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Agora as noticias da Labre-RN PS7AA - Presidente Ed – PS7DX
< O VERDADEIRO RADIOAMADOR NÂO SERVE PARA APARECER, APARECE PARA SERVIR >
ANIVERSARIANTE DA SEMANA – Aniversariando dia 06, segunda-feira, nosso colega Falconi – ZZ7JRF
LABRE/RN em nome dos seus associados deseja os melhores votos de saúde, felicidades...PARABÉNS!!!

A

Curiosidades da ISS - International Space Station (Estação Espacial Internacional)
Luiz - PY1LL pergunta: Por quanto tempo, na prática, a estação espacial (ISS) fica acessível a determinado radioamador
(em órbita no zênite)? Isto é, qual a velocidade com que ela viaja em volta da terra?
Mauricio Beraldo PY4MAB responde: Quando está passando sobre o Brasil, nós radioamadores temos uma janela de 10
minutos no máximo. A ISS viaja a mais de 7.000 KM por hora e os astronautas vêem um por do sol, a cada 40 minutos.
Fonte PY4MAB
PS7JN, Neto, é destaque na ISS - Nosso colega Neto (PS7JN), atendendo a um pedido do radioamador Bill, KC5ACR,
astronauta e comandante da ISS, manteve contato em VHF neste dia 29 de janeiro, utilizando uma antena direcional e
um HT com 200 miliwats, lá dos rochedos São Pedro e São Paulo, onde estava até semana passada. Parabéns Neto, é
um orgulho pra nós ver um colega brasileiro, membro da LABRE/RN, se destacando nas comunicações com a ISS.
O comandante da ISS é radioamador, Bill, KC5ACR – O Comandante da ISS - International Space Station (Estação
Espacial Internacional) astronauta e radioamador William McArthur, KC5ACR, conseguiu manter contatos com todos os
estados americanos, conquistando assim, o diploma WAS - Work All States (Trabalhar todos os estados).
Bill (apelido do astronauta) continua mantendo contatos com radioamadores de todo o mundo na tentativa de conseguir
o diploma DXCC - DX Century Club (trabalhar 100 países). No ultimo dia 21 de janeiro ele falou com radioamadores do
Alaska. Bill também manteve contato na Antártica nas duas bandas, VHF e UHF utilizando o indicativo NA1SS.
Willian McArthur é considerado um dos radioamadores astronautas mais ativo que já subiu até a ISS. O QSO com a ISS
é realizado em “split” ou seja, você transmite em 144.490 MHz e recebe em 145.800 MHz. Boa sorte
Fonte PY4MAB/PS7DX

CASO DOS CORREIOS:
1 - Transcrevo o e-mail recebido do jornalista Mario Martins do jornal Folha de São Paulo, a respeito da denúncia que fiz
a imprensa, pela violação sistemática das minhas correspondências.
“Prezado Francisco
Segue resposta dos Correios à sua reclamação.
Márcio Martins Araújo
A Cidade é Sua / Consumo
Folha de S.Paulo
Caro Mário Martins,
Com relação ao assunto Reclamação Correios/Francisco Edvaldo de Farias, informamos a este conceituado jornal que a
reclamação do senhor Francisco Edvaldo Pereira de Freitas, diretor-presidente da LABRE/RN, encarregado de abertura
da Caixa Postal 251, na Agência Central dos Correios, foi acatada e formalizada em 28 de outubro de 2005, na Gerência
de Inspeção -GINSP, da Diretoria Regional.
A violação de correspondências simples procedentes do exterior, de interesse da LABRE/RN, também foi comunicada
ao delegado da Polícia Federal - Superintendência do Rio Grande do Norte, consoante nos informava o denunciante.
De fato, em 4 de novembro de 2005, o gabinete do Diretor Regional da ECT recebeu ofício do delegado da Polícia
Federal, senhor Astrubal W. P. de Araújo, expondo o assunto e solicitando cópia das peças de procedimentos que a
ECT venha a adotar.
Como visto, o deslinde do assunto é complexo, porém, está recebendo os cuidados devidos.
Um forte abraço.
Manoel Cirilo da Silva
Substituto do Assessor de Comunicação ECT DR/RN
Fone 84 3220-2405
2 – Transcrevo o e-mail recebido da Direção Geral da ECT em Brasília, a respeito da denúncia que fiz a imprensa, pela
violação sistemática das minhas correspondências.
Caro Cliente, pedimos que, se possível, faça um contato direto com o gerente do CDD Natal - Av. Ayrton Senna 1978,
Tel 3232 6540/41, para assim, tratarmos melhor este assunto/irregualridade.
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Agradecemos seu contato.
Atenciosamente,
Central de Atendimento aos Clientes dos Correios
LABRE E SEUS 72 ANOS - No último dia 02, com algumas manifestações isoladas, nossa querida LABRE completou
72 anos de atividade. A LABRE, foi fundada em 02 de fevereiro de 1934.
Fonte: Queiroz - PT2FR
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 tomar um cafezinho e conversar com seus amigos
pessoalmente.
DIRETORIA DA FAIXA DO CIDADÃO – Conforme já foi comentado nas nossas reuniões, a LABRE/RN pretende criar
um Departamento da Faixa do Cidadão, destinado a agrupar os colegas da onzemetristas. Estamos apenas no aguardo
de um colega voluntário para assumir o cargo, que seja preferencialmente Radioamador e PX.
A LABRE, a IARU e a IARP – (Permissão Internacional de Radioamador) Você sabia que a IARP só é emitida no
Brasil porque a LABRE paga a IARU? da mesma forma, o radioamador brasileiro só pode requerer a licença IARP
porque a LABRE é membro da IARU.
LABRE/RN e os aniversariantes do mês. Nos primeiros sábados de cada mês, a LABRE/RN fará uma pequena
homenagem aos seus associados, aniversariantes do mês anterior, com direito a bolo, velas e saudação de algum
colega presente que poderá falar em nome dos demais.
Sábado passado, cantamos parabéns para os aniversariantes de janeiro, PS7EB-Glauber (03/01), PS7KC-Carlos
Cavalcanti (05/01), PS7MW-Christian (24/01), ZZ7KCP-Carlos Portugues (01/01) e ZZ7KLT-Braz (01/01),
PS7DD SK (Silent Key = Chave silenciosa ou final de transmissão) A LABRE/RN, cumpre a dolorosa missão de informar
o falecimento do colega Dinarte, PS7DD, ocorrido no último dia de 31 de janeiro, na cidade de Natal/RN.
Dinarte era um radioamador muito querido entre seus pares e lutava havia 9 anos, contra uma enfermidade.
Dinarte era Conselheiro Efetivo da LABRE/RN. Era um labreano convicto e se orgulhava disso. Era um colaborador
voluntário. Fazia questão de, mesmo na condição de Sócio Remido, dar sua contribuição monetária a LABRE/RN, o que
fazia religiosamente, sempre no início do ano, quando quitava sua anuidade integralmente, a título de doação Seu corpo
foi sepultado no Cemitério Morada da Paz.
Muitos colegas estiveram presentes ao velório. A LABRE/RN enviou uma coroa de flores e sua diretoria esteve presente,
representada pelo seu Presidente, Vice-Presidente e pelo Presidente do Conselho Estadual.
Ao amigo Dinarte, nossa saudade e que Deus te de o merecido descanso.

(OBS: NUMA HOMENAGEM AO COLEGA DINARTE, PS7DD, A LABRE/RN FARÁ UM MINUTO DE
SILENCIO NA QRG, ANTES DO INÍCIO DA TRANSMISSÃO DESTE QTC EM VHF, NA PRÓXIMA
SEGUNDA FEIRA)

“Não basta ser contribuinte... é preciso ser labreano”
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