TRANSMISSÃO DO BOLETIM INFORMATIVO
Pedimos aos amigos radioamadores que deixem livre a
frequência por alguns minutos, para que possamos
passar algumas informações de interesse de todos que
consideram o radioamadorismo um hobby.
Este
ste Boletim Informativo (QTC) será lido sempre no
último sábado de cada mês em 40 metros na frequência
de 7.155 as 13:30, simultaneamente em RTTY na
frequencia de 7.044 em USB e em 80 metros na
frequência de 3.760 entre 18:00 e 18:30.
18:30
O Concurso Farroupilha foi criado em 20 de setembro de
1955 sendo o concurso nacional mais antigo em plena
atividade até o momento.
Concurso Farroupilha de âmbito nacional é realizado
anualmente no terceiro final de semana do mês de
setembro, patrocinado pela LABRE-RS,
LABRE
tendo como
objetivo a confraternização entre
entr os radioamadores
brasileiros.
A LABRE-RS desde já agradece a colaboração de todos
que tornaram
m possível a realização do Concurso
Farroupilha 2022.

PALAVRAS DO PRESIDENTE
Por Gilmar Rodrigues – PY3KT
Senhores Radioamadores

Mudança no Estatuto da Labre RS
Foi feito adequações no Estatuto da Labre RS,
conforme as mudanças realizadas no Estatuto da
Labre Central. Logo após o registro, este estatuto
estará disponível no site da Labre RS.
https://labre-rs.org.br

1º Acampamento do Radioamador Gaúcho
em São Pedro do Sul RS
Dia 18 a 20 de Novembro de 2022
Terá praça de alimentação e bebidas no local do
evento, a cargo da equipe Bolicho do Rincão (55
99947-6605) Valdecir Felipeto.

Encontro do Grupo de Rádio PX Ratos da
Frequência em São Jerônimo RS
Dia 06 de novembro no Clube Náutico. Almoço com
churrasco, galeto e saladas – Vlr R$ 32,00 por
pessoa. Confirmar presença até 31 de outubro pelo
Celular (51) 99643-0550 c/ Claudir

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.
ATENÇÃO: como já havíamos comunicado anteriormente, até 10 de setembro os cartões
permaneciam na Labre, como não houve interesse, os mesmos foram devolvidos.

OUTROS ASSUNTOS

Por Eric Milzarski; traduzido por Alisson, PR7GA
No auge da Guerra do Vietnã, jovens soldados que gostavam de radiocomunicação e que queriam
aprender a arte da operação do rádio entravam em uma sala de aula e viam um grande número 5
(cinco) escrito no quadro-negro.
Após alguns momentos de hesitação, finalmente alguém mais corajoso iria finalmente perguntar o
que significava aquele grande número. O instrutor então responderia calmamente: “Essa é a sua
expectativa de vida, em segundos, em um tiroteio. Por isso, se quiser se manter vivo numa
batalha, preste atenção ao que será dito aqui. ”
Esse número não era algo fora da realidade e nem uma tática para captar a atenção dos alunos.
Durante a Guerra do Vietnã, de fato ser um operador de rádio era uma das funções mais perigosas
que alguém poderia cumprir e a expectativa de vida de 5 segundos era, para alguns, uma dura
realidade.
Fonte: https://qtc.ecra.club/2020/12/operador-de-radio-funcao-mais-perigosa.html

Por Alisson, PR7GA
A ARISS anunciou em nota que, desde o dia 11 de agosto, as estações radioamadoras instaladas a
bordo da Estação Espacial Internacional (ISS), uma no segmento norte-americano (Columbus) e o
outro no módulo de serviço russo (Zvezda) agora estão operando de forma simultânea. 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 145,825 MHz.
Ambas as estações contam com transceptor JVC Kenwood D710GA modificado para operação no
espaço, uma fonte de alimentação multivoltagem desenvolvida pela ARISS e cabos de interconexão
que compõem um sistema denominado IORS. Porém, apenas um dos rádios estava ativo, revezando
as operações entre a repetidora de voz e o digipeater APRS.
Fonte: https://qtc.ecra.club/2020/09/crossband-iss-ativado.html

PXPY3CLUBE DE CAXIAS DO SUL
ATENDIMENTO AO PÚBLICO

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.

RADIOAMADOR DO ANO DE 2022

Vem ai a segunda edição da escolha do Radioamador do Ano de 2022 terá início no dia 15 de novembro e término
às 23h59min do dia 10 de dezembro de 2022. Todos aqueles que tiveram ou que tem alguma ligação com a vida e a
obra do PXPY podem receber votos, bastando apenas estarem lotados no Rio Grande do Sul. Outra informação é
que a cada ano o troféu leva o nome de um expoente do radioamadorismo, assim o PXPY homenageia o
radioamador jáá falecido e o considerado pelos colegas como o destaque do corrente ano e desta feita ele se
chamará “TROFÉU PY3SB REMO GIANELLA” e no próximo QTC traremos breve biografia daquele que dá o nome a
premiação deste ano, além do link para que os colegas possa
possam votar pela internet.

OFICINA 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. As oficinas são realizadas aos sába
sábados
atarde e não tem qualquer custo para os que desejarem participar.

CAMPANHA
O PXPY Clube de Caxias do Sul abraça o movimento que vem sendo propagado por vários rádio clubes brasileiros e
que se trata da campanha por mais gentileza e ética nas faixas do radioamadorismo. Somos milhares em meio a
milhões, nossos rádios estão dentro de nossos lares, de nossos carros e em contato direto com nossos familiares e
amigos e quanto transmitimos nossa voz estamos transmitindo aquilo que somos e é do fruto desta tran
transmissão
que o colega do outro lado irá construir a nossa imagem. Nossa necessidade não é ter quantidade e mais
quantidade de operadores, mas sim sermos bons operadores de rádio, operadores que zelem pelo nosso hobby,
operadores que o radioamadorismo ser re
respeitado
speitado e que o façam trilhar no caminho do crescimento, pois o
radioamadorismo não é comércio, o radioamadorismo não é política, o radioamadorismo não é ofensa, o
radioamadorismo não é arrogância e o radioamadorismo não é linguagem chula, o radioamadoris
radioamadorismo é
compartilhamento, é amizade, é acolhimento, é simpatia e é educação. Faça sua parte!

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

GETAR05RS

O Grupo Escoteiro Tradicional do Ar Caxias do Sul – GETAR-05RS informa 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.

GRUPO PX RENASCER

Três anos se passaram após a última edição da festa de final de ano que tradicionalmente é realizada pelo GRUPO
PX RENASCER, o motivo da não realização nos anos seguintes todos sabem, pois a pandemia, de uma ou de outra
forma alterou a vida de todos, mas em 17 de dezembro de 2022 ela estará de volta e em grande estilo. O local do
congraçamento será o Salão de Festas da Igreja de Santa Bárbara de Ana Rech em Caxias do Sul, com início previsto
para às 20:00 horas quando será servida a janta e a partir das 23 horas Andri & Hector e Banda prometem animar o
baile que deve se estender até o alvorecer. O ingresso tem custo por pessoa de R$ 150,00 (cento e cinquenta reais)
e dá direito a uma taça personalizada do Renascer e eles já estão à venda com o colega Ulisses Barbosa pelo
telefone (54) 9 9124.3848.
Fonte: www.pxpyclube.wixsite.com/py3pxy

USRA
União Santamariense de Radioamadores

EXPEDIENTE

Chegou o mês de Setembro.
Continuamos com grande expectativa na melhora da propagação. Nas últimas competições radioamadoristicas
percebemos destaques em algumas bandas e horários. Assim nos resta a esperança de uma propagação melhor
para o concurso Farroupilha. Quando analisamos os índices de propagação, registramos alguns índices com
irregularidade, o que deve se estabelecer e normalizar e logo teremos oportunidade de muitos contatos.
Resta rever os dados de regularidade dos equipamentos e antenas, para que quando isso acontecer nossa estação
esteja funcionando normalmente. 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. Aguardamos sua visita. Excelente mês à todos e 73!

RADIOAMADORISMO COMPETITIVO

No final de Agosto participamos do CVA. A maior competição radioamadorísticabrasileira, promovida pela Escola de
Comunicações do Exército. Conforme relatório da organização, tivemos a participação de 251 logs em CW e 597
logs em SSB totalizando 848 logs recebidos. Um acréscimo de apenas 26 logs em relação ao ano anterior. Mesmo
assim percebemos que estamos evoluindo! O radioamadorismo competitivo está em pleno desenvolvimento no
Brasil. A geração dos radioamadores que preferem participar de Rodadas e tem dificuldade com informática está
diminuindo e dando espaço para a nova geração que, entende a importância e a viabilidade do radioamadorismo
via prática do Radioamadorismo competitivo. Ainda não temos a informação do número de radioamadores
Gaúchos que participaram. Estranhamos a ausência de algumas estações de nosso estado que tradicionalmente
participam. No centro do estado, tivemos 12 estações, legado do incentivo da USRA nos últimos 30 anos.
Percebemos que o nível de conhecimento e informação melhorou significativamente! Assim todos ficam satisfeitos
com o nível competitivo e ético dos participantes. Precisamos continuar evoluindo! Assim teremos um número
maior de radioamadores participando de competições internacionais o que poderá mostrar ao mundo a evolução
do radioamadorismo Brasileiro.
Agora teremos nosso Concurso Farroupilha e a oportunidade de uma grande participação se torna eminente. Leia
atentamente o regulamento e esteja pronto para ser protagonista.

RODUSRA 15 ANOS

No próximo dia 24 de Setembro a RODUSRA estará completando 15 anos de atividade. Muitos colegas se
envolveram para que a realização de mais de 2390 edições fossem realizadas. Agradecemos a todos os envolvidos.
Tanto aos coordenadores como a todos os que nos dão o prazer de sua presença e troca de um QSO diário. 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 rodada é disseminar informações sobre Radioamadorismo e aproximar nossos colegas e
associados. Participe!

USRA 73 ANOS DE RADIOAMADORISMO ASSOCIATIVO

CONTESTES EM OUTUBRO
CONTESTE SULAMERICANO
CONCURSO SOUTH AMERICAN VHF CHAMPIONSHIP
CAMPEONATO SULAMERICANO DE VHF
https://www.savhfc.com.br/rules/br.pdf

CONTESTES INTERNACIONAIS
01 e 02 - CALIFÓRNIA QSO PARTY
(https://www.cqp.org/Rules.html)
08 e 09 - OCEANIA CW
(http://www.oceaniadxcontest.com/)
15 e 16 - WORKED ALL GERMANY
(http://www.darc.de/der-club/referate/conteste/worked-all-germany-contest/en/rules/)
29 e 30 - CQ WW SSB
(http://www.cqww.com/rules.htm)

DX
DX ÁFRICA
Steve, WB4GHY (ex-ZD8SC) será QRV como VQ9SC de Diego Garcia (AF-006) em suas horas de folga do trabalho
durante 16 de setembro a 16 de novembro de 2022 (datas aproximadas). Ele estará operando FT8 principalmente
usando o modo Fox/Hound e SSB em 160-10m. Para obter informações adicionais de QSL e frequências
operacionais, consulte sua página QRZ. QSL via WB2REM.
DX ÁSIA
Take, JS6RRR e Take, JI3DST estará ativo a partir da ilha de Shodo AS-200 durante 25 de setembro a 4 de novembro
de 2022. QRV em 160m-70cm CW/SSB/FT/RTTY/FM.
DX EUROPA
Quarta ativação do ano para Luca IK5AEQ. De 19 a 25 de setembro ele estará ativo como IM0/IK5AEQ da Ilha La
Maddalena – IOTA EU-041, (IIA OT-008, WAIP OT) de 2 a 40 metros com vários verticais e dipolos, em SSB, FT4/8 e
RTTY. Ele participará do Concurso CQWW RTTY, como iniciante desta modalidade, por isso, por favor, seja paciente.
QSL via Bureau, direct, LoTW e Club Log.
DX AMÉRICA DO NORTE
Durante os dias 27 e 31 de outubro procure Alex K6VHF/HR9 da ilha de Roatan NA-057. QRV em bandas HF,
possivelmente 6m usando IC-705; FT8, SSB & CW. QSL via LoTW, H/c.
DX OCEANIA
Tendo QRT'd em 29 de junho, Take está novamente retornando a Minami Torishima e vai QRV (mesma chamada) a
partir de 15 de setembro, Outubro e Novembro ( três meses). Globalmente, o JD1/M ainda está no topo da lista
dos mais procurados (atualmente em #27).
DX AMÉRICA DO SUL
Durante os dias 13 e 27 de novembro, o Jaap PA7DA visitará Aruba, SA-036. Ele estará
principalmente ativo nas bandas HF. O sinal de chamada P40DA foi solicitado, mas ainda não
confirmado no momento da publicação. Se o sinal de chamada não for usado, p4/PA7DA será
ativado. QSL via Dutch QSL Bureau para PA7DA; QSL direto veja QRZ.com.

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.
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

EXPDIENTE DA NOSSA LABRE

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

Obs: Senhores Radioamadores: use o
Código Q e o Código Fonético corretamente.
O Código Fonético só existe Alfa, Beta,
Charlie, Delta e assim sucessivamente. Não
pode ser nome de país e nem de
componentes eletrônicos. Nossa legislação
é única. Radioamador pense naquele que
está aprendendo com você.

COMUNICADO – 1.440 QSL- LABRE RS
Mesmo com o prazo até 10 de Setembro,
não houve nenhuma solicitação para que os
QSLS fossem enviados aos interessados,
sendo assim, informamos que os mesmos
foram devolvidos.

Depois de tantos anseios e perguntas, já temos a data o mes e o ano que será realizado o rancho: será
no dia 17, 18 e 19 de novembro de 2023 em Santa Rosa RS que será realizado pelo Marcos PU3VHF.
Aguarde por mais informações...

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.

BOLETIM INFORMATIVO LABRE RS / ATÉ A PRÓXIMA EDIÇÃO

