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LABRE: 88 anos
Por Alisson Cavalcanti, PR7GA

Dentro de dois dias, em 02 de Fevereiro de 2022, a LABRE completará 88 anos de fundação. Neste dia, em 1934, era
fundada a Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão, de abrangência nacional. Conheça mais sobre a história da
LABRE acessando o endereço https://www.labre.org.br/quem-somos/.
Para comemorar esta data, a LABRE estará promovendo o Certificado LABRE 88 Anos. Estaríamos neste QTC
apresentando todos os detalhes deste Diploma, mas devido a um problema burocrático com a licença da estação especial
do evento, os detalhes serão publicados mais adiante em nossa página, www.labre.org.br. Fique ligado!
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TRANSPARÊNCIA
Por Alisson Cavalcanti, PR7GA

O QTC da LABRE apresenta neste espaço informações relevantes acerca das ações administrativas da atual gestão,
conforme compromisso assumido desde seu início, em 01/01/2020. Em seguida, leremos o resumo do balancete financeiro
referente a DEZEMBRO de 2021.
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INFORMES DAS ESTADUAIS
Compilado por Alisson Cavalcanti, PR7GA

BAHIA (BA)
A LABRE-BA informa que realizou, no dia 08/01/2022, a posse de sua nova diretoria para o biênio 2022-2023, conforme
eleição realizada em 11/12/2021, composta pelos cargos de presidente e vice-presidente estadual e também presidente e
vice-presidente do Conselho estadual. Foram empossados os seguintes colegas:
•
•
•
•

Presidente Estadual – Paulo, PY6PJN
Vice-Presidente Estadual – Nelson, PY6ZC
Presidente do Conselho Estadual – Marcone, PY6MV
Vice-Presidente do Conselho Estadual – Yuri, PY6TL

CEARÁ (CE)
A LABRE-CE enviou a seguinte mensagem: Parabéns para nossa “Fábrica” que dia 2 de fevereiro completará 88 anos.
Fábrica sim meus amigos, pois nela são produzidos: Amigos, sonhos, desejos e muito mais que não caberia simplesmente
em um QTC. Completaremos mais um ano de existência e não poderíamos deixar a celebração de lado. Que Deus abençoe
e proteja a nossa LABRE, nos livrando de todo o mal! Que o crescimento seja nítido e que cada vez mais os Radioamadores
acreditem em nossos serviços! O sucesso de nossa LABRE se deve ao esforço que cada um de nós colocou aqui. Espero que
nosso espírito de equipe sempre se mantenha aceso, para, assim, nossa LABRE continuar crescendo e evoluindo. Um novo
ano começa aqui, e que ele seja próspero para a LABRE e para nós! Feliz aniversário para nós!
DISTRITO FEDERAL (DF)
A LABRE-DF informa a realização da edição Nº 4 da “Operação Fumaça”. Neste novo encontro tivemos a presença do
PP2RON Ronnan Werneck ou simplesmente “Ron” para os amigos. Ron viajou especialmente de Goiânia para estar
presente bem cedo na LABRE DF e montou uma estação portátil, para trabalhar o satélite QO-100. Sem dúvida, foi uma
aula prática, pois Ron nos convidou a participar de todo o processo de montagem da antena e dos equipamentos utilizados.
Esta foi a primeira oportunidade que LABRE DF esteve no ar (GH64ce), assim como o nosso indicativo PT2AAA, pelo
qual gerou um interesse especial nas centenas de radioamadores que nos contataram, encerrando a tarde com mais de 150
comunicações via satélite QO-100. Para comemorar o referido evento foi disponibilizado um certificado digital para
confirmação desses contatos, que foi distribuído para as diferentes contas de e-mail de cada colega e disponível nos grupos
de WhatsApp ao referido satélite QO-100.
MATO GROSSO (MT)
A LABRE-MT informa que o processo de regularização desta estadual se encontra em estágio avançado. Em 19/01/2022
foi protocolado no 1º Ofício de Notas de Cuiabá o registro de Ata de Eleição da atual diretoria, passo fundamental para
os trâmites posteriores, como regularização do CNPJ e outros. Devido a exigências cartorárias, somente agora foi possível
realizar o registro, o que possibilitará em breve a total regularização da LABRE-MT.
PIAUÍ (PI)
Recebemos da LABRE-PI a seguinte mensagem: Prezado Labreano, Radioamador, Radiocidadão e Radioescuta, chegamos
em 2022! Que seja bem vindo o ano novo, com a renovação das nossas esperanças. Apesar das dificuldades impostas pela
Pandemia, Adquirimos o sistema de pagamento STONE (débito, crédito e boleto); Promovemos sorteios de vários
prêmios em comemoração ao aniversário de 87 anos LABRE, de 07 anos da Rodada VHF "QSO da LABRE", de 20 anos
da Rodada HF "Teresina Cidade Verde", dentre outros; Procedemos a renovação e melhorias da Estação Base Repetidora
VHF LABRE Teresina, Frequência 146.950Mhz; Implantamos a interface da Repetidora LABRE Teresina com a Internet,
por meio do aplicativo ZELLO, pelo canal LABRE-PI_Teresina; Filiamos 18 novos Radioamadores a LABRE PIAUÍ;
Realizamos a Confraternização Natalina 2021, dia 11/12, no Circulo Militar de Teresina; Cumprimos todas as obrigações
financeiras com nossos fornecedores; Além de outras realizações. E é com um brinde à vida, paz no coração e fé no amanhã,
que a LABRE PIAUÍ deseja a todos os seus associados e familiares, amigos e colaboradores um Feliz 2022! Viva o
Radioamadorismo. Parabéns LABRE 88 anos!
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PX7B e ZY6A: DXpedições movimentam o mês de janeiro
Por Alisson Cavalcanti, PR7GA

PX7B: Pedra da boca, pb
Colegas de quatro estados nordestinos estiveram reunidos entre os dias 14 e 16 de janeiro de 2022 para operar na Pedra
da Boca, formação rochosa localizada no município de Araruna, PB, e que integra o Parque Estadual da Pedra da Boca,
com quase 160 hectares. É a expedição PX7B. O time foi composto dos seguintes colegas:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

PR7AB - Alcides Junior - João Pessoa-PB - Manager
PS8RV- Ronaldo Val - Teresina-PI
PU8RCV- Camila Guimarães - Teresina-PI
PY7WM - Wagner Mello - Itapissuma-PE
PY7AN - Lucas Silva - São Lourenço da Mata-PE
PU7GHM - Gezelley Max - Guarabira-PB
PU7GUI - Kaio Rodrigues - Guarabira-PB
PR7AP - Alberto Junior - Guarabira-PB
PR7AF - Murilo Filho - Guarabira-PB
PS7RSA - Rossinelio Saldanha - Mossoró-RN
PU7IRR - Rossi Junior - Mossoró-RN
PR7AD - Hélio Neto - Alagoa Grande-PB

Foram trabalhadas as bandas de 6 a 80 metros em SSB, CW, Satélite e FT8. Os QSL serão feitos via Lotw, Dire6to ou
Bureau por meio do manager PR7AB. Para maiores informações, consulte e visite a página no QRZ:
https://www.qrz.com/db/PX7B
A operação contou com o apoio da LABRE-PB e do GUARÁ DX Group e integra o Programa Mundial WWFF, ou
WORLD WIDE FLORA AND FAUNA. Este programa é dedicado a divulgar a importância de proteger a natureza, a
flora e a fauna. Neste sentido, os radioamadores participantes montam e operam suas estações em parques e áreas naturais
protegidas, o que atrai atenção para essas áreas além de proporcionar aos participantes uma excelente oportunidade de
contato com a natureza. No Brasil, a subdivisão do WWFF é o programa PYFF. Cada parque catalogado e habilitado
para integrar o programa de diplomas é identificado por uma sigla. A Pedra da Boca recebeu a identificação PYFF-0327.

ZY6A: Ilha dos Frades, BA
De 13 a 16 de janeiro de 2022, colegas baianos ativaram a Ilha dos Frades, na Baía de Todos os Santos, distante 25 km da
capital da Bahia, Salvador. A ilha tem a identificação SA-023 no programa IOTA.
Promovida pela ARCCO, Associação de Radioamadores de Conceição do Coité, e com o apoio dos grupos Bahia DX
Group e CWJF de Juiz de Fora, MG, estiveram operando os colegas Robson PY6TV em CW e Rafael PP2OK em SSB
nas faixas desde 10m até 40m, assim como na Faixa do Cidadão, em 11m.
Segundo Robson, ao final da operação foram contatados 66 países diferentes e contabilizados quase 1300 QSOs.
Para maiores informações e para consultar o LOG online, veja a página do QRZ: https://www.qrz.com/db/ZY6A
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DICAS A USUÁRIOS DE YAESU COM FUSION
Por Fabio Poli, PY2LY

Muitos radioamadores tem seus radios HF Yaesu com o modo System Fusion que é o modo DV da Yaesu, integrado, e
não se dão ao fato que é uma modalidade a ser usada como qualquer outra inclusive em HF e DX com prefer2ência a 10m
pela banda ocupada de 12.5KHz, podendo-se falar rádio a rádio, além dos recursos de rede WiRES-X da Yaesu e redes
alternativas.
O modo DV não depende de Internet, esta apenas contribui com recursos de rede via hardwares específicos, ainda assim
usando RF.
Os recursos de rede para a Yaesu são o: WiRES-X oficial Yaesu, YSF, FCS, e IMRS, sendo sistemas INDEPENDENTES.
Com a facilidade dos Hotspots chineses, os famosos JumboSpots a preço de pechincha no AliExpress, conseguimos nos
conectar aos refletores alternativos YSF ou FCS, que são refletores criados por radioamadores, cada qual como um servidor
servindo como uma sala de bate papo, algumas interconectadas a Refletores ou TG’s de outros modos, outras exclusivas.
Também nos conectamos onde houver um Repetidor, mas sem a opção de ficar trocando de sala.
Os Refletores YSF são representados por cinco dígitos e um nome, visando compatibilizar-se com o recurso de controle
de salas WiRES-X da Yaesu, permitindo alterar o refletor YSF no hotspot via o rádio conectado, além de direto no Hotspot.
Os Refletores YSF/FCS são criados por qualquer radioamador para finalidade pública a exemplo de repetidores, tendo
servidores instalados desde num Rasp6berry ou num Data Center, portanto outages, ativações ou desligamentos podem
acontecer de forma dinâmica e para facilitar aos usuários e novatos.
Recomendamos também para que conheçam os recursos de WiRES-X nativos e abordados nos sites oficiais da Yaesu, onde
encontrarão os Hardwares e as orientações necessárias.

•

Refletores YSF Registrados: YSFReflector-Registry

•

Refletores YSF Ativos: YSF Reflector List - pistar.uk

•

Refletores FCS Registrados: FCS Reflector List - pistar.uk

•

Salas ativas WiRES-X: WIRES-X ACTIVE ROOM ID list (yaesu.com)

73
Fabio Poli, PY2LY
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REER-SP TEM NOVO COORDENADOR
Por Hilton Libanori, PY2BBQ

Foi publicada recentemente no Diário Oficial de Estado de São Paulo a nomeação do novo Coordenador da Rede Estadual
de Emergência de Radioamadores do Estado de São Paulo, a REER-SP. Trata-se do colega Fernando Gonçalo – PY2AG.
Na mesma publicação é oficializada a minha saída da REER-SP de forma a poder dedicar-me inteiramente à Coordenação
Nacional da RENER. Transcrevemos, para conhecimento dos colegas, o “curriculum” do novo coordenador da REERSP.
•

Operador da Faixa do Cidadão (PX2H8336) desde os 12 anos
de idade e radioamador (PU2KPF/PY2FLG/PY2AG) desde 16
anos.

•

Membro do movimento Escoteiro desde 1989, sempre
participando do maior conteste escoteiro mundial JOTA
“Jamboree On The Air” sendo campeão em algumas edições
desta atividade e de diversos outros contestes realizados no
movimento escoteiro, além de apoiar, divulgar e difundir o
radioamadorismo aos jovens do movimento escoteiro.

•

Idealizador e organizador das primeiras provas públicas junto à
ANATEL, no município de São Paulo para incentivo ao
ingresso no Radioamadorismo e promoção de classe, que foram
realizadas aos finais de semana, contando com mais de 200 vagas
em cada edição.

•

Diretor de Radioescotismo “Radioamadorismo dentro do
movimento Escoteiro” no grupo Escoteiro do Ar Senta à Pua.

•

Labreano desde 2000 atuou como membro do Conselho
Estadual por dois mandatos, sendo também diretor da rede de
emergência por dois mandatos.

•

Diretor de Radiocomunicações em Desastres “DRD” da ONG
Bombeiros Unidos Sem Fronteiras, BUSF-CPLP, com sede
em São Bernardo do Campo, SP.

•

Técnico de Radiocomunicações na empresa Eucomm Racing
Telecom, atuando na implantação e manutenção de diversos
sistemas de radiocomunicação em eventos automobilísticos,
entre eles, por dois anos consecutivos, sendo o responsável
pelas comunicações do maior Rally Cross Country do Brasil.

•

Sempre presente em eventos de divulgação do
radioamadorismo, realizando demonstrações públicas do nosso
hobby e sua utilidade à sociedade.

•

Agraciado com homenagem pública na ALESP do Dep.
Estadual, Carlos Gondim, pelo fomento da implantação da
rede de emergência no estado de São Paulo em 2017.

•

Atuando como Coordenador Regional REER na região do
Grande ABC desde o inicio da sua criação.

Hilton Libanori PY2BBQ – Coordenador Nacional da RENER.
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INFORME DA DIRETORIA DE RADIOAMADORISMO
Por Claudio Gimenez, PY2KP

FIM DE SEMANA DOS FARÓIS SULAMERICANOS

Os caçadores de faróis e balizas do continente americano poderão participar da 14ª Edição no período de 18 a 22 de
fevereiro. Já os interessados na ativação da operação em alguma das localidades onde existam essas estruturas de apoio à
navegação marítima ou fluvial deverão preencher previamente o formulário de inscrição online no site do Radio Club
Grupo DX Bahía Blanca. https://www.grupodxbb.com.ar/

DIPLOMAS

A LABRE continua emitindo os seus diplomas. Peça já o seu gratuitamente e de forma descomplicada acessando nossa
página: www.labre.org.br/.

BOLETINS DE DX

Nossa página de Boletins de DX segue continuamente sendo atualizada em nosso site às segundas,
quartas, quintas e sextas com as novidades com relação a ativações, eventos especiais e demais
notícias relevantes do mundo do DX. Os boletins são separados por cada entidade que os gera e
permanecerão no ar por uma semana, permitindo aos colegas os acompanharem tranquilamente.
Sugerimos aos colegas que não querem perder os boletins que acionem a notificação de atualizações
de nosso site clicando no ícone em forma de “sino”, no canto inferior direito. Assim, a cada vez que a página for atualizada,
você receberá uma notificação em seu navegador, tanto no computador quanto no celular/tablet. Seguimos ofertando a
todos os colegas auxílio para os procedimentos necessários para o LoTW e validação de QSLs (cardchecker), de forma
gratuita e inclusive com possibilidade de acesso remoto via Teamviewer para facilitar para os colegas que tiverem maior
dificuldade.
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