC - Clube da Faixa do Cidadão de Campinas - campanhas de alimentos 
e agasalhos em anos diversos, bem como caças a raposa, tradicionais na região. 
Participante da antiga Revista Eletrônica Popular, colaborava enquanto Classe C juvenil 
com artigos pertinentes à Classe e ações de nossos Sub-Diretores Seccionais da LABRE 
Campinas. 
Participei de muitos momentos importantes da LABRE em nossa região e incentivador 
de novos associados.  
Convidado pelo nosso saudoso PY2CRI - Dorssay, através então Presidente Aramir 
Lourenço a assumir como Delegado Regional da Labre em Campinas e Região, sempre 
participei no auxílio dos exames realizados pela ANATEL-SP no Interior, seja na 
organização física, seja como fiscal e/ou por solicitação dos representantes daquele 
órgão, no auxilio a portadores de deficiência em provas aplicadas. 
Sempre primei pelo auxílio aos novos colegas e/ou interessados na faixa do cidadão e 
radioamadorismo, independente de serem ou não associados da LABRE. 
Convidado, assumi a Presidência do Grêmio de Radio Amadores do Grupo Escoteiro 
Dom Bosco (122 - SP), de Campinas, SP, e em seguida, após os cursos ministrados e 
necessários, assumindo como Chefe Assistente da Tropa de Pioneiros do Grupo 
Escoteiro Dom Bosco. 
Pelo Grêmio, participamos de diversas ações junto aos lobinhos, escoteiros e seniors, 
através de especialidades, jogos e presença nas mais diversas atividades escoteiras. 
 
 

 
WILSON BEZERRA DA SILVA – PY2ASE 

 



PY2ASE, Wilson Bezerra Da Silva. Radioamador, LABREano, Conselheiro Por 3 Triênios 

(Nove Anos). Em 2008, enviei ao conselho o primeiro esboço para com o objetivo de 

existir o primeiro regimento interno do conselho. em 2013 eu realizei a reforma do 

regimento interno do conselho.  

 
 

 

 


