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QTC LABRE – SP - PY2AA   

    

Boletim nº 001/2015 

 

A todos que desejarem colaborar com este QTC, 

pedimos enviem o conteúdo para nossa análise para 

eventual publicação através de nosso correio 

eletrônico: qtc@labre-sp.org.br. (Repetir Duas 

vezes) 

 

Desde já agradecemos. 

 

A retransmissão do conteúdo deste informativo 

está autorizada a qualquer Radioamador, desde que 

citada a fonte. 

 

ASSOCIE-SE A LABRE-SP.  

 

Visite nosso site e veja o que a LABRE-SP faz 

pelo Radioamadorismo Paulista e nacional, com a 

sua participação seremos mais fortes e com o 

aumento de nosso representatividade poderemos cada 

vez mais servir ao Radioamadorismo Paulista e 

Nacional. 
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  “JUNTOS SEREMOS MAIS FORTES” 

 

 

PALAVRA DO PRESIDENTE:  

 Sem bem vindos irmãos radioamadores à 

reestreia do QTC Falado da LABRE-SP. De hoje em 

diante, quinzenalmente viremos ao ar, através de 

nosso principal meio de comunicação, buscando 

trazer aos nossos colegas as novidades do 

radioamadorismo nacional e internacional. É com 

muito orgulho que na qualidade de representante de 

nossos associados esta presidência deixa 

registrado os votos de agradecimento a todos os 

membros da diretoria e do conselho estadual que se 

uniram para tornar este projeto uma realidade e 

que agora, com a participação de todos vocês será 

um marco não só para os Associados da LABRE-SP, 

mas também para os radioamadores de todo o Brasil. 

Nosso Muito Obrigado. Marcelo – PY2FN – Presidente 

Estadual da LABRE-SP, triênio de 2014 - 2016.  
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NOTÍCIAS DA LABRE - SP 

 

Assuntos Administrativos: 

Departamento Financeiro. 

 

Anistia de dividas 

O Conselho estadual da LABRE-SP, anistiou 

todas os associados em débitos com anuidades 

anteriores ao ano de 2012. Você gostaria de ficar 

em dia com nossa associação, inclusive obtendo seu 

direito de solicitar a remição se for associados 

anterior ao ano de 1988, entre em contato com a 

secretaria de LABRE-SP e saiba como. 

 

Emissão e Envio da Anuidade de 2015 

Os boletos referentes à Anuidade de 2015 

estão sendo emitidos e enviados após o vencimento 

do pagamento no ano anterior. S você ainda não 

recebeu, teve alteração de endereço ou e-mail, 

entre em contato com a secretaria para regularizar 

sua situação. Lembramos que a LABRE-SP, não recebe 

nenhum subsidio de governo ou qualquer outro órgão 

e que realiza todo o seu trabalho e atividades 

exclusivamente pautado nos recebimentos da suas 

receitas provenientes das anuidades recebidas e 

gestão de seu patrimônio imobilizado. 
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Guias Vencidas 

Você Labreanos que eventualmente ultrapassou 

a data limite para pagamento das Taxas Anuais da 

Anatel, mais conhecida como Fistel, ou a Anuidade 

da LABRE-SP? Não se preocupe! Basta solicitar a 

Secretaria com brevidade informando seu nome 

completo, número do CPF e número do Fistel, que a 

Labre –SP se encarregará de gerar novos boletos. 

 

ATENÇÃO: Desde o ano passado a Anatel não 

está realizando o envio por correspondência das 

taxas de Radioamador ou Rádio Cidadão (PX), sendo 

necessário emiti-los direto do site da ANATEL. 

 

Secretaria 

Loja Labre: 

A LABRE-SP disponibiliza a venda de 

souvenires de nossa entidade, tais como PINs, 

Canecas, Camisetas, Canetas e Cartões QSL. 

Solicite com a Secretaria nossa relação de 

produtos disponíveis. 

Recadastramento e novo cartão de associado: 

Os dados de nossos associados estão sendo 

atualizados em nosso sistema. Para isto, pedimos a 

todos que solicitem junto à secretaria da LABRE-SP 

a ficha de recadastramento. Com base nesta 

atualização de dados, você labreano poderá 

solicitar a emissão gratuita de seu novo cartão de 

associado, totalmente reformulado! Para associados 
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que não puderem retirar seu cartão diretamente na 

sede da Labre-SP, poderá solicitar o envio pelo 

correio arcando com as despesas postais. 

Associações do mês de junho aprovados pelo 

Conselho Estadual:  

A Labre – SP, tem o prazer de desejar boas 

vindas aos novos associados. São eles:  

 

NOME INDICATIVO 

Ronaldo Borges do Val PS8RV 

Luiz Carlos Caparroz PU2LCC 

Alexandre Távola Não Possui 

Marcelo Benacchio PY2BEN 

Rubens Ferraz Pedroso PY5007SWL 

Pedro Gonçalves Campos Russo PU1KGG 

Ransdonny de Souza Soares PP2CC 

Valdair Ribeiro de Carvalho PU1VRC 

 

Kit-Licença: 

A LABRE-SP presta o serviço de KIT-LICENÇA, 

onde são feitos todos os serviços de requerimento 

junto à Anatel, sejam eles, inclusões de estações, 

alterações, ingresso no radioamadorismo, 

solicitação de indicativo especial entre outros. 

Solicite com a secretaria informações sobre 

documentações necessárias, O Serviço é Gratuito 

para associados e custa R$ 50,00 (cinquenta reais) 

para não associados. 
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Você Sabia:  

Que a LABRE-SP, aprovou em seu estatuto de 

2013 uma nova categoria de associado, O SÓCIO 

MANTENEDOR. Os sócios mantenedores contribuem 

financeiramente com um valor superior ao fixado de 

anuidade normal e os valores arrecadados são 

utilizados prioritariamente em atividades 

radioamadorísticas. Para 2015, os valores 

arrecadados com as contribuições dos sócios 

mantenedores terão como destinação principal o 

apoio ao GDE, a aquisição de um Linear para a 

estação PY2AA e o desenvolvimento do projeto de 

energia limpa e alternativa, que vai dar auto 

suficiência energética à estação PY2AA através de 

painéis de energia solar e o início da criação da 

rede privada de alta velocidade da LABRE-SP 

através da hinternet. O sócio mantenedor que 

mantenha esta situação por 5 anos consecutivos ou 

alternados fará jus ao recebimento da "ORDEM DO 

MÉRITO DO RADIOAMADOR PAULISTA". Quer saber mais? 

Visite a página de sócios da LABRE-SP em nosso 

site e se preciso fale pessoalmente com nosso 

presidente Marcelo Motoyama - PY2FN: 

 

 

Assuntos Radioamadorísticos: 
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Expedições:  

3A/IK5WWA operando do Principado de Mônaco – 

França, a estação estará ativa do dia 24  de julho 

a 1º de agosto, , de 160 a 6 metros. 

V29SH Antigua e Barbuda Island  – Iota NA-100 

a estação estará ativa do dia 28 de julho a 10 de 

agosto, operando de nas bandas de 30, 17 e 12 

metros nos modos CW, Fonia, e TRRY - QSL via VE6SH 

direto e registro no Lotw.  

HC8/LU9EPO operando de Galapagos Island – 

Iota AS – 004 e HC2/LU9EPO operando de Guayaquil 

Cyti Equador a estação estará ativa do dia 03 a 24 

de agosto, de 160 a 10 metros - QSL via LU9EFO 

Buro ou F4BHW direto. 

JO1LVZ/JD operando de Ogasawara Island – 

Japão  - Iota AS-031 a estação estará ativa do dia 

06 a 09 de agosto, de 160 a 6 metros em CW e modos 

digitais - QSL via JO1LVZ (preferencialmente via 

Buro) e registro no Lotw. 

LX9YL operando de Luxemburgo a estação estará 

ativa do dia 07 a 10 de agosto, de 160 a 10 metros 

em Fonia, CW, RTTY e PSK – QSL via Buro 

Meneger  LX2A e registro no Club Log . 

3A/IZ8EGM operando do Principado de Mônaco,– 

França  a estação estará ativa do dia 07 a 15 de 

agosto em 40 e 6 metros QSL via IZ8EGM Buro . 

S79DPX operando de Seychelles – Iota AF-024 a 

estação estará ativa do dia 09 a 23 de agosto, de 

40 a 6 metros em Fonia - QSL via  Manager IK2DUW . 

http://www.labre-sp.org.br/
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TF/F4GGQ operando de Iceland – Iota EU-021 a 

estação estará ativa do dia 10 a 15 de agosto, QSL 

via F4EFI Buro ou direto. 

SU5/DL1ZB operando de Dodecanese – Iota EU-

001 a estação estará ativa do dia 12 a 19 de 

agosto, de 20 a 6 metros em Fonia, RTTY, SSTV e 

PSK63. QSL via DL1ZB, via DARC Buro, direto e 

eQSL, registra Lotw. 

C5WP operando de Gâmbia a estação estará 

ativa do dia 15 de agosto a 1º de setembro, de 160 

a 10 metros. 

TF/K2HVN operando de Iceland – Iota EU-021 a 

estação estará ativa do dia 31 de agosto a 7 de 

setembro, de 30 a 10 metros em Fonia e CW. QSL via 

K2VHN pelo Buro ou direto. 

 

Contestes e Concursos. 

 

RSGB IOTA Contest 

Nos dias 25 e 26 de julho acontecerá o RGSB 

IOTA Contest com início às 12 UTC do sábado e 

encerramento às 12 UTC do domingo. 

Este concurso nas bandas de HF (10 a 80 

metros, menos bandas WARC) é organizado pela RSGB 

(Radio Society of Great Britain) ou liga de 

radioamadores do Reino Unido e existe desde 1993. 

Esta competição visa encorajar a realização de 

expedições para ilhas oceânicas incentivando 

contatos entre estas ilhas e o resto do mundo, 
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incrementando o programa IOTA – Island On The Air, 

também organizado pela RSGB que premia os 

radioamadores que comprovem QSO com estas 

entidades oceânicas. 

Neste ano especialmente teremos diversas 

expedições brasileiras para ilhas do nosso 

litoral, fiquem atentos.  

Não perca esta oportunidade de realizar um 

qso com estas ilhas, muitas delas inóspitas e 

somente ativadas quando da realização do IOTA 

Contest ou DXpeditions evetuais. 

Para participar leia a regras no seguinte 

link: 

http://www.rsgbcc.org/hf/rules/2015/riota.sht

ml 

 

Bureau: 

A LABRE-SP na qualidade de gestora do Buro 

Internacional por delegação da LABRE Nacional 

comunica que foram recebidos nos últimos 30 dias 

remessas dos seguintes países: 

 

Espanha Japão 

Romênia Italia 

Itália Rússia 

Rússia Cyprus 

Holanda Mexico 

Uruguai Portugal 

Bulgária EUA 

Romenia Republica Tcheca 

http://www.labre-sp.org.br/
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A LABRE-SP informa abaixo os envios para as 

LABRES ESTADUAIS realizados no dia 15/07, Os 

envios são efetivados de acordo com a relação de 

LABRES encaminhadas pela LABRE Nacional em dia com 

os Repasses da quota federal mensal: 

 

 

LABRE - ESTADO 

Acre Piauí 

Amazonas Rio de Janeiro 

Ceará Rio G.do Sul 

Distrito Federal Roraima 

Paraíba Santa Catarina 

Pernambuco Sergipe 

 

Escotismo. 

Tomou posse nesse mês da Diretoria de 

Radioescotismo a radioamadora escoteira Pâmela 

Zarpellon Madureira – PU2MEL.  O presidente, a 

diretoria e todos os labreanos agradecem a 

colaboração de nossa querida radioamadora saudando 

sua chegada e desejando-lhe sorte na condução 

desta diretoria.  

 

VHF e UHF: 

Reencontrando o UHF – Ultra High Frequency. 

Uma banda que atualmente apresenta pouca 

atividade em contatos diretos é o UHF. 

http://www.labre-sp.org.br/
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Essa banda que corresponde dos 430 Mhz aos 

440 Mhz fui muito explorada no passado com 

fantásticas experiências onde até no modo do ATV 

(Amateur television) os radioamadores dessa época 

montavam as suas pequenas emissoras de televisão 

irradiando para os televisores que continham um 

pequeno conversor para assistir. 

 Outros tempos ... 

Com a crescente demanda por moradias em 

apartamentos as pequenas antenas de UHF poderão 

trazer novos participantes em nosso hobby já que a 

operação da janela de seu apartamento com uma 

antena direcional de 04 elementos poderá ser 

pequena suficiente para ser acoplada a um tripé de 

máquina fotográfica. Após as experiências poderá 

guardar em algum cantinho do apartamento e deixar 

intacta a fachada de seu edifício. 

Os HT´s e os rádios dual-band poderão ser 

usados nas experiências, porém, quase sempre nos 

rádios de carro dualband, o modo de emissão em UHF 

apresenta uma potência de saída menor que em VFH, 

sendo quase obrigatório uma antena com algum 

ganho. 

Nos carros antenas colineares de alto ganho 

têm o tamanho menor que uma antena de VHF com 

resultados impressionantes. Se o seu transceptor 

permitir o uso de SSB você se surpreenderá com o 

baixo ruído nos grandes centros urbanos pois essa 

banda apresenta pouca atividade de emissoras 

broadcast clandestinas e também uma certa 
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imunidade a ruídos provenientes de harmônicas de 

equipamentos industriais e médicos. 

O UHF em nossas estações são sempre delegados 

a um plano menor que o VHF (2 metros) e quase 

sempre os maiores investimentos são feitos em HF e 

VHF. A compra da antena sempre beneficia o VHF e 

acompanha a frase que "também funciona em UHF". 

Por ser uma banda extremamente larga as antenas 

que não são dedicadas tendem a terem uma largura 

de banda estreita não permitindo a exploração 

Reencontrando o UHF Ultra High Frequency Silvio 

Pinheiro - PU2SRZ radioamador de apartamento 

completa e adequada dessa fabulosa faixa que nós 

radioamadores temos o direito de usar. 

Com um ganho estimado de 9 dBi você pode 

construir essa antena de 4 elementos com um boom 

de PVC de apenas 45 cm. Usando varetas de latão de 

3,19 mm, alguns conectores parafusáveis do tipo 

sindal, uns dois metros de cabo RG58 e 

preferivelmente use conectores do tipo N para 

diminuir as perdas. 

Repetidoras distantes em UHF e contatos 

locais com extrema qualidade poderão ser 

experimentados com essa modesta antena. 
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Siga rigorosamente as medidas e calibres do 

projeto que o resultado não vai te decepcionar e 

quem sabe popularizar novamente essa banda que já 

foi a "pérola rara" de nosso hobby. 

RENER                                                              

A Rede Nacional de Emergência de 

Radioamadores tem o objetivo de suprir os meios de 

comunicações usuais, quando os mesmos não puderem 

ser acionados, em razão de desastre, situação de 

emergência ou estado de calamidade pública como 

terremotos, inundações, desabamentos, 

deslizamentos, incêndios florestais, epidemias, 

furacões, secas, busca e salvamento de aeronaves e 

embarcações e outras. 
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Atua em situações nas quais o seu serviço 

humanitário e voluntário, gastando suas horas de 

lazer conforto passeio com a família, para ficar à 

disposição das autoridades e em benefício da 

população. 

O voluntario da RENER tem a função única e 

exclusivamente de prover a comunicação, 

erroneamente muitos radioamadores pensam que vão 

se enfiar no barro, descer de rapel e outras 

coisas que são de competência dos treinados e 

capacitados como bombeiros e demais membros da 

defesa civil. 

A RENER SP, cuja coordenação estadual esta a 

cargo de nosso associado PY2ALC – Francisco 

Trevisan está se estruturando e iniciará a partir 

do mês de outubro deste ano a nomeação dos 

representantes municipais em todo o estado. Para 

se candidatar os Radioamadores deverão 

obrigatoriamente possuírem estações ativas de HF e 

VHF, devem ser sócios adimplentes da LABRE-SP e 

estarem cadastrados junto ao site 

http://sgrainternet.mi.gov.br 

 

Cursos e Eventos 

Curso de CW presencial. 

O curso de CW presencial, será ministrado 

pelo Professor Fábio, PY2UV, com duração de 03 

meses tendo início em 06/08/2015 e término em 

13/11/2015. Será ministrado todas as quinta-feira 

na Sede da Labre –SP no horário das 19 as 21 
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horas. Para Labreanos o curso é ministrado 

gratuitamente, sendo solicitado para fins 

beneficentes a entrega e uma lata de leite em pó. 

Para não sócios, o valor do curso é de R$ 100,00 

(Cem Reais). Corram, pois serão somente 30 vagas 

para esta edição. 

 

 

Diplomas 

 

DIPLOMA WAZ – WORKED ALL ZONES 
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mailto:labresp@labre-sp.org.br


 
 

 

Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, 345 A – Tatuapé  –  03071-080 – São Paulo–SP 
Fone: (11) 2093-9888   

Site: www.labre-sp.org.br   –  E-mail: labresp@labre-sp.org.br 

 

O Diploma CQ Worked All Zones (WAZ) e suas 

variações são expedidos a qualquer esta- ção 

licenciada de radioamador que apresente prova de 

haver contatado todas as 40 zonas CQ. A prova 

consiste em cartões QSL apropriados que, em muitos 

casos, podem ser verificados por qualquer dos 

Postos Autorizados de Verificação (check points) 

ou enviados diretamente para o gerente do Diploma 

WAZ. (A relação desses postos está incluída neste 

Regulamento). O Programa WAZ é um dos programas de 

maior longevidade no Radioamadorismo, tendo sido 

iniciado antes da Segunda Guerra Mundial (WWII). O 

Programa WAZ, embora se utilize das “Entidades de 

DX”, não depende do status de país de qualquer 

“Entidade” em particular. O Diploma WAZ tem seu 

interesse em termos geográficos, de onde decorre 

seu desafio. As correspondências para o Diploma 

WAZ podem ser endereçadas para o Gerente do 

Diploma WAZ: R Floyd Gerald POB 449 Wiggins MS 

39577-0449 USA n5fg@arrl.net Alternativamente, 

podem ser endereçadas diretamente para a revista 

CQ Magazine: CQ Communications 25 Newbridge Road 

Hicksville, NY 11801 USA O formulário para 

requerimento, Regras e Mapa das Zonas estão 

disponíveis no formato PDF na página WEB dos 

regulamentos da CQ Magazine WAZ: www.cq-

amateurradio.com/wazrules.html. Estas informações 

também estão disponíveis em papel tanto com o 

Gerente do Diploma WAZ ou com a revista CQ 

Magazine. Envie seu pedido de informações sobre o 

WAZ para quaisquer dos endereços acima. Por favor 

inclua um envelope auto-endereçado, em tamanho 

http://www.labre-sp.org.br/
mailto:labresp@labre-sp.org.br


 
 

 

Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, 345 A – Tatuapé  –  03071-080 – São Paulo–SP 
Fone: (11) 2093-9888   

Site: www.labre-sp.org.br   –  E-mail: labresp@labre-sp.org.br 

 

comercial, e duas unidades de postagem (para as 

estações americanas) ou US$ 2.00 com sua 

solicitação. As estações estrangeiras podem 

fornecer uma etiqueta com o seu endereço e 3 IRCs.  

 

9. Grupo de Defesa Expectral (GDE):  

Caro leitor, você sabe o que significa G D E 

? 

GDE é o grupo de Gestão e Defesa Espectral.  

 

Trata-se grupo de trabalho, interno da LABRE, 

que estuda e apoia a nossa associação na defesa e 

organização do espectro de radioamador. 

O espectro de rádio tem sido muito afetado 

por ruídos e interferências, porém é pela LABRE 

que nós radioamadores poderemos reagir, não apenas 

para resolver os problemas específicos de nossas 

estações, mas também para defender de forma mais 

perene, através de ações institucionais, toda a 

nossa coletividade. 

Por isso a LABRE tem atuado em comissões 

técnicas do Inmetro, da ABNT, da Cobei e da Abrac, 

incentivando o governo federal para que os 

quesitos de qualidade dos produtos 

eletroeletrônicos e de iluminação disponham de 

filtros vindos de fábrica contra as 

interferências, seguindo as normas técnicas 

internacionais de compatibilidade eletromagnética. 
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Ainda, na luta contra as interferências, a 

LABRE participa do Sistema de Monitoramento da 

IARU, a União Internacional de Radioamadores, 

enviando logs sobre estações piratas invasoras do 

nosso espectro e, em alguns casos, compartilhando 

essas informações com a Anatel, motivando o 

governo a monitorar e fiscalizar nossas faixas. 

Por fim a LABRE tem defendido o 

radioamadorismo contra possíveis futuros serviços 

de telecomunicações ávidos pelo nosso espectro. Ao 

mesmo tempo a LABRE está lutando pela expansão das 

nossas faixas, de acordo com alocações já 

existentes em nosso continente. 

A LABRE tem participado ativamente das 

Comissões Brasileiras de Comunicações da Anatel, 

dos grupos de trabalho da CITEL, a Comissão 

Interamericana de Telecomunicações na Organização 

dos Estados Americanos e mesmo em grupos de 

trabalho na União Internacional das 

Telecomunicações nas Nações Unidas, junto com a 

delegação do Brasil e integrada à IARU. 

Se você se interessou por este 

importantíssimo trabalho da LABRE, visite o site 

do grupo na internet, participe do nosso Fundo de 

Defesa Espectral, que mantém toda essa atividade 

em funcionamento, ou se ainda não é um associado 

da LABRE, aproveite esta oportunidade. O seu apoio 

é fundamental para que a LABRE defenda e estimule 

o desenvolvimento do  radioamadorismo nacional. 
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O endereço do site da LABRE/GDE é muito 

simples, basta acessar o endereço 

radioamadores.org 

O site da LABRE você já conhece, em São Paulo 

no labre-sp.org.br e nacionalmente nolabre.org.br 

Vamos rapidamente passar algumas das últimas 

notícias da LABRE/GDE: 

 

- A LABRE/GDE atuou no mês passado na 

proposta de revisão no programa de qualidade de 

equipamentos fotovoltaicos, defendendo inclusão 

dos quesitos de compatibilidade eletromagnética 

contra interferências, obtendo apoio de muitos 

laboratórios. O tema está em avaliação no Inmetro. 

- Dezenas de denúncias contra estações 

piratas invasoras do espectro de radioamador foram 

encaminhadas no último trimestre pela LABRE na 

Anatel em Brasília. As informações foram cedidas 

por monitores voluntários através do preenchimento 

de formulário no próprio site da LABRE/GDE. 

 

- A LABRE/GDE continua o trabalho integrado 

com a Anatel sobre a conquista de um segmento 

internacional radioamador correspondente a faixa 

dos 60 metros. As discussões seguem nas comissões 

de estudos da CITEL, com encontro marcado para o 

próximo mês, e terá seu desfecho na Conferência 

Mundial de Rádio na União Internacional de 

Telecomunicações no mês novembro ainda neste ano. 
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- A LABRE/GDE participou de uma reunião em 

maio último no INPE, o Instituto Nacional de 

Pesquisas Espaciais, junto com a AMSAT-BR. O 

objetivo foi reforçar a importância dos projetos 

universitários de cubesats que utilizam as faixas 

de radioamador para seguirem as leis do nosso 

serviço, assim como estimular o desenvolvimento de 

projetos de comunicação radioamadora a bordo dos 

satélites brasileiros. 

- Para maiores informações sobre a AMSAT-BR 

visite amsat-br.org e para acompanhar com detalhes 

estas e muitas outras atividades da LABRE/GDE, 

visite radioamadores.org 

Você sabia:  

Que pode interagir com a LABRE-SP através da 

Internet? 

Com o SAA você pode: 

• Atualizar suas informações pessoais; 

• Manter  um histórico de seus indicativos; 

• Criar sua própria página pessoal no  modelo 

QRZ; 

• Requisitar serviços de Bureau; 

• Inscrever em cursos ou eventos da LABRE-SP; 

• Imprimir  boletos extraviados ou vencidos. 
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Além disso, ele gerencia todas as atividades 

administrativas e operacionais da LABRE-SP 

diminuindo o tempo do trabalho burocrático da 

secretaria, dos diretores e conselheiros, fazendo 

com que eles tenham mais tempo para dedicar ao 

radioamadorismo.  

Para se inteirar mais sobre esse serviço,  

visite http://www.labre-sp.org.br/saa/ 

 

NOTÍCIAS DO CONSELHO DA LABRE 

Noticias do Conselho. 

O Conselho Estadual da LABRE São Paulo é 

órgão representativo dos associados perante a 

entidade, ouvindo os associados e propondo 

soluções para os anseios da classe. É também órgão 

normativo, fiscalizador e delibera aprovando os 

atos realizados e contas prestadas pela Diretoria 

Executiva Estadual, bem como determinando as 
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diretrizes para a realização das atividades da 

entidade, propondo campanhas e atividades que 

visem a melhora, ordem e progresso no meio 

radioamadorístico para os nossos associados e para 

todos os radioamadores. 

O Conselho Estadual reúne-se mensalmente 

conforme calendário anual e a reuniões são 

franqueadas a qualquer associado.  

Em abril 2015 na 644 ª Reunião Ordinária, foi 

apresentado para ciência e aprovação do plenário o 

Parecer da Comissão Fiscal referente a prestação 

de contas da Diretoria Estadual para o ano fiscal 

de 2014. Após os devidos debates, questionamentos 

e explicações dos membros da Comissão Fiscal 

presentes, associados Daniel Oliano PU2KAY e 

Claudio Nunes de Oliveira PY2ABV e do Vice 

Presidente da Diretoria Executiva, associado 

Vanderley Cabral de Andrade PY2RT, foi aprovado as 

contas da Diretoria Estadual por unanimidade. 

Além disso foram apreciadas e aprovadas as 

portarias da Diretoria Executiva n.01/15, 

referente a instituição de Bolsa Auxílio 

Universitário aos empregados da entidade, bem como 

foi dado ciência ao Conselho Estadual, através da 

portaria n. 04/15 sobre a nova Regulamentação de 

reembolso de despesas de locomoção e alimentação 

de empregados, diretores, conselheiros, membros da 

comissão fiscal e colaboradores voluntários quando 

à serviço ou em tratativas de interesse da 

entidade. 
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Já em maio de 2015 durante a 645ª Reunião 

Ordinária, após apreciação do ofício da diretoria 

executiva n.9/2015 foi registrado pelo plenário do 

Conselho Estadual voto de louvor ao associado 

Walter Cavachioli pelo trabalho realizado frente a 

Diretoria Administrativa da Entidade, que se 

desligou do cargo por motivos de ordem 

profissional.  

Conforme Edital publicado no sitio eletrônico 

da entidade, que deu publicidade sobre a vacância 

do cargo de conselheiro e convocando todos os 

associados para eleição entre os candidatos aptos 

(Art.9º do Estatuto Social), apresentaram-se para 

este fim os associados João Roberto de Almeida 

PY2RJ e José Carlos Enrico PY2JOS, Foi eleito o 

candidato João Roberto de Almeida PY2RJ, com cinco 

votos ao seu favor. Para o candidato José Carlos 

Enrico PY2JOS foram dados 4 votos.  

Fiquem ligados as atividades do Conselho 

Estadual através no site da LABRE-SP, bem como, da 

fanpage no rede social Facebook. 

 

A todos que desejarem contribuir para nossas 

próximas edições, envie-nos seus artigos, com a 

devida antecedência, para possível publicação para 

o e-mail qtc@labre.org.br. 

 Nosso próximo QTC FALADO ocorrerá no dia 

13/08/2015 na frequência 7.100 (+ ou – 5) mhz a 

partir das 20 horas. 
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