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1– ANIVERSARIANTES DA SEMANA – Dia 01, Roberto Guedes-ZZ7JRG, dia 06 Altino
Júnior-PS7AF. A LABRE/RN em nome dos seus associados, deseja um feliz aniversário e muitos
anos de vida.
No dia 05 também aniversaria o radioamadorismo nacional, por ser esta data o dia do radioamador
brasileiro. A fixação do dia 5 de novembro foi em razão de que, nessa data, no ano de 1924, o
"Diário Oficial da União" publicara o Decreto de nº 16.657, regulamentando as estações de
radioamadores existentes no Brasil, e, até então, consideradas como clandestinas. O referido decreto
foi baixado tendo em vista a representação feita no ano de 1923, pela Academia Brasileira de
Ciências, reconhecendo a existência do radioamadorismo no Brasil, tirando-o da clandestinidade.
2 - LABRE/RN PROMOVERÁ UMA “CAÇA A RAPOSA” Vem aí, no início de dezembro,
junto com a nossa confraternização de final de ano, a “Caça a Raposa LABRE/RN 2005”. Prepare
sua equipe e participe desta agradável competição radioamadoristica em VHF.
3 – O Brasil terá sua primeira Feira Nacional de Radioamadorismo e Comunicações
A LABRE/RN recebeu para divulgação, o seguinte e-mail:
“Estamos apresentando o projeto da FENARCOM 2006, a primeira feira nacional de
radioamadorismo feita no Brasil. Várias empresas estarão expondo e vendendo seus produtos
durante os dias 14, 15 e 16 de Julho de 2006 na cidade de Indaiatuba, SP.
Além da feira ocorrerão paralelamente palestras e fóruns dedicados especialmente aos
Radioamadores.
A FENARCOM já conta com o apoio da ICOM e o projeto foi aprovado pela Prefeitura Municipal
de Indaiatuba.
Várias empresas já confirmaram a presença e outras estão por vir. Está previsto um espaço (sem
nenhum custo) para que entidades e clubes sem fins lucrativos (incluindo as LABREs) possam
montar seus estandes e mostrar aos radioamadores o trabalho que tem feito em cada região. Caso
haja interesse da Labre de seu estado, região ou cidade em participar, entre em contato por e-mail.
Solicitamos que o evento seja divulgado entre os seus associados, através dos QTCs falados e pelo
site de sua LABRE.
Erwin Neto, PY2QI
Organizador - FENARCOM
Feira Nacional de Radioamadorismo e Comunicações
www.fenarcom.com.br”
4 – LABRE/RN É DIVULGADA EM JOÃO CAMARA/RN – Nosso colega João Maria,
ZZ7KYB, Diretor da Labre/RN em João Câmara/RN, foi entrevistado na ultima sexta feira, dia
21/10, as 18:00 na FM Lider de João Câmara/RN, divulgando a LABRE/RN e o radioamadorismo
na região de Mato Grande.
Uma iniciativa que merece nossos cumprimentos, parabéns colega João Maria ZZ7KYB.
5 – 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.
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6 – RENER
Veja no link abaixo, parte do vídeo sobre a teleconferência do curso de Defesa Civil em andamento,
que conta com alguns colegas do RN inscritos, onde o Major Sergio da Secretaria Nacional da
Defesa Civil, responde, ao vivo, uma pergunta do PS7JN, Joaquim Neto, sobre a RENER.
www.labre-rn.org.br/rener2.htm
7 – HOMOLOGAÇÃO DE EQUIPAMENTOS:
Veja no link abaixo uma importante conquista da LABRE para todos os radioamadores brasileiros.
Trata-se da lista acatada pela Anatel, dos equipamentos fabricados antes de 1982, isentos de
homologação, portanto, não podem ser lacrados pela fiscalização.
www.labre-rn.org.br/isentos.htm
Não basta ser contribuinte é preciso ser LABREANO.
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PS7DX, Ed.

