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No próximo sábado, dia 05 de Novembro, dia nacional do Radioamador, a LABRE realizará a Reunião Ordinária anual 
do Conselho Diretor, formado por todos os presidentes executivos e presidentes dos conselhos das Estaduais da LABRE. 
Mediante procedimento próprio, elegerão dentre si o próximo Presidente, Vice-Presidente e Segundo Vice-Presidente do 
CD, bem como a Comissão Fiscal, os quais tomarão posse em 01/01/2023, com mandato até 31/12/2025. Além da 
eleição, também ocorrerá a prestação de contas anual e relatório de atividades dos integrantes da atual gestão, da Nacional 
e das estaduais. 

A reunião acontecerá na sede da LABRE, em Brasília, presencialmente, após um hiato de dois anos devido à pandemia. A 
última Reunião Anual da LABRE ocorrida presencialmente foi aquela sediada em Salvador, BA, onde foi eleita a atual 
diretoria, a qual concorrerá no próximo sábado à reeleição. 

Espera-se a presença de 
todos os integrantes do 
Conselho Diretor, vindos de 
todas as 18 Estaduais ativas 
que compõem a LABRE 
atualmente: Alagoas, Bahia, 
Ceará, Distrito Federal, 
Maranhão, Mato Grosso, 
Mato Grosso do Sul, Minas 
Gerais, Paraíba, Paraná, 
Piauí, Rio de Janeiro, Rio 
Grande do Norte, Rio 
Grande do Sul, Roraima, 
Sergipe, Santa Catarina e 
São Paulo. 

  

 LABRE Nacional realiza eleição no sábado 05/11 
Por Alisson Cavalcanti, PR7GA 
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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, veja o resumo do balancete financeiro 
referente a SETEMBRO de 2022. 
 

          LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RÁDIO EMISSÃO - LABRE 
                                            RESUMO DO BALANCETE 
                               PERÍODO: 01 A 30 DE SETEMBRO DE 2022 

                                                         RECEITAS       
COTAS DE PARTICIPAÇÃO:         

LABRE/PB - COTA 08    
                           
2,15    

LABRE/CE - COTA 09     45,00    
LABRE/RS - COTA 08     95,21    
LABRE/PI - COTA 08     75,00    
LABRE/MS - COTA 08     75,12    
LABRE/SP - COTAS 04 A 08    576,25    
RECEBIDO JR NAUTICA    22.527,86    
RECEBIDO P/CARTEIRINHAS ASSOCIADOS   45,00    
DOAÇÃO     50,00    
RECEITAS GDE/BB     1.200,85    
RENDIMENTO APLICAÇÃO    271,91    

TOTAL DAS RECEITAS      
                  
24.964,35        

                                                          DESPESAS     

ALIMENTAÇÃO/TRANSPORTES   
                       
955,50    

HONORARIOS CONTÁBEIS    921,65    
PGTO LUZ - NEOENERGIA/CEB   711,73    
PGTO ÁGUA - CAESB    80,44    
VIAGENS/ESTADIAS    2.389,83    
UP BUSINESS     60,00    
MANUTENÇÃO COMPUTADORES   180,00    
MANUTENÇÃO DE SITE - APPMAKE E OUTROS 350,00    
MATERIAL LIMPEZA    356,94    
KIT - BASE COM MASTRO   698,65    
SOFTWARE AHGORA - PONTO ELETRÔNICO 90,00    
TRANSPORTE - UBER    1.598,10    
DESPESAS PLACAS SINALIZAÇÃO  400,00    
MICROSOFT    1.728,00    
ENDURANCE GROUP    3.909,71    
SERV.TERCEIROS - DIARISTA    1.260,00    
DESPESAS C/CORREIOS   2.212,74    
LOCAÇÕES - CONTAINER/MOVEIS  934,00    
SERVIÇOS GRAFICOS    71,10    
PGTO FGTS 08/22    252,59    
PGTO GPS 08/22    1.093,02    
PGTO PIS 08/22    31,57    
PGTO IRRF 08/22    75,63    
SALARIO 08/22 - GELSON   2.613,93    
ESTÁGIO 08/22 - VITORIA   580,00    
IPTU PARCELA 5/6    126,82    
TAXAS BANCARIAS    267,70    
TELEFONE E INTERNET    251,63    

TOTAL DAS DESPESAS       
                  
24.201,28  

 TRANSPARÊNCIA 
Por Alisson Cavalcanti, PR7GA 
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 PARAÍBA (PB) 

A LABRE-PB informa que foi publicado no início do mês de outubro o calendário das eleições para os integrantes do 
Conselho, Presidente e Vice-presidente estaduais para o biênio 2023-2024. As incrições para os candidatos aos cargos 
foram iniciadas em 11/10 e se encerram hoje, 31/10. No próximo dia 05/11 haverá a publicação dos candidatos que 
concorrerão. A eleição ocorrerá no dia 17 de dezembro de 2022, sendo que os colegas que residem no interior poderão 
também participar enviando seus votos pelo correio. As cédulas serão encaminhadas previamente para o endereço de cada 
um dos associados interioranos, as quais deverão ser preenchidas e remetidas à sede da LABRE-PB, cuja caixa postal, 
também previamente lacrada, receberá as cédulas que serão integradas às demais e totalizadas por ocasião da eleição. 

 

 MATO GROSSO DO SUL (MS) 

A LABRE-MS informa que desencadeou o processo eleitoral para os cargos de Presidente e de Conselheiros da entidade 
para a gestão 2023/2024, a ocorrer no dia 4 de dezembro de 2022, dentro das regras pré-estabelecidas no Estatuto Social 
e Código Eleitoral. Todas as informações pertinentes estão disponíveis nas mídias Facebook (LABRE-MS) e sítio 
www.labre-ms.org.br.  
 
Informa ainda que, no último dia 21 de outubro 
deste ano, o colega Ademir Machado - PT9HP, 
Subdiretor Regional da LABRE-MS na região de 
Dourados (MS) ministrou uma palestra sobre 
radioamadorismo durante o curso de treinamento 
e ingresso de novos voluntários da Defesa Civil de 
Dourados, evento realizado entre os dias 14 e 
21/10. Este curso foi inédito no sentido de que os 
sessenta novos voluntários são pessoas oriundas 
das diversas camadas sociais e atuações 
profissionais da cidade. A palestra foi composta de 
dois vídeos e uma apresentação em Powerpoint. 
Houve também momentos de demonstração ao 
vivo com a instalação e funcionamento de um rádio HF e um rádio VHF.  Nesta ocasião foi mostrado aos novos 
voluntários a importância de um meio de comunicação abrangente e praticamente à prova de falhas, como os modos 
digitais e o CW. Embora cientes de que a instituição tem seus próprios equipamentos de comunicação, ficou demonstrado 
que a presença de um radioamador só vem a somar quando o assunto é atuar em prol da comunidade, assim como a 
demonstração da importância da LABRE-MS em eventos dessa natureza com a Defesa Civil da Região Grande Dourados.  
 
Informa também que recebeu, em sua sede, 16 escoteiros do Grupo Escoteiro Messiânico de Campo Grande, 08º MS, 
que participaram do JOTA/JOTI nos dias 15 e 16 de outubro deste ano, coordenados pelos chefes Rodrigo Garcia e 
Jonathan. Eles realizaram atividades que envolveram o radioamadorismo, incluindo echolink, operação nas faixas de 10 a 
40 metros em HF, além de VHF e atividades de campo.  
  
  

 INFORMES DAS ESTADUAIS 
Compilado por Alisson Cavalcanti, PR7GA 
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No início de setembro de 2022, a LABRE iniciou a operação com o indicativo especial PV200BR para comemorar os 200 
anos da Independência do Brasil. Durante todo o mês, diversos colaboradores ativaram o indicativo em todas as faixas de 
HF e modos de transmissão, como SSB, CW e modos digitais. 
 
O Diretor de Radioamadorismo da LABRE, Claudio Gimenez, PY2KP, informa que foram realizados um total de mais 
de 7600 QSOs, dos quais quase a metade já se encontra confirmada no LoTW, garantindo a este call pelo menos um 
Diploma DXCC em modo misto até o fechamento desta matéria (03/10/2022). Porém diversos países ainda devem ser 
confirmados, o que deve proporcionar outros DXCCs nas diversas categorias disponíveis pelo programa de diplomas da 
ARRL. Isto mostra o sucesso da operação, que foi encerrada às 23:59 do dia 30/09/2022. 
 

WID 
Informamos, porém, que o novo diploma da LABRE alusivo à Independência do Brasil, o WID, continua valendo e 
aguardando o envio dos logs dos colegas que queiram obtê-lo. Para maiores informações, acesse 
https://www.labre.org.br/wid 
 

 

 
A IARU, União Internacional de Radioamadores, a entidade que representa mundialmente o radioamadorismo, 
promoverá sua Assembleia Geral da sua Região 2, que engloba as Américas. Ela será realizada como uma conferência 
virtual, de 31 de outubro a 4 de novembro, em cinco sessões, cada uma começando às 23:00 UTC. A LABRE, 
representante do radioamadorismo brasileiro e sociedade-membro da IARU, participará do evento. 
 
A Assembleia Geral é uma reunião de trabalho das Sociedades Membros da Região 2. Entre os temas abordados estão: 
 

• Recepção de relatórios das Sociedades Membros e Comitês R2 para compartilhar informações sobre as atividades 
radioamadoras nas suas respectivas regiões 

• Afirmação das medidas adotadas pelo Comitê Executivo desde a última Assembleia Geral 
• Eleição de Diretores e Diretores de Área 
• Consideração de qualquer proposta apresentada por um Comitê R2 ou Sociedade Membro 
• Seleção da sociedade anfitriã para a Assembleia Geral de 2025 

 
A LABRE apresentará na Assembleia Geral um relatório contendo as principais atividades desenvolvidas durante os três 
últimos anos, incluindo ações administrativas como a criação da base de dados única contendo todos os associados da 
LABRE distribuídos em suas respectivas estaduais, a centralização em Brasília do Bureau de QSL, reuniões com o órgão 
regulador de telecomunicações do Brasil, a ANATEL, eventos e atividades relativas ao radioamadorismo em emergências 
e a RENER, atividades do GDE, da Diretoria de Radioamadorismo e atividades em Digital Voice. 
  

 Operação especial da LABRE pelos 200 anos da 
Independência do Brasil termina com grande sucesso 
Por Alisson Cavalcanti, PR7GA 

 LABRE PARTICIPA DA REUNIÃO GERAL DA REGIÃO 2 da IARU 
Por Alisson Cavalcanti, PR7GA 
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Entre o dia 08 de Outubro e o dia 16 de Outubro de 2022, aconteceu um dos eventos mais inspiradores que temos notícia 
no Brasil: o SCI, ou Santa Catarina Integrada, já em sua quarta edição. 

Idealizado em 2019 pela Associação de Radioamadores de Florianópolis – ARAF, o Santa Catarina Integrada tem como 
foco proporcionar aos radioamadores iniciantes ou para aqueles que nunca tiveram a oportunidade de realizar contatos a 
longa distância, praticar ou aprimorar suas habilidades nas demais modalidades e modos de operação DX.  

Este ano, 45 ativadores, entre entidades/clubes/associações e radioamadores individuais, ativaram 24 municípios 
catarinenses. Por outro lado, 387 estações caçadoras estiveram participando, incluindo colegas brasileiros e estrangeiros. 
No total, foram contabilizados quase 14 mil QSOs durante o evento nos modos SSB, AM, CW e digitais nas faixas de 
HF e VHF. Em 2021, o evento contabilizou quase 12.500 QSOs, o que mostra o sucesso do evento. As estatísticas do 
evento estão disponíveis no endereço http://aws1.flyweb.com.br/sci/sciestatisticas.aspx. A lista de estações ativadores 
encontra-se em http://aws1.flyweb.com.br/sci/sciativadoras.aspx. 

O SCI assemelha-se a um concurso, porém com um diferencial: os participantes são divididos em duas categorias: Estações 
Ativadoras, todas situadas no estado de Santa Catarina e que ativam determinado município dentro de sua região, e 
Estações Caçadoras, as demais estações brasileiras e estrangeiras, as quais buscam realizar contatos com as Ativadoras. Em 
suma, o objetivo é contactar as estações de Santa Catarina participantes.  

O evento teve o apoio da LABRE-SC e contou com a participação da ARAF e de inúmeras outras entidades e grupos de 
radioamadores do estado, os quais participaram ativando, conforme dissemos, 24 dos 295 municípios catarinenses. É de 
fato um evento que integra toda a região e congrega todos os Radioamadores, aquecendo os céus com a amizade, o 
conhecimento técnico e a alegria vinda da RF.  

Na opinião deste editor, é um EXEMPLO de atividade radioamadora que não só trabalha a razão de ser do 
radioamadorismo, que é realizar contatos, especialmente em longa distância, mas sobretudo trabalha na INTEGRAÇÃO 
de todo um estado com o apoio fundamental da LABRE-SC, mas também congregando os diversos outros grupos e 
associações de radioamadores da região numa só irmandade. 

A LABRE-SC, a ARAF e todas as demais associações e colegas radioamadores catarinenses MERECEM NOSSOS 
EFUSIVOS APLAUSOS POR ESTA BRILHANTE IDEIA! 

 

O CWSP – Grupo de CW de São Paulo convida, mais uma vez, todos os radioamadores sul-americanos para mais uma 
edição do SACW – Concurso Integração Sul-Americana de CW.  

O tradicional concurso, agora com abrangência ampliada, alcança a sua segunda edição. Em 2021, houve a participação 
de cerca de 180 radioamadores, representando oito países sulamericanos. Os organizadores esperam mais uma vez poder 
contar com toda a América do Sul nessa grande reunião dedicada à telegrafia e a amizade. 

O concurso será realizado no terceiro final de semana de novembro, dias 19 e 20, das 18H UTC do sábado (19) até as 
21H UTC do domingo (20). As faixas são as de 10, 15, 40 e 80 metros, apenas. E em CW, exclusivamente, é claro. 

Contamos com a sua presença! 

Regulamento e demais informações podem ser obtidos no site sacw.cwsp.com.br. 

  

 Santa catarina integrada 2022 – evento termina com 
grande sucesso 
Por Alisson Cavalcanti, PR7GA 

 SACW 2022 - Concurso Integração Sul-Americana de CW   
Por Alisson Cavalcanti, PR7GA 
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Vem aí a segunda edição do Concurso Falcons DX. Assim como ocorreu no ano passado, o novo conteste promete 
agitar as bandas de 160 a 10 metros em todo o Brasil, nos dias 12 e 13 de NOVEMBRO, contando com prêmios 
para todas as classes. Vejamos, segundo o próprio grupo organizador, como se deu a história do grupo e da ideia de 
criar um conteste próprio: 
 

Nossa história começou em 2016 quando os amigos PP5IP (Lessa) e PU5DUD (Renato), se conheceram, e com a 
afinidade em fazer DX. Em nossa caminhada sugiram outros amigos, PU5EAZ (Emerson) e PU5CPM (Celio), os 
quais tiveram a ideia de montar uma equipe para fazer DX e trocas de QSO`S. Para isto, decidiram então 
revitalizar uma antiga e abandonada sede do PX CLUBE de BLUMENAU. Na sequência veio a solicitação de 
um indicativo especial para fazer o primeiro contest nacional juntos. Logo outros colegas chegaram, como o PP5ASC, 
PU5DRT e PP5ZW que nos ajudaram na confecção de antenas para esse contest. O resultado foi um belo 3º lugar 
no concurso. 
 
O tempo passou, o grupo foi aumentando e se fortalecendo, e daí surgiu a ideia de abrir o grupo para todo o Brasil 
e mundo. Daí para frente, o grupo passaria a chamar-se FALCONS DX GROUP BRASIL, atraindo 
Radioamadores de todas as classes, de todas as profissões e de vários estados do Brasil, e outros países como Grécia, 
Portugal, Paraguai, Argentina passaram a fazer parte do grupo. Surgiu ainda o FALCONS DX GROUP 11 
METROS, quem vem fazendo muitos contatos com vários países na banda dos 11 metros. 

 Fonte: https://falconsdx.com 
 
Neste ímpeto despretensioso, o grupo decidiu criar um conteste a nível nacional, surgindo assim o FALCONS 
CONTEST. Com a chegada de mais um integrante, o PU5ALK, o Anderson, que é programador, surgiu a ideia de 
criar um software para apuração online e em tempo real dos resultados do conteste, algo até então inédito.  
 
A ideia é de que, ao enviar o seu LOG, o radioamador já visualize, logo após o upload, o resultado provisório com a 
colocação do participante, incluindo se há algum erro no seu registro, tudo em nome da transparência e da agilidade. 
Por este motivo, o prazo para envio é de apenas três dias após o fim do certame.  
 
Segundo o regulamento, o resultado provisório será divulgado em até 72 horas após o fim do prazo de envio dos 
logs e o resultado final do concurso será divulgado em até sete dias após o final do concurso.  
 
Na primeira edição, a operação foi restrita à fonia, Porém, nesta segunda edição, foram adicionadas as categorias 
CW e MISTA (SSB/CW). 
 
O concurso oferecerá premiação segmentada por classes (uma para classes A/B e outra para a classe C), consistindo 
de troféus para os primeiros colocados e medalhas para o segundo e terceiro lugares em cada categoria. Para as 
estações das estaduais da LABRE participantes, também haverá a premiação em forma de troféu em acrílico. Todos 
os participantes, porém, também receberão um certificado em PDF. Para maiores informações, acesse  o regulamento 
completo em https://falconsdx.com/index.php/contest/.  
 
 

 Vem aí A SEGUNDA EDIÇÃO DO CONCURSO FALCONS DX 
Por Alisson Cavalcanti, PR7GA 
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Colegas da União de Radioamadores de Pernambuco, a URPE, participaram da 19ª Semana Nacional de Ciência e 
Tecnologia, um evento promovido pelo Campus Recife do Instituto Federal de Pernambuco. O evento, que tem como 
tema "Ciência e Cultura em Pernambuco - uma outra Independência" aconteceu de 25 a 27 de Outubro de 2022, das 09 
às 21 horas, no pátio da sede do IFPE, em Recife. 

Na foto ao lado, vemos da esquerda para a 
direita: Lucas Felix PY7AN, Prof Ednaldo 
IFPE, José Nascimento PY7JN, Guilherme 
Bahia PY7AFZ, Marcus Vinicius 
PY7SMV, Carlos Randau PY7DVW. 

Houve a demonstração de vários tipos de 
equipamentos utilizados pelos 
radioamadores, desde os analógicos até os 
digitais. A estação da URPE, PY7URP, foi 
montada no local para a realização de 
contatos em HF e VHF via repetidoras da 
URPE, encabeçadas pela 146,890 MHz, 
localizada na capital pernambucana, assim 
como nas faixas de 40, 20, 15 e 10 metros 
em fonia e em FT8. Para as faixas de HF, 

foi montada uma antena dipolo multibanda no local. Também houve operação em DMR, por meio do TG 724025. 

Estiveram presentes no evento diversos colegas da 
URPE, incluindo o seu presidente, o Nascimento 
PY7JN, Lucas PY7AN, Rafael PU7RFP, Marcus 
Vinicius PY7SMV, Carlos Randau PY7DCW, 
Guilherme Bahia PY7AFZ, que é professor de 
Eletrotécnica do IFPE, e outros colegas.  

Segundo o Guilherme, radioamador há 40 anos e 
egresso da mesma instituição, na época denominada de 
Escola Técnica Federal de Pernambuco, a demonstração 
de radioamadorismo repercutiu de forma bastante 
positiva junto ao IFPE. Em contato conosco, informou 
que em breve o IFPE ganhará um indicativo e uma estação de radioamador como fruto desta demonstração. 
 

ATIVAÇÃO ESPECIAL DE PR7DEE, ESTAÇÃO DA UFCG, EM CAMPINA GRANDE 
 

Para prestigiar a ativação dos colegas pernambucanos, a estação oficial do Departamento de Engenharia Elétrica da 
Universidade Federal de Campina Grande, PR7DEE, também foi ativada na tarde do dia 26, propiciando o 
congraçamento entre UFCG e IFPE por meio das ondas de rádio.  

O contato, realizado por meio de um link UHF entre a estação instalada no IFPE e a repetidora da Escola e Casa de 
Radioamadores de Campina Grande em 145,330 MHz, aconteceu às 15 horas com a participação do prof. Rômulo, 
PR7RMV, e de Alisson PR7GA, que é aluno de graduação em Engenharia Elétrica. 

PR7DEE foi a primeira estação de radioamador licenciada oficialmente por uma Universidade Federal no Brasil. 
Autorizada a operar em 2014, a estação está instalada no Laboratório de Rádio-Propagação (LARP) da UFCG, localizado 
no Campus I, em Campina Grande. O laboratório, que serve ao Curso de Engenharia Elétrica da instituição, é coordenado 
pelo Prof. Rômulo Vale, PR7RMV, que foi o responsável pelo licenciamento e instalação da estação.   

 Radioamadores realizam demonstração em evento do 
Instituto Federal de Pernambuco  

Por Alisson Cavalcanti, PR7GA  
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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.  

   INFORME DA DIRETORIA DE RADIOAMADORISMO 
Por Claudio Gimenez, PY2KP 


