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Agora as noticias da  Labre-RN  PS7AA - Presidente Ed – PS7DX 

 
< O VERDADEIRO RADIOAMADOR NÂO SERVE PARA APARECER, APARECE PARA SERVIR  
 
ANIVERSARIANTE DA SEMANA – Aniversariando dia 24, nosso colega Christian – PS7MW. A 
LABRE/RN em nome dos seus associados, deseja os melhores votos de saúde, 
felicidades...PARABÉNS!!! 
 
PY0AEB – INDICATIVO DO ASTRONAUTA BRASILEIRO – Graças ao empenho da LABRE, o 
astronauta brasileiro Ten. Cel. Marcos Pontes, ameaçado de usar indicativo americano, já poderá 
operar da ISS (Estação Espacial Internacional) com indicativo brasileiro. O indicativo de chamada é 
PY0AEB. O Ten. Cel. Marcos pontes será o primeiro brasileiro a subir ao espaço e habitar a estação 
espacial internacional. Todos os  radioamadores do mundo terão a oportunidade de manter um QSO 
com ele via rádio, em março próximo, quando ele estiver na ISS e permanecer lá por 12 dias. Nós 
radioamadores agradecemos a Anatel e a LABRE 
 
CORRESPONDÊNCIAS VIOLADAS – Depois de aguardar por vários dias, solução por parte dos 
correios, Ed (PS7DX) divulgou a imprensa local, o seguinte e-mail:  
“Aos CORREIOS,  a  Imprensa de Natal e a quem mais interessar. 
Depois de registrar várias queixas (quase semanalmente) na ECT Ribeira, ha cerca de 2 meses, 
minhas correspondências vindas do exterior, remetidas por colegas radioamadores, continuam 
sendo violadas não se sabe onde. 
Independente da sua origem,  abrem de qualquer país, seja da França, do Japão ou USA e tanto faz 
estar endereçada para minha residência ou para a caixa postal da LABRE 
E porque abrem? para "surrupiarem" a nota de U$ 1,00 (um dólar) as vezes remetida por 
radioamadores para cobrir despesas do retorno de uma correspondência enviada, principalmente 
para paises não membros da UPI - (União Postal Internatiocinal). 
Nosso colega Neto (PS7JS) fez registro a cerca de 3 meses na Polícia Federal aqui em Natal. Ele 
também é um dos prejudicados com cerca 130 correspondências abertas e as minhas devem 
chegar a 30. 
Por este motivo, envergonhado, enviei ontem e-mail aos boletins internacionais de notícias de 
radioamadorismo, com o seguinte teor:  
 
"PS7DX informs... please no send money to PS7AA or PS7DX because somebody is opening my 
letters... sends only IRC (Cupom de Resposta Internacional)"  
Tradução: 
(PS7DX Informa...por favor não enviem dinheiro para PS7AA ou PS7DX porque alguém está abrindo 
minhas cartas... enviem apenas IRC (Cupom de Resposta Internacional)" 
 
Lamentavelmente os CORREIOS não é mesmo. 
 
DOAÇÃO – Agradecemos ao colega Sergio, ex-PS7SAS, pela doação de que fez a LABRE/RN de 
alguns materias de uso radioamadoristico como seções de cabo coaxial, bobinas de fabricação 
caseira e antena diplo de fio para 40 metros e uma antena de VHF para uso móvel. 
 
RIFA DO YAESU FT 101ZD – Por estar adquirindo um novo equipamento de HF para a LABRE/RN, 
estaremos nos próximos dias vendendo os números para o sorteio (RIFA) pela Loteria Federal, do 
rádio FT101ZD atualmente em uso pela LABRE/RN. 
O bilhete custará R$ 20,00 e será o ganhador, aquele que acertar a dezena do 1º prêmio. Se não 
tiver sido vendida a dezena sorteada no primeiro premio, valerá as dezenas dos prêmios seguintes, 
na seqüência: segundo, terceiro, quarto e quinto, não havendo ainda assim um ganhador, valerá os 
sorteios seguintes, usando os mesmos critérios acima, até que haja um ganhador. Maiores detalhes, 
no próximo QTC. 
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NOTÍCIAS DA FENARCOM 2006 Por Erwin Hübsch Neto, PY2QI  

A FENARCOM está sendo organizada pela Radiohaus Radiocomunicação. 

“A idéia de fazermos uma Feira de Radioamadorismo no Brasil surgiu há vários anos, devido a 
necessidade de um evento dessa natureza em nosso país. A Fenarcom é inspirada na experiência 
americana da Hamvention na cidade de Dayton, que já acontece há mais de 50 anos. É considerado 
o evento mais tradicional para os Radioamadores em todo o mundo. Dayton virou uma referência 
mundial para todos os radioamadores. Milhares de radioamadores de todo o mundo visitam Dayton 
todos os anos. A Hamvention acontece num grande ginásio de esportes da cidade. 

A cidade de Indaiatuba possui todos os requisitos para sediar um evento similar à Dayton, como fácil 
transporte rodoviário e aéreo (a cidade é servida por ótimas auto-estradas e pelo Aeroporto de 
Viracopos-Campinas, a menos de 10km do centro), ótima localização, ampla rede hoteleira e de 
alimentação, além de ser extremamente agradável e organizada. 

É claro que não é nossa pretensão (até em função do tamanho do mercado brasileiro) conseguir um 
evento do porte da cidade americana, mas acreditamos que a Fenarcom atrairá um bom número de 
Radioamadores de todo o Brasil.  

Já contamos com o apoio de diversas empresas expositoras, incluindo a Icom, empresa da qual a 
Radiohaus é Distribuidor Autorizado no Brasil. 

 
O evento acontecerá no Ginásio Municipal de Esportes de Indaiatuba (foto), que conta com amplo 
estacionamento e área externa, permitindo a instalação dos expositores na parte interna e de 
antenas, torres na parte externa do ginásio. 

A Prefeitura Municipal de Indaiatuba aprovou o projeto no mês de Agosto e cedeu o espaço, 
entendendo como sendo uma atividade de interesse público. 

Juntamente com a Fenarcom 2006 ocorrerá uma Feira de Ciências entre alunos das escolas da 
cidade com o motivo "comunicações". A idéia é motivar a garotada e promover o contato com o 
radioamadorismo desde cedo. A melhores experiências serão premiadas por uma comissão 
julgadora a ser escolhida.” 

“Não basta ser contribuinte, é preciso ser labreano” 

73 

PS7DX 
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