-----------------A LABRE RS
parabeniza a
associação PXPY
Clube de Caxias do
Sul pelo
42º aniversário!
Desde 1980
fazendo história.

---------------União
Santamariense de
Radioamadores
73 anos de
Radioamadorismo
Associativo.

O RADIOAMADORISMO EM EVIDÊNCIA

PALAVRAS DO PRESIDENTE
Por Gilmar Rodrigues PY3KT
Amigos Radioamadores...
Não é segredo para ninguém que passamos por um momento delicado durante a pandemia. Vários
desafios foram colocados à mesa, e precisamos vencer os obstáculos pensando na retomada das
atividades da Labre RS. Quero utilizar esse espaço para agradecer e parabenizar todos os
radioamadores associados e não associados, que se empenharam em vencer essa situação,
revertendo o cenário catastrófico que foi desenhado por muitos.
Gostaria de reafirmar o compromisso da Labre, e o meu compromisso como presidente, de
trabalhar pelo desenvolvimento das atividades radioamadorísticas, buscando sempre alternativas
inovadoras e inteligentes diante dessa nova realidade.
Para finalizar, os reflexos da pandemia ecoarão por anos. A Labre precisa se adaptar e saber que
não se recuperarão da noite para o dia, ter a consciência de que se trata de um trabalho árduo e
contínuo.
Estamos juntos! Contamos com vocês...

Em 1944, o Presidente Getúlio Vargas instituiu o dia 24
de maio, como o dia do telegrafista, em homenagem a
todos os telegrafistas e em reconhecimento à
importância dessa profissão.
A Labre RS homenageia a todos os telegrafistas.

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:
13:00 as 16:30hrs
Terças, Quartas 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

INFORMAÇÕES DA DIRETORIA
ASSOCIA-SE E APOIE A LABRE/RS
A diretoria atual tem trabalhado muito para fazer desta, uma grande entidade representativa do
radioamadorismo. A Inovação oportunizou buscar soluções e aplicá
aplicá-las.
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 noss
nosso site https://www.labre-rs.org.br/associar
rs.org.br/associar
preencha o formulário https://www.labre
https://www.labre-rs.org.br/wp-content/uploads/2020/01/proposta.pdf
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 na terça e na quinta a parti
partir das 14:00hs 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
u 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 o CNPJ: 93.017.580/0001-00.
00. A mensalidade é de R$10,00.

CERTIFICADOS DE PARTICIPAÇÃO
Visite nossa página na internet https://www.labre-rs.org.br/semana-do-radioamador
radioamador e baixe seu
Certificado
do de Participação da SEMANA ESTADUAL DO RADIOAMADORISMO GÁUCHO que
aconteceu nos dias 01 a 07 de novembro de 2021. Parabéns para você que participou deste
evento.

DIPLOMA
A LABRE RS parabeniza o colega Daniel PY3DCC pela operação da estação PY3AA em conjunto com
os colegas Fernando PY3TR e Luciano PY3LX no Conteste WAEDC 2021 de RTTY. O esforço foi
coroado com a 1ª colocação Brasil e América do Sul.

POR QUE NÓS RADIOAMADORES
TEMOS QUE PAGAR À IARU?
As telecomunicações no mundo inteiro estão
regidas pela UIT - União Internacional de
Telecomunicações - que tem sua sede em
Genebra, na Suíça. Todos os países que
utilizam as telecomunicações têm um
organismo regulador das mesmas em seu
território, que no caso do Brasil, é a ANATEL.
Para efeito de melhor lidar com o mundo
inteiro, a UIT, dividiu o mesmo em 3 regiões
sendo: - Região 1, que compreende a Europa e
a África; - Região 2, que compreende as 3
Américas; - e a Região 3, que compreende a
Ásia e a Oceania.
Cada uma destas regiões tem um organismo gerenciador das Telecomunicações, que se reúnem
periodicamente, com o objetivo de se organizarem para as reuniões que acontecem em Genebra
de 3 em 3 anos. O organismo que é vinculado à OEA - Organização dos Estados Americanos - é a
CITEL - Conferência Interamericana de Telecomunicações, a qual está ligada a ANATEL. Da
mesma maneira, nós radioamadores temos que estar ligados com a UIT, para podermos
defender as nossas bandas e tudo mais que diz respeito ao Serviço de Radioamador. Pa
Para tratar
dos interesses dos radioamadores em todo o mundo existe a entidade representativa dos
mesmos, e que se relaciona com a UIT. Esta entidade é a IARU - International Amateur Radio
Union - ou seja, União Internacional de Radioamadores. Tal qual a UIT
UIT,, a IARU também é
dividida em 3 Regiões, e as Américas estão na Região 2, que por sua vez, é dividida em 7 Áreas.
O Brasil junto com o Peru, a Bolívia e o Equador, se encontra na Área "F".
A IARU Região 2 participa de todas as reuniões da CITEL, sendo que a última realizada no Brasil
foi no ano de 2016, e foi em Brasília. Onde estiveram presentes o então presidente do Conselho
Diretor da LABRE, e o radioamador Flávio Archangelo – PY2ZX. O radioamador Flávio – PY2ZX
participou pela primeira vez de uma Assem
Assembléia
bléia trienal da IARUR2 em 2013 em Cancun, no
México. Nesta oportunidade ele atuou como secretário do Comitê do Plano de Bandas. O seu
trabalho foi tão significativo, que ele foi convidado para representar a IARU
IARU-R2 na CITEL e
posteriormente na UIT.
Durante
te as reuniões da CITEL a IARU participa como ouvinte, embora ela trabalhe nos
bastidores, mantendo contato com os representantes dos países, encaminhando as solicitações
dos radioamadores, e explicando as mesmas para que possam ser defendidas. Mas este tr
trabalho
começa antes das reuniões, ou seja, os representantes da IARU e os representantes das
entidades de radioamadores dos países mantêm contatos com os membros das delegações de
seus países que participarão das reuniões, apresentando os interesses dos ra
radioamadores. A
partir deste momento, o Flávio--PY2ZX
PY2ZX esteve sempre representando não só a Região 2 da IARU,
mas a IARU nas reuniões mundial em Genebra.Para que a IARU venha e desempenhar o seu
papel de representante do radioamador no mundo, existem várias d
despesas.
espesas. Na reunião anual do
Conselho Administrativo da IARU, que aconteceu na Argentina nos anos de 90, foi votado o
orçamento da entidade, e baseado no número de radioamadores que constavam nos arquivos,
chegou-se
se um valor por radioamador licenciado, qu
que
e é de U$ 0,07, ou seja, 7 centavos de dólar
americano por ano, por radioamador licenciado por país.
Todas as Labres são filiadas à IARU, e em nosso caso à IARU - Região 2, temos que cumprir com
a nossa obrigação anual, para que não venhamos perder a noss
nossa
a filiação à mesma, mantendo
assim o nosso vínculo junto a UIT. Em cada unidade da Federação o radioamador brasileiro está
representado pela Administração
dministração Estadual da LABRE
LABRE,, que por sua vez, está ligada à LABRE
Federall através de seus Diretores, Presidente da Diretoria Executiva e Presidente do Conselho
Deliberativo de cada estado que formam o Conselho Diretor da Labre Federal.
Federal Assim, todo
radioamador brasileiro, tem a sua ligação com UIT por meio da LABRE de seu estado, que se liga
à LABRE Nacional, que se liga com a IARU - Região 2, que por sua vez se liga com IARU, que nos
defende junto à UIT.
Fonte LABRE: https://www.labre.org.br/wp
https://www.labre.org.br/wp-content/uploads/2022/04/QTC
content/uploads/2022/04/QTC-LABRE-04.2022.pdf
Fonte: PXPY Clube de Caxias do Sul: https://pxpyclube.wixsite.com/py3pxy

PXPY CLUBE / USRA
FUNDAÇÃO
No dia 25 de abril de 1980, nas dependências do
Restaurante Gianella, (ainda em funcionamento no
mesmo local em 2022), foi fundado o então PX CLUBE
DE CAXIAS DO SUL,, órgão que congregava os rádios
operadores e simpatizantes da Faixa do Cidadão de
Caxias do Sul e região. Atualmente o PXPY mantém o
patrimônio adquirido e a sede própria, conta com 30
associados distribuídos entre as categorias de Remidos,
Beneméritos e Contribuintes,, conta com a parceria do
Grupo Escoteiro Tradicional do Ar Caxias do Sul.
GETAR05RS, leva ao ar de segunda a sexta
sexta-feira
feira Rodada em VHF e Boletim Informativo, mantém
páginas ativas nas principais redes sociais e site na internet e, é e sempre será, parceiro da LABRE
LABRERS.

DIA DO ESCOTEIRO
Dia 23 de abril é comemorado mundialmente do Dia do Escoteiro, e nã
não
o se pode falar sobre o
escotismo sem antes dizer algo sobre seu idealizador e fundador, Robe
Robert
rt Stephenson Smyth
BadenPowell,, que desde sua infância demonstrava grande amor pela aventura e pela natureza
natureza.
Atualmente existem mais de 30 milhões de escoteiros em todo o mundo. “O
O escotismo traz
muito relacionado à Pátria, ao respeito ao próximo e desde o começo o que mais apreciei
foi sobre o conhecimento relacionado à sobrevivência com o mínimo de recurso possível,
sendo que estes conhecimentos serão úteis para o resto de minha vida”.
Fonte: https://pxpyclube.wixsite.com/py3pxy/historia

USRA 73 ANOS DE
RADIOAMADORISMO
ASSOCIATIVO
NOTÍCIAS DA USRA
EXPEDIENTE
Estamos em Maio de 2022!
Os expedientes de sábado pela manhã, estão acontecendo normalmente. Ainda estamos sentindo a
necessidade da presença de um número maior de associados. Muitos ainda não se deram conta da
necessidade de estarmos próximos e compartilharmos as atividades radioamadorísticas e os
detalhes da vida administrativa da nossa USRA.
A diretoria tem mantido e incentivado os expedientes semanais com o intuito de manter este ponto
de encontro importante para todos os associados. No primeiro sábado do mês temos também o
expediente Vespertino, que inicia às 14 horas. Esta opção tem possibilitado aos associados que não
podem participar do expediente matutino, momentos de convivência associativa em nossa sede
social. Registramos com satisfação que nos últimos meses, alguns colegas associados, prestaram
prova de promoção junto a ANATEL e foram aprovados. O Fábio PU3FKW é agora o PY3FA; o Rafael
PU3RWF é agora o PY3ON; o Volpato PU3RAV também foi aprovado e seu novo Indicativo é PY3TL.
Também aconteceu a aprovação de uma nova radioamadora: Angélica, PU3ANG. Parabéns a todos!
ASSEMBLÉIA GERAL ORDINÁRIA
Anibaldo, PY3ANR, presidente da USRA, confirmou a realização da Assembléia Geral Ordinária de
2022, no dia 31 de Maio. Na agenda, além da prestação de contas, renovação de 1/3 do Conselho
Fiscal e assuntos gerais, acontecerá a apresentação de um projeto para renovação do Estatuto
Social e diretoria.
RODUSRA
A Rodada da USRA vai ao ar, de segunda a sexta feira, a partir das 20h, na banda de oitenta
metros, em 3,770 MHz. O objetivo da RODUSRA é disseminar informações sobre
Radioamadorismo e aproximar nossos colegas e associados. A RODUSRA foi a única atividade da
USRA que se manteve durante a pandemia. Por sugestão dos associados, agora o comando é
compartilhado. Participe!
Fonte: PY3PA – PAULO (UNIÃO SANTAMARIENSE DE RADIOAMADORES)

SEMANA DOS PARQUES
Lançado a Semana dos Parques
na América.
Expedições nos Parques e demais Área de
Preservação Natural em toda a América.
O evento será organizado pela
Coordenação do Programa WWFF no Brasil
em parceria com os demais países por seus
Coordenadores, grupos de Radioamadores
e Radioamadores Expedicionários.
Acontecerá de 04 a 10 de abril de 2022 em
diversos Parques, nas bandas de HF, VHF e
UHF nos diversos modos, conforme
regulamento em www.radioexpedicao.com.
Maiores informações, contato com a
Organização pelo e-mail:
ronaldobval@gmail.com.

CONTESTES EM JUNHO
Dia 25 e 26 de junho vai acontecer a Batalha Naval do
Riachuelo é uma competição anual de âmbito nacional,
organizada e conduzida por radioamadores, tendo como
estação principal PY1BJN, pertencente ao Grêmio de
Comunicações da Escola Naval (GCEN). Tem como objetivo
a confraternização entre os Radioamadores brasileiros e o
adestramento em comunicações dos Aspirantes do Grêmio,
bem como divulgar no meio radio amadorístico nacional o
aniversário da Batalha Naval do Riachuelo, Data Magna da
Marinha de Guerra do Brasil.
Fonte: https://contestbr.org/cbnr/2022/Regulamento.pdf

INTERNACIONAIS
COPA TISZA(CW)
Objetivo: Para contatar
radioamadores em todo o
mundo, especialmente com
países ribeirinhos de Tisza
(Ucrânia, Eslováquia,
Hungria, Romênia, Sérvia),
usando as bandas amadoras
de 160, 80, 40, 20, 15 e 10
metros. A observância dos
planos estabelecidos da
banda é fortemente
encorajada. Será realizado
sábado em 04 de junho as
00:00 e termina no domingo
as 23:59 (UTC).

ALL ASIAN DX(CW)
Objetivo: Todo o Concurso
do DX Asiático será
realizado de acordo com as
regras atuais. No entanto, a
infecção pelo Coronavirus
ainda é observada em
vários países e a cada
indivíduo é obrigado a se
comportar como um
membro responsável da
comunidade global.

https://www.jarl.org/English/4_
Library/A-4-3_Contests/
2020AA_rule.htm

https:///www.tiszacup.eu/index
.php/en/contest-rule

WEBSDR – ITAJAÍ – SC
http://sdritajai.ddns.net:8081
WEBSDR PARDINHO - SP
http://appr.org.br:8901/

WEB
SDR

FIELD DAY(HF)
Objetivo: Entrar em
contato com o maior
número possível de
estações nas bandas HF
160, 80, 40, 20,15 e 10
Metros, bem como todas
as bandas de 50 MHz ou
mais, e aprender a operar
em situações anormais
em condições menores
que as ideais. Dias 25 e
26 de Junho começando
as 18:00 UTC de sábado
e terminando as 20:59
UTC de domingo. Bandas
e Modos: 160, 80, 40, 20,
15, 10 e 50MHz.
http:arrl.org/Field-day

NOTÍCIAS DE DX
DX NEWS: https://dxnews.com
DX WORLD: https://dx-world.net
DX PEDITION: dx-pedition.blogspot.com

WEBSDR – GUARAGUAÇÚ – PR
http://guaraguacu.ddns.net:7900/
WEBSDR – SOROCABA – SP
sorocaba.websdr.com.br/8901

Acesse WEB SDR
na internet

HAM RADIO EXPEDITION:
https://hamradioexpedition.com

www.websdr.com.br

INDEXA: https://indexa.org

DX EXPEDIÇÕES
OQRS.9J, ZAMBIA - Mario, IK1MYT é mais uma vez QRV de Lusaka como 9J2MYT até junho.
Atividade em 40, 20, 17, 15 e 10 metros utilizando SSB. QSL via IZ3KVD, Club Log OQRS.
9N, NEPAL SP9FIH e SP6CIK estão operando como 9N7WE e 9N7CI. QRV de 40 a 6 metros. QSL
via direto.
A2, BOTSWANA - Dave, VE7VR está operando como A25VR durante um safári de acampamento
4x4. Operação de 40 a 10 metros utilizando CW e SSB. QSL via direto.
C9, MOÇAMBIQUE - Pedro, CT7AHV está mais uma vez ativo como C91AHV. QRV em 40, 20, 15 e
10 metros usando CW, SSB e FT8. O tempo de permanência é desconhecido. QSL via direto ou
LoTW.
FK, NEW CALEDONIA - Jean-Louis, F5NHJ está ativo durante seu tempo livre até 7 de junho como
FK/call. Operação de 160 a 6 metros com foco em RTTY e FT4/8. QSL via LoTW e Club Log OQRS.
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 direto, LoTW, OQRS Club Log.
BRASIL - A equipe ZY8AM estará ativa da Floresta Amazônica (Estado do Amazonas) nos dias 1 e
12 de julho de 2022. Localizador de grade: FI61hf - Equipe: PY5AKW, PY5AMF, PY5QW,
PY5ZD, PY5ZHP, PP8HOL, PP8JR, PW8BR, PW8GTB. Banda: 160m a 6m - Modo: SSB, CW,
FT8 - QSL: LoTW ou Direct (2 USD + SAE, No IRC).
C5C, GÂMBIA - C5C Team estará ativo novamente a partir de Gâmbia, 22 de maio a 7 de junho de
2022. Equipe - F5RAV, F5NVF, M0NPT. Eles vão operar em Bandas HF e possivelmente também
via QO - 100 satélite. QSL via F5RAV direto.
C5B Bijol Islands - C5B Team estará ativo das Ilhas Bijol, IOTA AF - 060, Gâmbia, durante 22 de
maio a 7 de junho de 2022. Equipe - F5RAV, F5NVF

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
EU-125 - Romo Isl - Stefan, DL7AOS será QRV como 5P5K entre 4 de junho e 18 de junho.
Atividade em 'estilo férias' com esforços de 80 a 6 metros usando SSB e digi.
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
ASIA AS-107 Samet Isl - O E20AX/p teve que adiar a ativação da Ilha Samet, que estava
originalmente programada para 8 a 10 de janeiro de 2022 por causa do surto de Omicron. Uma
nova data ainda está para ser definida.
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.
EU-189 Isle of Rockall - Uma equipe com Nobby G0VJG estará operando como MM0UKI/P dos
lugares mais inóspitos da Terra. O plano é ser QRV de 6 de junho a 19 de junho. Nobby será o
único operador por 1-2 dias, dependendo do tempo. QSL via M0OXO, OQRS.
https://www.rockall2022.org/
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.
OC-037 New Zealand Sub Antarctic Islands (Campbell Island) - O Grupo Perseverança DX
(PDXG) tem alguns negócios inacabados. Vários membros participaram da ativação ZL9 de 2012
que foi interrompida pelo tempo. Após seu bem-sucedido VP8PJ South Orkney Islands 2020
DXpedition, a PDXG tem o prazer de anunciar sua intenção de ativar as Ilhas Sub-Antárticas da
Nova Zelândia (ZL9), Ilha Campbell. O Clube Log o mais procurado, no calendário de 2022. O
plano inclui operação de 160-10m, CW/SSB/RTTY/FT8, com ênfase em 160, 80, 60, 40 e
dependente de propagação, 12 e 10 metros

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Veja os procedimentos para 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.
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

