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APEDIDO dos organizadores do evento começamos a divulgar este grande encontro que será 

sediado na cidade de Porto Alegre.  

Lembrando também, que no ano de 2013 a cidade de  

PALMEIRA DAS MISSÕES será sede do  

61º RANCHO DO RADIOMADOR GAÚCHO. 

A LABRE/RS não poderia deixar de apoiar estes encontros como forma de incentivo  

 ao radioamadorismo gaúcho.   



No nosso boletim de hoje, a LABRE/RS está divulgado dois dados que consi-

deramos de muita importância para o radioamadorismo. O primeiro é uma 

estatística elaborada pelo nosso colega e coordenador de provas junto à 

ANATEL, Horácio – PY3HS, revelando os números das provas realizadas 

neste ano de 2012 que vai chegando ao seu final, para ingresso e promoção 

de classe. Nos nove meses de realização de provas – março a novembro – 

aconteceram 340 inscrições, dando uma média de 37,77 candidatos. No en-

tanto, deste total, 251 compareceram às provas, caindo a média para 27,88 

candidatos. Dos que realizaram as provas, 141 foram aprovados, assim dis-

tribuídos: Classe A, 12; Classe B, 15 e Classe C, 114 pessoas. No interior, a 

LABRE/RS realizou provas nas cidades de Santa Maria, em junho; Pelotas, 

em julho; Rio Grande, em outubro e em Campo Bom, neste mês de novem-

bro durante o Rancho do Radioamador. O interior teve 153 inscritos, com um 

total de 113 candidatos comparecendo às provas e 58 aprovados. Assim, 

podemos ter uma expectativa para o próximo ano, 2013, de que estes núme-

ros poderão aumentar. Aqueles que por qualquer motivo não conseguiram 

realizar as provas, por certo serão candidatos novamente, pois sabem que 

precisam estar dentro da Lei para poderem operar seus rádios. Os outros 

números que temos neste final de ano dizem respeito ao Concurso Farroupi-

lha. Todos nós sabemos que os anos de 2009 e 2010, apresentaram diver-

gências, mas a atual diretoria conseguiu chegar a um denominador comum e 

premiou os que participaram dos dois eventos. O Concurso Farroupilha deste 

ano veio um pouco modificado, com o troféu Bento Gonçalves. Tivemos 111 

estações inscritas, inclusive de São Paulo e Rio de Janeiro. O evento estava 

um pouco desacreditado, mas com muito trabalho e dedicação os departa-

mentos de Radioamadorismo, Informática e Social juntaram seus esforços e 

realizaram o concurso de maneira que no Rancho já tínhamos a nominata 

dos primeiros colocados nas nove categorias. No QTC de hoje estamos di-

vulgando as planilhas completas do Farroupilha 2012. Agora é esperar para 

o próximo ano e, certamente, teremos correções a fazer e aprimorar seu re-

gulamento baseados nas críticas construtivas que estamos recebendo. Por 

hoje é só. Um bom fim de semana a todos e até a próxima.  
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ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

Colegas radioamadores e associados da LABRE/RS,  
aniversariantes no período de  

01 a 07 de dezembro de 2012,  que são: 
Dia 03 de Dezembro  – PU3SAM - MARCO ANTONIO SCHMALTZ da cidade de 

Viamao, PY3JDM - JONAS A.D.MUNIZ da cidade de Pelotas e PY3XL - ALE-
XANDRE SCHOW da cidade de Porto Alegre;  

Dia 04 de Dezembro  – PY3AAM - AMERICO ALBUQUERQUE DE MENEZES 
da cidade de Santa Maria, PY3CAG - CARLOS ANTONIO GONÇALVES da ci-
dade de Porto Alegre e PY3GIN - GILMAR AUGUSTO MUNIZ RODRIGUES da 

cidade de Porto Alegre; 
Dia 05 de Dezembro  –PY3DQ - ARTUR BAUM KRUSE da 

 cidade de Porto Alegre; 
Dia 06 de Dezembro  – PY3AMM - ADIR MAZIM MARQUES da cidade de Cano-
as,  PY3ENP - EVANDRO NICOLAU PERSSON da cidade de Cachoeira do Sul 

e PU3YMF – MARCELO FRITZ da cidade de Alvorada;  
Dia 07 de Dezembro  – PY3BGC – ANTONIO BOGOWICZ da cidade de Porto 
Alegre e PY3JE – JOVENAL ZANELLA GOMES da cidade de Caxias do sul. 

���������������� 

Parabéns a você colega radioamador, por esta data es pecial! 
Que o tempo seja sempre o seu melhor parceiro, traz endo serenidade, equilíbrio e 
sabedoria - que lhe darão a receita ideal de como v iver a vida, aproveitando o me-
lhor que ela tem a oferecer!  Que as conquistas do passado lhe tragam boas lem-

branças, não só alegrias, mas também a força e o en tusiasmo para superar eventu-
ais obstáculos e implementar os mais importantes pr ojetos para o futuro! 

 
Para você, os melhores votos de um Feliz Aniversário , com muita saúde, paz e har-

monia junto aos familiares e amigos.  
Estes são os desejos, à você radioamador e associado  da 

LABRE/RS. 
���������������� 

Colega associado, se o seu aniversário não constou nesta relação,  pedimos as mais sinceras 

desculpas. Estamos atualizando os cadastros de associados. Assim, antecipadamente, sinta-se 

cumprimentado por toda a equipe da LABRE/RS. 

����������������    

    

ATENÇÃO COLEGAS ASSOCIADOS. 
  MANTENHAM SEUS CADASTROS ATUALIZADOS JUNTO A SECR ETARIA DA LABRE/RS,  A 

ALTERAÇÃO DE INDICATIVO SEMPRE QUE POSSIVEL DEVERÁ SER COMUNICADA A FIM DE 
EVITAR QUALQUER CONSTRAGIMENTO POR FALTA DE ANÚNCIO  DOS ANIVERSARIANTES.  
TODOS OS INDICATIVOS RELATADOS SÃO PESQUISADOS ANTE S DE ANUNCIADOS, NOTA-
DAMENTE TEMOS VERIFICADO QUE ALGUNS ASSOCIADOS NÃO CONSTAM NO BANCO DE 
DADOS DA ANATEL, POR TEREM SUA LICENÇAS VENCIDAS, P OR TER  DEIXADO DE SER 

RADIOAMADOR.  
VERIFIQUEM SEMPRE QUE POSSÍVEL O SEU CADASTRO JUNTO  AO SITE DA ANATEL.  
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O código inventado por 
Samuel Morse e seu 
assistente Alfred Vail, 
em 1835, quando com-
pletou 160 anos da sua 
primeira transmissão 
dia 24 de maio de 
2004, ganhou um novo 
caracter “@” (arroba),  
como um “AC” juntos. 
Foi a primeira adição 
ao código desde a I 
Guerra Mundial. Isto 
facilita o envio de ende-
reços de correio eletrô-
nico por código Morse. 
Portanto se tu ouvires o 
sinal di da da di da di  
saiba que estás rece-
bendo o caracter arro-
ba.� 
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AVISO IMPOR-
TANTE  

Devido à falta do servi-
ço de vigilância no Vida 
Centro Humanístico e 
por determinação da 

Coordenadoria daquele 
local, os troca-trocas 

programados pela LA-
BRE/RS até o final des-
te ano, estão suspen-
sos até que a solução 
do problema seja en-

contrada. Agradecemos 
a compreensão de to-
dos os radioamadores 
que vinham expondo 
seus equipamentos e 
aos que nos visitavam 
nos domingos progra-

mados.  
 

PARA  

RECORDAR 

Dentre os vários princípios do Código de Técnica e Ética Operacional do ra-

dioamador, um lembramos hoje: “QRM zero é uma coisa que não se pode 

pretender em radioamadorismo. Sempre haverá um ou o utro ruído nos 

QSOs devido ao congestionamento da faixa. Isto não é motivo para o 

operador descarregar na frequência expressões ou pa lavras de baixo 

calão. Se tu queres comunicados livres de interferê ncias, o radioama-

dorismo talvez não seja a opção mais adequada”.   

TÉCNICA E ÉTICA OPERACIONAL 



 AGENDA DE CONTESTES  DA SEMANA - 01/12 A 07/12 (INTERNACIONAL) 
Para maiores informações, acesse:  http://www.sk3bg.se/contest/c2012nov.htm#NOV 

DIA NOME CONTEST MODO 
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 DICAS DE DX  (LU-DX DX Bulletin     602   DATE  30-11-2012   - Fonte: http://www.py2kp.com/ )  
3B8 – MAURICIO , 3B8/F1BCS, Jacques, estará activos desde Mauricio del 27 de noviembre al 14 de diciembre. Él planea estar en 20 y 15M SSB, RTTY 
y PSK. QSL via home call. 
  
8Q – MALDIVAS , HB9OAU, Claudio esta activo como 8Q7AU desde la Maldivas hasta el 11 de diciembre. Él planea operar de 80-10M SSB. QSL vía 
home call directo o buro. 
  
C6 – BAHAMAS , Durante diciembre y enero de 2013 AK4BM, Robert, estará activo como C6AGT desde NA080, Bahamas. Búsquelo de 7 a 28 mts en 
SSB, PSK31 y JT65. QSL vía AK4BM. 
  
P4 – ARUBA , K8CX, Tom, está planeando estar en Aruba del 3 al 10 de diciembre como P40CX. QSL vía K8CX. 
  
PJ5 – ST. EUSTATIUS , JA1MZL, JJ1LIB, JN1RVS, JJ1CBY, JA1DXA, JN1HOW y JH1ROJ planean estar activo desde St. Eustatius, del 2 al 12 de dici-
embre. Búsquelos como PJ5J  en todas las bandas de 160 a 6 mts SSB, CW y digitales. QSL vía JA1HGY. Más info en http://www.ndxa.net/pj5j/ 
  
V6 – MICRONESIA, JA1XGI, Haru estará activo desde la Isla Ladrido OC-012 Micronesia como V63XG búsquelo en todas las bandas de 40 a 6 mts en 
CW, SSB y Digitales. QSL vía home call. Más info http://www.mdxc.org/v63xg/ 
  
XU – CAMBOYA , XU1A estará en el aire por JH1AJT, JA1TRC, JA4EKO/ZL1GO, JA5AQC, E21EIC, JH1OGX/VR2KF y otros entre el 5 y 17 de diciem-
bre. La actividad estará de 1.8 a 28 MHz, posiblemente 50 MHz, en CW, SSB y digitales. QSL vía JH1AJT. 
  
XX9 – MACAU , JA5DQH/XX9XX, Aki Nagi, ha anunciado planes de estar en Macau, entre el 1 y 6 de diciembre. La actividad estará principalmente en 
160 mts. 
  
YN – NIARAGUA , K7ZO, Scott, estará activo desde Nicaragua con el callsign YN5ZO del 4 al 10 de diciembre.  Scott planea operar de 40 a 10 mts en 
SSB y RTTY. QSL vía K7ZO y LoTW. 
  
ZF – CAIMAN , ZF2AH, Joe, estará participando en el concurso de la ARRL 160 metro 1 y 2 de diciembre. QSL vía W6VNR 

30-2 
Nov-Dec 

Friday 2200 - Sunday 1600 

ARRL 160 Meter Contest CW 

1-2 
Saturday 0000 - Sunday 2359 

ARRL EME Contest All 

1 
Saturday 0000 - 2400 

TARA RTTY Mêlée RTTY 

1 
Saturday 0600 - 0800 

Wake-Up! QRP Sprint CW 

1-2 
Saturday 1200 - Sunday 1200 

INORC Contest CW 

1-2 
Saturday 1200 - Sunday 1200 

VU International DX Contest 
CW 

Phone 

1-2 
Saturday 1600 - Sunday 1559 

TOPS Activity Contest CW 

1-2 
Saturday 2000 - Sunday 1959 

EPC Ukraine DX Contest BPSK63 

1-2 

Saturday 2300 - Sunday 2300 

AWA Bruce Kelley Memorial 
CW QSO Party (1) CW 

2 
Sunday 0000 - 2400 

Ten-Meter RTTY Contest RTTY 

4 
Tuesday 0200 - 0400 

ARS Spartan Sprint CW 

5 
Wednesday 0200 - 0329 

QRP Fox Hunt 40 m CW 

6 

Thursday 1800 - 2200 

 10 meter NRAU Activity Contest (NAC) 
CW, SSB 

FM, Digital 

7 
Friday 0200 - 0329 

QRP Fox Hunt 80 m CW 
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D-STAR: Soluções disponíveis no mercado.  

Nas últimas semanas tratamos aqui da história do D-STAR e alguns dos seus aspectos técnicos. É realmente um siste-
ma muito interessante e promissor, mas alguns pontos, como o custo de implantação de uma repetidora além do alto valor dos 
rádios desestimula alguns de o adotarem. 

Trataremos neste artigo, de esclarecer o funcionamento da repetidora D-STAR e as alternativas que se apresentam 
para aqueles que desejam ter um ponto de acesso ou até uma repetidora compatível com a rede D-STAR, sem ferir os 
“copyrights”. 

Vamos começar pela solução Icom. Para implementar uma repetidora Icom D-STAR são necessários um módulo con-
trolador - Icom ID-RP2C - e o respectivo módulo de RF na banda desejada. Como exemplo trataremos do Icom ID-RP2000V, 
que opera em VHF. 

Configuração básica de uma repetidora Icom D-STAR. 
 

Na controladora é conectado o sinal de internet, para interligação da repetidora com as outras espalhadas pelo mundo. 
Com o módulo de RF conectado a ela se forma a interface entre os rádios D-STAR espalhados nas proximidades da repetido-
ra com a rede mundial de usuários conectados aos refletores por todo planeta. 

Uma solução como esta, já no Brasil e sem considerar rack, fonte, frete, etc custa em média R$10.000,00. Sem dúvida 
é um valor elevado que não é acessível para grande parte dos radioamadores ou grupos espalhados pelo Brasil.  

Da mesma forma que é caro aqui no Brasil também é em todo mundo, portanto radioamadores independentes estudam 
e desenvolvem soluções alternativas ao hardware da Icom, capazes de se comunicar com as repetidoras Icom, mais uma vez, 
sem ferir quaisquer patentes ou direitos. As mais famosas são conhecidas como “D-STAR compatible Hostpots”  ou numa 
tradução livre “Ponto de acesso compatível com D-STAR”.  No nosso exemplo falaremos de uma das várias placas disponí-
veis no mercado, as “Star Board GMSK adapter”  da americana MoenComm.  

 

 
MoenComm Star Board GMSK modem 

 

Para você que está interessado em tecnologias digit ais para radioamadorismo, saiba que o encontro anua l de D-STAR em 2013 
será realizado aqui no RS! Já estamos formando o gr upo que organizará e levará adiante este que será u m marco na história das 
comunicações por radio no nosso estado. Quer partic ipar? Quer saber mais sobre D-STAR? Fique ligado no  QTC da LABRE-RS 
para saber das próximas reuniões do grupo ou escrev a para o email encontrodstar2013@gmail.com  que lhe responderemos em 
breve.  73! 
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As unidades compatíveis com D-STAR são, de forma muito resumida, modems GMSK. A modulação GMSK - Gaussian Minimum Shift 
Keying ou Modulação estreita da faixa,é a modulação de faixa estreita utilizada no GSM (Global System Mobile Communications) e também no 
D-STAR. O modo de funcionamento é a inserção de dados na fase da portadora, permitindo o uso de amplificadores mais simples,resultando em 
um sinal constante. Uma das vantagens é ser imune a interferência. Bem, retornando ao uso desta placa para construir um ponto de acesso ou 
repetidora compatível com D-STAR, é necessário que um software faça este hardware funcionar. E esta é a função do firmware. Existem vários 
disponíveis, todos experimentais e sem fins lucrativos, mas o do grupo alemão “DUSTCH STAR” é o mais utilizado. 

Para que o ponto de acesso seja convertido em uma repetidora compatível com D-STAR, além do modem GMSK e o firmware, são ne-
cessários dois rádios FM (VHF neste nosso exemplo), computador com software de gateway e acesso a internet.  

Estrutura básica de uma repetidora compatível com D-STAR 
 

Com esta configuração é possível converter, por exemplo, uma repetidora analógica VHF ou UHF existente numa repetidora compatível com 
sistema D-STAR, que se comunicará com qualquer usuário D-STAR no mundo todo. 

Não vamos entrar nos detalhes de valores, mas basta informar que uma unidade de modem GMSK, como essa Star Board custa aproxi-
madamente US$119,00. Um valor bem mais próximo da realidade da maioria dos nossos radioclubes e associações.  

Esta solução foi usada em caráter experimental na FENARCOM 2012, trazida pelo grupo MUTUM do DF, como podemos ver na imagem 
ao lado : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Notem a configuração simples mas extremamente funcional. Um computador tipo “thin client” usando um modem USB de internet 3G. 

Ligado ao computador estava a unidade de modem GMSK interligada a um radio VHF em modo FM. Desta forma funcionou como um ponto de 
acesso (Hot Spot) compatível com D-STAR permitindo que todos ao alcance do radio VHF pudessem usar seus HTs D-STAR para comunica-
ção. Vários QSOs foram feitos comprovando a eficácia do sistema.  

Soluções simples como esta são a base da expansão que o D-STAR sofrerá nos próximos tempos. Aqui no Brasil já foram realizados 
três encontros nacionais de D-STAR e o quarto encontro será em 2013 na cidade de Porto Alegre - RS.  

Uma notícia boa é que a data e local deste encontro já estão definidos: Sábado, 07/09/2013 no Anfiteatro da SOGIPA . Fique atento aos 
nossos canais de comunicação para mais detalhes: 

Página no Facebook: http://tinyurl.com/dstarbrasil 
Blog: http://dstar-rs.blogspot.com.br/  
Email encontrodstar2013@gmail.com  



 

O texto ao lado foi 

retirado das páginas 

do  e-book - Manual 

das Antenas, escrito 

pelo colega Ademir 

Freitas Machado - 

PT9AIA.  

O Sr. Ademir gentil-

mente autorizou a 

LABRE/RS a reprodu-

zir o seu material de 

forma a constituir 

material de educação 

aos novos radioama-

dores e também com 

a finalidade de difundir 

o radioamadorismo no 

Brasil.  

A comunidade radioa-

madorística desde já  

parabeniza o Sr. Ade-

mir pela iniciativa e a 

LABRE/RS agradece a 

sua autorização. ���� 

Página Página Página Página 7777    QTC LABRE/RS  QTC LABRE/RS  QTC LABRE/RS  QTC LABRE/RS  ----        01 a 07 de dezembro de 2012 01 a 07 de dezembro de 2012 01 a 07 de dezembro de 2012 01 a 07 de dezembro de 2012 ----    Edição nº 45Edição nº 45Edição nº 45Edição nº 45    



QTC LABRE/RS  QTC LABRE/RS  QTC LABRE/RS  QTC LABRE/RS  ----        01 a 07 de dezembro de 2012 01 a 07 de dezembro de 2012 01 a 07 de dezembro de 2012 01 a 07 de dezembro de 2012 ----    Edição nº 45Edição nº 45Edição nº 45Edição nº 45    Página Página Página Página 8888    



QTC LABRE/RS  QTC LABRE/RS  QTC LABRE/RS  QTC LABRE/RS  ----        01 a 07 de dezembro de 2012 01 a 07 de dezembro de 2012 01 a 07 de dezembro de 2012 01 a 07 de dezembro de 2012 ----    Edição nº 45Edição nº 45Edição nº 45Edição nº 45    Página Página Página Página 9999    

��� RESULTADO OFICIAL — CONCURSO FARROUPILHA 2012 ��� 

1º lugar VHF - PY3NZ Claudio - Apoio USRA (Santa Maria/RS) 
2º lugar VHF - PY3MF Mariston - Apoio USRA (Santa Maria/RS) 
3º lugar VHF - PU3MLF Flavio - Apoio USRA (Santa Maria/RS) 
1º lugar VHF YL - PU3KIT Cristiana - Apoio I’m Comunicação  

(Esteio/RS) 
2 lugar VHF YL - PU3LIP Luciana -  Apoio Gelateria Bela Romana  

(S. Leopoldo/RS) 
3º lugar VHF YL - PU3TIA Maria - Apoio Gelateria Bela Romana  

(S. Leopoldo/RS) 
 

������������ 
 

1º lugar CW - PY2ZQ Valter - Apoio Despachante Pagani (Esteio/RS) 
2º lugar CW - PY1TL Hélio - Apoio Despachante Pagani (Esteio/RS) 

3º lugar CW - PY2VJ Reinaldo - Apoio Despachante Pagani (Esteio/RS) 
1º lugar CW Clubes - PY3UR USRA - Apoio Mercado Dacroce (Sapucaia 

do Sul – RS) 
2º lugar CW Clubes - PY3PXY PXPYClube de Caxias do Sul -  

Apoio Despachante Pagani (Esteio – RS) 
1º lugar CW YL - PU1YGM Iasmim - Apoio Gremio Esportivo Brasilit 

(Esteio – RS) 
 

������������ 
 

1º lugar SSB - PP5TG Walfredo - Apoio TEICO (Caxias do Sul – RS)  
2º lugar SSB - PY3IP Irenaldo - Apoio TEICO (Caxias do Sul – RS) 
3º lugar SSB - PU3TDB Tiago - Apoio TEICO (Caxias do Sul – RS) 

1º lugar SSB CL - PT9AA LABRE/MS - Apoio Gremio Esportivo Brasilit 
(Esteio – RS) 

2º lugar SSB CL - PY3CBS Ass. Santacruzense de Radioamadores - 
Apoio Gremio Esportivo Brasilit (Esteio – RS)  

3º lugar SSB CL - PY1AA LABRE/RJ - Apoio Gremio Esportivo Brasilit 
(Esteio – RS) 

1º lugar SSB YL - PP5MIK Maria - Apoio CIATRON (Porto Alegre – RS) 
2º lugar SSB YL - PU3KIT Cristiana - Apoio CIATRON  

(Porto Alegre – RS) 
3º lugar SSB YL - PU3TIA Maria - Apoio CIATRON (Porto Alegre – RS) 

A LABRE/RS apresenta aos colegas o Resultado Oficial do Concurso 
Farroupilha 2012. 

Parabéns aos primeiros colocados em cada categoria.  
Parabéns também, aos colegas que fizeram esta festa do radioamado-
rismo brasileiro. O Concurso Farroupilha novamente cresce com a sua 

participação.  
Desde já, convidamos aos participantes pra juntos fazermos um óti-

mo concurso no próximo ano.  
Muito obrigado pela sua participação. 73! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Relação dos ganhadores que receberão o troféu "BENTO GONÇALVES".  

Agradecimento especial aos apoiadores, por ofereceram  
os troféus aos colegas. 
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 APROVADOS CLASSE  A                         Elet. e Eletricidade 

CRISTIANO DE MEDEIROS FOLCHIN...................70 

LUCIANO JOÃO MILDE.........................................  70 

  

CLASSE  B:  Nenhum aprovado 

  

APROVADOS CLASSE                                  Legi/TecEtOper 

BRUNO CECCONI FULGINITTI........................... 100/100 

FELIPE ÂNGELO VARGAS KAPPAUN...............   85/75 

JULIO CESAR MOLLER........................................100/100 

ROBERTO DE CASTRO SINNOTT.......................  80/80 

RODRIGO CRESPO PONT BEHEREGARAY.........75/70 

RODRIGO MORALES DE SOUZA.....................Crédito/100 

 OBS.: Classe B, nenhum aprovado; Para não causar prová-
veis constrangimentos, não divulgamos a lista 

dos reprovados  e dos reprovados parcialmente ; O interes-
sado que desejar saber suas notas, deverá nos enviar um 

pedido via e-mail ou com seu Login e Senha consultar no site 
da ANATEL. 

   

RESULTADO DAS PROVAS REALIZADAS  
DIA 24 DE NOVEMBRO 



EXPEDIENTE 

Aos sábados pela manhã, temos o salutar costume de os reu-
nirmos na USRA. Lá reencontramos nossos colegas e associa-
dos e algumas vezes temos até a presença de algum visitante. 
Neste ultimo, não tivemos visitantes, mas estávamos motiva-
dos pela quantidade de QSLs e troféus recebidos nos últimos 
dias. PY3TIO o Pereira, PU3SVA o Adriano e a PY3UR, rece-
beram seus troféus de participação e boa classificação no Far-
roupilha 2012. Todos os que participaram, receberam seus 
belíssimos diplomas de participação, enviados pela LABRE-
RS.  Surpreendemo-nos com a beleza do Troféu do Farroupi-
lha, que agora homenageia  Bento Gonçalves. 

Também a Marta PY3MSS, recebeu o Troféu de segundo lu-
gar na  categoria YL do Concurso Brasília, que veio de São 
Paulo, na bagagem do Barros, PY3UA. 

Nossos colegas que participam mais ativamente do radioama-
dorismo competitivo estavam em suas estações participando 
do CQWW CW. Queremos parabenizar o Claudinho, PY3OZ 
pela sua excelente participação.  

Expediente da USRA é uma excelente oportunidade para con-
vivência e ampliação de conhecimentos sobre radioamadoris-
mo.  Visite-nos!  (Foto) 

 

PRECISAMOS PENSAR.... 2 

No último QTC comentamos sobre uma necessária reflexão 
sobre o nosso RANCHO.  Não recebemos nenhuma manifes-
tação. No entanto, gostaríamos muito de saber o que a comu-
nidade gaúcha pensa sobre a realização deste e vento anual . 
Mande seus comentários, pois com certeza estarás ajudando 
no planejamento desta atividade  que já realizou sessenta edi-
ções. 

Verificando o que aconteceu nas últimas  edições do Rancho, 
constatamos alguns problemas relacionados aos participantes 
e também, quanto a programação.  

A formula do rancho precisa ser atualizada.  

São outros tempos e defendo algumas alterações para viabili-
zar o futuro do RRG. 

Conversando com o Vitorino, PY3FAV , vice presidente da 
LABRE-RS, mantenedora institucional do Rancho, chegamos a 
algumas conclusões. Estamos divulgando nosso pensamento 
no intuito de  recebermos a manifestação dos colegas que tem 
participado do rancho e que estranharam  a participação da 
comunidade gaúcha nos últimos ranchos realizados.   

Com o intuito de favorecer aos participantes, sugerimos: 

-Que a programação do rancho inicie  no sábado e termine no 
almoço do domingo. Assim o custo com hotel seria de apenas 
uma diária. 

-Que deva ser instituído um valor de inscrição, para ajudar na 
organização. Quem sabe com desconto  para quem fizer o 
pagamento antecipado. 

-Que a programação seja definida três meses antes para facili-
tar e dar mais tempo para divulgação. 

-Planejar uma programação atraente. Pensar  em atividade 
para os Cristais e os novatos. 

-Que a comissão organizadora consiga visitar todas as roda-
das e divulgue notas em todos os QTCs. 

-Adequar a programação de radioamadorismo. Etc... 

Vamos continuar tratando deste assunto e gostaríamos de 
saber a sua opinião. Contamos com a sua colaboração. Envie 
seus comentários para: paulopy3pa@gmail.com 

RODADA DA USRA 

A RODUSRA (Rodada da USRA) acontece de segunda a sex-
ta-feira, das 20h as 21:00 h, na banda de 80m  (3770)   PARTI-

CIPE! 

Notícias, atualidades e interatividade é no  
BLOG DA  USRA . 

   

 
NOTICIAS 

 DA 
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SOBRE O QTC DA LABRE/RS 

 
A LABRE/RS lembra que o boletim falado, o QTC da La bre/RS, é transmitido aos 

sábados na banda de 40m em 7.155khz  às 13:30hs, na  Banda de 80m em 3.760Khz 
(80m) às 19:00hs, e na Banda de 10m em 28.304khz às  20hs. Em VHF em alguma 
repetidora da região da Grande Porto Alegre que est iver disponível, às 18:00hs. 

No interior do Estado o QTC é  transmitido pelas re petidoras de IJUI  -145.380 (-) 
ou 147.280(+). E pela repetidora do Radio Clube de Pelotas em 145.480 (-) às 18hs 

e pela repetidora de Rio Grande  em 145.410 (-) as 20hs esta transmissão é 
simultânea com a transmissão na Banda de 10m. 

Via ecolinck nas salas LIBERDADE, BRASILIA DF, CANO AS-RS, BENGO JAPAN e 
GAUCHO LINKS. 

 Desde já agradecemos a colaboração dos colegas na leitura do QTC da Labe /RS, 
na difusao de informações do radioamadorismo.   

Também aos colegas interessados, existe uma edição em formato digital enviado 

aos radioamadores cadastrados, somente após as leit uras via rádio. Aqueles que 
ainda não recebem poderão solicitar o mesmo, bastan do para tal que enviem uma 

mensagem para o seguinte e-mail: boletim@labre-rs.o rg.br .  

Este boletim poderá ser enviado para qualquer coleg a, radioamador ou não, apre-

ciador do radioamadorismo, mas sempre indicando a s ua origem. 
Algumas informações e/ou imagens aqui apresentadas são oriundas da web, onde 

são citadas, sempre que possível, suas fontes de co nsulta. 

 A Labre desde já agradece a atenção e o interesse dos colegas radioamadores. 

Este boletim foi elaborado pelo Departamento Social  da Labre/RS com a 
colaboração de colegas radioamadores e radioclubes do interior do Estado. 

Um bom final de semana. ���� 
Diretoria social 

A LABRE/RS comunica 
aos associados em dia 
com a tesouraria que já 

está em funcionamento os 
convênios firmados com a 
advogada Simone kraino-
vic Vitorino e com a cirur-
giã-dentista Suiane Gior-

dani. Maiores informações 
na secretaria da LABRE 
pelo telefone (51) 3368-

3972. 
 

Dra. Suiane Giordani -  
Cirurgiã-dentista e Ortodontia.  

Av.Otto Niemeyer,3485 – Cavalhada.  
Atende com hora marcada.  

Telefone (51) 3241-0001 e celular (51) 9324-9112.  
e-mail: suianeg@gmail.com  

 
Dra. Simone Krainovic Vitorino  

Advogada causas cíveis e trabalhistas. 
 Hora marcada pelo celular (51) 9342-8852 . 

 

CONVÊNIOS 

 APOIADORES 
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CURIOSIDADE .... 

O Colega IVAN DORNELLES, PY3IDR, nos envia este anúncio con-

vocatório, publicado no jornal Correio do Povo na página 05 de 

25/03/1928, onde desde aquela época já se  preocupava com a emis-

são de licenças para radioamadores.   

Muito agradecido da gentileza do colega IVAN, PY3IDR de trazer a 

público a história do radioamadorismo gaúcho.  


