
         
 

QTC DA LABRE/RN 
Editor: – PS7DX 

QTC nº 045-2005 de 04 de dezembro de 2005 
 

NOTICIAS DA LABRE/RN  - Presidente Ed – PS7DX 
 
ANIVERSARIANTE DA SEMANA – Dia 07 dezembro, o colega Macena-PS7FS. A LABRE/RN 
em nome dos seus associados, deseja um feliz aniversário e muitos anos de vida.  
 
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) 
 
CAÇA A RAPOSA DA LABRE/RN – REGULAMENTO – Será lido apenas em VHF, na 
segunda feira, após o Jornal Nacional. 
 
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. 
 
NOVOS COLEGAS RADIOAMADORES: Como estava previsto a ANATEL e a LABRE/RN, 
aplicaram exames para ingresso a radioamadorismo no último dia 29 de novembro na cidade de 
João Câmara, em função do curso preparatório ministrado pela LABRE/RN Diretoria de João 
Câmara, a cargo do nosso colega João Maria ZZ7KYB. 
Foram aprovados os seguintes candidatos, a classe  “D” 
 
Alcides da Conceição Vieira 
Ana Karolina (10 anos) 
Ana Maria Vieira Frutero 
Cremilssom Silva de Lima 
Djalma Lucas da Silva 
Felipe Medeiros do Vale 
Francisco Virgilio Dantas 
Genival Oliveira de Lima 
George Samy Claudino da Silva 
Heráclito Gomes Neto 
Hudson Araújo Lucas 
João Batista de Lima 
João Candido da silva 
Jurandí do Nascimento Vieira 
Luciano de Lima Vieira 
Luiz Lucena Dias 
Wagner Augusto do Nascimento Vieira. 
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Nossos parabéns e votos de boas vindas ao radioamadorismo. 
 
REPETIDORA 145.290 IRÁ PARA SERRA VERDE - A Diretoria da LABRE/RN em João 
Câmara, está concluindo os trabalhos para instalação da repetidora 145.290 Mhz, na Serra Verde. 
Atualmente a repetidora está instalada em João Câmara numa altitude de 170 metros e o local 
previsto na Serra Verde, tem a altitude de 310 metros, uma diferença de 140 metros, que irá 
melhorar muito seu sinal. 
 
PALESTRA SOBRE A RENER NO ANO QUE VEM. - Quando PS7DX.Ed, esteve em Brasília, 
recentemente, manteve contato com o funcionário da Secretaria Nacional da Defesa Civil, 
responsável pela programação das palestras sobre RENER no Brasil, pedindo empenho na 
programação da palestra para Natal, tendo ele garantido que a palestra do ano que vem, será 
realizada, provavelmente em Março, "com ou sem apoio local." 
A LABRE/RN comprometeu-se a dar todo o suporte necessário para a realização da palestra aos 
radioamadores locais.  
 
AGRADECIMENTOS DE PS7DX, Ed, - Registro meus agradecimentos diante das manifestações 
de apoio recebidas, pela eleição para o cargo de 2º vice presidente do Conselho Diretor da Labre. 
Gostaria de dividir este título com todos associados da LABRE/RN que estão conosco, dando  
suporte a nosso trabalho, resultando neste reconhecimento pelos colegas dos outros estados. 
 
1ª FENARCOM  - (14 a 16 de julho de 2006)  - Em Indaiatuba/SP - durante a 70ª reunião do 
Conselho Diretor da Labre e após citar a inscrição da LABRE/RN, foi solicitado pelo presidente do 
conselho (PT2ADM) e aprovado por todos que a representação fosse feita, pela LABRE, 
representando todas as LABRES ESTADUAIS. De nossa parte, acolhemos a idéia e continuarei a 
frente deste trabalho, apelo, às demais labres estaduais, no sentido de organizarmos nossa 
"caravana".. 
 
Afastamento de PS7DX – No próximo dia 12 de dezembro, estarei seguindo viagem  para BAHIA, 
com retorno previsto para início de janeiro. Responderá pela LABRE/RN neste período, nosso 
colega Carlos Cavalcante-PS7KC, vice presidente da LABRE/RN. 
  
 
Não basta ser contribuinte... é preciso ser labreano. 
PS7DX 
 
 
 
 


