
         
 

QTC DA LABRE/RN 
Editor: Charlon Silles – PS7CE 

QTC nº 029-2005 de 14 de agosto de 2005 
 

NOTICIAS DA LABRE RIO GRANDE DO NORTE  - Presidente Ed – PS7DX 
 
1 – NOVOS ASSOCIADOS DA LABRE/RN - Nossas boas vindas ao colega José Luis - CT1CKE de Portugal, 
fixando residência em Natal. Nossas boas vindas também para os novos radioamadores, aprovados para a classe D, 
nesta última sexta-feira, os colegas Mafra e Enildo, atualmente tirando indicativo. Registramos também o 
recadastramento do colega Maurício Barreto-PS7RK, sócio remido da Labre/RN e Benemérito da Labre Federal, que 
voluntariamente, decidiu contribuir financeiramente com a Labre/RN, pagando a mensalidade em vigor. Nosso 
reconhecimento pela importante decisão. 
 
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 – ZW7LH – FAROL DO CALCANHAR - Nos dias 19, 20 e 21 próximo, a Labre/RN ativará do Farol do Calcanhar 
(Touros) explorando o indicativo Eventual ZW7LH , QSL via PS7AA 
 
4 – PS113QB - Este é o indicativo especial que estará 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, bureau ou Cx postal 251 CEP 59010-970 
“Não basta ser contribuinte... é preciso ser labreano” 
 
5 – LABRE/RN DISPONIBILIZA BOLETOS NA INTERNET- A partir de agora, nosso associado poderá “baixar" 
o boleto bancário da sua mensalidade via Internet, basta acessar o site  
da Labre/RN e entrar no link “tesouraria” onde também estão disponíveis os balancetes financeiros.  
 
6 – CURSO DA RENER – A Labre/RN, enviou ofício nº 021/2005 a Defesa Civil do Estado do RN, solicitando o 
Curso Operacional de Defesa Civil, para 20 radioamadores labreanos, inscritos na RENER.  
 
7 – Bureau de QSL – LABRE-RN – Informamos aos nossos associados que estamos preparando um lote de QSL-DX 
para envio, os associados, que possue QSL para enviar ao exterior, devem entrega-lo na Labre/RN até o final o mês de 
agosto. 
 
8 – LABRE/RN TEM DIRETORIA SECCIONAL EM JOÃO CÂMARA/RN – Pela Portaria nº 08/2005 de 12 de 
agosto de 2005, a Labre/RN, nomeou o colega, João – ZZ7KYB, para exercer o cargo de Diretor da Labre/RN na 
cidade de João Câmara/RN. Ao colega João, nossos agradecimentos pela aceitação do convite e a certeza de que 
haveremos de ter sucesso absoluto na sua gestão. Parabéns. 
 
9 – JIPEIROS x LABRE/RN– Nesta última quarta-feira, o Presidente da Labre/RN, Ed,-PS7DX, proferiu uma palestra 
aos membros do clube Jeep Ação do RN, durante sua reunião semanal. Conforme relatou, “foi uma “conversa” 
altamente proveitosa para Labre/RN, para o radioamadorismo e acredito, também, para os "jipeiros". Ficou a definido 
que na semana de 22 a 26 de agosto, a Labre/RN ministrará mais um curso intensivo para os jipeiros candidatos ao 
radioamadorismo. Agradecemos ao nosso associado e colega Falconi, ZZ7JRF, pelo inestimável apoio e divulgação da 
Labre/RN e seus objetivos. 
 
10 - Foram aprovados em exames realizados dia 12 de agosto na Anatel, com o apoio da Labre/RN 
Para classe "D": Elizonildo Ferreira Borges e João Valdemir Mafra  
Para classe "B": ZZ7KLT - Braz 
Para Classe "A": PS7FBI Sales e PS7FCO Viegas  
Nossos parabéns a todos aprovados e o estímulo para os que não obtiveram êxito, na certeza de que num futuro bem 
próximo tenham sucesso. 
 
73´s de PS7CE, Charlon. 


