
                  

Nota:  
RA = radioamador 
RE = radioescoteiro 

 

         Data do Boletim: 24/04/2015 

Boletim da Atividade de Radioescotismo 

2a. Rodada em VHF - 3 Apitos 

Introdução: 

 No dia 11/4, do corrente ano, foi inaugurada a “RODADA VHF – 3 APITOS”, a primeira rodada em VHF do Radioescotismo 

da Região Escoteira de Santa Catarina. No radioamadorismo entende-se por “RODADA” aquele momento no qual diversos 

radioamadores de diferentes locais se encontram, em uma determinada frequência de rádio, para trocar informações sobre diferentes 

assuntos. No caso da 1ª Rodada 3 Apitos, sob a coordenação do chefe César Kolbe (PU5CEK), então comandante da rodada, os 

participantes tiveram a oportunidade de apresentar seu ponto de vista sobre o tema “É possível viver sem a internet?”. Inúmeros 

lobinhos, escoteiros, seniores, pioneiros, chefes e radioamadores defenderam seus argumentos sobre essa questão, que é hoje tão 

significativa em nossas vidas. 

 Além da riqueza do debate, o coordenador regional do Radioescotismo ofereceu um par de TALKABOUT para o Grupo 

Escoteiro que enviasse um pequeno vídeo registrando a conversa de um juvenil e a fala do comandante. Da mesma forma, foi 

oferecido um super brinde ao radioescoteiro da estação responsável pelo juvenil do vídeo. Os vencedores serão conhecidos na 

próxima rodada. 

 Agora estamos nos preparando para a 2ª Rodada, cujo tema é: “Como era viver sem as facilidades e comodidades da vida 

moderna?”. Para tanto, os participantes deverão se preparar com antecedência, buscando, preferencialmente, informações e 

opiniões daqueles que viveram épocas nas quais se amarrava o cavalo no capim.  

Venha e participe conosco. 

Objetivos da 2ª Rodada: 

1. Firmar a Rodada via Rádio como atividade inerente ao Programa Educativo; 

2. Fortalecer laços de fraternidade entre Grupos Escoteiros de diferentes Distritos da Região de SC; 

3. Proporcionar a reflexão sobre temas e comportamentos relacionados à tecnologia, ao respeito, lealdade, amizade, 

cooperação, socialização e cordialidade, de acordo com as diretrizes do Programa Educativo. 

4. Incentivar as atividades e especialidades relacionadas ao rádio, comunicação, defesa civil, eletrônica e outras 

correlacionadas; 

5. Divulgar o Radioescotismo. 

Público Alvo: 

 - Membros juvenis do Movimento Escoteiro; 

 - Membros adultos; 

 - Radioamadores (RA) não pertencentes ao Movimento Escoteiro. 

Mensagem do comandante: 

 A 1ª Rodada foi um sucesso, agora é hora de aumentar o número de participantes. Alteramos o horário, para que todos 

possam almoçar e estarem alertas e preparados para a rodada. Também aumentamos o tempo da atividade para que todos possam 

falar um pouco mais. 

 Com certeza novas surpresas acontecerão. Por favor, leiam o boletim para verificar todas as alterações. Aguardo todos os 

amigos escoteiros na freqüência.  

 

Sempre Alerta Para Servir 

Chefe Cesar Kolbe - PU5CEK 

Data e horário: 

 - Sábado – 9 de Maio de 2015, das 13:30 às 16:00h (sendo das 13:30h até as 14:30h período de cadastramento das 

estações participantes e das 14:30h até as 16:00h a rodada propriamente dita) 

Local:  

 - A rodada ocorrerá em freqüência de VHF da repetidora do CRAI - Clube de Radioamadores de Itajaí, que opera em 

145,270 MHz (offset -0,600 MHz, sem subtom) e nas repetidoras que estiverem ligadas e ela no momento, que são: 

UHF: 439,800 MHz Offset -5,000 – Joinville – CRAJE – Clube de Radioamadores de Joinville 

VHF: 147,360 MHz Offset -0,600 subtom 88,5 – Rancho Queimado – ARAF – Associação de Radioamadores de Florianópolis 

VHF: 146,880 MHz Offset -0,600 subtom 88,5 – Florianópolis – ARAF 

VHF: 145,210 MHz Offset -0,600 – Urussanga 

OBS.: 

® Por questões de legislação e técnica operacional é indispensável a participação de radioamadores, escoteiros ou não, junto 

aos jovens ao longo de toda a atividade. 

® Não teremos ingerência sobre as conexões do link, sendo assim, contamos com a compreensão dos RE e RA se alguma 

repetidora não estiver linkada no momento da atividade; 

® Os RE e RA deverão realizar suas participações próximos ao local de atividade dos jovens, preferencialmente dentro do GE 

onde eles participam; 

® Esta atividade é aberta a todos, sobretudo aos jovens, contudo, aos jovens que tenham verdadeiro interesse deve ser dado as 

melhores condições possíveis para a sua participação. 

® Pelo fato, de ser uma atividade com participação voluntária, deve-se evitar torná-la uma atividade de matilha, alcateia, patrulha 

ou tropa, a não ser que haja entendimento coletivo e democrático para isso. 
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Descrição da atividade: 

® A 2ª RODADA terá como tema: "Como era viver sem as facilidades e comodidades da vida moderna?". Esse tema foi sugerido 

ao término da 1a. Rodada 3 Apitos e foi solicitado aos jovens que conversassem com um parenta, amigo ou vizinho idoso e 

solicitasse a ele um breve relato de como era possível viver antigamente, sem tantos veículos, TV, celulares, internet e 

máquinas de fazem tudo por nós; 

® Ás 13h30 o comandante da rodada entrará na frequência 145.270 MHz e avisará aos RA presentes para cederem o espaço 

aos escoteiros a partir das 14h30, conforme acordo firmado com o CRAI; 

® Á partir das 13h30 o comandante da rodada irá manifestar sua presença, aguardando que os RE ou RA se identifiquem e que 

informem quantos jovens irão participar da rodada; 

® Ás 14h30 o comandante da rodada iniciará a rodada apitando 3 vezes.  

® A rodada se encerrará pontualmente ás 16h00, sendo que o comandante da rodada concederá mais 15 minutos para os 

últimos comentários e sugestões; 

® Os QSO’s (contatos ou conversas em código Q) deverão ter relação com o tema; 

® O comandante da rodada fará a organização da rodada, passando a palavra aos jovens de cada grupo; 

® O juvenil que estiver participando, deverá estar orientado a responder, antes de sua participação, de forma clara e rápida: SEU 

NOME, SEU RAMO, O NOME DO GRUPO, A CIDADE E O INDICATIVO DO RA OU RE DA ESTAÇÃO. Por exemplo: "Aqui é 

Matheus Vieira, Lobinho do Grupo Pe Baron, Itajaí, operando a estação de PU5AIM"; 

® Os radioamadores não escoteiros farão uso da palavra na sua vez, conforme a chamada do comandante; 

® Os escoteiros adultos que não forem radioamadores deverão se identificar da mesma forma que os juvenis e no momento 

determinado pelo comandante; 

® Ao final de cada QSO o comandante da rodada comentará rapidamente e passará a palavra ao próximo da fila ou a outro se 

for interessante a réplica; 

® Caso todos já tenham falado o comandante da rodada colocará a palavra a disposição de quem desejar fazer mais algum 

comentário; 

® É de fundamental importância que todos sigam as orientações do comandante da rodada. 

 

Equipamentos: 

® Qualquer rádio VHF que possa trabalhar em SPLIT, ou seja, conectar a uma estação repetidora; 

® O RE ou RA que tiver dificuldades em conectar a repetidora do link mais próxima do seu G.E., sugerimos a construção de uma 

simples antena 1/4 de onda de fios de cobre. 

® Como dica, acessem no Youtube os seguintes vídeos: 

 https://www.youtube.com/watch?v=ESes7jQmK9Q 

 https://www.youtube.com/watch?v=HkmD3Sgz7Q0 

 https://www.youtube.com/watch?v=Tu1prD1L2Qo 

 https://www.youtube.com/watch?v=kp-wM-Wxfx0 

® Outras imagens em: 

 https://www.flickr.com/photos/bnp/sets/72157615830604950/ 

 http://radioeantena.blogspot.com.br/2014/10/antena-plano-terra-14-onda-portatil-ou.html 

® Colocando uma antena deste tipo sobre uma haste de bambu de ± 5m a 6m, e conectando-a ao HT as possibilidades de 

acoplar a repetidora aumentam muito. É exatamente assim que estaremos operando no G.E. Pe Baron. Se houverem 

dúvidas avisem. 

Distintos, certificados e custos: 

Não há custos para esta atividade. 

 

"Caso você ou seu Grupo Escoteiro tenham interesse em participar da Rodada, mas você não sabe 

como, entre em contato conosco com a maior brevidade possível. 

Nós podemos te auxiliar. 

Não deixe de participar." 

 

Coordenador da 1a. Rodada: 

Chefe César Kolbe – PU5CEK – 003/SC G.E. Pe. Baron – Itajaí. 

Contato em: cesarkolbe@terra.com.br ou (47) 9981.8500  

 

 

 

 

Chefe Mark Caldeira 

PU5AIM – 003/SC G.E. Pe. Baron – Itajaí. 

Coordenador Regional de SC do Radioescotismo: 

Contato: radioescotismo.sc@gmail.com – (47) 9959.8992 
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