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NOTICIAS DA LABRE RIO GRANDE DO NORTE - Presidente Ed – PS7DX
1– ANIVERSARIANTES DA SEMANA – Dia 09 de outubro, Charlon-PS7CE e Marcilio-PX7E-3378, dia
10, Sales-PS7FBI,. 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.
3 – RADIOESCOTISMO – JAMBOREE NO AR (JOTA) – Esta chegando o jamboree no ar, concurso
promovido pelo Movimento escoteiro. Está 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
4 - ESCOTEIROS VIA SATELITE AO-51 - Será nos dias 15 e 16 de outubro o encontro de escoteiros
chamado JAMBOREE NO AR e todas as estações de radioamador estão convidadas a participarem. Neste
ano, os controladores do satélite AO-51 participarão do evento, modificando as formas de recepção e
transmissão do satélite para que todos os escoteiros pelo mundo possam participar do evento. Nos dias do
evento os controladores do satélite AO-51 pedem a todas as estações base que permitam a utilização do
satélite pois o mesmo terá total prioridade para o evento e todos os escoteiros utilizarão somente
equipamentos com baixa potencia. As modificações no satélite estarão disponíveis para os escoteiros a partir
do dia 15 de outubro às 12:00 UTC terminando às 12:00 do dia 17 de outubro. Para a semana do jamboree
no ar o satélite AO-51 será configurado com dois modos de repetidora. As duas repetidoras serão usadas
pelos escoteiros para o evento. Estas configurações do satélite AO-51 estarão ativas no satélite a partir de
segunda-feira dia 10 de outubro para que todos se familiarizem com os novos modos.
O satélite AO-51 ficará assim configurado:
REPETIDORA 1
435.300 FM DOWNLINK
145.920 FM UPLINK SUB TOM 67.0
REPETIDORA 2
435.150 FM DOWNLINK
145.880 FM UPLINK SEM SUB TOM
5 - LABRE/RN RECEBE ESCOTEIROS - No último sábado, dia 24, as 14:00 horas, nosso colega
Glauber-PS7EB, conduziu à LABRE/RN, cerca de 40 jovens escoteiros, do 12º GE PROFESSOR LUIZ
SOARES e 64º GE DO MAR ARTÍFICIES NÁUTICOS, para um contato mais aproximado com o
radioamadorismo e a LABRE. Foi uma excelente oportunidade para mostrar aos jovens, potenciais
radioamadores, o que é radioamadorismo e a LABRE. Fotos na página da LABRE/RN, no link "notícias"
6 - REPETIDORA 145.290 Mhz EM JOÃO CÂMARA - Dia 25 de setembro, as 13:00 horas, uma equipe
da LABRE/RN, concluiu a instalação da repetidora 145.290Mhz, no município de João Câmara/RN. A Partir
de então, começou o período de avaliação para os ajustes que se fizerem necessários. João Câmara e litoral
norte contam agora com um repetidor para atender aquela área tão carente de meios para comunicações em
VHF. Participaram dos trabalhos: PS7CB, PS7KC, PS7DX, PS7ASR, ZZ7KYB, ZZ7KYC, ZZ7KCP e
ZZ7LCA. Nossos agradecimentos a todos que participaram dos trabalhos e um agradecimento especial ao
colega João Maria-ZZ7KYB, Diretor da LABRE/RN em João Câmara, pela recepção e pelo almoço
oferecido a equipe.
7 – PALESTRA RENER - 14 e 15 de outubro... esta é a data que a Secretaria Nacional da Defesa Civil,
agendou para que seu funcionário faça a palestra aqui em Natal sobre a RENER. (Rede Nacional de
Emergência de Radioamadores).
“Não basta ser contribuinte... é preciso ser labreano” - 73´s de PS7CE, Charlon.

