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NOTICIAS DA LABRE RIO GRANDE DO NORTE - Presidente Ed – PS7DX
1– ZW7LH – FAROL DO CALCANHAR – A LABRE/RN está ativando o Farol do Calcanhar
(Touros) explorando o indicativo Eventual ZW7LH , neste final de semana, QSL via PS7AA
2 – DIVULGAÇÃO EM RADIO FM DA ZW7LH – FAROL DO CALCANHAR - Nesta
quinta-feira, o Presidente da LABRE/RN, Ed PS7DX, participou de uma entrevista com o colega
Roberto Guedes, ZZ7JRG, no seu programa na FM Cidade, "bate papo com a cidade" falando sobre
a participação da LABRE/RN, no Final de Semana Internacional de Faróis.
3 – 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.
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 NA MÍDIA - Colunista J.Oliveira, menciona no Jornal Tribuna do Norte do dia 10
de agosto, que a Labre/RN, fará homenagem ao Dr. José Bezerra Marinho, primeiro radioamador do
RN e primeiro presidente da Labre/RN. Vejam na coluna do jornal www.tribunadonorte.com.br
6 – CURSO DA RENER – Prezados colegas, a palestra sobre a RENER, marcada para 26/27 de
agosto, poderá ser adiada face ao programa "Governo nas Cidades", quando a maioria dos órgãos de
direção do governo estadual, não estará em Natal. Paulo César – PT2PC, da Secretaria Nacional da
Defesa Civil deverá confirmar este fato nos próximos dias e nos informar a nova data,
provavelmente em outubro.
7 – LABRE-RN, RENER E “JIPEIROS” – Mensagem recebida de Brasilia, do colega Gustavo,
PT2ADM, presidente do Conselho da Labre Federal, comentando a divulgação do nosso trabalho
local, junto aos "jipeiros". Para quem ainda não conhece, o Conselho da Labre Federal é constituido
pelos presidentes das Labre estaduais e presidentes dos respectivos Conselhos Estaduais. “os
jipeiros são com certeza uma turma de primeira qualidade para se juntar a nós radioamadores, por
várias razões, como solidariedade e espírito de companheirismo. São também excelentes para
atender à nossa Rener. Parabéns por mais esta da LABRE/RN e seus dirigentes. 73, Gustavo PT2ADM”
8 – Bureau de QSL – LABRE-RN – Informamos aos nossos associados que estamos preparando
um lote de QSL-DX para envio, os associados, que possuem QSL para enviar ao exterior, devem
entregá-los na LABRE/RN até o final o mês deste mês.
9 – RADIOAMADOR DE PT9 – VISITA LABRE/RN – Nosso colega João Rosa, PT9JR, de
Mato Grosso do Sul, "turistando" pelo Brasil, visitou a Labre/RN, neste sábado dia 13,
“ciceroneado” pelo colega PS7RDS, Rosálio. Agradecemos a visita e desejamos um excelente
retorno ao QTH. João Rosa e xtal, está a bordo de um Motohome.

2

10 – ANATEL INTENSIFICA FISCALIZAÇÃO – Informamos que: a Anatel vai intensificar
fiscalização e apreender telefones sem fio de longo alcance, por causa de interferência nos
aeroportos. Veja mais sobre isso no site da ANATEL.
11 – PRESIDENTE DA ANATEL VISITA LABRE FEDERAL – Teor do e-mail recebido do
Presidente do Conselho da Labre: "Nossa LABRE neste ultimo dia 13, teve um dia bastante
movimentado e especial. Tivemos a premiação dos participantes do último JOTA. Esta premiação
foi acompanhada da presença do Deputado Federal José Roberto Arruda-DF e do Deputado
Distrital e Secretário de Governo do Trabalho Gim Argello. Tivemos também a satisfação de
receber em nossa sede o Presidente da Anatel, Elifas Gurgel. Foi um dia bastante produtivo para a
nossa entidade. Tivemos a oportunidade de fazer os pedidos locais e nacionais para os nossos
congressistas. Tivemos também a oportunidade de mostrar ao nosso Presidente Elifas as nossas
necessidades. Ficou acertado que a minuta da adequação da Norma do Serviço de Radioamador será
relatada na Reunião do Conselho Diretor da Anatel, pelo Conselheiro Luis Alberto e que a mesma
vai para consulta pública por um período de 15 (quinze) dias, uma vez que, a mesma é fruto de um
trabalho antecipado da LABRE e dos radioamadores brasileiros.
73´s de PS7CE, Charlon.

