QTC DA LABRE/RN
Editor: – PS7DX
QTC nº 041-2005 de 06 de Novembro de 2005
NOTICIAS DA LABRE/RN - Presidente Ed – PS7DX
1– ANIVERSARIANTES DA SEMANA – Dia 06: PS7AF-Altino Júnior, dia 07: Valdi, dia 10: PS7DXEd, dia 11: CT1JQ Reis Ferreira. A LABRE/RN em nome dos seus associados, deseja um feliz aniversário e
muitos anos de vida.
2 - LABRE/RN PROMOVERÁ UMA “CAÇA A RAPOSA” Vem aí, no 10 de dezembro, de 09:00h as
11:00h, a “Caça a Raposa LABRE/RN 2005”. Prepare sua equipe e participe desta agradável competição
radioamadoristica em VHF. A premiação será no mesmo dia, no restaurante “Recanto da Lagoa’ em
Extremoz, dentro da nossa programação de final de ano.
3 – EXAMES PARA RADIOAMADORES
Na próxima quarta-feira, dia 09, aplicaremos exames na Anatel para ingresso ao radioamadorismo, sendo a
maioria dos candidatos, oriundos do curso intensivo promovido semana passada pela LABRE/RN.
Desejamos sucesso a todos.
4 – PRESIDENTE DA ANATEL, PT2EG
A LABRE enviou ofício ao Presidente da Anatel, PT2EG, Elifas Gurgel, convidando-o para participar da 70ª
reunião do Conselho Diretor da Labre, ocasião em que será homenageado com o título de Sócio Honorário
da LANBE, no dia 24 de novembro, em Brasília.
5 – TROFÉU QRP 2005
Com o intuito de incentivar a operação em CW e divulgar a modalidade QRP, nosso colega Mart PP7RCM
de Maceió, está promovendo diariamente em 7030, encontros com radioamadores em CW e de acordo com a
quantidade de QSO, elegerá no final do ano, o ganhador do TROFÉU QRP 2005. Pelo “barulho da
carruagem”, tudo indica que o ganhador será nosso colega Gil Braz-PS7GM. Tá difícil de ultrapassar o
homem... fechou o mês de outubro com 153 pontos. O segundo colocado, nosso colega Cícero PP7JCB,
fechou o mês com 104 pontos. Vamos aguardar o final.
6 – 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.
7 – CONFRATERNIZAÇÃO DE FIM DE ANO – 10 DE DEZEMBRO.
Será no restaurante “Recanto da Lagoa” de propriedade do nosso colega Oldanir, ZZ7JOM, muito bem
localizado as margens da Lagoa de Extremoz, com a seguinte programação:
a) - 08:00 hs – concentração na LABRE/RN, para o pessoal que irá participar da “Caça a Raposa”, para
últimas instruções;
b) - 09:00 – Início da Caça a Raposa, na QRG a ser anunciada no local;
c) - 09:00 - Início da Eletroca no “Recanto da Lagoa”
d) - 11:00 – Final da Caça a Raposa – deslocamento dos participantes para “Recanto da Lagoa”;
e) - 12:00 – Divulgação dos vencedores e entrega dos troféus;
f) - 12:00 - Início do almoço, com cardápio variado e preços especiais.
g) - 14:00 -Bingo (prêmio e valor da cartela a ser divulgado brevemente)
A LABRE/RN tem o prazer de convidar todos os radioamadores, operadores da faixa do cidadão e
respectivas famílias, para participarem desta confraternização de final de ano, oportunidade em que
poderemos, já dentro do espírito natalino, avaliar nossas ações, erros e acertos, renovar nossas esperanças e
desejar um mundo melhor para todos.
Não basta ser contribuinte é preciso ser LABREANO.
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