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NOTICIAS DA LABRE RIO GRANDE DO NORTE  - Presidente Ed – PS7DX 
 
1 – PS7AHR - ARQUIVO HISTÓRICO DO RADIOAMADOR BRASILEIRO - Visite a 
pagina www.radioamador.org.br e conheça nossa história. 
 
2 – QTC em VHF - Este QTC, é transmitido todas segundas-feiras pela LABRE-RN, logo após o 
Jornal Nacional em 146.940 MHz. Transmitido também para Mossoró e repetidoras da área, pelo 
echolink, graças ao apoio do colega Rossinélio, PS7RSA. 
 
3 – FINAL DE SEMANA INTERNACIONAL DO FAROL - Nos dias 19, 20 e 21 de agosto do 
corrente, a Labre RN ativará do Farol do Calcanhar (Touros) explorando o indicativo Eventual 
ZW7LH já liberado pela Anatel. QSL via PS7AA buro (birô) ou direto para a caixa postal 251, CEP 
59010-970 Natal RN. O evento está sendo divulgado por diversas entidades radioamadorísticas 
cojmo ARRL e boletins de DX. 
 
4 – GALERIA DE HONRA DA LABRE-RN - Prezados colegas, faremos a inauguração da 
galeria de fotos dos ex-presidentes da Labre RN no próximo dia 3 de setembro, data de aniversário 
do nascimento de José Bezerra Marinho, ex-PY7QB, primeiro radioamador do RN e primeiro 
presidente da Labre-RN. 
“Não basta ser contribuinte... é preciso ser labreano” 
 
5 – ELETROCA NA LABRE RN - Todos os sábados as 15:00 horas - Leve aquele equipamento 
ou acessório que você não usa mais, tem alguém que vai se interessar e lhe oferecer em troca, algo 
de seu interesse. Se você não for associado ou PX, melhor ainda, aproveite para conhecer a Labre 
RN e conversar com seus amigos pessoalmente e não esquecer de levar os cupons fiscais e ou notas 
ficais para a campanha “Cidadão Nota 10”. 
 
6 – ENCONTRO DO 45º ANIVERSÁRIO DA RODADA DO CAFEZINHO DA MANHÃ: 
Acontecerá nos dias 07, 08, 09, 10 e 11 de setembro de 2005, em Fortaleza-Ceará, o encontro de 
confraternização pela passagem de mais um ano da Rodada Cafezinho da Manhã, para mais 
informações acesse www.cafezinhodamanha.cjb.net 
 
 
7 – RADIOESCOTISMO – CQWS – Estamos aguardando a divulgação do IIºCQWS – CQ wold 
scout, concurso promovido pela União dos Escoteiros do Brasil – UEB, que por sua vez este ano 
teve uma participação bem mais intensa dos nossos radioamadores do Nordeste. 
 
8 – QSO SIMPLEX EM VHF – Para evitar o uso inadequado do VHF, sugerimos utilizar em seus 
comunicados em simplex, as freqüências de 145.500 a 145.800mhz,  146.390 a 146.600mhz e 
147.400 a  147.590mhz.  
 
73´s de PS7CE, Charlon. 
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