
Edgard Pakes, PY2GOD, esteve na sede da ARRL onde participou de curso de 
capacitação sobre o Serviço de Radioamador. O curso foi patrocinado por 
aquela associação de radioamadores em parceria com a USTTI.  
 
A matéria pode ser lida abaixo ou no site da ARRL, pelo seguinte link: 
http://www.arrl.org/news/arrl-marks-27th-year-of-hosting-ustti-arac-course 
 
 
“De 27 de setembro a 01 de outubro de 2010, estudantes das Filipinas, Etiópia, 
Gana, Brasil e Nigéria estiveram na sede da ARRL – American Radio Relay 
League, onde participaram do “Amateur Radio Administration Course- ARAC” - 
Curso de Administração de Radioamadorismo - oferecido pelo United States 
Telecommunication Training Institute - USTTI - Instituto de Treinamento de 
Telecomunicações dos Estados Unidos.  
 
 Brenan Price, N4QX, Diretor de Tecnologia da ARRL, coordenou e 
conduziu o curso. Lisa Kustosik, KA1UFZ, Assistente do Diretor Executivo e de 
Planejamento de Eventos da ARRL, coordenou a participação da ARRL com a 
USTTI. 
 
  De acordo com Price, os alunos trabalham em seus respectivos 
escritórios governamentais lidando com telecomunicações, ensaios, 
licenciamento e monitoramento do serviço de radioamador. “Nossos seis 
alunos - - Mary Coleen F. Cas (Filipinas), Chalew D. Anteneh (Etiópia), Anthony 
Gapkey (Gana), Edgard Pakes, PY2GOD (Brasil), e Florence Adigun (Nigéria) - 
- fizeram a viagem até Newington”, disse Price. Pelo segundo ano consecutivo, 
no último dia do curso alguns estudantes foram escolhidos para fazer o exame 
para licenciamento de radioamador nos Estados Unidos (Edgard, por já ser 
radioamador, foi convidado a acompanhar os exames).  Anteneh e Cas 
passaram nos exames, tornando-se KJ4YPQ e KJ4YPR, respectivamente. No 
ano passado, Yaw Kwarteng de Gana fez o exame para a classe Technician e 
passou. Kwarteng, que não era licenciado em seu país, agora detem o 
indicativo de chamada americano KJ4PVL. 
 
 O currículo ARAC abrange uma ampla variedade de tópicos e 
preocupações do radioamadorismo, incluindo o licenciamento, os requisitos de 
espectro, comunicação de desastres e requisitos de antena. O currículo 
abrange também a UIT – União Internacional de Telecomunicações e seus 
regulamentos, bem como o processo conducente à próxima Conferência 
Mundial de Radiocomunicações 2012 (WRC-12). "Todos os seis alunos tiveram 
um grande interesse em como o Serviço de Radioamador se desenvolveu 
através de sua história e continua a se desenvolver até hoje", disse Price. 
"Houve um interesse particular em questões de licenciamento e de recursos 
humanos, e os alunos foram receptivos às nossas idéias e sugestões sobre 
estas questões.” 
 
 Membros da equipe ARRL serviram como o corpo docente, ensinando 
dentro de suas áreas de especialização. Mike Corey, W5MPC, Gerente de 
Resposta e Preparação de Emergência, instruiu sobre a capacidade do 
radioamadorismo nas comunicações de emergência. Norm Fusaro, W3IZ, 
Gerente Assistente de Programas de Filiação e Voluntariado, explicou como as 



organizações de operadores de rádio amador poderiam servir como um recurso 
para os reguladores e ao público. Steve Ford, WB8IMY, editor da QST, falou 
sobre comunicações digitais e da frota de satélites de Radioamador. Maria 
Somma, AB1FM, Gerente dos Coordenadores e Examinadores Voluntários 
junto com seu assistente de gestão Perry Green, WY1O, discutiram sobre 
assuntos de licenciamento e de exame. Ed Hare, W1RFI, Gerente de 
laboratório, discutiu compatibilidade electromagnética e questões de RFI, e Bob 
Allison, WB1GCM, Engenheiro de Laboratório, supervisionou a montagem bem 
sucedida de cada aluno de um kit receptor de 40 metros, que cada estudante 
levou para casa. 
  
 
 A USTTI é uma associação sem fins lucrativos entre líderes de 
comunicação norte-americana, empresas de TI e líderes do governo federal 
que juntos oferecem aulas gratuitas de gestão de políticas e formação técnica 
para profissionais do mundo em desenvolvimento. A cada ano, a ARRL oferece 
um curso de radioamadorismo para educar os reguladores ou outros 
utilizadores do espectro às suas necessidades. Este é o 27° ano que a ARRL 
sedia o curso ARAC. “O próximo curso está previsto para o outono de 2011.” 
 

Edgard Pakes, PY2GOD,  é servidor na Anatel – Agência Nacional de Telecomunicações e atua 

no SGME-Sistema de Gestão de Monitoramento de Espectro no ER01 – Escritório Regional de 

São Paulo e seu e-mail é edgardp@anatel.gov.br 

 

 

Da esquerda para a direita: Brenan Price (N4QX), Mary Coleen F. Cas (Filipinas), Jonathan Aina (Nigéria), 

Edgard Pakes, PY2GOD (Brasil), Anthony Gapkey (Gana), Chalew D. Anteneh (Etiópia), Florence Adigun 

(Nigéria), Lisa Kustosik (KA1UFZ). 


