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Editor: Charlon Silles – PS7CE 

QTC nº 031-2005 de 28 de agosto de 2005 
 

NOTICIAS DA LABRE RIO GRANDE DO NORTE  - Presidente Ed – PS7DX 
 
1– ANIVERSARIANTES DA SEMANA - Está apagando velinhas neste dia 28 de agosto o nosso 
colega Marcos Duarte-ZZ7LUA e no dia 29, o colega Joaquim (JOCA) PS7JN. A LABRE/ RN em 
nome dos seus associados, deseja os melhores votos de saúde, felicidades...PARABÉNS!!!. 
  
2– SAI O RESULTADO DO CONSCURSO EM VHF – Nossos cumprimentos aos colegas do 
estado classificados no concurso de VHF deste ano. Cumprimentos especiais para o colega 
Edmilson-PS7CB, pelo 1º lugar no Rio Grande do Norte. Segue as demais classificações. 
 
1º PS7CB         PS7CB         EDMILSON FERREIRA DE SANTANA             NATAL                                              
2º PS7DX         PS7DX         FRANCISCO EDVALDO P. DE FREITAS          NATAL                                              
3º PS7RX         PS7RX         DIMAS ALVES DA MOTA                      CAICO                                              
4º ZZ7KJS        ZZ7KJS        JEFFERSON G. SOUSA                       NOVA CRUZ                                          
5º ZZ7JJU        ZZ7JJU        UBIRATAN JALES DA SILVA                  MOSSORO                                            
 
3 – 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” 
 
4 – CAMARA MUNICIPAL DO NATAL, HOMENAGEIA  DR. JOSÉ BEZERRA 
MARINHO- Convidamos os colegas para participarem da homenagem que a LABRE/RN 
promoverá na Câmara Municipal de Natal, ao primeiro presidente da LABRE/RN e primeiro 
radioamador do RN, Dr. JOSÉ BEZERRA MARINHO, ex-PY7QB, pelos 113 anos de aniversário 
do seu nascimento, dia 1º de setembro, às 16:00 horas  
 
5 – JIPEIROS SOCORREM RADIOAMADOR” – Mais um exemplo de afinidade entre estas 
duas comunidades foi observado no ultimo domingo, quando Edmilson-PS7CB retornava com sua 
família, do Farol do Calcanhar em Touros, cerca de 100 KM de Natal. Por volta de 17:00 horas, 
nosso colega Edmilson-PS7CB teve uma pane no seu carro e com sua família a bordo, ficou na BR 
101, a espera de socorro, difícil de receber através do celular porque naquela área, não tinha 
cobertura da operadora. Restava apenas o radio de VHF do seu carro, ainda assim, numa distância 
fora da área de atuação dos 3 repetidores mais utilizados pelo pessoal de Natal. 
Graças a lembrança da existência da QRG em simplex de uso dos jipeiros que “povoavam” aquela 
área em função da visita que fizeram a expedição no Farol. Edmilson conseguiu contato com 
PS7KC Carlos Cavalcante que se deslocava do farol para seu QTH. Em condições de armar o 
repetidor de Natal, Carlos Cavalcante “estourou”  o QTC e conseguimos conduzir 2 jipeios em seus 
carros, até o local da pane. Edmilsom-PS7CB, teve seu carro rebocado e os familiares conduzidos 
até Natal, pelo colegas e jipeiros Couto-ZZ7JCJ e Neném-ZZ7IHP. Aos colegas Couto e Neném, os 
agradecimentos da LABRE/RN pelo importante apoio ao nosso colega Edmilson-PS7CB, veterano 
no radioamadorismo, sócio remido e Conselheiro Estadual da LABRE/RN. Participaram ainda da 
“operação” Roberto Guesdes-ZZ7JRG, Marcio-PS7TKS e Ed-PS7DX, a quem agradecemos o 
inestimável apoio. 
 
6 – Bureau de QSL – LABRE-RN – Informamos aos nossos associados que estamos preparando 
um lote de QSL-DX para envio, o associado, que possue QSL para enviar ao exterior, deve entrega-
lo na Labre/RN até o final o mês de agosto. 
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7 – RADIOESCOTISMO – PATRULHA BADEN-POWELL– informamos a todos os colegas 
possuidores de numeral de Patrulheiro, que estamos efetuando um recadastramento geral, para a 
expedição de um novo Diploma. Não importa o ano que o colega prestou o compromisso. Visite o 
site :  www.radioescotismo.com.br, localizar a parte da Patrulha B-P e efetuar o Cadastramento, não 
esquecendo de enviar o respectivo QSL. Solicitamos ainda que Informem aos colegas que não 
dispõem de Internet. 
  
8 – NOVA NORMA PARA RADIOAMADORES – No ultimo dia 24 entrou em pauta na reunião 
do conselho da ANATEL, a nova norma para o serviço de radioamador, a qual vai estar disponível 
para consulta publica nos próximos dias no site da anatel.gov.br  
 
73´s de PS7CE, Charlon. 

http://www.radioescotismo.com.br/

