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BOLETIM DE NOTÍCIAS Nº 003 – MARÇO DE 2015

ANATEL confirma calendário de provas
LABRE-RJ para o primeiro semestre de 2015

da

A Agência Nacional de Telecomunicações - ANATEL confirmou o
calendário de provas para o primeiro semestre de 2015 da LABRERJ no interior do Estado. São esses os Municípios que vão receber
provas:
- 26 de Fevereiro de 2015 - Prova em Nova Friburgo, RJ.
- 12 de Março de 2015 - Prova em Carmo, RJ (Inscrições
Encerradas)
- 16 de Abril de 2015 - Prova em Silva Jardim, RJ.
- 21 de Maio de 2015 - Prova em Angra do Reis, RJ.
- 11 de Junho de 2015 - Prova em Macaé, RJ.
Obs: As provas de Nova Friburgo já estão fechadas. Foram provas
marcadas para o ano de 2014 e não realizadas.

ENVIO DE BOLETO LABRE-RJ/2015
O Presidente da LABRE-RJ solicita aos associados que ainda não
receberam seus boletos de pagamento da LABRE-RJ/2015, que por
favor envie uma email para: py1aa.rj@gmail.com ou whatsApp: 21
99731-9633, comunicando.

CARTEIRA DE ASSOCIADO DA LABRE-RJ
Solicita também, que os associados que não tem sua
carteira de associado, por favor nos envie uma foto pelo
email: py1aa.rj@gmail ou pelo whatsApp: 21 997319633

LABRE-RJ Presente na posse do novo
Comandante da SuOp dia 29/01/2015
A equipe da diretoria da LABRE-RJ foi convidada para
participar no ato de posse do novo Comandante da SUOP
(Superintendência Operacional). O nosso amigo e companheiro
Cel. Luiz Guilherme deixa o seu legado e entra o Cel.
Marcelo Hess, a quem fomos apresentados e em suas próprias
palavras citou está ciente dos trabalhos que os radioamadores
realizam tanto em parceria com o Governo do Estado quanto o
lado social e de ajuda dos Radioamadores em situação de
emergência.
Estiveram presentes os radioamadores PY1DO – Hamilton
(representando a LABRE-RJ), PU1KCT, Getúlio Gomes
(representando a RENER-RJ) juntamente com PY1WX –
Júnior. Em nossa rápida conversa como o Cel. Marcelo Hess
mostramos que estamos dispostos a continuar com o trabalho já
desenvolvido pela nossa parceria. Cursos e palestra aos
radioamadores do Estado do Rio de Janeiro levando o
conhecimento para atuarmos em área de crises.
A LABRE-RJ agradece ao Comando da Defesa Civil Estadual
e da CBMERJ pelo convite, apoio a nossa Liga e tenho certeza
que todos os Radioamadores do Estado do Rio de Janeiro fora
representado neste grande evento. Participar de momentos
como esse, onde pode reunir tantos amigos em sua volta,
principalmente aqueles que fazem parte dessa rede do bem, é
um privilégio de poucos. Como bem lembrou o Luiz
Guilherme, todos nós, ativistas humanitários, fomos e seremos
sempre "companheiros de luta e lama"

PQ450RIO – DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2015

LABRE-RJ – Divulgará para o Mundo, os 450 anos
de nossa Cidade.

A LABRE-RJ recebeu autorização do Comitê RIO450, para usar a
MARCA RIO450 em seus Diplomas e Cartões QSLs, que serão
enviados para os radioamadores que participarem do PQ450RIO SPECIAL CALL em comemoração aos 450 anos da Cidade do Rio de
Janeiro.
Veja maiores detalhes dessa atividade em: www.qrz.com/db/pq450rio
Veja a programação de aniversário em: http://www.rio450anos.com.br/

Estamos orgulhosos em informar a fundação, sob auspícios da LABRE, da AMSAT-BR
No último ano a LABRE, através de seu Grupo de Defesa e Gestão Espectral (LABRE/GDE), identificou um crescente número
de projetos de satélites tipo cubesats sendo desenvolvidos por instituições de ensino e pesquisas no Brasil.
Todos esses projetos estão sendo configurados para usarem as frequências destinadas ao serviço de radioamador,
predominantemente nas faixas de VHF (2m) e UHF (70cm). O incentivo para o uso de frequências de radioamador não é um caso
isolado do Brasil. É um fenômeno mundial e é consequência de diretivas da ITU devido às características experimentais dos
projetos.
Nos últimos anos mais de uma centena de satélites universitários foram lançados, em todo o mundo, com transmissores dentro
das faixas de radioamador. Porém, muitos desses projetos desconhecem os objetivos e regulamentos de nosso serviço.
A International Amateur Radio Union - IARU e a Radio Amateur Satellite Corporation - AMSAT defendem que os projetos de
satélites universitários não são necessariamente um problema para nós, desde que estejam alinhados com os objetivos e
regulamentos do serviço de radioamador.
Os projetos de cubesats universitários podem até mesmo ser beneficos para nós radioamadores uma vez que podem nos oferecer
acesso ao espaço à um custo reduzido, maior divulgação do radioamadorismo, aproximação entre o radioamadorismo e
instituições de ensino e pesquisas, e também uma boa oportunidade para atrair jovens estudantes a se tornarem radioamadores.
A LABRE/GDE no ano de 2014 visitou o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais - INPE e o Instituto Tecnológico da
Aeronáutica – ITA, onde realizou palestra sobre o serviço de radioamador, seus objetivos e regulamentos no Brasil e no âmbito
internacional. O evento proporcionou uma aproximação entre a LABRE e vários dos projetos de cubesats em desenvolvimento, o
que possibilitou o envolvimento de radioamadores nos projetos, com introdução de experimentos radioamadorísticos nos
mesmos.
Visando uma melhor representação do serviço de radioamador perante nossas instituições de ensino e pesquisas desenvolvendo
projetos de satélites, alguns radioamadores uniram-se para a criação de um grupo de trabalho da LABRE dedicado ao segmento
de comunicações espaciais.
A LABRE entrou com pedido formal junto à AMSAT-NA para o uso da marca AMSAT. O pedido foi analisado pelo conselho
de diretores da AMSAT-NA e nesta semana recebemos a aprovação do mesmo.
Estamos orgulhosos em informar a fundação, sob auspícios da LABRE, da AMSAT-BR. A AMSAT-BR é constituída como um
grupo de trabalho da LABRE, que reunirá radioamadores voluntários dedicados às atividades espaciais, promovendo nosso
hobby, representando-nos perante instituições de ensino e pesquisas que desenvolvem atividades espaciais e elevando o prestígio
do radioamadorismo brasileiro em nossa sociedade.
A AMSAT-BR terá um líder e uma equipe de coordenadores que operarão sob um regime meritocrático. Maiores informações
sobre a AMSAT-BR estarão disponíveis no site: https://sites.google.com/site/amsatbr
Juntem-se à LABRE para desejar sucesso ao projeto AMSAT-BR.
Fonte: http://www.labre.org.br/

05 DE MARÇO – ANIVERSÁRIO DE BOM JARDIM - RJ

Bom Jardim é um município brasileiro do estado do Rio de
Janeiro. A população estimada pelo Instituto Brasileiro de
Geografia e Estatística (IBGE) de 2014 foi de 26 126
habitantes.
Localizado na região serrana do estado, a uma altitude de 574
metros, e distando cerca de 20 quilômetros do município de
Nova Friburgo, apresenta temperaturas médias 10 °C no
inverno e 27 °C no verão.

09 DE MARÇO – ANIVERSÁRIO DE CANTA GALO - RJ

Cantagalo é um município brasileiro do estado do Rio de
Janeiro. Sua população em 2010 era de 19 830 habitantes.
Veja mais em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cantagalo_%28Rio_de_Janeiro%29
10 DE MARÇO – ANIVERSÁRIO DE BARRA DO PIRAÍ – RJ

Veja Mais em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Bom_Jardim_%28Rio_de_Janeiro%29
13 DE MARÇO – ANIVERSÁRIO DE CARAPEBUS – RJ

Barra do Piraí é um município do estado do Rio de Janeiro, no
Brasil. Localiza-se a uma latitude 22º28'12" sul e a uma
longitude 43º49'32" oeste, estando a uma altitude de 363
metros. Sua população, segundo o censo de 2010 do Instituto
Brasileiro de Geografia e Estatística, é de 94 778 habitantes.
Carapebus é um município brasileiro da Microrregião de
Macaé, no Norte Fluminense, no estado do Rio de Janeiro, no
Brasil.
Veja mais em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Carapebus

Veja mais em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Barra_do_Pira%C3%AD
16 DE MARÇO – ANIVERSÁRIO DE PETRÓPOLIS – RJ

15 DE MARÇO – ANIVERSÁRIO DE C. DE MACABU – RJ

Conceição de Macabu é um município brasileiro localizado
entre a serra e o mar na região norte do estado do Rio de
Janeiro.
Veja mais em:

Petrópolis é uma cidade do estado do Rio de Janeiro, no
Brasil. É a maior e mais populosa cidade da Região Serrana
Fluminense,
Veja mais em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3polis
28 DE MARÇO – ANIVERSÁRIO DE C. DOS GOYTACAZES – RJ

http://pt.wikipedia.org/wiki/Concei%C3%A7%C3%A3o_de_Macabu
16 DE MARÇO – ANIVERSÁRIO DE RIO DAS FLORES – RJ

Rio das Flores é um município do estado do Rio de Janeiro, no
Brasil
Veja mais em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Rio_das_Flores

Campos dos Goytacazes é um município do estado do Rio de
Janeiro, no Brasil. Com uma população de 477 208 (IBGE 2013), é o município com a maior extensão territorial do
estado,. Em Campos, se localizam importantes universidades
públicas e privadas do Estado do Rio de Janeiro.
Veja mais em:
http://pt.wikipedia.org/wiki/Campos_dos_Goytacazes

SUBDIRETORIA DA LABRE-RJ REGIÃO NORTE FLUMINENSE

SUBDIRETOR REGIONAL
BRUNO PESSANHA GORDO - PU1KOE

AGENTES MUNICIPAIS DA LABRE-RJ NO ESTADO DO RIO
DE JANEIRO
ATUALIZADA EM 01/01/2015

*SERGIO DE OLIVEIRA, PU1SUS
Agente Municipal da LABRE-RJ em Angra dos Reis, RJ
oliveira.radioamador@yahoo.com.br
*LUIZ OTAVIO PEIXOTO TAVARES PAULA - PU1LOP
Agente Municipal da LABRE-RJ em Conceição de Macabú, RJ
pu1lop@yahoo.com.br
PAULO ROBERTO DE QUEIROZ JUNIOR PY1PQR
Agente Municipal da LABRE-RJ em Itaperuna RJ
qpauloroberto@yahoo.com.br

Subdiretoria Regional da LABRE-RJ na Região Norte Fluminense,
compreendendo os seguintes Municípios: Campos dos Goytacazes,
Carapebus, Cardoso Moreira, Conceição de Macabu, Macaé,
Quissamã, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da
Barra. Faça contato e participe. Pu1koe@hotmail.com
SUBDIRETORIA DA LABRE-RJ REGIÃO NOROESTE FLUMINENSE
SUBDIRETOR REGIONAL

DIEGO TOSTES VAZ – PU1VAZ

*CARLOS ALBERTO FERREIRA DO NASCIMENTO – PY1CAF
Agente Municipal da LABRE-RJ em Quissamã, RJ
CAFN50@bol.com.br
*ALEXANDRE BATISTA CARVALHO - PY1TJ
Agente Municipal da LABRE-RJ em Carmo, RJ
radiocarmo@yahoo.com.br
*CÂNDIDO IZIDORO MARCOCINO DE FARIA – PU1PPP
Agente Municipal da LABRE-RJ em São Fidelis, RJ
grupocimf@hotmail.com
*CLOVIS CARVALHO SILVA, PY1MEE
Agente Municipal da LABRE-RJ em Araruama RJ
claytonrossi@oi.com.br
*MAURICIO VICENTE DE SOUZA LIMA, PU1MVL
Agente Municipal da LABRE-RJ em Piraí - RJ
mauriciovsl.vicente7@gmail.com
*MARCO AURELIO CURADO SANTOS, PY1RK
Agente Municipal da LABRE-RJ em São Pedro da Aldeia – RJ
marco_acsantos@yahoo.com.br
*CARLOS ROBERTO DA SILVA, PU1LCR
Agente Municipal da LABRE-RJ no Município de Volta Redonda, RJ.
gts060@yahoo.com.br

Subdiretoria Regional da LABRE-RJ na Região Noroeste
Fluminense, compreendendo os seguintes Municípios: Itaperuna, ,
Laje do Muriaé, Natividade, Porciúncula, Varre-Sai, Santo Antônio
de Pádua, Aperibé, Cambuci, Itaocara, Miracema, São José de Ubá
e Italva, Bom Jesus de Itabapoana. Faça contato e participe:
pu1vaz@outlook.com

*GLAUCO GIL DA CUNHA FREITAS, PU1JPY
Agente Municipal da LABRE-RJ no Município de Barra do Piraí, RJ
giljpy@hotmail.com
*GUILHERME ANIBAL DE SANT ANNA DA ROCHA, PY1ZD
Agente Municipal da LABRE-RJ no Município de Valença, RJ
Py1zuludelta@gmail.com
**ANGELO DA SILVA MATTA, PU1UDS
Agente Municipal da LABRE-RJ no Município de Cardoso Moreira,
RJ
asmcardoso@hotmail.com
*HERCULANO ANTONIO ABRAHÃO,PU1TRI
Agente Municipal no Município de Teresópolis, RJ
hercula.adv@gmail.com
*RICARDO VICTÓRIO GOLDONI FILHO - PU1RVG
Agente Municipal no Município de Niterói, RJ.
ricardovgoldoni@gmail.com
ITALLO ALVES CARNEIRO – JQI
Agente Municipal no Município de Campos dos Goytacazes, RJ.
carneiro.italo@bol.com.br
*TARCEL HENHY PACHECO HOIZER - PY1ZQ
Agente Municipal no Município de Trajano de Marais, RJ.
tarcelhenry@hotmail.com
*VALDAIR RIBEIRO DE CARVALHO – PU1VRC
Agente Municipal no Município de Barra Mansa, RJ.
pu1vrc@hotmail.com
*FABIO LIMA ROCHA – PU1RCG
Agente Municipal no Município de Resende, RJ.

Veja em: www.qrz.com/db/pq450rio

pu1rch@qsl.net

Grande Jogo Naval 2015

Parnamirim, na região metropolitana de Natal (RN), reuniu mais de
4,4 mil pessoas no maior evento escoteiro do País: o VI Jamboree
Nacional. Durante os seis dias do evento, escoteiros de todo o
Brasil puderam vivenciar o grande espírito de fraternidade desse
nosso movimento centenário.
Entre os dias 11 e 16 de janeiro, reforçamos antigas amizades,
criamos novos laços, celebramos a vida, a juventude, a diversidade,
e fortalecemos nossa crença de viver em um ambiente mais justo,
solidário e de paz entre as diferentes culturas.
Compartilhando este momento único conosco, também estiveram
presentes amigos escoteiros do Chile, Portugal e Estados Unidos,
dividindo suas culturas, costumes e conhecimentos. Maior
delegação estrangeira no Jamboree, os chilenos ainda registraram
seu nome nessa história ao nos presentear com uma apresentação
durante a cerimônia de encerramento.
Os números oficiais do VI Jamboree Nacional ajudam a medir o
sucesso do nosso evento: foram servidas 115 mil refeições e 45 mil
frutas, contamos com uma equipe de 1,1 mil voluntários e 120
terceirizados. Foram instaladas 500 tomadas de energia elétrica, 1,7
mil m² de Madeirite, 5 km de ripas, além de 170 banheiros e 170
chuveiros. Ao final do evento, os materiais foram doados para
parceiros locais.
O espírito de união cercou o Parque Aristófanes Fernandes, espaço
que tornou tudo isso possível. Aprendemos muito e pudemos tirar
valiosas lições que servirão de inspiração para que o próximo
Jamboree, em Barretos (SP), seja ainda mais especial, além de
inesquecível. Nossa expectativa é que os números oficiais fiquem
pequenos diante do nosso próximo desafio, em 2018.
A sensação de missão cumprida se mistura com a gratidão que
sentimos por todos os participantes e envolvidos nessa aventura.
Assim como diz nossa Canção da Despedida, “Não é mais que um
até logo; Não é mais que um breve adeus; Bem cedo junto ao fogo
tornaremos a nos ver”. Muito obrigado e até breve.

O Grande Jogo Naval de 2015 faz referência a um tema
antigo e relevante ao Escotismo: a construção de navios.
Com o tema “Carpinteiro”, todas as atividades
desenvolvidas utilizarão como base os conhecimentos
técnicos da marinharia Digite uma citação do documento
ou o resumo de um ponto interessante. Você pode
posicionar a caixa de texto em qualquer lugar do
documento. Use a guia Ferramentas de Desenho para
alterar a formatação da caixa de texto de citação.
ia, possibilitando que os escoteiros envolvidos vivenciem
a história naval.

[Digite uma citação do documento ou o resumo
de um ponto interessante. Você pode posicionar
a caixa de texto em qualquer lugar do
documento. Use a guia Ferramentas de
Desenho para alterar a formatação da caixa de
texto de citação.]
Foram
estabelecidos
no calendário
nacional
os dias 19noe
O 23 Jamboree
Escoteiro
Mundial
será realizado
20
de
setembro
de
2015
para
a
realização
das
Japão em Kirara-hama – Yamaguchi - Japão, atividades.
Caso seja necessário, as Regiões Escoteiras e Grupos
EscoteirosDepoderão
eleger
data, dedesde
28 de Julho
à 08outra
de agosto
2015 que não
conflite
com
outras
atividades
nacionais
ou regionais.
Veja
tudo
sobre
esse evento
Escoteiro
Mundial
http://www.escoteiros.org.br/agenda/evento_detalhe.php?id=70

Veja estas e muitas outras notícias em:
http://www.radioescotismo.com.br/?p=3590

Veja fotos e muito mais em:
http://www.radioescotismo.com.br/?p=3590

A LABRE-RJ/ANATEL realizaram provas para radioamador classes C e A.
A
. maioria dos candidatos eram oriundos das Defesas Civis e Corpo de
Bombeiros
da
Região.

Estão abertas as inscrições para as provas para
radioamador em Silva Jardim, RJ, dia 16 de abril de
2015.
Faço
sua
inscrição
clicando

Além do Diretor Secretário da LABRE-RJ, Jacson, PY1PDF, estiveram
presentes o Subdiretor da LABRE-RJ da Região Serrana II, Antônio
Marcos, PU1ROA e o Coordenador Estadual da Rede Nacional de
Emergência de Radioamadores - RENER, Getúlio Gomes, PU1KCT.

Após fazer suas inscrições, você passará a receber
informações da LABRE-RJ para fazer suas provas.
Info em: www.labre-rj.org.br/provas.asp

A LABRE-RJ agradece a Cruz Vermelha de Nova Friburgo, pela a
disponibilização de seu auditório para a realização das provas.

É a primeira vez na História que será feito provas para
radioamador em Silva Jardim.

