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BOLETIM DE NOTÍCIAS Nº 005 – MAIO DE 2015

NOTÍCIAS DA LABRE-RJ

LOCAIS DOS CURSOS:
Módulo I, II e III - Auditório da SUBDEC das 09:00h. as 13:00h
Módulo IV – Dia 04/07 no Auditório da SUBDEC das 08:00h. as
11:30h. e das 13:00h. as 17:00h. na EsFAO/CBMERJ (Guadalupe)
Dia 11/07 na EsFAO/CBMERJ (Guadalupe) das 09:00h. as 17:00h.
Módulo V – Parque Estadual do Grajaú das 09:00h. as 17:00h.
Veja os Cursos, e como se inscrever no link:
http://www.labre-rj.org.br/qtc.asp
ENTREGA DOS TROFÉUS CQRJVHF-2014 REGULAMENTO DE 2015
A entrega para os radioamadores do Estado do Rio de Janeiro, será
feita no III ENCONTRO DE RADIOAMADORES em Duque de
Caxias, RJ, dia 23 de Maio de 2015. Todos já estão convidados!
A LABRE-RJ estará transmitindo do Farol de Ponta Negra – Maricá,
RJ. De acordo como o REGULAMENTO, cada contato com a
LABRE-RJ, valerá 50 pontos, sendo: 30 pontos da LABRE-RJ+20
pontos por estar transmitindo portátil. Já começamos a preparar o
nosso SETUP.
Veja também o Regulamento para o CQRJVHF CONTESTE 2015 http://www.labre-rj.org.br/noticias.asp?not=265

LABRE-RJ/RENER PARTICIPAM DE SIMPOSIO NO ESPIRITO SANTO.

O Presidente da LABRE-RJ, Paulo Roberto, PY1PM e o
Coordenador Estadual da Rede Nacional de Emergência de
Radioamadores - RENER, no Estado do Rio de Janeiro, RJ, Getúlio
Gomes e a Vice-Presidente da LABRE-RJ, Ana Paula, PYPSA,
participaram do SIMPOSIO sobre Comunicações de Emergência, em
Vitória ES
Veja matéria completa em: http://www.labre-rj.org.br

3º Encontro de Radioamadores-D. de Caxias

BAZAR DA LABRE-RJ
Caro Associado,
Acabamos de disponibilizar a primeira versão de mais um serviço: o
BAZAR LABRE-RJ.
Trata-se de uma área EXCLUSIVA para os Associados com o intuito de
fomentar os intercâmbios e tornar mais segura a troca, venda ou compra
de equipamentos.
Todos os negociantes são identificados.

No próximo dia 23 de Maio, haverá o 3º Encontro de
Radioamadores de Duque de Caxias, RJ. A LABRE-RJ
convida todos os seus associados e demais radioamadores do
Estado do Rio de Janeiro, para participar desse encontro.
Maiores informação em:
http://www.labre-rj.org.br/contatos.asp

1) APENAS ASSOCIADOS LABRE-RJ podem anunciar
2) APENAS ASSOCIADOS LABRE-RJ podem visualizar o bazar
Isso minimiza a chance de negociações que podem causas prejuízos
oriundos de desconhecidos. Qualquer problema, saberemos quem, é seu
QRA, CPF, endereço, telefones e e-mail. Enfim, uma segurança.
FUNCIONAMENTO
Para anunciar, o Associado deve acessar sua área, que teve uma pequena
remodelação no layout.
No menu lateral, à direita, surgirá um botão ("ITENS NO BAZAR")
que dará acesso à área específica.
Não há limite de anúncios por associado. O único limite existente é o
número de fotos por item a negociar: SEIS fotos.
O título do anúncio tem limitação de 50 posições e o texto do anúncio,
250 posições.
Inclua primeiro o anúncio e, depois, as respectivas fotos do item.
Só aparecerão na área BAZAR os itens que estiverem classificados
como "Liberado".
Esta classificação é feita no campo "Situação do anúncio".
IMPORTANTE
ESTE SERVIÇO NÃO É UMA LOJA VIRTUAL E A LABRE-RJ
SE ISENTA DE TODA E QUALQUER RESPONSABILIDADE
NAS NEGOCIAÇÕES.

LABRE-RJ PARTICIPA DO
ARAUCARIA DX CONTEST
Transmitindo de sua Base no Município de Magé, RJ, a
LABRE-RJ, participou do ARAUCÁRIA DX CONTEST
2015. A LABRE-RJ, com essa participação, confirma sua
posição diante do radioamadorismo brasileiro, que é a de
prestigiar, apoiar, divulgar e participar das atividades
radioamadoristica de nosso país. A LABRE-RJ jamais
colocará em primeiro plano, a individualidade. Estará
priorizando sempre a coletividade. PARABÉNS AO
ARAUCÁRIA DX GROUP pelo retorno do conteste.
BRAVO/ZULU.

CQRJVHF CONTESTE 2015
CONHECENTO O REGULAMENTO

A LABRE-RJ estará realizando o CQRJVHF CONTESTE
2015 nos dias 27 e 28 de Junho de 2015. Este ano temos uma
novidade no REGULAMENTO. Serão computados os GRID
de 4 dígitos e os GRIDs de 6 dígitos, conforme abaixo:
GRIDs de 4 dígitos: Serão os multiplicadores
GRIDs de 6 dígitos: Terão validade para a contagem de
pontos.
Exemplo: PY1AA em G87KJ > PY1WX em GG87ME –
Distância 40 Km – Total de Pontos: 40 pontos.
Os bônus são:
LABRE-RJ Organizadora: 30 pontos
Estações da LABRES: 25 pontos
Estações Portáteis ou Móveis: 20 pontos
Contatos entre Estados: 15 Pontos
O módulo a ser usado no N1MM é o: VHFSPRING

LABRE-RJ PREPARANDO AS ANTENAS PARA O
CQRJVHF CONTESTE 2015

Caso tenhas dúvidas quanto o uso do N1MM, faça contato
conosco: http://www.labre-rj.org.br/contatos.asp

CONTESTE, O QUE É ISSO?
Contestes são competições entre radioamadores. Estes variam
conforme regras combinadas antes do evento.
Para participar das competições o radioamador deve conhecer as
regras do concurso, e preencher um formulário chamado LOG.
Neste são registrados todos os contatos, para posterior soma de
pontos. Hoje existem software próprios para registro dos logs.
Exemplo: N1MM
http://n1mm.hamdocs.com/tiki-index.php

RDF (radio Direction Finder)
DX – CONTATO A LONGA DISTÂNCIA
DX, em radioamadorismo é sigla que significa um contato a longa
distância. Pará se executar um DX, os radioamadores necessitam de
certas condições ideais de clima, propagação, equipamentos, etc.
Quando se executa um contato, as estações transmitem uma
reportagem entre si. Esta fornece informações das condições de
recepção entre ambas. O sistema utilizado é chamado RST, aceito
mundialmente.
O idioma adotado num contato DX é o inglês, e convém ao
"dexisista", ter uma lista dos prefixos de estações de rádio completa,
para saber qual país está sendo contatado.

João Pedro - É um equipamento de RDF (radio Direction Finder)
usado para determinar a direção de uma emissão de rádio. Utiliza a
técnica de pseudo-doppler, que simula uma rotação (shift) de
aproximadamente 450 ciclos por segundo, ou seja, como se cada
antena estivesse girando 450 vezes por segundo. É controlado por
um microprocessador e requer um rádio scanner para conectar a
saída de rf do equipamento. Possui também um software que permite
gerar visualizações em cima de mapas do Google Earth. Foi
projetado para ser usado em automóveis. Com o veículo estacionado
obtém-se um azimute. Com o veículo em outro local, outro azimute.
E assim o software vai traçando as retas para determinar o possível
local da emissão. Usado muito nos campeonatos e competições de
caça a raposa e para encontrar operadores clandestinos ou que não
respeitam as leis. Mas o brinquedo não é barato não. Se quiser ter
um, prepare-se pra gastar uns 3500 reais. Sem o rádio.
Fonte: Internet

Uma vez executado um contato, é de bom tom registrá-lo em arquivo.
Este deve ter:
A data.
Hora GMT (UTC), conhecida como horário Zulu (no Brasil este é o
horário de Brasília mais três horas).
Condições de recepção.
Equipamento.
Antena.
O radioamador deve ter um cartão chamado "QSL". Este é enviado à
estação contatada contendo:
Condições de recepção.
Condições de ruído.
Informações básicas da estação.
Informações pessoais do radioamador agradecendo a conversa
efetuada.
O cartão pode ser remetido por qualquer meio, ou via Labre,
Hoje já existem sites que enviam QSLs online. Exemplo: eQSL
http://www.eqsl.cc
Fonte: Internet

PROVAS PARA RADIOAMADOR EM MACAÉ

GRABP – GRUPO DE RADIOAMADORES DE BARRA DO PIRAÍ INSTALA
REPETIDORA DE UHF

O GRABP - Grupo de Radioamadores de Barra do Piraí, RJ,
instalou, no dia 26/04/2015 a repetidora licenciada pela LABRE-RJ,
PY1LAM que opera na frequência de 439.750.
Veja matéria completa em: http://www.labre-rj.org.br/noticias.asp

Estão abertas as inscrições para as provas para radioamador no
Município de Macaé, RJ, dia 11 de Junho de 2015. Faça sua inscrição
no Site da LABRE-RJ: http://www.labre-rj.org.br/provas.asp
Para que haja as provas, a ANATEL exige no mínimo, 20 candidatos
Inscritos.

NOVA TARIFAS POSTAIS – ABRIL 2015

LABRE/GDE GESTÃO E DEFESA ESPECTAL DA LABRE

LABRE atua em 6 regulamentos técnicos para
proteger espectro de interferências
O GDE, Grupo ad-hoc de Gestão e Defesa Espectral da LABRE,
atuou durante os últimos 2 meses em 6 regulamentos técnicos
visando à contenção de interferências e proteção o espectro
eletromagnético do Serviço de Radioamador.

Novas TARIFAS POSTAIS no Brasil a partir de Abril de
2015; Veja em: http://www.labre-rj.org.br/qtc.asp
Para os associados da LABRE-RJ, nada muda. Continuaremos
a enviar, para o Brasil e Exterior os QSLs de nossos
associados.
MUNICÍPIOS ANIVERSARIANTES DO MÊS DE MAIO
MUNICÍPIO
DIA
MÊS
MIRACEMA
03
MAIO
RIO BONITO
07
MAIO
DUAS BARRAS
08
MAIO
SAQUAREMA
08
MAIO
SILVA JARDIM
08
MAIO
ITAPERUNA
10
MAIO
ARRAIAL DO CABO
13
MAIO
CACHOEIRAS DE MACACU
15
MAIO
NOVA FRIBURGO
16
MAIO
SÃO PEDRO DA ALDEIA
16
MAIO
RIO CLARO
19
MAIO
ITABORAÍ
22
MAIO
MARICÁ
26
MAIO
A LABRE-RJ deseja votos de feliz aniversário e prosperidade para
seus residentes

O informe de recepção da rádio escuta praticado pelos rádios
ouvintes constitui-se no principal elemento de contato entre os radio
ouvintes e as estações emissoras de radiodifusão (broadcasting),
sendo que adquirem vital relevância nos casos de estações
internacionais, porque através destes informes as estações de
radiodifusão ficam sabendo em que condições são ouvidas, quais as
frequências que são melhores e quais os horários mais convenientes.
Na prática existem dois tipos de radio ouvintes:
1º - Aqueles rádios ouvintes que estão preferencialmente interessados
em caçar e conseguir emissoras diferentes e exóticas para conseguir e
obter a confirmação dos seus informes de recepção, esta atividade
lhes da o nome de rádio escuta.
2º - Aqueles rádios ouvintes que buscam na recepção do radio uma
fonte de informação e de conhecimentos culturais, linguísticos,
humanos, geográficos, uma espécie de Internet nas ondas Hertzianas.

O Regulamento Técnico de Qualidade do Inmetro para Iluminação
Pública por Lâmpadas a Descarga e LED aceitou contribuição da
LABRE pela inserção da norma internacional CISPR-15 de
compatibilidade eletromagnética (EMC), que estabelece limites de
emissividade e métodos de medição.
Preocupação adicional foi também dedicada aos reatores eletrônicos.
A LABRE/GDE, como membro ativo da Comissão Técnica de
Equipamentos e Dispositivos Eletroeletrônicos do Inmetro, foi
consultada para atualização dos regulamentos que certificam esse
produto, assim como para estabilizadores, ventiladores e filtros de
linha. Os regulamentos estão em estudo pelo instituto e a
LABRE/GDE indicou as respectivas normas de proteção do espectro.
Em abril a LABRE/GDE atuou na Consulta Pública do Inmetro sobre
revisão do Regulamento de Avaliação da Conformidade para
Eletrodomésticos, que abrange um volume imenso de produtos. Neste
caso foram propostos o respeito aos quesitos de EMC das normas
CISPR-14. O regulamento também está em estudo pelo Inmetro.
No mesmo período o GDE também atuou em relação aos conversores
de TV Digital a serem distribuídos pelo governo federal aos
detentores da Bolsa Família. Sem EMC as eventuais fontes
chaveadas internas dos conversores poderiam causar interferências
em várias faixas de rádio. Contatos foram realizados com membros
do GIRED (Grupo de Implantação do Processo de Distribuição e
Digitalização de Canais de TV e RTV) e comunicações oficiais da
LABRE foram protocoladas na Anatel, o que levou ao
reconhecimento da demanda e inclusão do quesito para os
conversores a serem escolhidos pelo grupo.
Seguramente o conjunto de equipamentos cobertos nessas ações não
esgota todo potencial interferente provindo de diversas fontes não
intencionais, mas a LABRE continua ativa como representante
institucional no sentido de alertar e incentivar os agentes
responsáveis pela adoção de normas e ações para reduzir as rádio
interferências, um problema crônico e estrutural no Brasil.
Seja um associado da LABRE e apoie o GDE.
Informações em http://www.radioamadores.org
LABRE/GDE
21 de abril de 2015

RESULTADO DA PROVA DE SILVA JARDIM

No Rio de Janeiro, foi criado o Grupo: RADIO ESCUTA RIO no
facebook: https://www.facebook.com/groups/escutario/ Participe!..
No mês de junho, estaremos publicando outras matérias.

A LABRE-RJ/ANATEL realizaram provas para radioamador em
Silva Jardim, RJ. As provas foram realizadas no dia 16de maio de
2015 no CEPM - Centro de Ensino Público Municipal - Vera Lucia
Pereira coelho.

Fonte: http://py2mok.tripod.com/radio-escuta.htm

No link abaixo, está o resultado das provas.
http://www.labre-rj.org.br/qtc.asp

COORDENADORIA ESTADUAL DA RENER
RÁDIO ALTERNATIVA FM DE BOM JARDIM, RJ,
DISPONIBILIZA GERADOR PARA A RENER

PY1MQ - MARCOS
O desligamento de uma conhecida repetidora de VHF no final de
2014 provocou indignação generalizada entre os radioamadores
fluminenses. A falta de educação, civismo e de respeito contra os
mantenedores daquela repetidora infelizmente é notada em outras
repetidoras do Estado do Rio de Janeiro. O problema é sério,
exigindo reflexão para encontrar propostas e reverter a deplorável
realidade do VHF fluminense.
Ficar estagnado unicamente no campo das reclamações e da raiva
sem uma efetiva e inteligente reação dos radioamadores fará com que
os clandestinos e os maus operadores gradativamente ocupem cada
vez mais espaço na nobre faixa dos 144 MHZ.
É momento de união. As associações, a LABRE-RJ, a comunidade
radioamadorística do Rio de Janeiro são convocadas para o
enfrentamento. Inteligência e ações efetivas podem reverter o caos
instalado em nossas repetidoras.
PY1MQ/Marcos

CENAD - NOMEOU O COORDENADOR DA
RENER – NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
A Rádio Alternativa FM do Município de Bom Jardim, RJ,
disponibilizou para a Rede Nacional de Emergência de
Radioamadores – RENER, 01 (UM) gerador, para ser usado em
situação de emergência, por ocasião da ativação da rede pela
Defesa Civil, conforme preconiza o Artigo 6.2 da Norma de
Ativação e Execução dos Serviços da Rede Nacional de
Emergência de Radioamadores – RENER, que diz: “A RENER
poderá ser ativada nos estados e municípios afetados por desastres,
através dos Órgãos Estaduais de Defesa Civil e das Coordenadorias
Municipais de Defesa Civil – COMDEC, apoiadas pela LABRE

A LABRE-RJ, que é dirigida pelo Cel. do Exército Brasileiro,
PAULO ROBERTO, PY1PM, vem cumprindo o que preconiza o
Artigo 6.6 da Portaria nº 302, de 24 de outubro de 2001, do Ministro
da Integração Nacional, publicada no DOU de 26/10/2001, que diz: A
RENER poderá ser ativada nos estados e municípios afetados por
desastres, através dos Órgãos Estaduais de Defesa Civil e das
Coordenadorias Municipais de Defesa Civil – COMDEC, apoiadas
pela LABRE

PU1KCT – Getúlio Gomes
Coordenador Estadual da RENER

A Rede Nacional de Emergência de Radioamadores - RENER, é um
sistema de Comunicação feita através de radioamadores, que com
seus equipamentos se colocam a disposição do poder pública.

MANUAL DE PROCEDIMENTO DA RENER

OBJETIVOS DA RENER
Prover ou suplementar as comunicações em território brasileiro,
quando os meios normais forem insuficientes, ineficaz ou impedido
para operação nas ações de prevenção, na ocorrência de desastre,
situação de emergência ou estado de calamidade pública;
É importante que todo voluntário da RENER, tenha conhecimento
do MANUAL DE PROCEDIMENTOS DA RENER.
Clic no link e tome conhecimento do Manual de Procedimentos
http://www.integracao.gov.br/c/document_library/get_file?uuid=bc
63d8cf-025b-444d-b442-cd529d95b762&groupId=185960

DIA DAS MÃES - 10 MAIO DE 2015
PARABÉNS PARA VOCÊ QUE É MÃE

"SE EXISTE A LEI, ENTÃO VAMOS CUMPRI-LA"

Mas para isso, os voluntários deverão estar preparados. E é isso que a
LABRE-RJ vem fazendo e continuará fazer.
A Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil, através do Centro
Nacional de Gerenciamento de Riscos de Desastres - CENAD
atendeu a solicitação da LABRE-RJ e NOMEOU o Radioamador
GETULIO FRANCISCO GOMES, PY1KCT, Coordenador da
RENER no Estado do Rio de Janeiro. O Getúlio, já começou a
implementar um trabalho, visando atender o que diz o Artigo 6.2 da
referida Portaria Ministerial.
É importante frisar que a LABRE-RJ também iniciará a realização de
CURSO de radioamadorismo em geral. Precisamos de palestrantes
que se disponibilize para tal. As possibilidades de realizarmos esses
CURSOS nos sábados no centro da cidade do Rio de Janeiro.
LABRE-RJ - UMA NOVA REALIDADE.
Faça parte dos GRUPOS da RENER do Estado do Rio de Janeiro
https://www.facebook.com/groups/RENER.RJ/
https://www.facebook.com/RENERRIO
Conheça a RENER.
http://www.labre-rj.org.br/rener.asp

Já estamos preparando o BOLETIM de Junho/2015. Caso tenha
alguma informação relacionada ao radioamadorismo, ou até mesmo
um evento em seu Município, nos envie: pyaa.rj@gmail.com

