Um pouco da história do Concurso
O Concurso Farroupilha foi criado em 20 de setembro
de 1955,, sendo o concurso nacional mais antigo em
plena atividade. Durante este período, muitos colegas
viram a transformação do concurso que inicialmente era
realizado em fonia através do uso da amplitude
modulada. Muito se premiou antigamente incluindo bons
prêmios no tempo onde a LABRE-RS
LABRE
tinha uma ótima
receita e podia privilegiar seus participantes, mas os
tempos são outros. Atualmente o Concurso é operado
em SSB e CW nas bandas de HF. A banda de VHF a
partir de 2020 é nacional. Este ano resolvemos adicionar
junto ao VHF, a banda dos 6m em SSB e CW. A Labre –
RS desde já agradece a colaboração de todos que
tornam possível a realização do Concurso Farrupilha
2022.
Regulamento HF
https://contestbr.org/frphf/2022/Regulamento.pdf
Regulamento VHF
http://labre-rs.org.br/wpcontent/uploads/2022/08/RegulamentoVHF2022.pdf

PALAVRAS DO PRESIDENTE
Por Gilmar Rodrigues – PY3KT
Senhores Radioamadores

Convite feito pela Cruz Vermelha
A LABRE RS foi convidada para participar da Procissão da
Nossa Senhora dos Navegantes fora de época no dia 21 de
agosto de 2022 aonde foi montada um posto de rádio
chamado de Alfa Alfa de VHF e UHF aonde coordenou a
parte de segurança interna e a parte de ambulâncias,
socorristas e outros também internos com pleno êxito.
Recebemos a visita no posto de rádio, o Secretario de
Segurança Pública Municipal e Estadual, Defesa Civil
Municipal e Estadual e o Comando da Brigada Militar.
Os mesmos ficaram encantados com a destreza e o
desempenho dos nossos radio-operadores que são:
PY3MEL Suzana / PY3CEN – Nascimento / PU3GVR – Ramos
PU3JFP – Pavani / PU3KMP – Renato / PU3GFM – Vinícius
e PY3KT – Gilmar na coordenação.

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:
13:30 as 16:30hrs
Terças e Quintas-feiras
NOSSOS EMAILS:
Secretaria: secretarialabrers@gmail.com
QTC: qtc.labrers@gmail.com
QSL: qsl.labrers@gmail.com
COLABORAÇÃO
PXPY Clube de Caxias do Sul RS
USRA – União Santamariense de
Radioamadores

INFORMAÇÕES DA DIRETORIA
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 aplicálas. 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/wpcontent/uploads/2020/01/proposta.pdf e envie para o nosso email secretarialabrers@gmail.com.
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 até Dezembro, a partir de 01 de
Janeiro de 2023 a mensalidade passará a ser de R$15,00.
Encontra-se na Sede da Labre, 1.440 cartões de QSL recebidos de não sócios. Esses QSLS
permanecerão na sede até 10 de setembro, senão procurados, os mesmos serão devolvidos. Acesse o
site da Labre labre-rs.org.br e veja se você tem QSLs a receber.

OUTROS ASSUNTOS

Por Ken Tapping. Traduzido por Alisson, PR7GA
Na década de 1930, a comunicação por rádio estava deslumbrando o mundo. Pela primeira vez era
tecnicamente possível para qualquer pessoa em qualquer país se comunicar com qualquer outra pessoa
no planeta. As empresas estavam investindo pesadamente no desenvolvimento de serviços de
comunicação para o grande público. No entanto, a experiência mostrou que o rádio de ondas curtas
(usando comprimentos de onda entre 100 e 10 metros, ou frequências entre 3 e 30 MHz) era
vulnerável a interferências e, eventualmente, apagões de rádio. Ninguém iria usar ou investir em uma
rede de comunicações que não fosse confiável. Por conta disto, as empresas começaram a pesquisar o
que afetava suas comunicações e a identificar possíveis soluções alternativas.
Uma das empresas que decidiram investigar essa nova fronteira das comunicações foi a Bell, em Nova
Jersey. Para isso, designaram um de seus engenheiros, Karl Jansky, para tentar identificar as fontes de
interferência que poderiam afetar os novos serviços. Ele então construiu uma antena que foi montada
sobre as rodas de um veículo Ford Modelo T de forma a girar sobre plano horizontal e varrer o
horizonte para tentar identificar a direção de onde vinham as várias formas de interferência.
Ele conectou esta antena a um receptor de rádio de última geração e começou a trabalhar. Nos meses
seguintes, ele conseguiu identificar o ruído semelhante a estática característico das tempestades e
outros fenômenos naturais, e as inúmeras formas de interferência produzida pela humanidade.

Girando a antena, ele identificou a direção de onde o ruído era mais forte e percebeu que, para sua
surpresa, durante o dia o pico de interferência se movia de leste para oeste. Após meses de trabalho,
ele concluiu que o culpado pelo ruído era a Via Láctea, com os sinais mais fortes vindos da direção da
constelação de Sagitário. Jansky havia descoberto as ondas de rádio cósmicas, que a Via Láctea é uma
fonte de sinais de rádio, e que as emissões mais fortes vêm da direção do centro de nossa galáxia.
Seria de esperar que tal descoberta chacoalhasse a comunidade astronômica, porque na época todas
as observações astronômicas eram feitas usando telescópios ópticos. No entanto, a resposta dos
astrônomos foi que os engenheiros de telecomunicações deveriam continuar brincando com seus
rádios e parar de fingir ser cientistas
cientistas.. Felizmente, a descoberta de Jansky atraiu a atenção de um
radioamador chamado Grote Reber, cujo indicativo era W9GFZ. Continua....
nua.... acesse o link abaixo:
Fonte: https://qtc.ecra.club/2022/07/o
https://qtc.ecra.club/2022/07/o-radioamadorismo-e-o-nascimento-da-radioastronomia.html
radioastronomia.html

Operações simultâneas de APRS e
Voice Repeater agora uma realidade na ISS
O presidente da ARISS-International,
International, Frank Bauer, afirma: "A operação simultânea do APRS e do repetidor de voz
na ISS é transformadora para a ARISS e representa um elemento
elemento-chave
chave da nossa iniciativa ARISS 2.0, fornecendo
uma capacidade interativa 24 horas por dia, 7 dias por semana, que inspiram, engajam e educam jovens e
aprendizes ao longo da vida — especialmente o aprendizado ao longo da vida em operações de rádio de presunto."
Bauer continua: "Nossos sinceros
nceros agradecimentos a Sergey Samburov, RV3DR, por fazer essa iniciativa crucial ARISS
2.0 se tornar realidade."
A ARISS anunciou em nota que, desde dia 11 de agosto, às estações radioamadoras instaladas a bordo da Estação
Espacial Internacional (ISS), uma
ma no segmento norte
norte-americano
americano (COLUMBUS) e o outro no módulo de serviço russo
(ZVEZDA) agora estão operando de forma simuntânea. No COLUMBUS, continua no ar a repetidora de banda
cruzada (Crossband) de voz em 145.990 (Mhz) (Uplink, subtom 67 Hz e 437.800 Mhz (downlink) e no módulo
Zvezda, APRS (rádio pacote) em 145.825Mhz.
O rádio Módulo Colombo usa o sinal de chamada NA1SS e o novo rádio Service Module usa RS0ISS. Além dos sinais
de chamada, os rádios são idênticos e as operações de pacote são as mesmas de antes. Você pode usar RS0ISS,
ARISS ou APRSAT como o caminho do pacote. Além disso, espera
espera-se
se que ambos os rádios estejam em tempo
integral, exceto durante contatos educacionais, EVAs e acoplamentos ou desencaixados.
Fonte: https://www.ariss.org/

NASA pede ajuda para rastrear e
medir sinal de espaçonave que
será lançada à Lua em breve

Por Alisson,

PR7GA

A NASA publicou hoje, 16/08/2022, um documento oficial no qual solicita formalmente a ajuda de cidadãos de todo
o mundo para rastrear e medir o efeito Doppler nas transmissões da Missão Artemis 1 observado na Terra. A data
de lançamento da missão está prevista para o dia 29 de agosto de 2022. A iniciativa visa dar à Agência Espacial
Norte-americana informações sobre estações terrestres em todo mundo que possam ser utilizadas para aumentar
a sua capacidade de medição em caso de necessidade. Embora não sejam citados diretamente, os radioamadores
que operam na faixa dos microondas podem ter um papel-chave no pedido.
No documento, chamado RFI - Request for Information (Pedido de Informação), a NASA explica que o pedido não
envolve nenhum tipo de subsídio, incentivo ou ajuda de custo, mas tão somente colaboração voluntária. A data
limite que os interessados têm para responder ao pedido, informando seu interesse em colaborar, é 24 de agosto
de 2022. Espera-se que a espaçonave seja lançada ainda em agosto e que sua missão dure entre quatro e seis
semanas ao todo, período em que ela transmitirá seus sinais à Terra.
O pedido da NASA não envolve nenhum tipo de transmissão da Terra para a espaçonave, nem capacidade para
decodificar a telemetria. Basta apenas que os interessados tenham capacidade de recepção na Banda S entre 2200
e 2290 MHz e condições de observar e medir o efeito Doppler no sinal transmitido a partir da espaçonave.

Porém, aqueles que tiverem capacidade de decodificar os sinais irão receber os detalhes técnicos para que possam
realizar essa decodificação. No documento, é mencionado que o nível de potência transmitido poderá requerer
antenas de altíssimo ganho para medição ótima (parabólicas com diâmetro de 9 metros, por exemplo), mas
também diz que antenas menores também poderão ser utilizadas. Os interessados deverão enviar um email à
NASA. Na resposta, deverão ser fornecidas informações sobre sua própria estação, incluindo as características de
suas antenas, a capacidade de rastrear o sinal transmitido e medir o Doppler dele, e até a capacidade de desligar
totalmente qualquer tipo de transmissão a partir da sua estação para garantir que não haja radiação em direção à
espaçonave, dentre outras questões citadas. Para mais detalhes sobre como e a quem enviar a sua resposta, leia o
documento original.

SOBRE A MISSÃO ARTEMIS 1/Orion
Artemis I será o primeiro teste conjunto dos sistemas de exploração do espaço profundo da NASA: a espaçonave
Orion, o foguete Space Launch System (SLS) e os sistemas terrestres do Kennedy Space Center em Cabo Canaveral,
Flórida. Artemis I consistirá de um teste de voo não tripulado para a exploração humana do espaço profundo.
Durante este voo, a espaçonave será lançada pelo foguete mais poderoso do mundo e voará mais longe do que
qualquer espaçonave construída para humanos já voou. Ele viajará mais de 450 mil quilômetros a partir da Terra,
muito além da Lua, durante quatro a seis semanas. A Orion permanecerá no espaço por mais tempo do que
qualquer outra nave já construída para astronautas sem atracar em uma estação espacial e voltará para casa mais
rápido e mais quente (devido à alta velocidade de reentrada à Terra) do que nunca. A missão também lançará
diversos nanossatélites (Cubesats) durante seu trajeto.
Fonte: https://qtc.ecra.club/2022/08/nasa-pede-ajuda-para-rastrear-espaconave-lunar.html

MENINA DE 8 ANOS FALA COM ASTRONAUTA
USANDO O RÁDIO AMADOR DO PAI
A menina Isabella Payne, de oito anos, conseguiu conversar com o astronauta norte-americano Kjell Lindgren, que
estava a bordo da Estação Espacial Internacional, por meio do rádio amador do seu pai, Matthew Payne. A proeza
da família, que vive no condado de Kent, na Inglaterra, ocorreu no dia 2 de agosto, mas foi noticiada nesta semana.
Durante a interação, que durou pouco tempo, Isabella disse a Lindgren seu nome e idade. Algum tempo depois, o
astronauta comentou no Twitter sobre o assunto.

“Me diverti bastante usando a estação de rádio amador #NA1SS na Estação Espacial para falar com operadores de
rádios amadores de todo o mundo. Eu até me conectei (não oficialmente) com estações de todos os continentes.
Mas esse talvez tenha sido meu contato preferido até agora”, escreveu, agradecendo Isabella.
À CNN, Matthew Payne disse que a Estação Espacial Internacional tem um rádio amador que é usado para que os
astronautas interajam com escolas enquanto estão em órbita. De vez em quando, eles também podem entrar em
contato com quaisquer operadores de rádio amador no planeta — incluindo o próprio Payne, que tem licença para
usar um aparelho a 22 anos. Em abril de 2016, Payne ajudou estudantes de uma escola local a falar com o
astronauta britânico Tim Peake enquanto ele estava a bordo da ISS. Na época, Isabella tinha apenas dois anos, e
acompanhou tudo sentada no colo do pai.
Fonte: https://www.terra.com.br/byte/menina-de-8-anos-fala-com-astronauta-usando-radio-amador-dopai,8ed6c4e2e6e48fca1263b797ae7854708jc44zzd.html

PXPY3CLUBE DE CAXIAS DO SUL
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.

EDITORIAL

Vivemos em um tempo estranho
No passado vivíamos o tempo em que as notícias demoravam a chegar, uma carta entre e emissão e a resposta
poderia demorar mais de um mês, um evento, não fosse uma publicação em algum noticioso e rádio ou em um
jornal, passava praticamente despercebido, mas a parte prática da vida e as coisas de nosso dia a dia eram
decididas basicamente em
m contatos pessoais, mas as realizações aconteciam, ou seja, projetávamos, sonhávamos e
realizávamos.
Hoje vivemos o mundo virtual e tanto neste quanto no mundo das comunicações andamos praticamente na
velocidade da luz, onde uma informação parte de nossa base e em uma fração de egundo ela está disponível a
todos que tiverem acesso a esta tecnologia não importando a distância, mas e as realizações?
Nos parece que hoje, com a virtualização das coisas e de grande parte da vida, se está apenas a projetar e a sonhar,
mas e realizar?
Vivemos isolados, fazemos rádio apenas de nosso casulo, preferimos participar apenas via éter, a fazer uma
chamada de vídeo, a mandar um recado via aplicativo de mensagens e ai por diante, mas e realizar nossos sonhos,
a materializar
zar nossas vontades, quem se dispõe a arregaçar as mangas, a sair de sua trincheira, a participar, a
combinar, a fazer?
A realidade é dura, mas poucos se dispõem a colocar o nariz além de suas fronteiras e isso não é privilégio de
ninguém, pois tudo aquilo
o que nos cerca está sendo virtualizado, assim como já foram as provas de ingresso e
promoção no radioamadorismo que tenham certeza, jamais voltarão a ser presenciais, assim como o atendimento
presencial na ANATEL que em pouco tempo será definitivamente ex
extinto,
tinto, restando a nós o famigerado 0800, ou um
formulário qualquer que deverá estar a nossa disposição em algum sitio da internet.
Como dissemos lá no início, vivemos um tempo estranho e os que agora estão vindo a este mundo jamais saberão
como era se reunir em um churrasco, combinar de colocar uma torre em pé, se reunir novamente para cavar o
buraco, e novamente para levantar e cimentar a torre, e mais uma vez para instalar as antenas e uma outra e
derradeira vez para inaugurar uma estação de rádio, vi
vivemos
vemos tempos estranhos e quem ficar para semente poderá
ser testemunha de onde vai dar insana invenção do bicho homem.
Pensem nisso.

GETAR05RS
No último dia 20 de agosto foi dia de renovação de promessa dos membros do Grupo escoteiro Tradicional do Ar
Caxias do Sul – GETAR05RS, assim como da promessa dos novos integrantes, e neste dia foi apresentada a nova
bandeira e entregue os novos lenços, já neles estampado o símbolo da Associação Potiguar de Escoteiros
Tradicionais Brasil – APET-BR da qual o GETAR05RS é filiado.
Informa o GETAR05RS que as inscrições para novos escoteiros estão abertas e podem se dar em todos os ramos,
indo desde os Castores até os Chefes, salientando que o Grupo tem suas atividades sempre aos sábados das 14 às
17 horas junto a sede localizada na Rua Ângelo Adami, nº 50 no Bairro Santa Corona em Caxias do Sul-RS.

VISITE PXPY NAS REDES SOCIAIS
A página na internet pode ser encontrada em www.pxpyclube.wixsite.com/py3pxy, também no 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
NOTURNO, o Boletim Informativo Falado do PXPY Clube de Caxias do Sul completou dois anos de apresentação no
último dia 04 de agosto, indo ao ar sempre nas terças-feiras a partir das 19h30min pela PY3MMM, repetidora de
VHF que opera na frequência de 146.790-600MHz desde a cidade de Flores da Cunha/RS, salientando que este
boletim tem transmissão ao vivo pelo Facebook e para acompanhar basta acessar a mesma
em facebook.com/PXPYCXS e após o encerramento o vídeo é carregado no canal do PXPY no Youtube e para
encontrar este canal basta você digitar em seu navegador PY3PXY OFICIAL. Já na página do PXPY na internet você
tem acesso a todos os vídeos dos boletins, além do PDF de cada um deles acessando
www.pxpyclube.wixsite.com/py3pxy

RODADA DA HARMONIA
Que já se encontra na Edição nº 300, também completou dois anos de transmissão ininterrupta e ela vai ao ar
sempre a partir das 19h30min pela repetidora de VHF que opera na frequência de 146.790-600MHz, sendo na
segunda-feira comandada por PY3TVI Eduardo Elias Poegere, nas quartas-feiras por PU3LUZ Luiz Carlos Lopes, nas
quintas-feiras por PU3DNE Luiz Henrique e nas sextas-feiras por PY3EN Edson Alcione Müller. Todas as rodadas são
temáticas e isso quer dizer que nestes dois anos de atividade, 300 assuntos já foram debatidos em mais de 400
horas de transmissão.

ATENDIMENTO PRESENCIAL
O PXPY mantém atendimento presencial todos os sábados das 14 às 17 horas junto a sede localizada na Rua Ângelo
Adami, 50 no Bairro Santa Coronona em Caxias do Sul.

OFICINAS DO CONHECIMENTO

A cada 15 dias o PXPY mantém um bate papo informal com os membros do GETAR05RS, que também é aberto ao
público em geral, sempre tratando de itens básicos do radioamadorismo, estando programado para o dia 13 de
setembro, explanação sobre o multímetro, como usar e para que serve. Já no dia 24 de setembro deverá ser
repassado aos que se fizerem presente sobre como montar uma antena de emergência para o uso em V/UHF.

CONCURSO FARROUPILHA 2022
A PY3PXY irá participar das etapas HF e VHF do Concurso Farroupilha 2022 e para isso já está preparando o time
operacional, já estando confirmados PY3EN Edson, PY3LAR Luis André, PY3TVI Eduardo, PY3MS Juracir e PU3DNE
Luiz Henrique.

RADIOAMADOR DO ANO
Instituído no ano de 2021, cujo mais votado foi o colega PY3TVI Eduardo Elias Poegerem vem ai a edição 2022 da
escolha do Radioamador do Ano, uma promoção do PXPY Clube de Caxias do Sul que visa incentivar os
radioperadores cadastrados no Rio Grande do Sul, e que de alguma forma estejam ou já foram ligados ao PXPY,
inscritos em qualquer classe radioamadorística, e operadores de quaisquer bandas e modos a se destacarem na
execução do nosso hobby e nas próximas edições do QTC da LABRE estaremos trazendo maiores informações e as
novidades desta edição.

MOSAICO
Na busca de recompor seu acervo fotográfico, o PXPY solicita aos que por ventura tiverem fotografias de eventos
promovidos pelo clube, que enviem a imagem escaneada para o email lhrocha@terra.com.br
Fonte: www.pxpyclube.wixsite.com/py3pxy

USRA
União Santamariense de Radioamadores

EXPEDIENTE
Chegou o mês de Agosto e assim inicia a segunda metade do ano. Continuamos com a presença da propagação
ruim. No inicio do mês de Julho, os índices de propagação melhoraram. No entanto, antes da metade do mês
voltaram a piorar, prejudicando inclusive na realização de contatos a curta distância.
A USRA recebe a todos, aos sábados pela manhã. Momento de reencontro e disseminação de informações. No
primeiro sábado do mês também acontece expediente vespertino. Facilitando para aqueles que trabalham pela
manhã.Excelente mês à todos e 73!

RADIOAMADORISMO COMPETITIVO
No final de Julho participamos do RSGB IOTA CONTEST. Novamente tivemos muitas dificuldades com a péssima
propagação. Embora participando como SOAB, conseguimos poucos contatos, pois a propagação estava melhor
para contatos a pequena distância e também permitindo contatos entre América do Norte e Europa.
Para os que estavam no hemisfério sul foi muito difícil. Nossa esperança está no final do mês de Agosto quando
teremos a edição de número 63 do Concurso VERDE E AMARELO (CVA), coordenado pelo Clube de Radioamadores
da escola de comunicações do Exército, CRAEC. A estação oficial é a PT2CVA. A organização do PT2AC e do PS7DX.
O CONTESTBR, fará a recepção, avaliação dos Logs e posteriormente a divulgação do resultado. Lembramos que o
CVA é uma competição internacional e os contatos com outros países devem ser anotados adequadamente.
É indispensável a leitura do regulamento, no sentido de escolhermos a categoria de participação, tendo em mente
as habilidades do operador, as características da estação e o tempo de participação. È uma ótima oportunidade
para os que estão trabalhando os diplomas nacionais tipo WAB, WAA e WAO, que são administrados pela LABRE.
Esperamos uma grande participação de estações Brasileiras, pois o CVA é a maior competição promovida no Brasil.
Estamos evoluindo no Radioamadorismo competitivo, cuja comunidade está em pleno crescimento. Para tal
precisamos ter conhecimento do regulamento para não cometermos as gafes próprias dos desinformados. O
regulamento foi atualizado há dois meses, com o intuito de incentivar a participação de todos e proporcionar
diversão e prática operacional. Espero encontrá-lo no CVA!

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.

1ª OLÍMPIADA DE SATÉLITES – OBSAT

A União Santamariense de Radioamadores – a USRA – participou neste últimosábado (13 de agosto) da 1º
Olimpíada de Satélites (OBSAT), em sua terceira Fase regional. O evento científico, e de abrangência nacional, foi
concebido pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), e organizado pela Universidade Federal de
São Carlos (UFSCar) em conjunto com a Agência Espacial Brasileira (AEB/MCTI), o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais(INPE/MCTI) e a Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), da Universidade de São Paulo (USP). “As
olimpíadas científicas são iniciativas para promover apopularização e difusão da ciência e tecnologia junto aos
estudantes Brasileiros, além de despertar o interesse por carreiras na área de ciência e tecnologia deforma atrativa,
e sempre que possível, prática.” - destaca o site do evento ( www.obsat.org.br ). A terceira Fase regional foi
coordenada pelo astrônomoamador e radioamador Fabrício Colvero, que também é Diretor Executivo do projeto
Bate-papo Astronômico (batepapoastronomico.com). Os integrantes da USRA instalaram no local do evento duas
estaçõe s de HF e VHF, além de uma estação de UHF para coletar os sinais da sonda que foi lançada juntamente
com os protótipos de satélites através de um balão estratosférico. Além de auxiliar no rastreamento da sonda (que
foi recuperada com sucesso), a participação da USRA teve como objetivo divulgar o radioamadorismo e algumas
das possibilidades que esta prática oferece. A USRA contou ainda com o apoio de outros radioamadores do Estado,
como o PY3IG - Igor, que auxiliou remotamente na configuração da estação que rastreou a sonda. A USRA agradece
o convite para participar do evento, e se põe sempre à disposição para ajudar e disseminar informações sobre o
Radioamadorismo. Por PY3ON – Rafael Fagan

USRA 73 ANOS DE
RADIOAMADORISMO ASSOCIATIVO
Fonte: https://py3ur.blogspot.com/

CONTESTES
CONTESTE NACIONAL (AGOSTO)
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

CONCURSO FARROUPILHA RS (SETEMBRO)
MODALIDADE: HF E VHF
17/09/2022 – Início as 18:00 UTC
18/09/2022 – Término as 18:00 UTC
Mais informações, acesse o link:
HF - https://contestbr.org/frphf/2022/Regulamento.pdf
VHF - http://labre-rs.org.br/wpcontent/uploads/2022/08/RegulamentoVHF2022.pdf

CONTESTES INTERNACIONAIS (AGOSTO)

DATA: (27 e 28 de agosto)

CONCURSO ARRL EME – CW, TELEFONE E DIGITAL
Mais informações, acesse o link:
http://www.arrl.org/eme-contest

DATA: (27 e 28 de agosto)

CONCURSO DIGI DX DA WORLD WIDE
Mais informações, acesse o lin k:
https://ww-digi.com/rules/

DX EXPEDIÇÕES

Será realizada entre os dias 18 e 28 de Agosto uma expedição de radioamadorismo ao Norte do Brasil. O evento
promovido pelo Programa Brasileiro de Radioamadorismo radiodifusão.com e o Programa Mundial WWFF terá
operadores na Reserva Extrativista Marinha Cuinarana, no estado do Pará, no Parque Nacional do Cabo Orange e
na Área de Proteção Ambiental Fazendinha, ambos no estado do Amapá. A cada expedição realizada pelos
radioamadores operadores é reforçada a mensagem de necessidade da preservação do meio ambiente
promovendo a instalação provisória de estações de radioamadorismo e fazendo contato com o mundo em
unidades de conservação ou em suas proximidades. A comunicação é feita por sinais de rádio nas frequências
devidamente autorizadas pela Agnência Nacional de Telecomunicações e em parceria com o ICMBio.
Veja a nossa programação:
Equipe ZV8C - 19 a 21 de agosto de 2022 (sexta-feira a domingo)
PY8SL - Sandro Tolosa - Marapanim - PA – Manager
PS8RV - Ronaldo Val - Teresina – PI
PY7BR - Jean Kleber - Timbauba-PE
Local: Município de Marapanim-PA - ResEx Cuinarana - PYFF-0420
Equipe ZX8F - 22 a 24 de agosto de 2022 (segunda-feira a quarta-feira)
PS8RV - Ronaldo Val - Teresina - PI – Manager
PY7BR - Jean Kleber - Timbauba-PE

Local: Comunidade CUNANI - Município de Calçoene - Amapá / ParNa Cabo Orange - PYFF-0007
25 a 27 de agosto de 2022 (sexta--feira e sábado)
PS8RV - Ronaldo Val - Teresina - PI – Manager
PY7BR - Jean Kleber - Timbauba-PE
Local: CAPA de FAZENDINHA - Município de Macapá / APA Fazendinha - PYFF-0340

ZX8F – Área de Proteção Ambiental da FAZENDINHA – Estado do Amapá de 25 a 27 de agosto de 2022.
Equipe: PS8RV e PY7BR
A operação será realizada nas bandas de HF em 80m a 6m, nos modos Telefone, CW e FT8.

3Y0J DXpedition to Bouvet Island confirma
novembro de 2022. A equipe DXpedition da
Ilha Bouvet 3Y0J diz que com seu primeiro depósito
em seu contrato para que a SS Marama forneça
transporte para Bouvet, confirmou seus planos de
ativar a segunda entidade DCCX mais procurada
em novembro de 2022.

DXCC NO AR
5H, TANZÂNIA Eugen, DL8AAI estará operando como 5H2JK durante agosto. QRV do Região do Kilimanjaro durante
seu tempo livre.
5R, MADAGASCAR Elvira, IV3FSG é QRV como 5R8LH até 9 de setembro. Normalmente ela opera a SSB e modos
digitais em seu tempo livre. QSL via IK2DUW.
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.
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.
HP, PANAMÁ Rafael, EA5XV está operando como HP1/call até 12 de setembro. Atividade no HF usando SSB. QSL
via home call, direct ou bureau.
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.
J2, DJIBOUTI Jeje, F8FKJ está operando como J20EE durante agosto e setembro. Operação em HF usando CW, SSB
e FT8. QSL via F4DXW, direto.

IOTA
OS RECÉM CHEGADOS

AFRICA
AF-005 São Tiago Isl Harald, DF2WO estará novamente ativo como D44TWO durante setembro de 2022.
Operação de 160 a 6 metros utilizando CW, SSB, FT8 e QO-100 SAT.
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.
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.

IOTA ANUNCIADOS

ASIA
AS-140 Char Kukri-Mukri O S21DX estará novamente ativo durante novembro de 2022. Eles vão contactar várias
estações de 80 a 12 metros.
AFRICA
AF-005 São Tiago Isl Harald, DF2WO estará novamente ativo como D44TWO durante setembro de 2022. Operação
de 160 a 6 metros utilizando CW, SSB, FT8 e QO-100 SAT.
EUROPA
UE-001 Karpathos Isl Claudio, HB9OAU estará novamente operando como SV5/call entre 10 de setembro e 23 de
setembro. Atividade de 80 a 10 metros utilizando SSB e digi em 'estilo natalino'. QSL via home call, direct ou
bureau, LoTW. Eu-083 Gallinara Isl Team IP1X estará ativo a partir da Ilha Gallinara, UE-083 durante o fim de
semana de 10 a 11 de setembro de 2022 (se as condições wx não são boas eles estarão ativos ono fim de semana
seguinte 17-18). Duas estações QRV na CW, SSB & modos digitais. Equipe – IU1JCZ, IK1QBT, IK1CJO, I1NVU, I1WXY,
IK1NEG.
QSL via IU1JCZ para o seguinte endereço diretamente: Maurizio Vignola, Via Pineta 52 fr. Cenesi, 17035, Cisano sul
Neva (SV), ITÁLIA. Via bureau.
AMÉRICA DO NORTE
NA-067 Hatteras Isl Mike, WL7G funcionará como call/4 entre os dias 24 e 29 de outubro. Atividade em 80, 40 e 20
metros utilizando CW e SSB. QSL via home call, LoTW. Informações completas ainda estão por vir, mas fique de
olho na página V3E QRZ para notícias sobre uma próxima DXpedition para Mauger Caye, por Belize Amateur Radio
Club.
OCEANIA
OCEANIA OC-012 Yap Isl Tom, KC0W tem planos para 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 home call, sem LoTW. A equipe OC-194 South Solitary Isl A com VK2FM, VK2VK e VK4NGN estará
operando como VK2FM entre 19 e 22 de agosto. Operação em HF. QSL via VK2FM. http://vk2fm.atwebpages.com/
BASE DA ANTÁRTICA
Casey Base Warren/VK7WN está atualmente hospedado na base antártica australiana Casey e opera como VK0WN
durante seu tempo livre com 100 watts e uma antena V invertida por 20m. Ele permanece na base até outubro e
tentará configurar uma antena para outras bandas.

ASSUNTOS GERAIS
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 (CARLOS MUNHOZ)
EMAIL: qsl.labrers@gmail.com

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.

EXPDIENTE DA NOSSA LABRE

Terças, Quartas e Quintas –feiras das 13:30 as 16:30

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.

CLUBE DE RADIOAMADORES DE NOVO HAMBURGO

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.

REPEDITORAS

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 frequencia 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.

QTC LABRE RS / ATÉ A PRÓXIMA EDIÇÃO

