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Colega radioamador. Já se passaram sessenta anos desde o dia em
que abnegados radioamadores tiveram a feliz idéia de reunir colegas
e amigos na cidade de Tupanciretã, em 1948 , denominando o encontro de Rancho do Radioamador. De lá até hoje, em apenas quatro
anos este conclave não foi realizado: 1975, 1978, 79 e 1980. Quantas
recordações, quantas emoções, quantas alegrias, quantos abraços
fraternais foram dados, quantas amizades novas foram feitas... inumeráveis. E é com este espírito que os ranchos foram se sucedendo.
Chegamos ao sexagésimo. Nesta acolhedora e progressista cidade
de Campo Bom, organizado sob o comando do incansável casal de
radioamadores César Homero Pasold – PY3PC e Maria Rosabel Pasold – PU3MRJ, está se desenvolvendo o sexagésimo Rancho do Radioamador Gaúcho. Muitos colegas que só se “conheciam pela voz”,
agora têm a oportunidade de uma confraternização, colocar o assunto
em dia, “fofoquear” um pouco, contar piada e fazer o famoso brique.
Serão contabilizados mais três grandes dias de alegria e felicidade na
vida de cada um de nós ao final do encontro. Temos a certeza que
este Rancho será lembrado até o próximo ano, quando outra cidade e
outro grupo de abnegados radioamadores, como os pioneiros da
idéia, estarão reunindo o mundo dos radioamadores para mais um
fraternal congraçamento. A LABRE do Rio Grande do Sul orgulhosamente cumprimenta os organizadores deste sexagésimo Rancho que
amanhã terá seu encerramento, e deseja aos escolhidos para organizarem o de 2013, bom trabalho e que também seja exitoso assim como o que acontece aqui em Campo Bom. Por hoje é só. Um bom final
de semana a todos e aproveitem o restinho do Sexagésimo Rancho
do Radioamador Gaúcho.

LIGA DE AMADORES BRASILEIROS
DE RADIO EMISSÃO
LABRE/RS
Av. Baltazar de Oliveira Garcia,
2132 - Área 3 - Sala 330 Porto Alegre RS CEP 91150-000
Fone/Fax: (51) 3368-3972 Horário de Atendimento:
14:00hs às 17:30hs -

CORREA, PY3NP
ASSESSOR ESPECIAL
DA LABRE/RS JUNTO A
DEFESA CIVIL

HORÁCIO, PY3HS
ASSESSOR ESPECIAL
DA LABRE/RS, DIRETOR DE PROVAS,
MEMBRO CONSELHO
DELIBERATIVO

2ª a 6ª Feira
py3aa@labre-rs.org.br
www.labre-rs.org.br

QTC LABRE/RS - 17 a 23 de novembro de 2012 - Edição nº 43

Página 2

PARA
RECORDAR
Diversos órgãos oficiais em muitos países
do mundo emitem periodicamente CARTAS
DE PROPAGAÇÃO.
Dentre as informações
importantes contidas
nessas cartas está a
MUF – Frequência Máxima Utilizável para
longa distância. O conhecimento da MUF
pode ser muito útil para os amantes de DX,
aumentando seu rendimento pelo maior conhecimento das condições de propagação.
A MUF, na verdade, é
a frequência crítica
para a comunicação
local. A MUF é função
da localização entre os
dois pontos que se
comunicam e pode ser
diferente para um terceiro ponto. Em condições médias, perto da
MUF, as perdas na
ionosfera são menores, de modo que, com
as potências pequenas
utilizadas no serviço
de radioamador, essa
deve ser a região de
trabalho para melhor
comunicação.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Colegas radioamadores e associados da LABRE/RS,
aniversariantes no período de 17 a 23 de novembro de 2012,
que são:
Dia 17 de novembro - PY3TN – MARIO AUGUSTO VIEIRA CORREA da cidade de
Quaraí;
Dia 18 de Novembro - PY3PDG - DIEGO FRANCISCO FARIAS GARIN
da cidade de Cachoeira do Sul;
Dia 19 de novembro – PY3CQ – ALVARO ZAPELLA DA SILVA
da cidade de Porto Alegre;
Dia 20 de novembro – PY3JSS - JEFFERSON SOARES SIMÕES
da cidade de Porto Alegre;
Dia 21 de Novembro – PY3LS - CELSO SCHMITT da cidade de Gramado;
Dia 22 de Novembro – PY3TF – ILDO JOSE COMIN da cidade de Viamão;

Parabéns a você colega radioamador, por esta data especial!
Que o tempo seja sempre o seu melhor parceiro, trazendo serenidade, equilíbrio e
sabedoria - que lhe darão a receita ideal de como viver a vida, aproveitando o melhor que ela tem a oferecer! Que as conquistas do passado lhe tragam boas lembranças, nao só alegrias, mas também a força e o entusiasmo para superar eventuais obstáculos e implementar os mais importantes projetos para o futuro!
Para você, os melhores votos de um Feliz Aniversário, com muita saúde, paz e harmonia 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 SECRETARIA 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 ANTES DE ANUNCIADOS, NOTADAMENTE TEMOS VERIFICADO QUE ALGUNS ASSOCIADOS NÃO CONSTAM NO BANCO DE
DADOS DA ANATEL, POR TEREM SUA LICENÇAS VENCIDAS, POR TER DEIXADO DE SER
RADIOAMADOR.
VERIFIQUEM SEMPRE QUE POSSÍVEL O SEU CADASTRO JUNTO AO SITE DA ANATEL.

LEGISLAÇÃO
LEGISLAÇÃO – a Norma 31/94, da ANATEL, diz que: Os testes que habilitarão o candidato a
obter o Certificado de Operador de Estação de Radioamador - COER, observado o grau de
dificuldade adequado a cada classe, constituir-se-ão das seguintes matérias e respectivos índices de aprovação:
PARA A CLASSE C: Técnica e Ética Operacional – 70% de acerto; Legislação das Telecomunicações – 70% de acerto.
PARA A CLASSE B : Conhecimentos Básicos de Eletrônica e Eletricidade – 50% e Recepção Auditiva e Transmissão de Sinais em Código Morse de textos – em linguagem
clara - de 125 caracteres ( letras, sinais e algarismos).
PARA A CLASSE A : Conhecimentos Técnicos de Eletrônica e Eletricidade – 70% de
acerto.
Cada prova é composta de 20 questões de múltipla escolha e tem a duração de 60 minutos. Os
testes de recepção e transmissão de Código Morse têm a duração de 5 minutos cada um.
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AGENDA DE CONTESTES DA SEMANA - 17/11 A 23/11 (INTERNACIONAL)
Para maiores informações, acesse: http://www.sk3bg.se/contest/c2012nov.htm#NOV
DIA

NOME CONTEST
Saturday 0000 - 2359
CQ SA SSB Contest

17

MODO

SSB

17-18

Saturday 1000 - Sunday 1000
SARL Field Day Contest

CW, Digital
Phone

17-18

Saturday 1200 - Sunday 1200
LZ DX Contest

CW
SSB

17-18

Saturday 1600 - Sunday 0700
All Austrian 160 m Contest

CW

Saturday 1600 - 1800
Feld-Hell Club Sprint

17

Feld-Hell

17-19

Saturday 2100 - Monday 0259
ARRL Sweepstakes

SSB

17-19

Saturday 2100 - Monday 0300
North American Collegiate
ARC Championship

SSB

17-18

Saturday 2100 - Sunday 0100
RSGB 2nd 1.8 MHz Contest

CW

18

Sunday 0000 - 2400
EPC PSK63 QSO Party

18

Sunday 1300 - 1700
HOT Party

BPSK63
CW

Sunday 1400 - 1500

18

SSA Månadstest nr 11

CW

Sunday 1515 - 1615

18

SSA Månadstest nr 11

SSB

19

Monday 0200 - 0400
Run For The Bacon QRP Contest

CW

19

Monday 1600 - 1659
OK1WC Memorial Activity (80 m)

SSB

21

Wednesday 1900 - 2100
MOON Contest

DICAS DE DX

( LU-DX DX Bulletin

600

DATE 16-11-2012

CW, Digital
SSB

- Fonte: http://www.py2kp.com/)

3W – VIETNAM, UU5WW, UU0JR y UT5JCW planean operar como 3W2J desde Vung Tau, Vietnam del 22-28 de noviembre, incluso una entrada en el
CQWW CW, búsquelos de 7 a 50 Mhz. QSL directo vía K2PF. Habrá también OQRS en ClubLog. Mas info en www.3w2j.com
5T – MAURITANIA, 5T0JL, op ON8RA, Jean, 85 años estará nuevamente activo desde Mauritania comenzando el 16 de noviembre, el estará en 80, 40,
20, 15 y 12 mts principalmente CW. QSL vía ON8RA.
7P – LESOTHO, Un grupo de operadores estarán en Lesotho del 21 de noviembre al 3 de diciembre, búsquelos como 7P8D en todas las bandas y modos con una entrada en el CQWW CW. Más info en http://www.zs2dl.co.za/7P8D.html
8P – BARBADOS, WJ2O, Dave, estará para el CQ WW CW desde Barbados en todas las bandas en CW del 21 al 28 de noviembre como 8P9DF. Más
info eswww.wj2o.com. QSL vía WJ2O.
9H – MALTA, 9H3OG y 9H3TX estarán en el aire por DL4HG y DL5XAT desde la Isla de Gozo,
Malta, del 21-26 de noviembre incluso una entrada en el CQWW CW Concurso del 24-25 de noviembre. Ellos planean una multi-dos con el callsign
9H3TX. QSL 9H3OG a DL4HG, buro o directa y 9H3TX vía DL5XAT, buro, directo o LoTW.
C6 – BAHAMAS, C6AKQ, C6ARU y C6AUM operadas por N4BP, N4UM y K4RUM estarán activos desde Freeport, Bahamas, del 20 de noviembre al 11
de diciembre. Ellos estarán en los concursos CQWW DX CW, ARRL 160 y ARRL 10 Metro.
CT3 – MADEIRA, DL1CW, DL5AXX, DL8WW, DJ2YA, DK7YY, UA9MA, UA9PM y UA9ONJ estarán activos desde Madeira del 20-27 de noviembre,
durante el CQWW CW ellos estarán activos como CR3L multi-dos.
E5 – COOK DEL SUR, E51TLA estará en el aire por OZ6TL del 18 de noviembre al 8 de diciembre en todas las bandas en CW y RTTY. QSL vía OZ6TL
o LoTW.
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D-STAR: Como surgiu?
Em 1999, ou seja a uns 13 anos, o governo japonês instituiu um processo para achar uma maneira de trazer
a comunicação digital para o radioamadorismo. Esta atividade
foi levada adiante pela LABRE deles, a JARL ou “Liga de radioamadores Japonesa” (Japan Amateur Radio League, em
inglês).
Em 2001 foi publicado o resultado deste trabalho, o qual foi chamado de D-STAR ou “Tecnologias digitais
inteligentes para radioamador” (Digital Smart Technologies for
amateur radio, em inglês). Com o apoio da fabricante Icom,
que forneceu o hardware necessário para as experiências da
criação dessa nova tecnologia, as pesquisas avançaram e já
em 2004 a mesma Icom apresentou comercialmente ao mercado seu primeiro produto D-STAR: a unidade UT-118 para os
transceptores IC-2200H e IC-V82.
Em junho de 2005 o IC-V82 equipado com esta
mesma unidade opcional D-STAR UT-118 estampou a capa
da revista “ARRL’s QST Magazine”. Isto teve um enorme impacto na entrada do D-STAR no mercado americano, o maior
do mundo nessa tecnologia.

AMSAT AO-27

Hoje no mundo todo já existem cerca de 1180
repetidoras instaladas e funcionando interligadas, permitindo
Ainda no final de 2004 a Icom lançou o transcepque os aproximadamente 20.000 radioamadores do mundo
tor ID-1, o primeiro a operar em modo de dados digital na faixa
todo, registrados nesta rede se comuniquem, não importa a
de 1.2GHz.
distância, de forma clara e direta - e sem interferências!
Esperamos que a inovação continue sempre
acontecendo e que o radioamadorismo conte com mais adeptos, sempre acompanhando a evolução das tecnologias que
nos cercam.

Algumas opções de transceptores D-STAR no
mercado

Em 2007 foi realizado o primeiro QSO D-STAR
usando satélites. Foi entre os radioamadores Michael, N3UC,
situado na cidade de Haymarket no estado de Virgínia e Robin, AA4RC da cidade de Atlanta, estado da Geórgia, ambos
nos EUA. Eles utilizaram o satélite AMSAT AO-27 para este
QSO. Os dois radioamadores utilizaram uma série de equipamentos Icom neste contato e tiveram dificuldades para lidar
com o efeito Doppler, mas ao final obtiveram sucesso. Esta
experiência resultou no projeto de um micro-satélite chamado
OUFTI-1, construido por estudantes Belgas, que será lançado
no verão (hemisfério norte) de 2013 sendo o primeiro satélite
dedicado ao D-STAR lançado ao espaço. Mais informações
acesse o site http://www.leodium.ulg.ac.be/cmsms/ .

Para você que está interessado em tecnologias
digitais para radioamadorismo, saiba que o encontro anual de
D-STAR em 2013 será realizado aqui no RS! Já estamos formando o grupo que organizará e levará adiante este que será
um marco na história das comunicações por radio no nosso
estado. Quer participar? Quer saber mais sobre D-STAR?
Fique ligado no QTC da LABRE-RS para saber das próximas
reuniões do grupo ou escreva para o email encontrodstar2013@gmail.com que lhe responderemos em breve.

73!

Vem aí......
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O texto ao lado foi
retirado das páginas
do e-book - Manual
das Antenas, escrito
pelo colega Ademir
Freitas Machado PT9AIA.
O Sr. Ademir gentilmente autorizou a
LABRE/RS a reproduzir o seu material de
forma a constituir
material de educação
aos novos radioamadores e também com
a finalidade de difundir
o radioamadorismo no
Brasil.
A comunidade radioamadorística desde já
parabeniza o Sr. Ademir pela iniciativa e a
LABRE/RS agradece a
sua autorização.
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60º Rancho do Radioamador Gaúcho - Campo Bom/RS
No último final de semana, realizou-se na cidade de Campo Bom/RS mais uma
edição do Rancho do Radioamador Gaúcho. Com a fantástica organização dos
colegas Cesar, PY3PC e Maria Rosabel, PU3MRJ, tivemos uma bela festa com a
presença de vários colegas radioamadores, onde tiveram a oportunidade de conhecer aqueles com que falam via rádio, participar de provas de promoção de
classe, das palestras, do troca troca e ainda receberem os diplomas e troféus dos
concurso Farroupilha edições 2010 e 2012. Sim, o anúncio dos CFP 2012 foi uma
grande surpresa entre os presentes. Também, a presença da LABRE/RS foi marcante, ao esboçar aos participantes suas atividades no ano de 2012 e as perspectivas da administração para o próximo ano de 2013.
Agora, nos resta esperar a próxima edição do Rancho que acontecerá na cidade
de PALMEIRAS DAS MISSÕES.
Parabéns a todos os colegas que lá estiveram e participaram nesta maravilhosa
festa. Acompanhe alguma fotos.

Colegas comparecem para as provas
programadas durante o Rancho

Hasteamento das bandeiras, dá-se inicio ao
60º Rancho do Radioamador Gaúcho

Os colegas Paulo, PY3PA e Claudio, PY3OZ ministram
palestras aos colegas presentes

André, PY3IT, na leitura do QTC na
banda de 40m diretamente
do Rancho.
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Com o
Troca
Troca, o
diversão é
garantida.
A Diretoria da LABRE/RS presente prestando esclarecimentos aos presentes sobre a atual administração.

A LABRE/RS na entrega dos troféus do CFRP 2010 e
2012, tarefa cumprida.

Os colegas, Rochinha, e Mertins, ativos
colaboradores da
LABRE/RS foram
homenageados pela
entidade.

A confraternização dos colegas
foi o ponto alto
do encontro, através do maravilhoso almoço no
local.

NOTICIAS
DA
Nossa homenagem e agradecimento a esta equipe dediNa ultima segunda feira, aconteceu nossa reunião de cada que esta trabalhando incansavelmente para tornar
diretoria, com a presença de diversos membros da dire- o 60º Rancho inesquecível!
toria. Momento de avaliação e projeção dos rumos da
Parabéns aos organizadores e a todos os presentes!
nossa entidade. Muitos assuntos constaram da agenda.
Mereceram atenção especial as benfeitorias planejadas
para execução ainda neste ano. Foi aprovada a sugestão do departamento Social, para realização de um janRODADA DA USRA
tar de encerramento de ano, em data a ser definida. FiA RODUSRA (Rodada da USRA) acontece de segunque atento e participe!
da a sexta-feira, das 19:30h as 20:30 h, na banda de
80m (3770)
PARTICIPE!
60º RRG
REUNIÃO DE DIRETORIA

Neste final de semana estamos participando do maior
evento estadual de radioamadorismo, o 60º Rancho do
Radioamador Gaúcho. Uma edição especial, pois será a
sexagésima. Nossos colegas de campo Bom, com o
apoio da LABRE-RS, estão tomaram todas as providencias para nos receberem em sua cidade.

BLOG DA USRA
Visite o blog da USRA e fique sabendo das nossas
atividades radioamadorística, em
http://py3ur.blogspot.com/
Notícias, atualidades e interatividade é no BLOG DA USRA.

CONCURSO BRASÍLIA
Nesta semana recebemos o resultado do Concurso Brasília, e desde já parabenizamos a colega
CRISTIANA, PU3KIT por ter alcançado a primeira colocação na categoria YL e também terceiro
lugar como operadora da classe “C” e também a colega MARTA, PY3MSS, pelo segundo lugar na
categoria YL. Cada dia mais se verifica o crescimento das mulheres no radioamadorismo e o que
nos prova é este resultado maravilhoso.
Cristiana e Marta, Parabéns. Que este esforço seja motivo de incentivo a outras colegas radioamadoras para se fazerem mais presente no dia-a-dia, mostrando assim a força feminina também
por trás dos microfones.
TORNE-SE UM ASSOCIADO
Você colega radioamador, gostaria de contribuir para o
crescimento do radioamadorismo no Brasil? Então, associe
-se a LABRE.
A LABRE é a única representante do radioamadorismo no
Brasil para o mundo e que tem grande interesse em divulgar as atividades dos colegas, seja ela através de seus sites, de seus boletins e ainda na participação efetiva de concursos para radioamadores.
E aqui no Sul, temos a LABRE/RS.
Você sabia que o Bureau de QSL’s da Labre/RS é gratuito?
Sim, você poderá enviar gratuitamente o seu cartão QSL
para o exterior, a custo zero, bastando ser associado.
A LABRE/RS quer fazer o radioamadorismo crescer, temos
muitas atividades para colocar em pratica, mas para tal necessitamos da sua ajuda.
ASSOCIE-SE.
Envie-nos um e-mail perguntando como, py3aa@labrers.org.br ou através do nosso telefone (0xx51) 3368.3972
LABRE/RS – LIGADA NO RADIOAMADOR

ATENÇÃO
Por motivo de força maior comunicamos que neste domingo 25/11/2012 não haverá o
Troca Troca de equipamentos
no CVH (centro vida humanístico), pois permanece a falta
de seguranças e o mesmo estará fechado.

QTC LABRE/RS - 17 a 23 de novembro de 2012 - Edição nº 43

Página 10

CALENDÁRIO DO
TROCA-TROCA

CALENDÁRIO DE PROVAS
As provas, em Porto Alegre, serão realizadas,
sempre, na sede da LABRE/RS.
O CALENDÁRIO é o seguinte:
NOVEMBRO – dia 17 em CAMPO BOM, como parte da programação do 60º Rancho do Radioamador Gaúcho.
E, ainda em NOVEMBRO, dia 24
em Porto Alegre.
Esta será a última prova do ano de 2012.

ATENÇÃO.
As atividades do
TROCA TROCA na LABRE/RS
foram suspensos, até o retorno dos seguranças junto ao CVH, sede da
LABRE/RS

CONVÊNIOS

A LABRE/RS comunica aos associados em dia com a tesouraria que já está
em funcionamento os convênios firmados com a advogada Simone krainovic
Vitorino e com a cirurgiã-dentista Suiane Giordani. 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 .

SOBRE O QTC DA LABRE/RS
A LABRE/RS lembra que o boletim falado, o QTC da Labre/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 estiver
disponível, às 18:00hs.
No interior do Estado o QTC é transmitido pelas repetidoras 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, CANOAS-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 leituras via rádio.
Aqueles que ainda não recebem poderão solicitar o mesmo, bastando para tal
que enviem uma mensagem para o seguinte e-mail: boletim@labre-rs.org.br .
Este boletim poderá ser enviado para qualquer colega, radioamador ou não,
apreciador do radioamadorismo, mas sempre indicando a sua origem.
Algumas informações e/ou imagens aqui apresentadas são oriundas da web,
onde são citadas, sempre que possível, suas fontes de consulta.
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

APOIADORES
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