QTC DA LABRE/RN
Editor: Charlon Silles – PS7CE
QTC nº 026-2005 de 24 de julho de 2005
NOTICIAS DA LABRE RIO GRANDE DO NORTE - Presidente Ed – PS7DX
1 – ANIVERSARIANTES DA SEMANA – Labre-RN - Está mudando de idade no dia 27 de julho o
nosso colega Oldanir, ZZ7JOM e no dia 28 o colega Hélio PS7HMB. A Labre RN em nome dos seus
associados, deseja os melhores votos de saúde, felicidades.PARABÉNS!!!.
2 – UTILIDADE PUBLICA MUNICIPAL DA LABRE-RN – Foi publicado no Diário Oficial do
Município do Natal-RN, de 15 de julho de 2005, a LEI 5.657 DE 14 DE JULHO DE 2005, que
reconhece de Utilidade Pública, a LABRE/RN,
3 – 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.
4 – ARQUIVO HISTÓRICO DO RADIOAMADOR BRASILEIRO - O nosso colega Ronaldo
PS7AB informa que se encontra atualizada a pagina do Arquivo Histórico do Radioamador com vários
QSL´s antigos e artigos novos. Visite a pagina www.radioamador.org.br e conheça nossa história.
5 – 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.
6 – 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.
“Não basta ser contribuinte... é preciso ser labreano”
7 – INTERFERÊNCIAS - Quem assistiu o jornal da band nesta noite de segunda feira, dia 16 as
19:00, pode ver a matéria, sobre as interferências provocadas por telefones de longo alcance, nos
aeroportos. Esta notícia foi antecipada há algumas semanas atrás pela Labre/RN, em entrevista no
programa “bate papo” com o colega e jornalista Roberto Guedes, ZZ7JRG, na Rádio Cidade FM.
8 – LABRE-RN, JIPEIROS E RENER- Nesta quinta feira passada, estive novamente conversando
com nossos colegas do off road, desta vez tratando da expedição ao Farol do Calcanhar e sobre a
RENER.
9 – MUDANÇA DAS REUNIÕES DA LABRE-RN – Informamos a todos que nossos encontros
passaram a ser aos sábados das 15 às 19h, vamos participar e não esquecer de levar os cupons fiscais e
ou notas ficais para a campanha “Cidadão Nota 10”, aguardamos todos vocês em nossa sede.
10 – SATELITES AMADORES (POR JOAQUIM DAS VIRGENS PS7JN) - Ola pessoal,
gostaria de poder fazer um resumo do que temos hoje em termos de satelite QRV para radioamadores,
principalmente para os iniciantes.
Um satélite é como uma repetidora cross-band só que no espaço. devido o satélite retransmitir tudo que
recebe, este o fato de se manter livre os segmentos a ele destinados como de 145.800 - 146.000 MHz.
infelizmente, clandestinos travestidos de "redes de emergência" utilizam este seguimento para seus
contatos, o que é inconcebível.
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Frequências de uplink = você transmite o satélite recebe, Frequencias de downlink = Voce recebe a
transmissão do satelite.
Satelites analógicos (aqueles que você fala por ele):
AO-51: Satélite relativamente fácil de ser utilizado, sua órbita em torno de 1000 km de altitude permite
contatos entre estações distantes até 3000 km. Na pratica contatos a partir de Natal com o Caribe, Oeste
da África e, Oeste americano, Argentina e todo o Brasil são possíveis.
uplink
Downlink
145.920 MHz
435.300 (transp. analóg. FM com P.L. 67Hz no uplink)
145.880 MHz
435.150 (transponder analógico FM, sem P.L.).
11 – 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
73´s de PS7CE, Charlon.

