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O que O que éé DX ?DX ?
Significa contato a longa distância.Significa contato a longa distância.

Termo este derivado da sigla em inglês DX, Termo este derivado da sigla em inglês DX, 
onde:onde:

"D""D" significa "distância" significa "distância" 

"X""X" significa "incsignifica "incóógnito, desconhecidognito, desconhecido””



DX ....DX ....
Contatar estaContatar estaçções distantes ões distantes éé o maior objetivo do o maior objetivo do dxismodxismo..

TambTambéém m éé considerado uma modalidade do considerado uma modalidade do 
radioamadorismo, pois exige do operador conhecimentos radioamadorismo, pois exige do operador conhecimentos 
especespecííficos e segue um protocolo ficos e segue um protocolo úúnico.nico.

O protocolo são regras bO protocolo são regras báásicas que permite povos de vsicas que permite povos de váárias rias 
nanaçções trocarem informaões trocarem informaçções mões míínimas para validar um nimas para validar um 
contato DX.contato DX.

Idioma mais utilizado Idioma mais utilizado éé o INGLÊS, depois o espanhol e o INGLÊS, depois o espanhol e 
demais ldemais líínguas. nguas. 



Dicas bDicas báásicas para faturar sicas para faturar 
um DX !um DX !

Duas informaDuas informaçções são ões são bbáásicassicas para ser validado um DX:para ser validado um DX:

-- Indicativo das estaIndicativo das estaçções.  ões.  
-- Intensidade dos sinais.Intensidade dos sinais.

ÉÉ importante sempre importante sempre corujarcorujar antes;antes;

Antes de entrar no Antes de entrar no ééter, tenha certeza do indicativo que ter, tenha certeza do indicativo que 
vais trabalhar;vais trabalhar;

Preste a atenPreste a atençção se o operador do outro lado anotou ão se o operador do outro lado anotou 
corretamente o seu indicativo, corretamente o seu indicativo, éé MUITO COMUM MUITO COMUM 
TROCAR O 3 PELO 2 em inglês !!TROCAR O 3 PELO 2 em inglês !!



Escolha sempre o menor caminho pra chegar ao paEscolha sempre o menor caminho pra chegar ao paíís que s que 
estas tentando trabalhar (estas tentando trabalhar (shortshort--pathpath = caminho curto), pra = caminho curto), pra 
isso utilize mapas em isso utilize mapas em loglog´́ss, mapas eq, mapas eqüüidistantes, etc.. idistantes, etc.. 

Paciência Paciência éé a alma do nega alma do negóócio.cio.

Pratique o cPratique o cóódigo fondigo fonéético corretamente.tico corretamente.

Observe a forma que o operador estObserve a forma que o operador estáá usando para usando para 
trabalhar,  ao qual pode ser:trabalhar,  ao qual pode ser:

–– Por nPor núúmero;mero;
–– Continente;Continente;
–– PaPaíís;s;
–– Ordem de chegada (+ comum);Ordem de chegada (+ comum);



O bom senso e a O bom senso e a éética operacional devem ser tica operacional devem ser 
colocados em prcolocados em práática neste momento.tica neste momento.

Quando a estaQuando a estaçção não ti escutar, se coloque ão não ti escutar, se coloque 
no lugar do outro operador, ele deve estar no lugar do outro operador, ele deve estar 
com uma largura de banda de 5 a 20 kHz de com uma largura de banda de 5 a 20 kHz de 
estaestaçções chamando ele ao mesmo tempo.ões chamando ele ao mesmo tempo.

Nem sempre a potência resolve o seu Nem sempre a potência resolve o seu 
problema, antena quase sempre, direcioneproblema, antena quase sempre, direcione--a a 
o mais exato posso mais exato possíível para o alvo, utilize uma vel para o alvo, utilize uma 
bbúússola se necessssola se necessáário.rio.



O que O que éé essencial para essencial para 
fazer DX ?fazer DX ?

Quando e onde operar;Quando e onde operar;
Como funciona a propagaComo funciona a propagaçção;ão;
Acompanhamento do Acompanhamento do GrayGray--lineline (linha dia / noite)(linha dia / noite)
Acesso aos boletins de DX;Acesso aos boletins de DX;
Acesso aos clusters;Acesso aos clusters;
Um programa para Um programa para admnistraradmnistrar o seu o seu loglog (livro de (livro de 
contatos);contatos);
Mapas Mapas mundimundi e e equidistanteequidistante;;
Cartão QSL;Cartão QSL;



Primeiros passos para Primeiros passos para 
montar uma estamontar uma estaçção de DX ão de DX 

Monte uma estaMonte uma estaçção conforme o QSJ no bolso, rão conforme o QSJ no bolso, ráádio bdio báásico.sico.

Antena, pode ser montada, comece pela velha dipolo, para o Antena, pode ser montada, comece pela velha dipolo, para o 
ininíício cio éé a melhor relaa melhor relaçção custo X benefão custo X benefíício.cio.

Comece aos poucos, se gostar, vComece aos poucos, se gostar, váá incrementando a estaincrementando a estaçção ão 
com acesscom acessóórios, como acopladores, rios, como acopladores, chaveadoreschaveadores de antena, de antena, 
DSP, etc...DSP, etc...

Tudo o que puder ser montado em casa, Tudo o que puder ser montado em casa, éé baixo custo e baixo custo e 
econômico, econômico, éé radioamadorismo na prradioamadorismo na práática, e lhe estimula a tica, e lhe estimula a 
seguir adiante.seguir adiante.

Comece a pagar seus Comece a pagar seus QSLQSL´́ss cedo, mais cedo recebercedo, mais cedo receberáá de volta.de volta.

Tenha paciência sempre e em tudo o que estTenha paciência sempre e em tudo o que estáá relacionado ao relacionado ao 
DX.DX.



Como incrementar a Como incrementar a 
estaestaçção de DX ão de DX 

Incremente a sua estaIncremente a sua estaçção com antenas e rão com antenas e ráádios mais sensdios mais sensííveis.veis.

Antenas direcionais são de fAntenas direcionais são de fáácil montagem, custam mais barato cil montagem, custam mais barato 
fazer do que comprar, e melhoram muito a sua RX e sinal TX.fazer do que comprar, e melhoram muito a sua RX e sinal TX.

Lineares, nem sempre são a melhor soluLineares, nem sempre são a melhor soluçção, MAS AJUDAM !ão, MAS AJUDAM !!!!!

DSPDSP ((Digital Digital SignalSignal ProcessorProcessor) ) –– os equipamentos modernos jos equipamentos modernos jáá
vem de fvem de fáábrica instalado, para os que ainda não tem, existem a brica instalado, para os que ainda não tem, existem a 
venda no mercado para ser usado externamente, venda no mercado para ser usado externamente, SÃO SÃO 
SENSACIONAIS !SENSACIONAIS !!!!!!!

usados para processar sinais de usados para processar sinais de audioaudio..



OrganizaOrganizaçção do DXão do DX

Ao todo, reconhecido politicamente existem mais de 337 Ao todo, reconhecido politicamente existem mais de 337 
entidades de radioamadores.entidades de radioamadores.

Um paUm paíís pode ter mais de uma entidade reconhecida, s pode ter mais de uma entidade reconhecida, éé o caso o caso 
do Brasil:do Brasil:

PYPY –– BrazilBrazil
PY0FPY0F –– Ilha de  Fernando de NoronhaIlha de  Fernando de Noronha
PY0SPY0S –– Ilha São Pedro e São PauloIlha São Pedro e São Paulo
PY0TPY0T-- Ilha de Trindade e Martin VazIlha de Trindade e Martin Vaz

Para o radioamadorismo mundial, são 4 entidades vPara o radioamadorismo mundial, são 4 entidades váálidas lidas 
como pacomo paííses.ses.



Quando e onde operarQuando e onde operar

Uma vez que se sabe o paUma vez que se sabe o paíís que s que 
pretendemos pretendemos éé importante traimportante traççar um plano ar um plano 
de trabalho, levando em considerade trabalho, levando em consideraçção alguns ão alguns 
pontos:pontos:

-- InformaInformaçções da estaões da estaçção DX, divulgadas em ão DX, divulgadas em 
boletins;boletins;

-- Plano de freqPlano de freqüüências de trabalho da ências de trabalho da 
estaestaçção prão préé--estabelecida por ela;estabelecida por ela;



PropagaPropagaçção e comportamento ão e comportamento 
das das QRGQRG´́ss

BANDAS COM PROPAGABANDAS COM PROPAGAÇÇÃO DIURNA E NOTURNAÃO DIURNA E NOTURNA

10, 15, 17 e 20 metros10, 15, 17 e 20 metros

BANDAS COM PROPAGABANDAS COM PROPAGAÇÇÃO NOTURNAÃO NOTURNA

40, 80 e 160 metros40, 80 e 160 metros

VHF e SUPERIORVHF e SUPERIOR

Acima de 50 MHzAcima de 50 MHz

Ao usar o espectro, tenha em mente a legislação do Serviço de Radioamador do seu país.



LembreLembre--se !!se !!
Esta Esta éé uma simplificauma simplificaçção da propagaão da propagaçção das ão das 
ondas de rondas de ráádio.dio.

O HF O HF éé dinâmico e reserva surpresas para os dinâmico e reserva surpresas para os 
DxistasDxistas todos os dias.todos os dias.

Mas, Mas, éé posspossíível fazer uma previsão da vel fazer uma previsão da 
propagapropagaçção utilizando ão utilizando ííndices de atividade solar.ndices de atividade solar.

Alguns programas disponAlguns programas disponííveis na internet e de veis na internet e de 
ffáácil uso:cil uso:



Acompanhamento do Acompanhamento do GrayGray--
lineline (linha dia / noite)(linha dia / noite)
EstEstáá éé a ferramenta ba ferramenta báásica quando não se tem sica quando não se tem 
nada na mão, computador, programas,   etc., nada na mão, computador, programas,   etc., 
basta termos em mente o horbasta termos em mente o horáário mundial.rio mundial.

A regra A regra éé bbáásica, a melhor chance de DX sica, a melhor chance de DX éé
com os pacom os paííses que fazem limite na linha do dia ses que fazem limite na linha do dia 
com a noite, conforme desenho abaixo.com a noite, conforme desenho abaixo.



SunClockSunClock / / http://www.mapmaker.com/http://www.mapmaker.com/

Este programa funciona como um descanso de tela para o seu computador lhe fornecendo 
várias informações em tempo real – grayline, horário UTC, local, etc..



Acesso aos boletins de DXAcesso aos boletins de DX

Existem vExistem váários boletins de DX disponrios boletins de DX disponííveis em veis em 
revistas e via internet (grrevistas e via internet (gráátis), segue abaixo o tis), segue abaixo o 
nome e o link para acessarem:nome e o link para acessarem:

4 2 5 D X N E W S 4 2 5 D X N E W S -- www.425dxn.org/www.425dxn.org/
W1AW DX W1AW DX BulletinsBulletins -- www.arrl.org/w1aw/dx/www.arrl.org/w1aw/dx/
GPDX GPDX -- Grupo Português DXGrupo Português DX -- gpdxgpdx..blogspot.comblogspot.com//
TheThe OPDX OPDX BulletinBulletin -- wwww..papays.compapays.com//opdx.htmlopdx.html
LULU--DX DX -- www.lu5ff.com.ar/www.lu5ff.com.ar/



Acesso aos clustersAcesso aos clusters

Cluster são servidores dedicados aos radioamadores, com a Cluster são servidores dedicados aos radioamadores, com a 
funfunçção de prestar um servião de prestar um serviçço bo báásico: ansico: anúúncio de estancio de estaçções no ões no 
ar.ar.

Podem ser acessados de qualquer lugar do mundo, não Podem ser acessados de qualquer lugar do mundo, não éé pago, pago, 
bastando apenas preencher um cadastro ao primeiro acesso: bastando apenas preencher um cadastro ao primeiro acesso: 
indicativo, nome e localidade.indicativo, nome e localidade.

O acesso pode ser feito por internet ou via O acesso pode ser feito por internet ou via packetpacket--radioradio se o se o 
local da rede tiver um local da rede tiver um gatewaygateway (porta para internet via (porta para internet via packetpacket--
radioradio))

Todos os clusters NO MUNDO estão interligados entre si, Todos os clusters NO MUNDO estão interligados entre si, 
formam uma rede mundial, não faz a menor diferenformam uma rede mundial, não faz a menor diferençça conectar a conectar 
em Porto Alegre ou em Tem Porto Alegre ou em Tóókio, eles trocam informakio, eles trocam informaçções entre si. ões entre si. 



Existem vExistem váários programas disponrios programas disponííveis (grveis (gráátis), tis), 
este este éé o VE7CC o VE7CC –– AR CLUSTER disponAR CLUSTER disponíível no vel no 
link: link: www.ve7cc.net/www.ve7cc.net/



Programa HB9BZA (grPrograma HB9BZA (gráátis) dispontis) disponíível no vel no 
link:  link:  www.hb9bza.net/rxclus/index.htmlwww.hb9bza.net/rxclus/index.html



Alguns endereAlguns endereçços de os de 
clustersclusters
PY3NZPY3NZ--8 DXCLUSTER 8 DXCLUSTER -- ASSOCIACAO DE ASSOCIACAO DE 
RADIOAMADORES ESCOTEIROS BAEPENDI RADIOAMADORES ESCOTEIROS BAEPENDI --
PY3UEBPY3UEB

www.baependi.com.br/dxcluster/www.baependi.com.br/dxcluster/

www.K1TTT.netwww.K1TTT.net

Existem centenas de cluster pelo mundo, todos Existem centenas de cluster pelo mundo, todos 
abertos gratuitamente aos radioamadores.abertos gratuitamente aos radioamadores.



DIPLOMASDIPLOMAS

Existem milhares de diplomas no mundo, porExistem milhares de diplomas no mundo, poréém existem os mais procurados, m existem os mais procurados, 
os mais cobios mais cobiççados.ados.

Antes de ter em mente o objetivo de um diploma, requer do operadAntes de ter em mente o objetivo de um diploma, requer do operador um or um 
mmíínimo de organizanimo de organizaçção, seja em papel ou informatizado.ão, seja em papel ou informatizado.

Existem operadores, que de tão organizados que são, possuem seusExistem operadores, que de tão organizados que são, possuem seus QSLQSL´́ss
organizados por:organizados por:

PaPaííses;ses;
Temas (trens, aviões, navios, etc..);Temas (trens, aviões, navios, etc..);
Banda;Banda;
Ilhas;Ilhas;
Prefixos, etc...Prefixos, etc...

Isso não Isso não éé uma obrigatoriedade, poruma obrigatoriedade, poréém, reflete a organizam, reflete a organizaçção de cada ão de cada 
operador.operador.

Os Os QSLQSL´́ss organizados lhe facilitara na hora em que for montar o organizados lhe facilitara na hora em que for montar o loglog e ao e ao 
anexar ao mesmo para enviar ao examinador no diploma.anexar ao mesmo para enviar ao examinador no diploma.



DIPLOMAS + PROCURADOSDIPLOMAS + PROCURADOS

DXCC (DX DXCC (DX CenturyCentury ClubClub))
Objetivo: Objetivo: compravarcompravar ´́QSoQSo com 337 pacom 337 paííses, ses, 
Diploma bDiploma báásico: 100  posteriormente, endossos.sico: 100  posteriormente, endossos.
No Brasil, PY2YP / CNo Brasil, PY2YP / Céésar, sar, éé o responso responsáável pela vel pela 
checagem dos checagem dos QSLQSL´́ss, , www.py2yp.ws/www.py2yp.ws/



WAZ WAZ –– WorkedWorked AllAll ZonesZones

O WAZ consiste em comprovar QSO O WAZ consiste em comprovar QSO 
com as 40 zonas CQ, por modalidade, com as 40 zonas CQ, por modalidade, 
ou ou mixtomixto e 5 bandas tambe 5 bandas tambéém.m.



Um programa para Um programa para 
administrar o seu administrar o seu loglog

ÈÈ fundamental o fundamental o DxerDxer ter um programa para ter um programa para 
controlar seus controlar seus QSOQSO´́ss, ter controle de seus , ter controle de seus 
comunicados comunicados éé motivo de organizamotivo de organizaçção para caão para caççar ar 
seus paseus paííses e diplomas.ses e diplomas.

Por isso existem vPor isso existem váários programas de rios programas de loglog
dispondisponííveis no mercado pagos e grveis no mercado pagos e gráátis.tis.

Vamos falar apenas nos grVamos falar apenas nos gráátis....tis....

O fato de ser grO fato de ser gráátis não quer dizer que funcionem a tis não quer dizer que funcionem a 
pleno, mas vamos destacar um que funciona muito pleno, mas vamos destacar um que funciona muito 
bem.bem.



LoggerLogger 16 16 
((www.logger32.net/old.htmlwww.logger32.net/old.html))

ÉÉ um programa muito prum programa muito práático e de ftico e de fáácil uso. Controle muito bem seus cil uso. Controle muito bem seus 
contatos e roda em qualquer mcontatos e roda em qualquer mááquina quina apartirapartir de uma placa de uma placa pentiumpentium e e 
plataforma Windows.plataforma Windows.



LoggerLogger 32 32 
((www.logger32.net/support.htmlwww.logger32.net/support.html))

Mesmo autor, porMesmo autor, poréém, muito mais completo, e ainda m, muito mais completo, e ainda 
grgráátis !tis !!!!!!! HiHi hihi hihi..



Mapas para SHACK: Mapas para SHACK: 
mundimundi e e equidistanteequidistante;;

MundiMundi



Mapa Mapa EquidistanteEquidistante

Serve para direcionar a sua antena, tendo como Serve para direcionar a sua antena, tendo como 
centro do planeta uma cidade ou centro do planeta uma cidade ou gridgrid locatorlocator prpréé--
definido.definido.

Existem programas disponExistem programas disponííveis na internet para veis na internet para 
você confeccionar o seu mapa.você confeccionar o seu mapa.

http://hem.passagen.se/sm3gsj/gcm/download.htmhttp://hem.passagen.se/sm3gsj/gcm/download.htm

O programa O programa éé grgráátis !tis !!!!!



Resultado finalResultado final



DxAtlasDxAtlas
Este programa idealizado por VE3NEA estEste programa idealizado por VE3NEA estáá dispondisponíível vel 
no link no link http://www.dxatlas.com/http://www.dxatlas.com/..

ÉÉ uma excelente ferramenta pra o seu diauma excelente ferramenta pra o seu dia--aa--dia.dia.

Lhe fornece:Lhe fornece:
graylinegrayline, , prefixos, zonas , prefixos, zonas , gridgrid squaresquare, mapa , mapa 
azimutal, vazimutal, váárias projerias projeçções de mapas, base de dados ões de mapas, base de dados 
de prefixos e como localizde prefixos e como localizáá--los no mapa, los no mapa, 
propagapropagaçção, etc...ão, etc...

CPU:CPU: Pentium 166 MHz Pentium 166 MHz 
RAM:RAM: 32 32 MbMb
OS:OS: Win95/Win98/WinNT4/Win95/Win98/WinNT4/WinMEWinME/Win2000//Win2000/WinXPWinXP
VideoVideo cardcard:: 640x480, 256 640x480, 256 colorscolors
Disk Disk spacespace:: 9 9 MbMb (+55 (+55 MbMb for for optionaloptional hihi--resres reliefrelief data) data) 



Algumas telas do programaAlgumas telas do programa









Cartão QSLCartão QSL

Você acha que ele tem obrigaVocê acha que ele tem obrigaçção de lhe mandar o QSL depois ão de lhe mandar o QSL depois 
de operar nessas condide operar nessas condiçções ??ões ??



E esses ?E esses ?????

BS7H - SCARBOROUGH REEF 2007



Seu QSLSeu QSL

O QSL O QSL éé a confirmaa confirmaçção do QSO, ão do QSO, éé um documento que lhe serum documento que lhe seráá
úútil pra requer qualquer diploma no mundo.til pra requer qualquer diploma no mundo.

Preste a atenPreste a atençção na hora de confeccionão na hora de confeccionáá--lo, seu tamanho e lo, seu tamanho e 
peso são importantes.peso são importantes.

Dados bDados báásicos que deve ter um cartão QSLsicos que deve ter um cartão QSL::

-- EndereEndereçço da sua estao da sua estaçção.ão.
-- Indicativo da estaIndicativo da estaçção; ão; (leg(legíível)vel)
-- Data do comunicado; (dia / mês / ano)Data do comunicado; (dia / mês / ano)
-- Hora Hora (UTC)(UTC)
-- Faixa;Faixa;
-- Modalidade;Modalidade;
-- Reportagem Reportagem (RST)(RST)
-- Assinado pelo operadorAssinado pelo operador
-- QSL PSE (esperando) ou TNX (pagando o recebimento)QSL PSE (esperando) ou TNX (pagando o recebimento)
-- Zona WAZ ou CQ (nosso caso 11)Zona WAZ ou CQ (nosso caso 11)
-- ASSINATURA  !ASSINATURA  !!!!!!!!!!!



Outros dados ....Outros dados ....

O cartão O cartão QSlQSl pode ter outros dados que venham a pode ter outros dados que venham a 
complementar as informacomplementar as informaçções como:ões como:
Coordenadas geogrCoordenadas geográáficas ou ficas ou gridgrid locatorlocator;;
Logos diversos;Logos diversos;
Antena / rAntena / ráádio usados para o QSO;dio usados para o QSO;
Carimbos de clubes ou autenticando o QSL;Carimbos de clubes ou autenticando o QSL;
Logo da entidade representante Logo da entidade representante éé importante, pois importante, pois 
isso significa que trafega via isso significa que trafega via buroburo..



Modelo Modelo –– parte frontalparte frontal

14 x 9 cm



Modelo Modelo 



Tamanho e gramaturaTamanho e gramatura

Lembre que o tamanho Lembre que o tamanho éé importante por dois importante por dois 
motivos principais: motivos principais: 

-- o QSL vai para um o QSL vai para um áálbum;lbum;

-- o QSL precisa entrar com folga num envelope de o QSL precisa entrar com folga num envelope de 
carta para atravessar o mundo atcarta para atravessar o mundo atéé o seu destino.o seu destino.

O peso O peso éé importante não ser muito leve e nem importante não ser muito leve e nem 
muito pesado, ou seja, menos custo de correios.muito pesado, ou seja, menos custo de correios.



Pagando o QSL pelo Pagando o QSL pelo buroburo

Primeiramente, revise se o cartão estPrimeiramente, revise se o cartão estáá
corretamente preenchido.corretamente preenchido.

Confirme se a estaConfirme se a estaçção não tem um ão não tem um QSL QSL 
MANAGERMANAGER, ou seja, outra esta, ou seja, outra estaçção responsão responsáável vel 
pelo recebimento e pagamento dos cartões da pelo recebimento e pagamento dos cartões da 
estaestaçção. Isso ão. Isso éé muito comum em expedimuito comum em expediçções.ões.

Se Se éé expediexpediçção, coloque no QSL o indicativo do QSL ão, coloque no QSL o indicativo do QSL 
MANAGER, o MANAGER, o buroburo não tem obriganão tem obrigaçção de saber ão de saber 
quem quem éé, apenas de trafegar o seu cartão, desde , apenas de trafegar o seu cartão, desde 
que saiba para onde e para quem estque saiba para onde e para quem estáá você  você  
informando.informando.



InformeInforme--se se o pase se o paíís tem s tem buroburo ativo. ativo. 
Ex.: EtiEx.: Etióópia pia –– não tem nem radioamador, ao menos não tem nem radioamador, ao menos 
buroburo..

Se a estaSe a estaçção recebe pelo ão recebe pelo buroburo..

O O buroburo não trafega para todos os panão trafega para todos os paííses.ses.



Pagando o QSL via direta Pagando o QSL via direta 
(pelo correio)(pelo correio)

As grandes estaAs grandes estaçções e expediões e expediçções, geralmente ões, geralmente 
trafegam via direta por intermtrafegam via direta por interméédio de um QSL dio de um QSL 
ManagerManager..

ÉÉ a forma mais segura e Ra forma mais segura e RÁÁPIDA para ter o PIDA para ter o 
pagamento do QSL e completar a sua colepagamento do QSL e completar a sua coleçção.ão.

Se mesmo assim pagares pelo Se mesmo assim pagares pelo buroburo, precisa de , precisa de 
paciência, as vezes paciência, as vezes éé necessnecessáário esperar mais 5 rio esperar mais 5 
anos para receber desta forma, pois primeiro anos para receber desta forma, pois primeiro éé
pago os pago os QSLQSL´́ss via direta, svia direta, sóó então, via então, via buroburo..



Primeiramente, informePrimeiramente, informe--se quem se quem éé o QSL MANAGER o QSL MANAGER 
(respons(responsáável por responder) e seu enderevel por responder) e seu endereçço correto.o correto.

Qual a polQual a políítica de pagamento de tal expeditica de pagamento de tal expediçção, ou seja, NA ão, ou seja, NA 
$1,00, EU $2,00, quantidade de d$1,00, EU $2,00, quantidade de dóólares para arcar com as lares para arcar com as 
despesas de resposta.despesas de resposta.

Preencha corretamente o seu QSL,Preencha corretamente o seu QSL,

Preencha dois envelopes, um o que você vai colocar o seu Preencha dois envelopes, um o que você vai colocar o seu 
QSL, o outro o seu  endereQSL, o outro o seu  endereçço, dobreo, dobre--o com o seu QSL e o o com o seu QSL e o 
suporte e envie para o destino.suporte e envie para o destino.



Geralmente, coloque os dGeralmente, coloque os dóólares dobrados dentro do lares dobrados dentro do 
envelope que estenvelope que estáá indo para a resposta, isso indo para a resposta, isso 
dificulta a curiosidade no percurso.dificulta a curiosidade no percurso.

ÉÉ comum algum funcioncomum algum funcionáário dos correios cortarem rio dos correios cortarem 
apenas a ponta do seu envelope para ver  se tem apenas a ponta do seu envelope para ver  se tem 
dinheiro dentro.dinheiro dentro.

Outros abrem o envelope e colocam um fita adesiva Outros abrem o envelope e colocam um fita adesiva 
informando que o correio recebeu aberto.informando que o correio recebeu aberto.

Com o tempo identificamos o paCom o tempo identificamos o paíís que costuma s que costuma 
fazer isso.fazer isso.



Resumindo, Resumindo, éé necessnecessáário mandar um envelope auto rio mandar um envelope auto 
endereendereççado + suporte para arcar as despesas de reenvio ado + suporte para arcar as despesas de reenvio 
juntamente com seu  QSL.juntamente com seu  QSL.

N2OO e sua equipe pagando 
mais de 47.891 QSO´s da 
3Y0X



Para finalizar ...Para finalizar ...

DxDx éé modalidade lhemodalidade lhe lhelhe leva ao conhecimento sem que se leva ao conhecimento sem que se 
perceba;perceba;

ObedeObedeçça a legislaa a legislaçção vigente de seu paão vigente de seu paíís;s;

Pratique  o cPratique  o cóódigo fondigo fonéético corretamente;tico corretamente;

Com paciência e educaCom paciência e educaçção, chegamos e somos atendidos em ão, chegamos e somos atendidos em 
qualquer lugar do mundo;qualquer lugar do mundo;

Se não estiver sendo escutado, não adianta berrar, respeita a Se não estiver sendo escutado, não adianta berrar, respeita a 
estaestaçção e as demais que estão na QRG.ão e as demais que estão na QRG.



Para finalizar, deixamos uma mensagem  Para finalizar, deixamos uma mensagem  
para reflexão para reflexão 



BONS DX E CONTESTES BONS DX E CONTESTES 

FIM


