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QTC nº 034-2005 de 18 de setembro de 2005 
 

NOTICIAS DA LABRE RIO GRANDE DO NORTE  - Presidente Ed – PS7DX 
 
1– ANIVERSARIANTES DA SEMANA – Estão mudando de idade, dia 23 Leopoldo 
PS7JS,  dia 24 Amaral ZZ7JAA e Alexande ZZ7LJA E dia 25, Karl PS7KM. A LABRE/ RN 
em nome dos seus associados, deseja os melhores votos de saúde, 
felicidades...PARABÉNS!!!. 
  
2 - CURSO DA LABRE/RN -   A LABRE/RN promoverá de 03 a 07 de outubro no CAIC 
de lagoa Nova mais um curso destinado aqueles que desejam ingressar no 
radioamadorismo. Informações pelo tel 3086-2140 ou 9989-0518 
 
3 - GALERIA DE HONRA DA LABRE/RN É UMA REALIDADE – Como estava 
programado, concluÍmos no último dia 03 do corrente, o nosso trabalho iniciado a meses, 
que culminou com a inauguração da Galeria de Honra dos ex-presidentes da LABRE/RN 
Contamos coma presença de vários colegas homenageados e familiares dos 
homenageados que  não estão mais conosco. Foi acima de tudo uma confraternização 
entre colegas que há muito não se viam ou não se conheciam pessoalmente. 
 
4 - LABRE-RN PRESENTE NOA 45º ANIVERÁRIO DA RODADA CAFEZINHO DA 
MANHÃ 
Nos dias 07 a 11 de setembro, a LABRE/RN, esteve presente nas comemorações do 45º 
Aniversário da Rodada Cafezinho da Manhã, realizado em Fortaleza. Apesar de estar em 
Fortaleza desde a véspera, PS7DX, ED Presidente Labre/RN, não tive condições de 
comparecer a cerimônia de abertura na quinta-feira, no Centro de Convenções, tendo a 
LABRE/RN sido representada naquela solenidade, pelo nosso colega William, PS7WP, a 
quem agradecemos a colaboração. No sábado, durante o churrasco, verificamos as 
presenças de mais colegas do nosso Estado, como PS7RDS-Rosálio e xtal, PS7VL-Valda  
e PS7JO-Marcone do município de Acari. Aos organizadores PT7IQ-Ida e PT7VD-Daniel, 
nossos cumprimentos pelo evento e pela maneira carinhosa como nos receberam. O 
evento contou ainda com o apoio da LABRE/CE e Casa do Radioamador do Ceará-
CRACE. 
Ao colega BETO PT7YV e Barreto-PT7CB, nossos agradecimentos pela excelente 
acolhida dispensada a PS7DX E XTAL quando tiveram a oportunidade de conhecer e 
operar a fabulosa estação do FORTALEZA DX GROUP localizada no município de 
Euzébio/CE, no belíssimo sítio de PT7CB. 
 
5 - PS113QB – Está no ar, o indicativo especial, 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 
 
6 - CARTÕES QSL DX – Recebemos 4,87 KG DE CARTÕES QSL do exterior, venha ver 
seu escaninho... deve tá cheio. 
 
7 - QRG SIMPLEX - 147.500 Mhz  - convido os colegas labreanos para utilizarem este 
simplex  como oficial da LABRE/RN. 
 
 


