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Foi um sucesso o encontro de radioamadores realizado em 14 de março de 2010 em
Americana - SP, organizado pelo CRAM com participação de dezenas de radioamadores,
levando suas montagens sendo exposição, muito bate papo e até estação de AM para 40m
montada no recinto.

Consegui conciliar os serviços realizados na região com a data do encontro e pude reencontrar
diversos colegas com quem mantenho contato sempre via Web, fone ou somente nos
encontros.

Abaixo algumas fotos tiradas por mim durante o evento:
{morfeo 60}
E no link http://www.py2bbs.qsl.br/fotos/cram2/index.html as fotos do Luciano - PY2BBS.

Se você também tirou fotos do encontro, por favor mande as fotos ou link para publicação
neste espaço.

Abaixo convite do Adinei - PY2ADN para o evento.

O CRAM – Clube dos Radioamadores de Americana – convida a todos os colegas da lista
para o segundo encontro de Radioamadores:
Data: 14/03/2010
Horário: a partir das 08:00h
Local: CCL – Centro de Cultura e Lazer de Americana
Endereço: Av. Brasil, 1293 – centro – Americana/SP

Lamentavelmente não conseguimos a viabilização de provas de promoção e ingresso ao
Radioamadorismo para o evento, pois a ANATEL não conseguiu disponibilizar agentes de
fiscalização para essa data. No entanto, estamos trabalhando para conseguirmos trazer novos
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exames para Americana ainda neste ano. O CRAM agradece à Labre, em especial a seu
presidente Aramir Lourenço, PY2TYL, pelos esforços dispensados nesse sentido.

O segundo encontro de Radioamadores do CRAM será realizado no CCL – Centro de Cultura
e Lazer
, que também fica
na
Av. Brasil,
1293
, no
centro de Americana (no mesmo lugar onde aconteceu o primeiro encontro, em agosto de
2009).

Nesse encontro teremos exposição de equipamentos antigos, montagens caseiras e até uma
“feirinha” para troca de equipamentos, acessórios, componentes e sucatas. Estarão presentes
colegas que atuam em diversas modalidades: AM, QRP, QRO, D-STAR, VHF-DX e
principalmente o pessoal da “
confraria do ferro de solda
”, que monta seus próprios equipamentos. Se você quiser, poderá trazer suas montagens
caseiras e seus equipamentos antigos para expor, pois teremos um forte esquema de
segurança no local. Doações de livros, revistas, componentes e sucatas serão bem vindas!
Portanto, se você tem excedentes desses materiais que poderão um dia ir para o lixo, terá uma
nobre oportunidade de doá-los aos colegas novatos.

Para quem quiser ter uma idéia de como foi o primeiro encontro de Radioamadores do CRAM,
aqui está uma pequena amostra: http://www.cram.org.br/cramtv.htm

A estação do CRAM (PY2CAI) estará ativada na freqüência do Repetidor da Confraria do
Ferro de Solda
(PY2KJF), 145,
210 MHz
(subtom 74.4), bem como também em
147,440 MHz
(direto) e nos demais repetidores do CRAM em Americana:
145,230
(PY2KCA - Digital
D-Star
) e 439,550 MHz (PY2KJF - subtom 74,4).

Para os colegas que quiserem trazer suas famílias, no final da avenida onde será realizado o
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encontro (avenida Brasil) está o Parque Ecológico de Americana, um dos mais bem cuidados
zoológicos do país, o que será uma alternativa de passeio interessante e divertida para filhos e
esposas:

http://www.americana.sp.gov.br/esmv4_2008/parquevirtual/parquevirtual.htm

http://devel.americana.sp.gov.br/americanaV5/americanaEsmv5_Index.php?it=38&amp;a=par
queEcologico

Disponibilizamos para os colegas de cidades distantes uma relação com os hotéis de
Americana:

http://www.cram.org.br/encontro2010cram.htm

Mapa para chegar ao local:

http://maps.google.com.br/maps?f=d&amp;source=s_d&amp;saddr=-22.756287,-47.255362&a
mp;daddr=-22.753606,-47.35043&amp;geocode=FUHEpP4dvvAu_Q%3B&amp;hl=pt-BR&am
p;mra=mi&amp;mrsp=1&amp;sz=16&amp;sll=-22.755505,-47.348585&amp;sspn=0.014108,0.
015514&amp;ie=UTF8&amp;ll=-22.759245,-47.305412&amp;spn=0.112865,0.124111&amp;z
=13

Não agendamos o almoço em nenhum restaurante ou churrascaria, mas ao redor do local do
evento existem inúmeras opções, desde as mais simples até as mais sofisticadas, e dessa
forma cada colega poderá reunir seus amigos mais próximos e escolher a opção mais
conveniente. No local teremos folders de cada um desses restaurantes.

Aproveitem e venham para o encontro. Será uma boa oportunidade para rever os amigos e
conhecer muitos colegas
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73,

Adinei, PY2ADN - py2adn (arroba) yahoo.com.br

Fonte: Lista QRO-BR em mensagem de 07/03/2010:
http://br.groups.yahoo.com/group/QRO-BR/
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