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QTC nº 021-2005 de 12 de junho de 2005 
 
NOTICIAS DA LABRE RIO GRANDE DO NORTE  - Presidente Ed – PS7DX 
 
1 – ANIVERSARIANTES DA SEMANA 
Está apagando velinhas neste dia 15 de junho o nosso colega Altair PS7ASR, no dia 16 o colega Moab 
PS7MDF. A Labre RN em nome dos seus associados, deseja os melhores votos de saúde, felicidades e 
o desejo de muitos QSO’s e DX´s e que esta data se repita por muitos e muitos anos...PARABÉNS!!!. 
 
2 – NOVOS ASSOCIADOS LABRE/RN  
Nossas boas vindas ao colega Massena PS7FS, nosso novo associado, a quem agradecemos o apoio e a 
confiança no nosso trabalho. 
 “Seja um Radioamador cortês, envie seu cartão QSL” 
 
3 – Nossos cumprimentos a ZZ7IJE - Edmilson 
Há cerca de 20 dias, alguns colegas radioamadores e aficionados do Off road, realizaram um grande 
encontro, na cidade de Florânia, onde em seguida percorreram com sucesso a “Trilha de Santana”, nas 
proximidades de Serra de Santana. Durante o trajeto Natal – Florânia, houve um lamentável acidente 
com José Cândido Neto, conhecido como “Querosene”, sendo obrigado a voltar imediatamente para 
Natal, para submeter-se a cirurgia. Os demais colegas do off road que ficaram na “trilha”, ávidos por 
notícias do companheiro que se deslocava para Natal, ficaram numa situação difícil para manter 
contatos, pela dificuldade de operar celular naquela área. Neste momento, entrou em cena, nosso colega 
Edmilson ZZ7IJE, que lá do alto da Serra de Santana, fez todas as QSP necessárias para deixar a turma 
informada. Ao colega Edmilson, nossos cumprimentos pelo belo trabalho, mostrando como se faz o 
verdadeiro radioamadorismo. Parabéns. 
O estado de saúde do jipeiro José Cândido Neto, é de franca recuperação. 
 
4 – ELETROCA NA LABRE RN 
Todos os domingos as 08:00 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. 
 
5 – ARQUIVO HISTÓRICO DO RADIOAMADOR BRASILEIRO 
O nosso colega Ronaldo PS7AB informa que após um longo período sem atualização da home page do 
Arquivo Histórico do Radioamador Brasileiro – PS7AHR, incluiu novos arquivos no acervo. Visite a 
pagina www.radioamador.org.br e conheça nossa história. 
 
6 – QTC em VHF 
Este QTC, é transmitido todas segundas-feiras pela LABRE-RN, logo após o Jornal Nacional em 
146.940, 145.290 e 146.750 MHz. Transmitido também para Mossoró e repetidoras da área, pela 
echolink. 
 
7 – Vem aí o Final de Semana Internacional do Farol, dias 20 e 21 de agosto do corrente. A  Labre RN 
já iniciou os preparativos para operar diretamente do Farol do Calcanhar (Touros) Os colegas que 
desejarem participar de mais esta “expedição”,  favor entrar em contato com PS7CE – Charlon.. 
“Não basta ser contribuinte... é preciso ser labreano” 
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8 - RN pode ter “Jipeiro Radioamador” 
O jovem bacharel em direito Rodrigo Fernandes, que desponta como candidato de consenso à 
presidência do Jeep Ação 4 x 4, a entidade que congrega o maior número de aficcionados das 
atividades fora-de-estrada no Rio Grande do Norte, estuda a formação de um grupo muito específico no 
âmbito da secção potiguar da Liga Amadora Brasileira de Rádio-emissão (Labre).  
Ele explica que a idéia se baseia no exemplo dos escoteiros radioamadores, que constituem um sub-
conjunto na área dos radioamadores potiguares. “Nós queremos destacar, no âmbito da Labre, os 
‘Jipeiros Radioamadores’, em função de várias especificidades do uso do rádio nas atividades off 
road”, enfatiza. 
 
 
73´s de PS7CE, Charlon. 


