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QTC nº 035-2005 de 25 de setembro de 2005 
 

NOTICIAS DA LABRE RIO GRANDE DO NORTE  - Presidente Ed – PS7DX 
 
1– ANIVERSARIANTES DA SEMANA – Dia 25, Karl-PS7KM, dia 29 Rolf LA2JU,  dia 30 
Luiz-PS7ALF, dia 02 de outubro, Gil Braz-PS7GM e Loiola-PS7ML. A LABRE/ RN em nome dos 
seus associados, deseja os melhores votos de saúde, felicidades...PARABÉNS!!!. 
 
2 – CURSO PREPARATÓRIO – Nosso curso preparatório para ingresso ao radioamadorismo, 
programado para o período de 03 a 07 de outubro, no CAIC Lagoa Nova, está na dependência da 
quantidade de inscritos. Até o próximo dia 29 definiremos se será viável ou não. Até o momento 
temos apenas dois (2) inscritos. Interessados devem ligar para 84 3086-2140. 
 
3 – PS113QB - Este é o indicativo especial que está no ar durante o mês de setembro, em 
comemoração aos 113 anos de nascimento de José Bezerra Marinho, ex-PY7QB, primeiro 
radioamador do RN e primeiro Presidente da Labre/RN. QSL via PS7AA. 
 
4 – RADIOESCOTISMO – JAMBOREE NO AR (JOTA) – Esta chegando o jamboree no ar, 
concurso promovido pelo Movimento escoteiro, então é hora de preparar as antenas e as estações 
para fazer bonito. O regulamento e todas as outras informações encontra-se em 
www.radioescotismo.com.br  
  
5 – NOVA NORMA PARA RADIOAMADORES – Até o final deste mês, esta no ar para 
consulta publica nr 6389 que trata do nosso radioamadorismo. Visite o site da Anatel e faça e de sua 
colaboração, sugerindo o melhor para o radioamadorismo nacional,  no seu entendimento. 
 
6 – NOVOS RADIOAMADORES – Parabéns a novos radioamadores Luiz Antonio Rocha de 
Souza e Cristiano Mendonça, novos radioamadores classe D, aprovados nos exames realizado nesta 
semana quarta feira, dia 21 de setembro. 
 
7 – ITU TELECOM AMERICAS 2005 – Acontecerá em Salvador, de 3 a 6 de outubro. A Labre 
estará presente através no nosso Presidente Gustavo - PT2ADM. Já confirmaram presença também, 
o colega americano, Rod Stafford - W6ROD,  Presidente da IARU Região 2, que fará uma palestra 
e estará presente por dois dias. Teremos também a presença do colega canadense, Tim Ellam - 
VE6SH Vice Presidente da IARU Internacional. A IARU é a União Internacional de 
Radioamadores, que congrega as associação dos países membros, entre elas a LABRE. É a entidade 
que representa e defende os radioamadores do mundo todo. 
 
8 – LABRE RN NA MÍDIA - Na próxima semana, um suplemento do Diário Oficial do Estado, 
chamado "Nós do RN" publicará uma reportagem sobre a LABRE/RN. Nossos agradecimentos ao 
colega Mauricio-PS7RK, pela indicação a jornalista, viabilizando mais esta divulgação da 
LABRE/RN. 
 
9- DOAÇÃO DE LIVRO - Agradecemos ao colega Nazareno-PS7NN pela doação de um livro 
sobre a vida do Padre Landell de Moura, patrono do radioamadorismo nacional, agora disponível 
em nossa biblioteca.  
 
10 – CAIXA POSTAL DA LABRE/RN - Lembramos aos colegas associados, que a LABRE/RN 
possui uma cx postal, que poderá ser usada por todos, para correspondência radioamadorística, 
como QSL, Diplomas etc..CX Postal 251 - CEP 50010-970 –  Natal RN 
“Não basta ser contribuinte... é preciso ser labreano” - 73´s de PS7CE, Charlon. 
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