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INFORMAÇÕES IMPORTANTES 
 
A Agência Nacional de Telecomunicações, ANATEL, publicou em 
02/06/2022 uma nova Consulta Pública, de número 041, 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. Após o final deste prazo as propostas da sociedade 
seguem para apreciação pelo Conselho Diretor e posterior 
publicação final, no momento sem prazo para acontecer. 
 

A PROPOSTA DA ANATEL 

No documento publicado constam as propostas de autoria da 
Agência. Dentre as novidades, destacamos algo bastante 
comentado por toda nossa comunidade: o fim da exigência da 
Telegrafia dentre os exames para classe B e sua 
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 
daria por meio do LoTW. Mais informação acesse o link abaixo: 

Fonte: https://www.labre.org.br/consulta-publica-informacoes-
importantes/ 



              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

PALAVRAS DO PRESIDENTE 

Por Gilmar Rodrigues, PY3KT 
 
Senhores Radioamadores 
 
Você que é radioamador fora da Grande Porto Alegre, por 
favor, enviar para qtc.labrers@gmail.com a repetidora que 
tiver no ar na sua região com o número da freqüência  e 
subtom se tiver. A Labre RS quer criar no site uma página com 
todas as repetidoras do nosso estado. Contamos com a sua 
colaboração. 
 
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 CONSULTA PÚBLICA NRO.041 
https://www.labre.org.br/consulta-publica-informacoes-
importantes 
Você radioamador tem que contribuir nesta consulta pública 
porque as modificações são profundas, se não poucos vão 
decidir por muitos. 
 
ESTE BOLETIM TAMBÉM ESTÁ SENDO TRANSMITIDO 
SIMULTANEAMENTE EM RTTY NESTA DATA  NA 
FREQUENCIA DE 7.044 EM (40 METROS) NA 
MODALIDADE USB. 

 
 

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 
 

FILIA-SE 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   
 

INFORMAÇÕES DA DIRETORIA 



 

  

FISCALIZAÇÃO ANATEL 

 
Periodicamente vêm circulando nas redes sociais dos radioamadores imagens mostrando fiscais 
da ANATEL realizando seu trabalho do dia-a-dia, ou seja, fiscalizando estações. Junto com essas 
fotos, que normalmente em nada mostram algo diferente do que é esperado em ações deste 
tipo, muitas vezes vêm mensagens intimidatórias para "tocar o terror" e provocar a preocupação 
dos radioamadores e demais radioperadores. É preciso dizer que, embora o Radioamador que 
honra o seu COER e a sua licença normalmente esteja com sua estação em dia com a legislação, 
muitas vezes essas mensagens provocam certo temor. Por outro lado, aqueles que desconhecem 
o que lhes será exigido no momento de uma fiscalização também podem ficar preocupados.  
 
Parte 1: Preliminares 
Primeiro, a ANATEL tem direito a fiscalizar qualquer estação e ninguém poderá impedir 
isso. Assim, não adianta alegar absurdos do tipo "meu domicílio é inviolável, só entra 
com ordem judicial". Ao solicitar qualquer serviço de telecomunicações, como o 
Radioamador, TODO solicitante concorda em permitir a entrada da fiscalização em sua 
residência. Provocar empecilhos à fiscalização, inclusive deixando de fornecer 
informações solicitadas caracteriza, por si só, uma infração denominada "obstrução à 
fiscalização", de natureza grave segundo a Res. 746/2021, punível com multa cujo 
valor em julho de 2022 é da ordem de duzentos reais, calculado com base no anexo 
da Portaria ANATEL/CD Nº 787 de 26/08/2014*.  

Assim, caso você se recuse a permitir a entrada do fiscal, incorre em infração e pagará 
multa. E isto não impedirá a entrada da fiscalização, pois certamente ele retornará com 
ordem judicial e aí a coisa pode ficar bastante séria, já que agora você poderá 
responder um processo judicial além do processo administrativo. 

*Nota: esta portaria será substituída em breve, pois a ANATEL submeteu-a a uma consulta pública (16/2022). 
Porém até o fechamento desta matéria, não encontramos menção à sua revogação.Para maiores detalhes 
sobre os procedimentos de fiscalização, consulte a Portaria 2106/20. 

Segundo, todo radioamador deve manter seus equipamentos alinhados, homologados e 
observando os limites de frequência de operação e potência de acordo com a sua Classe. Assim, 
um radioamador classe C que mantiver em sua estação um amplificador linear de 1kW ligado a 
uma antena e pronto para o uso estaria infringindo a norma. Igualmente, ter um rádio 
modificado para operar fora dos limites estabelecidos em seu Certificado de Homologação 
também constitui infração. 
 
Fonte:  https://qtc.ecra.club/2022/07/anatel-desmistificando-e-esclarecendo-a-FISCALIZACAO-
de-estacoes.html 



 

  

GETAR05RS 
O novo lenço do GETAR05RS já está pronto e será usado por todos do grupo
de promessa que deverá ocorrer ao final da primeira
férias escolares e preparando a renovação de promessa
pausa em seus trabalhos e retornará
sábado, a partir das 14 horas. 

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
escassez de recursos e de pessoas, mas mesmo assim encontramos neste grupo a força para 
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
aos padrões dos demais já irradiados por inúmeros clubes de rádio mundo a fora, e sendo assim, a 
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 pe
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. 
 

DOAÇÃO 
No último dia 13 de julho pp. recebemos na sede do PXPY a visita de PY3NM Nédio MárioChiaradia 
Argenta, sócio deste rádio clube desde 02/09/1980 e registrado em nosso cadastrosob o no44. 
Nédio foi recebido por PU3NFM Nelson, PY3EN Edson, PY3TVI Eduardo ePU3DNE Luiz Henrique e 
além de rever a sede, Nédio materializou a doação de duasestações móveis completas para 11 
metros, composta por dois rádios Aquário, modelo XXX,além de duas antenas e dois suportes 
veiculares com os devidos cabos coaxiais. Como dito,Nédio acompanha o PXPY desde seuinício lá 
no ano de 1980, salientando queNédio foi o fiador quando da locação daprimeira sede
estavalocalizada no Bairro São Pelegrino e foium dos abnegados sócios Remidos quecolaborou para 
a aquisição dos mais de 1.500m2 de terra onde hoje se encontra
PXPY.Obrigado Nédio, estamos de portasabertas para rece
 
Fonte: https://pxpyclube.wixsite.com/py3pxy/historia

 

 

PXPY CLUBE / USRA

 

O novo lenço do GETAR05RS já está pronto e será usado por todos do grupo
de promessa que deverá ocorrer ao final da primeira quinzena de agosto próximo.

preparando a renovação de promessa escoteira, o GETAR05RS faz uma breve 
pausa em seus trabalhos e retornará às suas atividades normais no próximo dia 06 de agosto, um 

REDES SOCIAIS 
r encontrada em www.pxpyclube.wixsite.com/py3pxy, também 

Youtube e para encontrar basta digitar no seu navegador PY3PXY OFICIAL, no Facebook  em 
facebook.com/PXPYCXS e no Instagram em instagram.com/py3pxy  

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 força para 
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 de rádio mundo a fora, e sendo assim, a 
cada edição nosso foco se volta mais e mais para nosso hobby, ou seja, para o radioamadorismo e 

o 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 pe
Clube de Caxias do Sul é feito para você, sócio ou não e que é a principal razão da existência de 

No último dia 13 de julho pp. recebemos na sede do PXPY a visita de PY3NM Nédio MárioChiaradia 
lube desde 02/09/1980 e registrado em nosso cadastrosob o no44. 

Nédio foi recebido por PU3NFM Nelson, PY3EN Edson, PY3TVI Eduardo ePU3DNE Luiz Henrique e 
além de rever a sede, Nédio materializou a doação de duasestações móveis completas para 11 

posta por dois rádios Aquário, modelo XXX,além de duas antenas e dois suportes 
veiculares com os devidos cabos coaxiais. Como dito,Nédio acompanha o PXPY desde seuinício lá 
no ano de 1980, salientando queNédio foi o fiador quando da locação daprimeira sede
estavalocalizada no Bairro São Pelegrino e foium dos abnegados sócios Remidos quecolaborou para 

1.500m2 de terra onde hoje se encontra instalada a Sede Própria do 
PXPY.Obrigado Nédio, estamos de portasabertas para recebe-lo. Volte sempre.

https://pxpyclube.wixsite.com/py3pxy/historia 

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 estiv
ao nosso alcance. 
 

PXPY CLUBE / USRA 

O novo lenço do GETAR05RS já está pronto e será usado por todos do grupo a partir da renovação 
quinzena de agosto próximo. Respeitando as 

escoteira, o GETAR05RS faz uma breve 
às suas atividades normais no próximo dia 06 de agosto, um 

site.com/py3pxy, também no 
Youtube e para encontrar basta digitar no seu navegador PY3PXY OFICIAL, no Facebook  em 

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, 

incertezas, dificuldade extrema, 
escassez de recursos e de pessoas, mas mesmo assim encontramos neste grupo a força para 
seguirmos juntos, unidos e aqui estamos na edição nº 089 e a beira de entrarmos para o ano 3 de 

longa. Aos poucos vamos adequando nosso informativo 
aos padrões dos demais já irradiados por inúmeros clubes de rádio mundo a fora, e sendo assim, a 
cada edição nosso foco se volta mais e mais para nosso hobby, ou seja, para o radioamadorismo e 

o 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 

No último dia 13 de julho pp. recebemos na sede do PXPY a visita de PY3NM Nédio MárioChiaradia 
lube desde 02/09/1980 e registrado em nosso cadastrosob o no44. 

Nédio foi recebido por PU3NFM Nelson, PY3EN Edson, PY3TVI Eduardo ePU3DNE Luiz Henrique e 
além de rever a sede, Nédio materializou a doação de duasestações móveis completas para 11 

posta por dois rádios Aquário, modelo XXX,além de duas antenas e dois suportes 
veiculares com os devidos cabos coaxiais. Como dito,Nédio acompanha o PXPY desde seuinício lá 
no ano de 1980, salientando queNédio foi o fiador quando da locação daprimeira sede do clube que 
estavalocalizada no Bairro São Pelegrino e foium dos abnegados sócios Remidos quecolaborou para 

instalada a Sede Própria do 
lo. Volte sempre. 

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 



  

 
EXPEDIENTE 
O mês de Julho de 2022 chegou acompanhado de um período de frio fora do normal. Junto vieram 
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! Felizmente tivemos um final de semana especial, 
participando de mais uma edição do Concurso Riachuelo. A participação de estações gaúchas foi 
pequena e em algumas bandas, a propagação não colaborou. A participação do grupo do Centro do 
estado esteve reduzido. Apenas, a metade das estações competitivas, estiveram presentes. Em 
nosso estado, apenas 30 estações participaram nas diversas categorias oferecidas pelo 
regulamento do concurso. Isto significa que não conseguimos alcançar nem 10% do número de 
participantes. Outro dado surpreendente é a quantidade de clubes e grupos que estavam 
representados. O que significa que temos uma pulverização de grupos com pequeno número de 
participantes. Este dado justifica nossa dificuldade em sermos associativos e enfraquece nossa 
representatividade a nível nacional e internacional. Iniciamos o mês de Julho participando do 
Concurso 2 de Julho, promovido pela LABRE – BA. Pequeno número de participantes. Isto se 
justifica pela fraca divulgação, com um auxilio significativo da ausência de propagação. Neste mês 
tivemos a possibilidade de participação em concurso internacionais interessantes. Esperamos que 
tenham se divertido, 73! 
 

RADIOAMADORISMO COMPETITIVO 
Considerando as muitas possibilidades de prática operacional, verificamos que a competição no 
radioamadorismo, leva os operadores a melhorar seus conhecimentos operacionais e 
consequentemente a melhorar suas estações. Afinal a possibilidade de  ser um radioamador 
conhecido no mundo, extrapola a todas as expectativas pessoais de um radioamador. Somente os 
radioamadores competitivos entendem a necessidade de evoluir, de saber mais, de poder operar 
no maior número de bandas e modalidades. Quanto mais evolui no conhecimento, mais opções se 
apresentam. Assim passa a ser um protagonista neste mundo fantástico do radioamadorismo. 
Porém, isso não acontece de um dia para o outro. Muitas etapas precisam ser cumpridas e muitas 
experiências vivenciadas. Nem todos, em todas as etapas da vida, conseguem se dedicar com 
regularidade a todas as atividades que desenvolvem. No entanto, o que se aprende não se perde e 
sempre que possível voltamos para aprender mais e a evoluir. Isto faz parte da natureza humana! 
Embora o grande número de radioamadores licenciados, poucos tem prática operacional e destes, 
poucos praticam radioamadorismo competitivo. Estabeleça seus objetivos no radioamadorismo e 
verifique que serão mais facilmente conquistados se acontecer a prática competitiva. Participando 
de uma competição internacional a possibilidade de manter contato com entidades distantes pode 
ser uma realidade não imaginada. Posso me satisfazer com a quantidade de pontos conquistados, 
mas também posso me realizar, conquistando novas entidade para o DXCC. Sempre termos 
surpresas, muitas histórias e experiências para contar após uma competição. Isso trará satisfação 
e conhecimentos para o seu dia como radioamador. A prática operacional nos faz conhecer o 
radioamadorismo e valorizar o seu futuro. 
 

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. Paulo – PY3PA  - Fonte: https://py3ur.blogspot.com/ 
 

USRA 73 ANOS DE RADIOAMADORISMO ASSOCIATIVO 

 

NOTÍCIAS DA UNIÃO 
SANTAMARIENSE DE 

RADIOAMADORES 
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CONTESTES EM AGOSTO 

CONTESTE NACIONAL 
DATA: (em aberto) 
1º FINAL DE SEMANA – CONCURSO RIO DE JANEIRO 
MODALIDADE: VHF CW/SSB/FM 
Mais informações, acesse o link: 
http://www.py2kp.com/files/CQRJVHF-2021-regulamento-final.pdf 
 

DATA: (20, 21, 27 e 28 de agosto) 
3º FINAL DE SEMANA – CONCURSO VERDE AMARELO 
MODALIDADE: CW 
20/08/2022 – Início as 21:00 UTC 
21/08/2022 – Término as 21:00 UTC 
 

4º FINAL DE SEMANA – CONCURSO VERDE AMARELO 
MODALIDADE: SSB 
27/08/2022 – Início as 21:00 UTC 
28/08/2022 – Término as 21:00 UTC 
Mais informações, acesse o link: 
http://cvadx.org/regulamento.pdf 
 

CONTESTES INTERNACIONAIS (Final de Semana) 
DATA: (06 e 07 de agosto) 
CONCURSO BATAVIA FT8 
EM 80, 40, 20, 15 e 10m. Mais informações, acesse o link: 
https://batavia-ft8.com/ 
 

DATA: (13 e 14 de agosto) 
CONCURSO WAE DX CW 
EM 80, 40, 20, 15, 10m. Mais informações, acesse o link: 
https://www.darc.de/der-club/referate/conteste/wae-dx-contest/en/wae-rules/ 
 

DATA: (20 e 21 de agosto) 

CONCURSO RDA CW 
EM 160, 80, 40, 20, 15, 10 e 6m. Mais informações, acesse o link: 
http://rdaward.org/rdac1.htm 
 

DATA: (27 e 28 de agosto) 
CONCURSO ARRL EME – CW, TELEFONE E DIGITAL 
Mais informações, acesse o link: 
http://www.arrl.org/eme-contest 
 



 

  

DXCC NO AR 

 

3B9, RODRIGUES ISL Uma equipe com 3B8FA, 3B8GF, 3B8CF, 3B8FV e 3B8BAN estará ativa  
entre 5 de agosto e 9 de agosto. Chamada pendente. Operação no HF com uma operação QO-100 
SAT. 
 
5H, TANZÂNIA Eugen, DL8AAI estará operando como 5H2JK durante agosto. QRV do  
Região do Kilimanjaro durante seu tempo livre. 
 
8Q, MALDIVES Giovanni, IZ2DPX será QRV como 8Q7AG entre 8 de agosto e 20 de agosto.  
Atividade em HF e 6 metros. QSL via direto. 
 
A3, TONGA Stan LZ1GC e Ivan LZ1PM estarão operando como A35GC em algum momento de 
2022.Atividade de 160 a 10 metros usando CW, SSB, RTTY e FT8. Logs carregados durante o 
DXpedition para o Club Tora. QSL via LZ1GC OQRS, direto ou bureau 
 
DL, ALEMANHA O daRC club Hanau (DOK F09) comemora 85 anos de rádio amador em sua  
cidade com o dok especial 85AFHU para o seu clube chamada DL0HO durante 2022. QSL via 
bureau.  
 
EI, IRLANDA O sinal especial de chamadas EI90IRTS será ativado ao longo de 2022 para 
celebrar o 90º aniversário desde a fundação da Sociedade Irlandesa de Transmissores de Rádio, a 
sociedade irlandesa IARU. QSL via EI6AL.  
 
G, INGLATERRA Estação especial de eventos GB22HQ será ativada a partir do Centro 
Nacional de Exposições em Birmingham, Inglaterra, durante os XXII Jogos da Comunidade, de 28 
de julho a 8 de julho a Agosto. Além disso, sete chamadas especiais serão ativadas a partir da 
Casa do Reino Unido Nações e Dependências da Coroa de 25 de Julho a 21 de Agosto: GB22GD 
(Ilha do Homem), GB22GE (Inglaterra), GB22GI (Irlanda do Norte), GB22GJ (Jersey), GB22GM 
(Escócia), GB22GU (Guernsey) e GB22GW (País de Gales). QSLs via M0OXO's 
 
HB9, SUÍÇA HB75SG é o sinal especial de chamada que os membros da USKA St. Gallen 
(HB9SG) usará de 1 º de julho a 31 de dezembro para comemorar o 75º aniversário do clube. QSL 
via LoTW (preferido) e HB9KNY. 
 
HP, PANAMA H32AT é o sinal de chamada especial que Jose, HP2AT está usando até o final do 
ano para marcar seus 32 anos na rádio amadora. Ele envia seu registro para qrz.com, Club Log e 
eQSL em um regularmente, e carregará todos os QSOs para LoTW no final da atividade. Cartões 
QSL de papel não estão disponíveis. 
 
I, ITÁLIA Especial chamada IR4DX estará em uso entre 1 de junho e 30 de setembro para 
vários atividades, incluindo participação no International Lighthouse Lightship Weekend (20-21 
Agosto) do Farol de Goro. QSL via eQSL e LoTW. 
 
JA, JAPÃO 8N650JP é o sinal especial para a Filial okinawa da JARL para celebrar o 50º  
aniversário desde que a prefeitura de Okinawa foi devolvida ao Japão (15 de maio de 1972) após 
27 anos de Administração americana. Procure atividade entre 1 de abril e 30 de setembro. Todos 
os QSOs serão confirmado automaticamente através do bureau. 
 
LA, NORUEGA LA100B é o sinal especial para bergensgruppen (LA1B) da NRRL para celebrar sua  
100º aniversário ao longo de 2022. Várias classes de prêmios serão oferecidas para contatos feitos  
com LA100B. 
 
LZ, BULGÁRIA LZ01MLN é o letrão especial a ser usado até o final de 2022 pelo Concurso LZ  
Equipe para celebrar o 1.000.000º QSO feito pela LZ9W Multi-Contest Station  
(http://www.lz9w.com/). A marca foi alcançada durante o Concurso CQ WW DX SSB deste ano. 
QSL via LZ1PM. 
 
ON, BÉLGICA Estação especial de eventos OR100RCBE estará ativa de 1 de março a 31 de 
dezembro a celebrar o 100º aniversário do Radio Club Belge de l'Est. Criado em 26 de março de 
1922, é hoje UBA GDV (Groupement de Verviers). QSL via ON4GDV. 



 

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

OS RECÉM CHEGADOS 
 
AFRICA 
AF-005 São Tiago Isl Harald, DF2WO estará novamente ativo como D44TWO durante setembro  
2022. Operação de 160 a 6 metros utilizando CW, SSB, FT8 e QO-100 SAT. 
 
ASIA 
AS-125 Chang Isl Team HS7AP/P estará ativo 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 
EU-032 Oleron Isl Jacques F5JY, Alain F6BFH e Laurent F6FVY estarão operando como TM5OL 
durante o concurso IOTA. Operação no HF usando CW e SSB. QSL via F6AJA. 
EU-045 Ventotene Isl Alessandro IU3EDK e Massimo IU3KGO estarão operando como IB0V  
entre 29 de julho e 1º de agosto. Atividade no HF usando CW e SSB. Uma entrada no concurso 
IOTA será incluído. QSL via IU3EDK, direto ou bureau. 
A UE-129 Usedom Isl Jef DD2CW e a Dirk ON3UN funcionarão como DA2W/P entre 29 de julho  
e 5 de agosto. Uma inscrição no concurso IOTA está incluída. QSL via ON3UN, direto ou bureau, 
Clube Log OQRS. 
 
AMÉRICA DO NORTE 
NA-067 Hatteras Isl Mike, WL7G estará operando como call/4 entre 24 e 29 de outubro. 
Atividade em 80, 40 e 20 metros usando CW e SSB. QSL via home call, 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 
 

EXPEDIENTE DA NOSSA LABRE 
Terças 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 E TAMBÉM EM RTTY NA FREQUENCIA 7.044 
USB. 
 
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 98421-8461 
 
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 146.790 (REPETIDORA DE FLORES DA CUNHA). TAMBÉM AGRADECEMOS A USRA QUE VAI LER NA SUA 
REPETIDORA DE VHF NA FREQUENCIA DE 145.370 ESTE QTC. 
 
QUEM QUISER LER ESTE BOLETIM EM VHF (REPETIDORA) NA SUA REGIÃO, MANDAR EMAIL PARA 
QTC.LABRERS@GMAIL.COM COM FREQUENCIA E INDICATIVO DA REPETIDORA 
 
 

QTC LABRE RS / ATÉ A PRÓXIMA EDIÇÃO 


