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INMETRO publica novo regulamento para

sistemas fotovoltaicos com EMC
A Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, publicou em 
02/06/2022 uma nova Consulta Pública, de número 41, que 
versa sobre a consolidação dos diversos serviços de 
telecomunicações numa única resolução. Dentre os serviços 
afetados, está o de Radioamador. A proposta ficará disponível 
para contribuições da sociedade por 60 dias e terá uma 
audiência pública para permitir a participação online dos 
interessados. A proposta, juntamente com as contribuições da 
sociedade, seguirão para apreciação pelo Conselho Diretor e 
posterior publicação final, no momento sem prazo para 
acontecer. Dentre as novidades, destacamos algo bastante 
comentado por toda nossa comunidade: 
Telegrafia dentre os exames para classe B
contrapartida, um novo critério para promoção tanto à classe B 
quanto à classe A: Participação em eventos ou cursos 
relacionados ao radioamadorismo e comprovação de 
comunicados realizados nos diversos modos de operação e 
bandas disponíveis. Na proposta, a comprovação de QSOs se 
dará por meio do LoTW, refletindo o entendimento de que o 
radioamador deve ser atuante e não apenas um “portador de 
licença”. Fonte: https://www.labre.org.br/anatel
publica-com-mudancas-profundas-no-regulamento
radioamadsor/ 
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INFORMAÇÕES DA DIRETORIA 

PALAVRAS DO PRESIDENTE 

Por Gilmar Rodrigues, PY3KT 
 
Novas mudanças surgindo conforme Consulta Pública da 
Anatel  com as novidades para o Radioamadorismo com 
mudanças profundas no Regulamento do Serviço de 
Radioamador. 
 
A Labre RS tem se manifestado pela mudança que seja aliada 
aos anseios de todos para que tenhamos uma nova Norma 
Regulatória já que estamos vivendo uma era tecnológica. 
 
As válvulas foram substituídas pelo transitores. As antenas 
ganharam novos materiais e o tamanho dos transceptores 
diminui  tanto que hoje é possível carregá-los na palma da 
mão. Mas, o que ainda permanece é o espírito de observação e 
experimentação no radioamadorismo. O homem, mesmo 
evoluindo,  no futuro ainda continua apegado a coisas simples.  
 
O radioamador faz seu contato e troca o cartão. É um 
movimento muito singular, mas pra eles significam muito. É 
sinal que ele fez o contato, foi aceito e está recebendo “um 
certificado” de que há outro lado do mundo existe, alguém 
como ele, ansioso em participar deste universo da 
comunicação. 
 
Visite a Labre RS, participe das Feirinhas!!! 
 

 
LIGA DE AMADORES 

BRASILEIROS DE RÁDIO 
EMISSÃO – LABRE RS 

Av. Baltazar de Oliveira Garcia, 2132 
Área 6 nº 620 – Bairro Costa e Silva 

Porto Alegre RS CEP 91.150-000 
Fone: (51) 3368-3972 

Horário de Atendimento: 
14:00 as 17:00hrs 

Terças e quintas-feiras 
 

NOSSOS EMAILS: 
Secretaria: secretarialabrers@gmail.com 

QTC: qtc.labrers@gmail.com 
QSL: qsl.labrers@gmail.com 

 
COLABORAÇÃO 

Alexandre Deves Sailer – PY3CT 
PXPY Clube de Caxias do Sul RS 

USRA – União Santamariense de Radioamadores 
 

ASSOCIA-SE. APOIE A LABRE/RS 
A diretoria atual tem trabalhado muito para fazer desta, uma grande entidade representativa do 
radioamadorismo. Foram solucionados grandes problemas que emperravam o desenvolvimento da 
única entidade representativa do radioamadorismo. A Inovação oportunizou buscar soluções e 
aplicá-las. Mas gostaríamos de fazer muito mais. E com isto, esperamos que os 3000 
radioamadores gaúchos façam dela a sua casa. Venha se juntar aqueles que contribuem e 
continuam a acreditar neste trabalho, em prol de todos os radioamadores. Temos muitos projetos 
para colocar em prática, mas para isso, precisamos de vocês. 
Faça parte do nosso quadro social, acesse nosso site https://www.labre-rs.org.br/associar 
preencha o formulário https://www.labre-rs.org.br/wp-content/uploads/2020/01/proposta.pdf e 
envie para o nosso email secretarialabrers@gmail.com ou se preferir vá até a sede que estaremos 
à disposição para receber sua proposta. 
Para se associar, faça um depósito no valor de R$30,00 na CEF ou em lotéricas para a seguinte 
conta: Caixa Econômica Federal – Agência: 3447 – Conta Corrente: 318-6 – Operação: 003 - No 
Recibo de depósito escreva seu nome e seu indicativo, digitalize ou tire uma foto e envie para o 
whatsApp (51) 99172-3716 – Sr. Binotto (Tesoureiro da Labre RS). O procedimento é o mesmo 
para pagamento das mensalidades. Agora a Labre RS está aceitando o pagamento por PIX. Nossa 
chave é: CNPJ 93.017.580/0001-00. A mensalidade é de R$10,00. 
 
Encontra-se na Sede da Labre, 1.800 cartões de QSL recebidos de não sócios. Os indicativos serão 
informados no site da Labre bem como a quantidade de cada um. Esses QSLS permanecerão na 
sede até 10 de setembro, senão procurados, os mesmos serão devolvidos. labre-rs.org.br   
 



  

CONTATO COM A ESTAÇÃO ESPACIAL CHINESA 
O procedimento para coordenar as frequências de rádio amadoras para a Estação Espacial Chinesa 
foi concluído. O Amateur Radio Club of China (CRAC), o Shanghai Aerospace Systems Research 
Institute (ASES) e o Harbin Institute of Technology (HIT) concluíram o processo de harmonização 
das frequências de rádio amadoras para uso na Estação Espacial Orbital tiangong da China [CSS 
(TIANHE-1)]. O equipamento de rádio amador (CSSARC) está programado para ser entregue ao 
conselho do "CSS (TIANHE-1)" no terceiro trimestre de 2022. O equipamento fornecerá aos 
radioamadores de todo o mundo os recursos para se comunicarem entre si e com os habitantes da 
estação espacial. 

Funções do equipamento r/l: 

 Comunicação de voz V/V ou U/U com a tripulação; 
 Transponder V/U ou U/V FM; 
 V/V ou U/U SSTV ou transmissão de imagem digital. 
 V/V ou U/U 1k2 AFSK APRS-digipiter; 

Frequências harmonizadas: 

 Comunicação de voz V/V com tripulação — 145.850 MHz, 145.985 MHz 
 Comunicação de voz U/U com tripulação — 435.050 MHz, 436.510 MHz 
 V/U FM Transponder — 145.875/436.510 MHz 
 U/V FM transponder — 435.075/145.985 MHz 
 V/V 1k2 AFSK APRS-digipeter — 145.825/145.825 MHz 
 U/U 1k2 AFSK APRS Digimeter — 437.550/437.550 MHz 
 V/V SSTV ou transmissão de imagem digital — 145.850 MHz, 145.985 MHz 
 U/U SSTV ou transmissão de imagem digital — 435.050 MHz, 436.510 MHz 

A Estação Espacial tiangong, também conhecida como Estação Espacial da China (CSS (TIANHE-
1), é uma estação espacial visitada localizada em órbita baixa da Terra a uma altitude de 340 a 450 
quilômetros acima da superfície da Terra. O módulo base da estação espacial, Tianhe-1, foi lançado 
em 29 de abril de 2021. A construção da estação espacial e seu comissionamento estão previstos 
para serem concluídos por volta de 2022. O lançamento do segundo e terceiro módulos "Wentian" e 
"Mentian" está previsto para maio-junho de 2022 e agosto-setembro de 2022, respectivamente. 
 
Fonte: https://r4uab.ru/2022/05/09/zavershilas-proczedura-soglasovaniya-radiolyubitelskih-chastot-
dlya-kitajskoj-kosmicheskoj-stanczii/ 



 

  

GETAR05RS 
No último sábado o GETAR05RS, dentro de suas atividades costumeiras, adestramento para a 
confecção de comidas mateiras, atividade esta desenvolvida com maestria pela tropa, que com 
poucos recursos e ingredientes, mas com muita habilidade providenciou pão em espeto de made
e assado em fogueira a céu aberto. Também no último sábado o GETAR05RS anunciou o 
recebimento do Certificado de Funcionamento emitido pelo Comissariado de Administração que no 
uso de suas atribuições e de acordo com o Estatuto da APET
Tradicional do Ar Caxias do Sul 05/RS o certificado de funcionamento com validade até 
28/02/2023. 
 

VISITE PXPY NAS REDES SOCIAIS
A página na internet pode ser encontrada em www.pxpyclube.wix
Youtube e para encontrar basta digitar no seu navegador PY3PXY OFICIAL, no Facebook  em 
facebook.com/PXPYCXS e no Instagram em instagram.com/py3pxy
  

O NOTURNO 
Boletim Informativo Falado do PXPY Clube de Caxias do Sul surgiu da necessidade de tornar pública 
as intenções e as atividades do PXPY no pior cenário a nós imposto pela pandemia de Corona Vírus, 
indo sua Edição nº 001 ao ar em 04/08/2020. O momento era de incertezas, dificuldade extrema, 
escassez de recursos e de pessoas, mas mesmo assim encontramos neste grupo a
seguirmos juntos, unidos e aqui estamos na edição nº 089 e a beira de entrarmos para o ano 3 de 
uma série que esperamos possa ter vida longa. Aos poucos vamos adequando nosso informativo 
aos padrões dos demais já irradiados por inúmeros clubes 
cada edição nosso foco se volta mais e mais para nosso hobby, ou seja, para o radioamadorismo e 
tudo aquilo que gravita em torno de sua real efetivação. Desta forma, a partir desta edição o 
quadro de curiosidades deixa de ser apresentado aqui no NOTURNO, e seu conteúdo será 
aproveitado de outra forma, sempre lembrando aos colegas que este trabalho realizado pelo PXPY 
Clube de Caxias do Sul é feito para você, sócio ou não e que é a principal razão da existência de 
um clube de rádio. 
 

ANATEL 
O PXPY Clube de Caxias do Sul realizou pesquisa na base de dados da ANATEL e constatou que em 
nossa cidade estão cadastrados no SRA 88 indicativos. Destes 88 cadastrados, 22 pertencem a 
Classe A, 10 pertencem a Classe B, 52 pertencem
rádio. Ainda destes 88 indicativos cadastrados, 03 permanecem como indicativos válidos, mas na 
realidade seus titulares já são falecidos (SK), 04 mantém indicativos em Caxias, mas não residem 
na cidade, 12 são sócios do PXPY e deste total de 88 cadastrados, apenas 25 estão ativos em 2022

Fonte: https://pxpyclube.wixsite.com/py3pxy/historia
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xa de ser apresentado aqui no NOTURNO, e seu conteúdo será 
aproveitado de outra forma, sempre lembrando aos colegas que este trabalho realizado pelo PXPY 
Clube de Caxias do Sul é feito para você, sócio ou não e que é a principal razão da existência de 

O PXPY Clube de Caxias do Sul realizou pesquisa na base de dados da ANATEL e constatou que em 
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FUNCIONAMENTO 
Tanto o PXPY quanto o GETAR05RS tem expediente 
aberto ao público sempre aos sábados das 14:00 às 
17:00 horas e será sempre um prazer receber os 
amigos e colegas para um bate papo e sempre que 
possível repassar notícias e orientações que estiverem 
ao nosso alcance. 
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EXPEDIENTE 
O mês de Junho de 2022 chegou acompanhado de um período de frio fora do normal. Para nossa 
surpresa, vieram juntos, problemas na propagação, principalmente para curta distância nas bandas 
baixas. Embora estejamos no inicio de um novo ciclo solar, parece que estamos em um momento 
de retrocesso. Esperamos que esta fase seja passageira! 
Os expedientes de sábado pela manhã em nossa sede continuam pouco freqüentados. Embora as 
demais atividades estejam voltando com força, em função da proteção proporcionada pelas doses 
de vacina, o mesmo não tem acontecido com o retorno de nossos associados. 
Administrativamente a diretoria tem mantido atividades e no final do mês anterior realizou uma 
Assembléia Geral Ordinária. Na oportunidade foi aprovada a prorrogação do mandato até o final de 
2022, com o objetivo de realizar uma atualização do Estatuto Social e do Regimento interno. Uma 
necessidade para facilitar e adequar a funcionalidade da entidade à nova realidade das pessoas que 
dela participam. Com o apoio de associados, foi feita a leitura do Boletim Informativo da LABRE-RS 
na banda de 40m e também pela repetidora de VHF da USRA. 

ASSOCIATIVISMO NO RADIOAMADORISMO 
 
INTRODUÇÃO 
 
Quando conseguimos entender que juntos somos mais fortes, mais eficientes e o progresso se 
torna mais evidente em um espaço de tempo menor, temos a certeza da necessidade de nos 
associarmos. Ser associado a alguém, significa ter uma relação de apoio, cooperação, ajuda 
mútua. Nem todos tem a mesma facilidade para entender as coisas. Precisamos da ajuda de quem 
tem um conhecimento maior que o nosso. Isso é uma regra geral para tudo em nossa vida. 

ASSOCIATIVISMO NECESSÁRIO 
 
Quando a associação não tem uma relação pecuniária, ou seja, não preciso pagar o outro para que 
isso possa acontecer, ela pode se tornar eventual e sentimental. Entra nesta relação a necessidade 
de uma cumplicidade maior, gerada pela confiança, admiração e amizade. Para manter esta 
relação, precisamos que os envolvidos sintam a necessidade de receber ajuda ou a satisfação de 
prestar ajuda. Esta relação pode ficar tão significativa, que temos a certeza da possibilidade de 
ajudar também a desconhecidos. Isso valoriza e dignifica o nosso conhecimento e experiência, que 
só se fortalece quando participamos de um grupo. O sentimento de apoio, reconhecimento e 
pertencimento é o que nos mantém próximos e motivados no grupo. 
 

-Mas, o que me ajuda a INTERAGIR COM O MEU GRUPO? 
 - Empatia, confiança, conhecimento, comunicação e... UTILIDADE! 
 

-Qual a função do grupo organizado? 
         -Liderar as ações, propor desafios, valorizar a participação de todos, oferecer conhecimentos   
e informações motivadoras, avaliar e divulgar as experiências realizadas, ressaltar o que é positivo,   
motivar a participação, e reconhecer a capacidade e envolvimento pessoal de todos. Mas o grupo 
não existirá se dentro dele não existirem pessoas que pratiquem estes preceitos. Isso é a base do 
associativismo. 

NOTÍCIAS DA UNIÃO 
SANTAMARIENSE DE 

RADIOAMADORES 



  
O fato da liderança em um grupo é inegável e totalmente necessária, pois precisamos de um motivador! 
...................................................................................................................................................................... 
As vezes o problema pode não ser o grupo, mas o meu jeito de ser e ver as coisas. 
“Sou inteligente e tenho conhecimentos que me dizem que não preciso do grupo.” 
Este pensamento pode explicar a dificuldade de alguns em participar de grupos. 
Não deixe o negativismo tomar conta dos teus atos e principalmente dos teus 
sentimentos. 
-Pense no valor que temos para os novos radioamadores. Para o futuro do Radioamadorismo e para a  
alorização de nossa prática operacional. 
Para estabelecer um QSO preciso de um outro radioamador. 
Portanto, não deixe de avaliar a tua importância para o grupo. 
Mesmo que a tua resposta seja egoísta, sugiro que te mantenhas sendo positivo. 
A presença dos outros em nossa vida nos ajuda a ser feliz! 
 

RODUSRA 
A Rodada da USRA vai ao ar, de segunda a sexta feira, a partir das 20:00 h, na banda de oitenta metros, em 
3,770 MHz. O objetivo da RODUSRA é disseminar informações sobre Radioamadorismo e aproximar nossos 
colegas e associados. 
 

USRA 73 ANOS DE  
RADIOAMADORISMO 

ASSOCIATIVO. 
Paulo – PY3PA 
 
Fonte: py3ur.blogspot.com 
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CONTESTES EM JULHO 

CONTESTE NACIONAL 
DATA: (17 e 18 de Julho) 
CONCURSO QRS-10 - LABRE/SP 
CW  - APENAS EM 40m. Mais informações, acesse o link: 
http://www.labre-sp.org.br/noticias.php?idnotic=2702&vlink=0 
 
 
 

CONTESTES INTERNACIONAIS (Final de Semana) 
DATA: (02 e 03 de julho) 
CONCURSO MEMORIAL NZART 
CW  - APENAS EM 80m. Mais informações, acesse o link: 
https://www.contestcalendar.com/contestdetails.php?ref=721 
 

DATA: (09 e 10 de julho) 
CAMPEONATO MUNDIAL IARU 
CW - EM 160, 80, 40, 20, 15, 10m. Mais informações, acesse o link: 
http://www.arrl.org/iaru-hf-world-championship 
 
SKCC WEEKEND SPRINTATHON 
CW QRP - EM 160, 80, 40, 20, 15, 10 e 6m. Mais informações, acesse o link: 
http://www.skccgroup.com/operating_activities/weekend_sprintathon/ 
 

DATA: (16 e 17 de julho) 
CONCURSO IARU REGIÃO 70MHZ 
CW – Mais informações, acesse o link: 
https://www.iaru-r1.org/wp-content/uploads/2021/03/Rules-2021.pdf 
 
PARTIDO QSO NORTE-AMERICANO 
RTTY – 80, 40, 20, 15 e 10m. Mais informações acesse o link: 
https://www.ncjweb.com/NAQP-Rules.pdf 
 
CONCURSO INTERNACIONAL DE BAIXA POTÊNCIA 
CW – EM 80, 40 e 20m. Mais informações, acesse o link: 
https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2022/rqrp.shtml 
 

DATA: (30 e 31 de julho) 
RSGB IOTA 
CW – 80, 40, 20, 15 e 10m. Mais informações acesse o link: 
https://www.rsgbcc.org/hf/rules/2021/riota.shtml 



 

  

DXCC NO AR 

 

6O, SOMÁLIA Ali, EP3CQ está novamente operando até 16 de julho de Mogadíscio. Operação 
durante seu tempo livre no HF usando FT8. QSL através de detalhes QRZ.com. 
 
POLINÉSIA FRANCESA Atualmente navegando ao redor da Polinésia Francesa, Barry FO/KD6XU 
tem sido ativo a partir de Nuka Hiva & Fatu Hiva, Ilhas Marquesas. Ele logo irá para Tuamotu e, 
finalmente, para as Ilhas da Sociedade, onde assinará novamente como FO/KD6XU. Ele opera a 
CW principalmente em bandas de 40-12m. 
 
JX, JAN MAYEN Rune LA7QY e Helge LB4MI estão ativos como JX7QY e JX/LB4MI de Jan Mayen 
até o início de outubro. Operação durante o tempo livre. 
 
TG, GUATEMALA Stephen, k4IM está novamente operando como TG9AWS até outubro. Operação 
de 160 a 10 metros com foco na RTTY. QSL via home call, direct, LoTW, OQRS Club Log. 
 
TR, GABON Roland, F8EN está novamente operando como TR8CR até o final de julho. Atividade 
em 40, 30 e 20 metros usando CW. QSL via F6AJA direto ou bureau. 
 
FP, ST PIERRE AND MIQUELON Eric, KV1J será mais uma vez QRV como FP/call entre 28 de 
junho e 12 de julho. Uma entrada no IARU HF World Championship e no DL-DX RTTY Contest está 
incluída. Operação de 80 a 6 metros usando SSB, RTTY, FT4/8, CW. QSL via home call direct ou 
bureau, LoTW.  
 
HB0, LIECHTENSTEIN Joe, OZ0J será QRV como HB0/call de 28 de junho a 5 de julho. Operação 
em HF usando CW, SSB e FT8. Os registros serão enviados para o Club Log ao vivo ou 
diariamente. QSL via Club Log OQRS, LoTW, direct. 
 
JD1, OGASAWARA ISL Procure por JD1BQI (JE3GRQ) e para JD1/JR3DVL entre 30 de junho e 8 
de julho. O principal objetivo de sua viagem é o EME de 6 metros e o ES multi hop para o NA. 
https://www.qrz.com/db/JD1BQI 
 
JD1, OGASAWARA ISL Koh, JA1ADT estará operando como JD1AJD entre 24 de junho e 2 de 
julho. Atividade de 20 a 6 metros utilizando CW e FT8. Concentre-se em 6 metros para UE e NA. 
QSL via home call. 
 
OJ0, MARKET REEF Henri, OH3JR estará ativo como OJ0JR entre 26 de junho e 6 de julho. 
Atividade durante seu tempo livre no HF usando CW, FT8 com alguns SSB. QSL via home call, Club 
Log OQRS. 
 
OJ0, MARKET REEF Pertti, OG2M será QRV como OJ0MR de 26 de junho a 6 de julho. Foco 
principal em 6 metros usando CW, SSB e FT8. QSL via LoTW. 



 

IOTA 
Contatos de rádio com estações localizadas em ilhas ao redor do mundo. 

OS RECÉM CHEGADOS 
 
ASIA 

AS-082 - Brusneva Isl - A Equipe Russa Robinson estará ativa como RI0QQ entre 27 e 31 
de julho. Uma inscrição no concurso IOTA está incluída. https://dxpedition.wixsite.com/ri0qq/ 
 
EUROPA 
 
AMERICA DO NORTE 

NA-067- Hatteras Isl - Mike, o WL7G estará operando entre os dias 24 e 29 de 
outubro. Atividade em 80, 40 e 20 metros utilizando CW e SSB. QSL via direto ou LoTW. 
 

LEMBRETES 
 
ASIA 
 

AS-125 Chang Isl - A equipe HS7AP/P estará ativa da Ilha Chang entre 29 de julho e 1º 
de agosto. Participação no concurso RSGB IOTA. QRV em 80-40-20-15-10m, CW, SSB & FT8. 
QSL via E21IZC. 
 
EUROPA 
 

EUROPE EU-181 Sveti Ivan Isl - Durante a competição IOTA 2022 (30 a 31 de julho), 
uma equipe grega búlgara conjunta estará ativa como LZ0KP. QSL via SV2CLJ. 
 
AMERICA DO NORTE 
 
NA-070 Kiska Isl – Foi adiado KL7RRC IOTA DXpedition para a Ilha Kiska foi remarcado e agora 

está previsto para acontecer nos dias 4 e 11 de julho. A equipe inclui N3QQ, N6XG, N7QT, 
NL8F e W8HC. QSL via N7RO. 
 
OCEANIA 
 
OCEANIA OC-012 Yap Isl  - Tom, KC0W tem planos de estar ativo a partir de Yap Island como 
V63COW. As datas exatas serão anunciadas assim que as restrições de viagem à Micronésia forem 
suspensas. QRV no HFusing apenas CW. QSL via direto sem LoTW. 
 
 



 

 

VEJA OS PROCEDIMENTOS PARA A OBTENÇÃO DO CERTIFICADO DE 
RADIOAMADOR 
Consulte aqui  o site da nossa Labre (https://www.labre-rs.org.br/como-se-tornar). Aqui você vai saber tudo 
sobre radioamadorismo e Anatel. 
 

CONTATO 
TELEFONE (LABRE): 51 3368.3972 
EMAIL: secretarialabrers@gmail.com 
 

CARTÕES QSL 
PU3VON (MUNHOZ)  
EMAIL: qsl.labrers@gmail.com 
 

EXPDIENTE DA NOSSA LABRE 
Terças, Quartas e Quintas –feiras das 13:00 as 16:30 
 
ESTE QTC SERÁ LIDO SEMPRE NO ÚLTIMO SÁBADO DE CADA MÊS EM 40 METROS NA FREQUENCIA 7.155 AS 
13:30 E 80 METROS NA FREQUENCIA 3.760 ENTRE 18:00 E 18:30.  
 
RANCHO: não temos notícias nenhuma se vai acontecer este ano. No momento que soubermos, estará neste 
QTC. Em virtude da pandemia que continua nos afetando muito. Temos que tomar todas as precauções 
necessárias. Esperamos que o ano que vem, esta pandemia esteja mais branda para podermos dar seguimento 
ao Rancho. 
 
ANATEL 
Renovação de licença, pagamento de Darf, realizações de provas; nós temos que tomar a consciência que não 
vamos ter mais o atendimento presencial. Tudo será ou já está sendo online. Qualquer dúvida ou necessidade 
entrar em contato com a Labre RS pelo telefone 051 3368-3972 ou com Gilmar PY3KT Cel. 51 984218461 
 
AGRADECEMOS O CRANHA QUE VAI LER ESTE QTC AOS DOMINGOS NA FREQUENCIA 146.890 (REPETIDORIA 
EM VHF). TAMBÉM AGRADECEMOS A PXPY CLUBE DE CAXIAS DO SUL QUE VAI LER EM VHF NA FREQUENCIA 
DE 146.690 (REPETIDORA DE FLORES DA CUNHA). TAMBÉM AGRADECEMOS A USRA QUE VAI LER NA SUA 
REPETIDORA DE VHF NA FREQUENCIA DE 145.370 ESTE QTC. 
 
 

QTC LABRE RS / ATÉ A PRÓXIMA EDIÇÃO 


