
         
 

QTC DA LABRE/RN 
Editor: – PS7DX 

QTC nº 042-2005 de 13 de Novembro de 2005 
 

NOTICIAS DA LABRE/RN  - Presidente Ed – PS7DX 
 
1– ANIVERSARIANTES DA SEMANA – Dia 13: PS7BC – Ulisses, dia 18: PS7TKS Marcio. A 
LABRE/RN em nome dos seus associados, deseja um feliz aniversário e muitos anos de vida.  
 
2 – VEM AÍ  “CAÇA A RAPOSA”  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” 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. 
 
 
3 – EXAMES PARA RADIOAMADORES 
Na última quarta-feira, dia 09, aplicamos exames na para ingresso ao radioamadorismo, classe Delta, em 
conjunto com a Anatel e 15 candidatos lograram êxito. A todos nossos parabéns e sejam bem vindos ao 
radioamadorismo:  
Foram aprovados: 
Marlos Augusto Ciarlini Rosado 
José Rossini Araújo Braulino 
Rildo Tarquino de Albuquerque 
Ulysses Cavalcante e Cavalcante 
Maria Izabel Pinheiro Bayerlein 
Luiz Carlos Bayerlein 
Eduardo Bayerlein 
José Maria Alves de Lima 
José de Arruda Câmara 
Alexandre de Paula Alvarenga Lima 
Carlos Alfredo Maiolino de Mendonça 
Carlos Armando da Silva 
Eduardo Bayerlein 
Eider Roberto Concentino Lira 
Ivan Galvão de Araújo 
Job de Azevedo Dantas 
 
4 - CONCURSO CWSP 2005 -  Integração Brasil em CW 
Data: 19 e 20 de Novembro de 2005 
     Inicio:  1500 UTC do Sábado 
     Término:  1500 UTC do Domingo 
     FINALIDADE: Concurso de âmbito nacional, com o objetivo de promover a integração dos operadores 
de CW. Deverão tentar trabalhar o maior número de diferentes prefixos brasileiros e os radioamadores da 
classe "C", incentivando a atividade nesta classe. 



 2 
BANDAS: Somente nas bandas de 40, 15 e 10 metros. 
DATA e HORÁRIO: Todo terceiro final de semana completo do mês de novembro, com início às 1500 UTC 
do sábado e encerrando-se às 1500 UTC do domingo. 
CHAMADA: TEST CWSP 
 
5 – 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. 
 
6 – Livro para você se preparar para os exames de radioeletricidade 
 
A LABRE/RN Divulga o seguinte e-mail recebido: 
 
“Olá Meu nome é André Guimarães, filho do saudoso PY3CFI André, autor da obra Noções de 
Radioeletricidade para Radioamadores. Através deste e-mail gostaria de informar, o Lançamento em parceria 
com a Labre RS, do Cd do Livro Noções de Radioeletricidade para Radioamadores, do Saudoso PY3CFI, 
Professor e Engenheiro José André Guimarães. 
Neste momento, nada seria mais apropriado que as próprias palavras do autor na apresentação da obra: 
Apresentação: 
"O presente trabalho fundamentado na nossa experiência de vários anos, dedicado ao ensino de 
radioeletricidade para candidatos aos exames oficiais de ingresso e promoção ao serviço de Radioamador, 
compõem-se de:  
Primeira Parte: Exames de ingresso a classe B 
Segunda Parte: Exames de promoção a classe A (complementação)"  
Justificativa: A matéria aqui exposta é preparada seguindo-se rigorosamente ao exposto na norma de 
execução do serviço de radioamador, nº 31/94. 
Do seu conteúdo deverão ser preparados testes de conhecimentos técnicos constantes de 20 questões a serem 
respondidas em prova com duração de 60 minutos como prevê o apêndice 5, cap. 4 II "classe A" e 4 III 
"classe B". 
Nota-se que a maior parte da matéria exigida para classe A é a mesma exigida para classe B, observado o 
grau de dificuldade de cada classe, como cita o capitulo 3 I do apêndice 5 é acrescentada uma 
complementação. Nota-se também que, nas questões propostas, o candidato a exame deverá: 
Descrever com palavras ou figuras, explicar, definir, estabelecer diferenças, mencionar, calcular (resolver 
problemas), usar equações ou códigos (de cores), citar experimentos e etc... 
Se alguém tiver interesse, por favor, entre em contato através do: 
Fone 51 84240109 
Um abraço a Todos 
André Guimarães”  
 

  Não basta ser contribuinte é preciso ser LABREANO. 
73 
PS7DX, Ed. 


