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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DA LABRE-RJ
RADIOAMADORISMO
JANEIRO DE 2017
A LABRE-RJ iniciou suas atividades no dia 14/01/2017, ministrando o Curso de Iniciação ao
radioamadorismo para os candidatos às provas, já agendadas pela ANATEL para o dia 19/01/2017,
no auditório da Defesa Civil de Niterói - RJ.
O Curso ministrado pelo radioamador e Secretário Geral da LABRE-RJ, o PY1PDF Jacson, teve
como objetivo principal, preparar os candidatos para a realização de suas provas.
A ANATEL atendendo solicitação da LABRE-RJ, realizou no dia 19/01/2017, uma banca especial
destinada a aplicação de provas para classe “C” no município de Niterói-RJ, sendo as mesmas
realizadas no auditório da Defesa Civil de Niterói-RJ. É importante frisar que a parceira entre a
LABRE-RJ e as Defesas Civis do Estado, vem nos possibilitando a realização dessas provas em
seus auditórios.
FEVEREIRO
A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro - PMERJ deu início no dia 22 de fevereiro de 2017 a
transferência dos rádios para a LABRE-RJ/RENER, de acordo com a Cláusula Quinta do Termo de
Parceria celebrado entre as duas instituições. Uma equipe da LABRE-RJ se deslocou até o depósito
da Polícia Militar em Niterói- RJ, para receber o primeiro lote de rádios.
A LABRE-RJ ativou o Foral de Ponta Negra - Maricá - RJ, no último final de semana, dias 19 e 20
de fevereiro de 2017, participando do Final de Semana dos Faróis Sulamericanos. Esse evento já
parte do calendário anual da LABRE-RJ.
ABRIL
A LABRE-RJ iniciou a divulgação do BOLETIM DE NOTÍCIAS no Programa Encontro DX (em
português) que é o único do gênero, voltado para os rádioescutas, que tem como hobby ouvir
transmissões de longo alcance. A Rádio Aparecida por causa disso é conhecida mundialmente e
pode ser sintonizada em mais de 100 países. O boletim teve uma excelente aceitação. Hoje o
BOLETIM foi efetivado e todo sábado vai ao AR.
No dia 06 de abril de 2017, a Defesa Civil da cidade do Rio de Janeiro, comemorou seus 39 anos de
existência, compartilhando essa comemoração com os seus parceiros. A LABRE-RJ participou
dessa comemoração, onde montou uma estação de HF e outra de VHF.
JUNHO
Visando capacitar os futuros radioamadores para ingresso na classe B e os radioamadores classe C
para a promoção à classe B, a LABRE-RJ iniciou no dia 23/06/2017, em Santa Cruz, Rio de
Janeiro, RJ, mais um CURSO de CW presencial. Os resultados estão sendo excelente. Vários
radioamadores da Classe C já fizeram sua promoção de classe.

A LABRE-RJ participou nos dias 10 e 11 de junho de 2017, do Scouts Field Day 2017. Este ano o
tema foi radioamadorismo. Após o jantar e já com a base de radioamadorismo montada com as
antenas que foram construídas durante o dia pelos escoteiros, foi dado início ao simulado que
consistia em apoiar a Defesa Civil por ocasião de um desastre.
LABRE-RJ participou hoje, dia 05/06/2016 do dia Mundial do Meio Ambiente. À convite da
Defesa Civil de Magé - RJ, a LABRE-RJ participou das comemorações no Distrito de Santo Aleixo,
Magé - RJ, onde esta localizada a sede da Defesa Civil de Magé. A LABRE-RJ montou uma
estação de HF e outra de VHF, para fazer demonstrações de radioamadorismo. Em VHF utilizamos
a Repetidora labreana, a PY1DCC que opera em 147.360.
JULHO
LABRE-RJ ativou a Estação Oficial, a PY1AA, no Calçadão de Campo Grande, Rio de Janeiro,
para participar da Semana Municipal de Redução de Riscos de Desastres, promovida pela
Subsecretaria de Defesa Civil do município do Rio de Janeiro. As comunicações foram realizadas
pela repetidora labreana que opera em 146,890 MHz.
SETEMBRO
A LABRE-RJ participou do Concurso Farroupilha. Entendo que a participação das LABRES nos
concursos brasileiros, é muito importante para o nosso radioamadorismo.
OUTUBRO
Dando prosseguimento à política de renovação do radioamadorismo no estado do Rio de Janeiro e
por solicitação da Defesa Civil de Nova Iguaçu, cumprindo o que preconiza a LEI FEDERAL
12.608, Art. 8º Inciso X, a LABRE-RJ ministrou no dia 29/09/2017, o Curso de Iniciação ao
Radioamadorismo que tem como meta principal preparar os candidatos à classe C para fazerem
provas na ANATEL. No estado do Rio de Janeiro, as Defesas Civis vem cumprindo a LEI 12.608 e
a LABRE-RJ, vem sendo convocada para agilizar o que preconiza a LEI.
Finalizando, quero falar que o BUREAU de QSLs da LABRE-RJ está em pleno funcionamento, e
hoje só os associados adimplentes recebem ou enviam seu QSLs.

