Casa do Radioamador de Ribeirão Preto
Estação: PY2KAR Frequência: 146.670 Sub Ton 82.5
Latitude: S21º 10º`20.9" - Longitude: W047º 47`51.8" - Grid locator: GG68CT
Lei Municipal nº 1615, de 19 de agosto de 1965
Praça Mosteiro Alto do São Bento nº 71 - 14085-459 - Ribeirão Preto – SP
http://www.casadoradioamador.org.br

QTC CRRP 009/2011
http://www.casadoradioamador.org.br/docs/qtc/201109_QTCCRRP.pdf
Esta edição esta com tiragem de 38.718 contatos em 76 países
QTC CRRP - Tem o objetivo de divulgar e documentar as atividades da CRRP, item essencial para a
continuidade da entidade; por isto é fundamental que todas as manutenções, instalações, atividades
da CRRP, sejam documentadas e divulgadas a população em geral.
Colabore enviando críticas, sugestões e observações; caso algum erro seja encontrado reporte-nos
para a devida manutenção.
Reporte-nos seu boletim, atividade, notícias de seu grupo para divulgarmos a todos, seja nosso
parceiro e colaborador.
Agradecemos aos nossos parceiros e colaboradores pela ajuda na continuidade e crescimento deste
trabalho,
os contatos recebidos tem sido de fundamental importância para a continuidade e crescimento dos
radioamadores.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Retribuímos abraços aos amigos
PY4MM Dias, Renan Roel, PY4ALC Paul

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------RENER - Capacitação Básica em Defesa Civil
2 mil vagas foram preenchidas em poucos dias para o curso EaD, Ensino a Distância,
com previsão de início para novembro de 2011.
A Capacitação Básica é destinada para agentes de defesa civil, e seu conteúdo ressalta aspectos
relevantes para promover a difusão da cultura de redução de risco de desastre.
O curso completo terá carga horária total de 30 horas/aula, a serem cumpridas em 45 (quarenta e
cinco) dias corridos, é gratuito e fornece certificado pela Universidade Federal de Santa Catarina.
O curso dispõe de um Ambiente Virtual de Aprendizagem, AVA, no qual o aluno tem acesso a todo o
conteúdo, organizado em: - 2 teleconferências; - 2 vídeoaula; - 1 livro-texto digital, em formato PDF; Serviço de Tutoria e atendimento telefônico gratuito 0800 para comunicação entre tutores e alunos.
O curso é promovido pela Secretaria Nacional de Defesa Civil, do Ministério da Integração Nacional,
em parceria do CEPED UFSC.
PT2PC - Paulo Cesar

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Planilha para QSO (por Renan Roel)
http://www.casadoradioamador.org.br/downloads/planilhaqso.xls

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Airplane traffic
Flightradar24.com shows live airplane traffic from different parts around the world.

http://www.flightradar24.com/
PY4MM, Dias

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Réplica do Paraset , Rádio QRP utilizado na 2ª Grande Guerra
Filme do Paraset by PY4WAR:
http://www.youtube.com/watch?v=2vykLHIbp0c&feature=youtube_gdata
Fabio - PY4AJ

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Reportagem sobre radioamadorismo – TV Paraná
http://video.globo.com/Videos/Player/Noticias/0%2c%2cGIM1670470-7823CASAL+USA+O+RADIOAMADOR+PARA+FAZER+NOVAS+AMIZADES%2c00.html

J.Antonio - zz2ond - pu2vsa

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------CRAM TV 09 - SDR (Rádio por software)
1/4) http://www.youtube.com/watch?v=xUIG6V3zjYk
2/4) http://www.youtube.com/watch?v=eU3NfNEnB_o&feature=related
3/4) http://www.youtube.com/watch?v=O9rsnh127RM&feature=related
4/4) http://www.youtube.com/watch?v=xO25mWXKFKA&feature=related

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Países do mundo
O site Países@ fornece informações sobre todos os países do mundo,
agrupadas em 8 Temas principais: Síntese, População, Indicadores Sociais,
Economia, Redes, Meio Ambiente e Objetivos do Milênio.
http://www.ibge.gov.br/paisesat/main.php
PY4MM, Dias

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Radioamadorismo ainda atrai muitos seguidores
http://www.youtube.com/watch?v=yGBdBOAOZPE
PY4MM, Dias

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Programas DX que podem ser ouvidos pela Web
Continuamos com a série de programas Notícias DX Especial,
nos quais estamos falando sobre os Programas DX em espanhol.
QRV, Ulysses Galletti
http://www.radiolegal.org/

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

GRÁTIS! eBOOK "Radioamadorismo: Hobby? ou Ciência!"
Caros colegas radioamadores e não radioamadores, quero comentar aqui sobre o meu livro:
Radioamadorismo: Hobby? ou Ciência! que foi por mim escrito lá no ido ano de 1997, cuja primeira
edição rapidamente esgotou-se, porém tenho procura até hoje.
Até os dias de hoje não tinha cogitado em lançar a segunda edição deste ótimo livro, porém agora
resolvi editar este livro de uma forma muito mais ampla e interessante ou seja uma edição eletrônica e
gratuita, para uso de uma forma pessoal e sem objetivos comerciais.
http://www.casadoradioamador.org.br/py2mxk.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Pescador de SC em alto mar é salvo com a ajuda de radioamador do PR
Pescador iria fazer pesca submarina com amigo no litoral catarinense.
Após o colega mergulhar e não voltar, ele usou o aparelho para pedir ajuda.
O radioamador José Luiz gravou a conversa e enviou para a RPCTV, veja a reportagem exibida no
Paraná TV 2ª edição.
http://g1.globo.com/parana/noticia/2011/10/pescador-de-sc-em-alto-mar-e-salvo-com-ajuda-deradioamador-do-pr.html

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Casa do Radioamador de Ribeirão Preto
A CRRP esta operando o sistema ECHOLINK, procure pela estação PY2KAR
Participe também da “Rodada 40m” aos domingos dás 10-12h nos 7140MHz
Acompanhe e prestigie aqueles que apóiam e incentivam a CRRP, entre em contato, faça parte deste
time,
você pode publicar seu trabalho em nosso site:
http://www.casadoradioamador.org.br/parceiros01.html

PY1PDF PY2TNX PY2BJO PU2RJN PY3IDR

PU2LZB PY2VOA PY2MOK PY2MXK

PU2TSC PY2GMG PY4018SWL PP5CL
CRAEG CRAM CRB CRAI Boletim ARLA Programas DX
Administração CRRP :
Presidente.......: Marcio Luiz Bravo - PU2MLB
Vice presidente: Julio César Stuchi - PU2SPM
Secretario.......: Paulo De Jesus Mora - PU2SLD
Tesoureiro.......: Tales Strazeio da Silva - PU2TSS
Conselho fiscal.: Helio Korman - PU2KOR, Maria Aparecida Iara Bertuqui Stuchi - PU2MAY, Marcos
Pinheiro da Silva - PU2MPU

“Domingo na Casa” a partir dás 10:00h, compareça,
faça presença, participe da CRRP!
Google Maps, como chegar na CRRP.
http://www.casadoradioamador.org.br

Respeite o meio Ambiente, não imprima!
Se deseja guardar um documento eletrônico, salve-o em seu HD e mantenha seu backup atualizado!
Atenção: Você faz parte da lista particular de contatos da Casa do Radioamador de Ribeirão Preto, caso não
queira mais receber, clique aqui.

