
BOLETIM DE NOTÍCIAS FEV/2019

-Você está recebendo o BOLETIM DE NOTÍCIAS da Conferência de Radioamadores em Emergência - CRAEM, no Echolink.
- Nele, além das comunicações de Emergência, falaremos também sobre Radioescotismo, Radioamadorismo em Geral, Radio 

Escuta e demais assuntos que venha ser de interesse da coletividade.

Desejo à todos, uma boa leitura



A Conferência de Radioamadores Voluntários em Emergência - CRAEM, é uma rede de Comunicações Brasileira, no Echolink,
composta por Radioamadores Voluntários. Nosso objetivo é prover Comunicações de Emergência, de acordo com as Leis em
vigor.

A CRAEM, é reconhecida pela a Associação Fluminense de Radioamadorismo e Radio do Cidadão - AFRR, CNPJ: 09.412.007/0001-
95, indicativo, PY1AFR, como uma Rede de Comunicação, via Echolink, operada por Radioamadores no Brasil.

Em caso de Emergência, a Conferência será disponibilizada para atender as comunicações de Emergência, em qualquer
Município Brasileiro.

A Conferência também será disponibilizada para atender o Radioescotismo em suas atividades de camping e eventos.

A Conferência está disponível para receber links particulares e Repetidoras em todo o território Brasileiro. Para ser lincadas na
Conferência, as repetidoras deverão ser to Tipo 5 - Com conexão a Rede Pública.

Francisco Jacson dos Santos
PY1PDF
Administrado da Conferência CRAEM



Desde do dia 25/02/2019,  a CRAEM está realizando sua Rodada Noturna, a partir das 21:00 horas. Estamos em nossa Sala de 
Conferência no Echolink. Essa Rodada é aberta a todos os Radioamadores do Brasil. Não há comando. Há sim, como o nome já 
diz, uma sala de Bate Papo, onde selecionaremos um bom assunto para discutirmos. Eu ficarei anotando as participações e 
distribuindo as conversas. 



LEI Nº 9.608, DE 18 DE FEVEREIRO DE 1998

Dispõe sobre o serviço voluntário e dá outras providências.

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei:

- Art. 1o  Considera-se serviço voluntário, para os fins desta Lei, a atividade não remunerada prestada por pessoa física a entidade pública de 
qualquer natureza ou a instituição privada de fins não lucrativos que tenha objetivos cívicos, culturais, educacionais, científicos, recreativos ou de 
assistência à pessoa. (Redação dada pela Lei nº 13.297, de 2016)

Parágrafo único. O serviço voluntário não gera vínculo empregatício, nem obrigação de natureza trabalhista previdenciária ou afim.

- Art. 2º O serviço voluntário será exercido mediante a celebração de termo de adesão entre a entidade, pública ou privada, e o prestador do 
serviço voluntário, dele devendo constar o objeto e as condições de seu exercício.
- Art. 3º O prestador do serviço voluntário poderá ser ressarcido pelas despesas que comprovadamente realizar no desempenho das atividades 
voluntárias.

- Parágrafo único. As despesas a serem ressarcidas deverão estar expressamente autorizadas pela entidade a que for prestado o serviço 
voluntário.
- Art. 4º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
- Art. 5º Revogam-se as disposições em contrário.

Brasília, 18 de fevereiro de 1998; 177º da Independência e 110º da República.

FERNANDO HENRIQUE CARDOSO
Paulo Paiva

Este texto não substitui o publicado no DOU de 19.2.1998



Bombeiros que estavam em Brumadinho já estão no Rio

O comboio do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ) e da Secretaria de Defesa Civil do Estado do Rio

de Janeiro (Sedec-RJ) cumpriu a missão em Minas Gerais.  Duas equipes, de 40 militares cada, se revezaram nos trabalhos durante 

10 dias. Uma aeronave, nove viaturas e três cães farejadores também auxiliaram as buscas por vítimas do rompimento de uma 

barragem, em Brumadinho.

Trajetória

A tropa seguiu, no sábado (26.01), para Minas Gerais. O apoio foi oferecido pelo governador Wilson Witzel, na tarde de sexta-feira 

(25.01), ao governador de Minas Gerais, Romeu Zema. A força-tarefa do Rio foi composta por militares com experiência neste tipo 

de ocorrência, que atuaram na tragédia de 2011 na Região Serrana fluminense, além de outras ocorrências de vulto como o 

deslizamento do Morro do Bumba, em Niterói, por exemplo. 

Veja reportagem completa em: Defesa Civil Rio de Janeiro

http://www.defesacivil.rj.gov.br/index.php/noticias-da-defesa-civil/121-bombeiros-que-estavam-em-brumadinho-ja-estao-no-rio
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O 5º Grupo Escoteiro do AR Pinto Martins celebrou o Dia do

pensamento Bandeirante participando do Thinking Day on

the Air.

A ideia do dia do Pensamento foi estabelecer um dia especial a cada ano

em que Bandeirantes do mundo inteiro pensam uns nos outros, realizam

atividades e captam recursos. Foi escolhido o dia 22 de fevereiro por conta

da data de nascimento de nosso fundador e de nossa eterna Chefe

Mundial (Olavo BP).

Durante o final de semana de 16 e 17 de fevereiro de 2019, diversas

estações radioamadoras escoteiras e bandeirantes facilitam o contato com

os jovens. A estação do 5º.GREAPIM a PT7APM através dos

radioamadores PU7MCV (Marco Clayton), PU7OBP (Josivaldo) e

PU7NWN (Tadeu) realizou diversas atividades: Através do código fonético

os jovens puderam soletrar seus nomes, tiveram a oportunidade de

conhecer uma coleção de cartões QSL, realizaram atividades de recepção

de SSTV e conheceram o código Morse.

No dia 21 de fevereiro durante a Rodada Sempre Alerta para servir,

organizada por PT7OS (Edy) na QRG 145710 das 20hs às 21hs, foi

comentado sobre o Dia do Pensamento Bandeirante.

E no dia 22 de fevereiro dia do Fundador e do Pensamento bandeirante

foram realizadas várias rodadas com a participação dos escoteiros e

bandeirantes.

Fonte: Marco Clayton PU7MCV – Fortaleza – CE.

A Associação dos Radioamadores em Feira de Santana – ARFS,  
na Bahia, fundada em 2005, está  com Nova diretoria para 2019:
Presidente: Jucivaldo Rodrigues PU6JUS        
Secretario: Natanael Cerqueira PU6NAT
Tesoureiro: José Mota PU6JLSA 

diretoria já esta se organizando para montar o calendário anual, 
novas parcerias e prover a representatividade dos seus 
associados.

Fonte: Natanael Cerqueira PU6NAT – Feira de Santana -BA



Primeira participação dos Radioamadores em um Simulado Nacional da Secretaria Nacional de Defesa Civil, ocorrida 

no município de Aquidauana-MS. Todos envolvidos foram radioamadores do referido município, integrantes da 

RECOM (Rede Emergencial de Comunicação) existente na Coordenadoria Estadual de Defesa Civil do Mato Grosso 

do Sul. Fonte: Sandoval PU9JSL

FOTOS DO SIMULADO



TELEGRAFIA - CW

Desde 2007 nos EUA , caiu o uso da obrigatoriedade do

CW para a chamada promoção de classe, quando os

Radioamadores começaram a sumir , hoje lá o nível 1

Technician Class License, nosso classe C, pode operar

em Bandas não permitidas aqui , mas se ele deseja fazer

fonia em 40, 80, dentre outras só fazer as provas técnicas.

Em 10 anos triplicou o numero de Operadores. No Brasil

isso não acontece. CW é modalidade, assim como ,

Dstar, Dmr, não deveria ser obrigatório. Ninguém hoje com

celulares via satélite , iridium, com função SOS que

notifica a GEOS International Emergem Response de sua

localização, ninguém faz CW em emergências hoje. SOS

acho válido. Não adianta dar de graça um radio HF e não

poder falar nele. Pôr que classe A é raro. Elétrica e

Eletrônica , Física, é valido.

Alexandre – PU1JHG – Via Grupo WhatsApp CRAEM

CONVOCAÇÃO

Caros companheiros, 
Chegou o momento do ano de convocação de nossos 
associados para a Assembleia Regional da UEB-RJ. Será um final 
de semana que começará com a Sessão Solene e no dia 
seguinte a Assembleia. Veja em documentos a convocação 
oficial.

DATAS
30 de março, sábado - Sessão Solene
31 de março, domingo - Assembleia Regional

LOCAL
Fundação Planetário da Cidade do Rio de Janeiro - Rua Vice 

Governador Rubens Berardo, 100, Gávea, Rio de Janeiro.

Eduardo, PY1EV, via WhatsApp do CRAEM



1 - Japão 1.296.059

2 - Estados Unidos 679.864

3 - Tailândia 141.241

4 - Coréia do Sul 141.000

5 - Alemanha 79.666

6 - China 68.692

7 - Espanha 58.700

8 - Reino Unido 58.426

9 - Canadá 44.024

10 - Rússia 38.000

11- BRASIL 32.053

- Por que será que Japão e Estados Unidos lideram o ranking

mundial de radioamadores no mundo?

- A resposta é simples: Os maiores fabricantes de equipamentos

estão exatamente nesses dois países, onde há uma política de

incentivo e apoio ao radioamador.

- Se órgãos de controle no Japão e Estados Unidos adotassem

uma política de austeridade irresponsável, tal como no Brasil, de

duas uma, haveria um boicote geral ou seus membro seriam

emparedados, até dar explicações lógicas para seus atos.

- No Brasil não acontece nem uma coisa e nem outra. Aceita-se

as regras, mesmo absurdas, como ela se propõe e se paga o

ônus da sua incompetência.

- Homologação de equipamentos e declarações de conformidade

são aberrações que só podemos entender como má fé e

arrecadação indevida de taxas. Onerando diretamente seus

interessados, os radioamadores.

- Não temos uma lei Rouanet para o radioamador, aliás nem

queremos. O que queremos é flexibilidade e possibilidade de

compra legal de equipamentos, reconhecimento das

homologações já feitas nos países de origem destes

equipamentos (por exemplo... FCC) sem cobrança de taxas,

emolumentos e outra burocracias. Equipamentos artesanais

isentos de quaisquer processos burocráticos, pois esses são o

cerne do radioamadorismo.

- Órgãos reguladores deveriam ter como escopo principal

atender demandas com inteligência, desburocratizar processos,

incentivar o uso dos direitos de concessão e orientar o usuário

no que fosse pertinente à sua necessidade.

- O radioamador brasileiro está farto de descaso e incompetência

técnica. O que praticamos é um hobby, não é um meio de vida.

Não bastasse os custos de equipamentos, alia-se a eles a

burocracia bestial de uma agencia reguladora.

Heriberto - PY2RU - Campinas-SP

Colaboração via Grupo WhatsApp da Conferência CRAEM

Ranking de radioamadores: Dados da IARU e pesquisa da Anatel



TIPOS DE REPETIDORAS:

Tipo 4: Repetidora sem conexão à rede de serviço de 

telecomunicações;

Tipo 5: Repetidora com conexão à rede do Serviço Telefônico 

Fixo Comutado e/ou do Serviço de Comunicação Multimídia.

- A conexão de estação repetidora à rede de Serviço Telefônico 

Fixo Comutado – STFC será permitida desde que haja 

anuência da prestadora local de STFC.

- Somente radioamadores classes "A" ou "B" poderão operar 

estação repetidora com conexão à rede do STFC.

- A estação repetidora somente poderá ser conectada à rede do 

STFC quando acionada por estação de radioamador, não sendo 

permitido o acionamento da mesma através da rede telefônica 

pública.

- A estação repetidora conectada à rede de serviço de 

telecomunicações deve possibilitar que sejam ouvidas ambas as 

partes em contato, em sua freqüência de transmissão.

- O radioamador que utilizar da repetidora conectada à rede de 

serviço de telecomunicações deve se identificar no início e no fim 

do comunicado.

- As estações repetidoras devem ser abertas a todos os 

radioamadores, observadas as classes estabelecidas, 

admitindo-se apenas a codificação para acesso à rede do 
STFC



Nos dias atuais, ainda é difícil imaginar alguém interessado em saber o que está acontecendo além das fronteiras de seu país e não possuir um rádio

de ondas curtas. Apesar dos grandes avanços em outras mídias eletrônicas, nada supera o radio de ondas curtas pela diversidade de informação e

cultura que se pode obter em tão baixo custo.

A prática de se ouvir rádio nos tempos atuais, pode até parecer um anacronismo numa época onde cidadãos medianos rotineiramente recebem

programas de televisão seja através de cabo ou de antenas parabólicas. Também, onde suas chamadas telefônicas são encaminhadas através de

fibras ópticas transportando luz. Sem falar na popularidade crescente da rede mundial de computadores Internet, que criou novos modelos de

distribuição de informação e entretenimento para a sociedade moderna.

Por tudo isto, o rádio nas ondas curtas já seria motivo de extinção tal qual o telégrafo através de cabos suspensos em postes cruzando longas

distâncias. Mas contrariando a lógica aparente, a prática de se ouvir rádio e em especial através das ondas curtas, continua muito viva, ainda

desempenhando papel fundamental na comunicação mundial.

Apesar de toda a polêmica sobre o futuro atual do rádio de ondas curtas, e o novo sistema DRM de rádio digital, ainda hoje o rádio apresenta papel

crucial no cenário mundial das comunicações.

Seja em tempos de paz ou de guerra, as ondas de rádio não respeitam limites geopolíticos, e continuarão por muito tempo sendo um vital meio de

comunicação de massa, informando e educando, mesmo sendo cada vez maior a cobertura em FM e da TV. Sem contar ainda que uma parte

significativa da população mundial não tem acesso sequer a eletricidade, quando mais a novas tecnologias, como a Internet por exemplo.

O rádio de Ondas Curtas é um meio de transmissão econômico e eficiente por causa dos benefícios de sua ampla cobertura. O rádio pode alcançar

alvos em distancias significativas a partir do transmissor e cobrir grandes áreas geográficas.

Outro aspecto de extrema relevância que contribui para a continuidade das ondas curtas é sua utilização em regiões afetadas por instabilidades

políticas, guerras, guerrilhas, ou desastres naturais. em algumas regiões do mundo as ondas curtas é o único meio possível de transmitir informação

e até para promover a saúde da população. Fonte: http://www.sarmento.eng.br/OndasCurtas.htm

http://www.sarmento.eng.br/OndasCurtas.htm


INDICATIVO DE RADIOESCUTA

É muito simples ter uma indicativo de Radio escuta. Com ele, você pode criar um eQSL e ter mais credibilidade no envio, "ONLINE" de seus cartões QSLs. Entre no site: 
TIRAR INDICATIVO e obtenha seu indicativo de Radio escuta. É importante frisar que o indicativo não é necessário para sermos um radio escuta.

No Brasil temos Grupos de Radio escuta no WhatsApp. O SWL BRAZIL é um deles. Caso deseja integrar o Grupo, solicite sua participação pelo número: 21 99731-9633. 
Venha para o mundo da Radio escuta

http://swarl.org/content/get-swl-call-sign



