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Não basta ser contribuinte, é preciso ser labreano. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – Sem registros 
 
CONCURSO EM VHF - Prepare-se para o maior concurso de VHF da América Latina. Vem ai o Concurso 
Brasileiro de 144 MHz – CB144 2006. Dias 23, 24 e 25 de junho de 2006.Muitas estações estarão operando portátil. 
Serão possíveis contatos de grande distância mesmo com estações de recursos limitados. Neste ano os três modos de 
operação permitidos, CW, SSB e FM terão horários de operação distintos gerando um nível de atividade jamais visto 
em um concurso de 144 MHz no Brasil. Atenção CWblistas: 12 horas continuas e exclusivas de CW em 144 MHz!!! 
Fonte: LABRE Campinas 
 
FISCALIZAÇÃO E A LABRE - Temos ouvido nas diversas freqüências e lido nos diversos refletores os problemas 
trazidos por operadores de rádio não habilitados. Mas o que é muito pior, é que constantemente, fala-se que a 
LABRE não faz nada para coibir estas pessoas. Pois bem, radioamadores brasileiros, é muito comum ficar 
observando e reclamando das coisas erradas. 
A LABRE é a única instituição representativa dos radioamadores, e é administrada por colegas nossos, que deixam 
de lado os seus afazeres profissionais e o convívio com suas famílias para dedicarem aos interesses de todos nós. 
Nós temos o nosso representante, que é a pessoa credenciada pela LABRE para fazer a ligação junto à IARU e tratar 
dos assuntos de invasões e mal uso das faixas. 
Por que, ao invés de falarem mal e reclamarem, posição que realmente é muito mais confortável, estes observadores, 
não se juntam a nós e vamos fazer juntos, este trabalho de fiscalizar o que é nosso , nossas freqüências? Para que, 
com um grupo mais numeroso tenhamos condições de abranger um espectro bem maior. 
A LABRE precisa da colaboração de todos os radioamadores do país. Venham se juntar às nossas fileiras, venham 
dar suas opiniões, participem das reuniões, seja um associado de nossa Liga. Essa é a única maneira de podermos 
fazer um trabalho, não só de fiscalização, mas qualquer outro do nosso interesse, com maior qualidade. 
Precisamos acabar com a mania de, toda a vez que queremos reclamar alguma coisa que esteja errado colocar a 
culpa na LABRE. Se cada um de nós der uma pequena contribuição que seja, o resultado será muito melhor. De fato 
a grande mensagem nos deixa para reflexão é a de que devemos somar, multiplicar e não dividir.  
A LABRE não é propriedade de uma pessoa, alias é o que alguns pensam, ou de um pequeno grupo de pessoas. A 
LABRE somos todos nós. Tanto isto é verdade que temos aqui no RS, só para exemplo, um Conselho Executivo 
totalmente impessoal. O novo Estatuto Social acabou com o estrelismo e também com o outro extremo, que era o 
Diretor Estadual, que em poucos meses, sentiu-se só, porque a equipe inicial acabara por deixar de existir. 
Que o testemunhem os colegas nossos, que ao longo do tempo ocuparam - RS 
Fonte: PY3ABT 
 
ELETROCA 2006 DA LABRE/RN, com aquela feijoada tradicional..dia 22de abril no centro de convivência da 
UFRN... vai perder? 
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 UNP COLABORA COM LABRE/RN E SECRETARIA NACIONAL DA DEFESA CIVL, cedendo gratuitamente 
suas dependências e estrutura para a realização dos cursos de Capacitação em Emergência para Radioamadores -
CAER, a serem realizados nos próximos dias 24/03 - Sexta Feira - 19:00 as 22:00 hs (1ª turma) e 25/03 -Sábado - 
08:00 as 11:00 hs, (2ª turma). 
Haverá diploma da SEDEC (Secretaria Nacional de Defesa Civil) para os participantes Inscrições até o limite de 60 
candidatos por turma, gratuitas por e-mail ps7aa@yahoo.com.br  e tel 3086 2140 ou 9989 0518 - informando a 
turma de preferência, nome completo e indicativo de chamada. Garanta logo sua vaga... não perca este curso, o 
único do Brasil. 
 
NOTÍCIAS DOS 11 METROS 
GRUPO PAPA DELTA ANUNCIA SUAS RODADAS 
Visando um maior intercâmbio entre os operadores do Rádio Cidadão e os Radioamadores que também operam nos 
11 metros, o Grupo Papa Delta realzia as seguintes rodadas, desde de 1º de novembro de 2005. 
 
RODADA BOM DIA BRASIL 
Diariamente, das 08:00 às 10:00 horas. 
 
RODADA BOA NOITE BRASIL 

mailto:ps7aa@yahoo.com.br


A rodada "Boa Noite Brasil", no ar diariamente, das 18:00 às 22:00 horas. Neste horário, a propagação esta propícia 
para vários estados brasileiros, fazendo com que ela se torne uma rodada nacional. 
 
RODADA DA CORUJA 
Diariamente, a partir das 22:00 horas. Esta rodada é dedicada ao operadores que apreciam as transmissões nos 
horários mais avançados da noite. 
Participem das rodadas do Grupo Papa Delta. 
Francisco Jackson dos Santos 
PY1PDF - PX1I 2685 - 03PD010 
http://www.papadelta.px.qsl.br 
 
LABRE-BA tem novo presidente. No sábado 11 de março, ocorreu a eleição para Presidente e Vice-presidente da 
LABREBA, como houve apenas umainscrição,foi homologada a chapa assim constituída: 
Para Presidente: Djalma Roiter – PY6DY 
Para Vice-presidente: Reginaldo Gomes de Lima – PY6RGL. 
A nova Diretoria assumiu imediatamente a direção administrativa da LABRE/BA, numa reunião extraordinária do 
Conselho, a fim de liberar o conselheiro Amintas Rosa Ribeiro, presidente interino e deliberou que a solenidade da 
posse, com um coquetel de confraternização com as autoridades convidadas, ocorrerá no sábado 25 de março 
próximo. 
A LABRE/RN deseja aos eleitos, os melhores votos de sucesso na administração que se inicia. 
 
LABRE/TO  - Boas notícias!!!... colegas LABRE-Tocantins, estão "nos finalmentes" para sua fundação. Através dos 
colegas PQ2IGN Inácio e PQ2AT Vieira, Presidente eleito da LABRE-TO e Presidente do Conselho 
respectivamente, cumprimento os colegas do Tocantins pela iniciativa, desejando os melhores votos de sucesso. 
 
CURSO EM NATAL - A Labre/RN, está relacionando os interessados no curso para ingresso ao radioamadorismo 
que promoverá na primeira quinzena de abril. Informações com Ed,  PS7DX – 3086 2140 ou 9989 0518 
  
CURSO EM JOÃO CÂMARA - A Diretoria da LABRE/RN em João Câmara, está relacionando os interessados no 
curso para ingresso ao radioamadorismo que promoverá nos próximos dias. Informações com João Maria. ZZ7KYB 
- 99954271 
 
CLASSIFICADOS - Agora voce dispôe da facilidade de anunciar gratuitamente no portal da LABRE/RN. 
Venda, compra ou troca de equipamentos e afins para o radioamadorismo .. veja o link "Classificados" em 
www.labre-rn.org.br  
Editor PS7DX 


