
 
Agora as noticias da  Labre-RN  PS7AA - Presidente Ed – PS7DX 

 
Não basta ser contribuinte, é preciso ser labreano. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA –  Dia 29 de março, nosso colega João Castro – PS7JC e dia 01 de abril, a 
colega Maria Aparecida, XYL de Nilton Amorim. PS7NA 
A ambos, os sinceros de votos de muita saúde e felicidades da LABRE/RN e seus associados. 
 
O astronauta William Macarthur, que esta a bordo da Estação Espacial Internacional, enviou nota a 
imprensa agradecendo a todos os radioamadores.  
 
PARA TODOS OS RADIOAMADORES 
 
Gostaria de expressar minha sincera gratidão para toda a comunidade de radioamadores em todo o mundo pela 
participação nesta maravilhosa aventura. Com certeza um dos benefícios maiores do radioamadorismo é quebrar a 
barreira da distancia entre as nações.  
Com sua participação, você ajudou a aumentar o potencial humano na exploração do espaço. Muito obrigado a você, 
que nestes 6 meses que se passaram, ajudaram-me nas experiências via radio no espaço e também muito obrigado a 
todos por ajudar-me a conseguir os diplomas DXCC, WAC, WAS. E o mais importante agradecimento as escolas 
pois foram 35 contatos em todo o mundo.  
Gostaria também de fazer um agradecimento especial para o criador do projeto ARISS de rádios a bordo da ISS,  
Kenneth Ranson, N5VHO, pois sem sua dedicação seria impossível mantermos contatos com todos aqui do espaço. 
Kenneth é a peça chave de todo este empreendimento que nos ajuda e também ajuda a todos.  
Também gostaria de agradecer a todos do ISS FANCLUB pelo interesse e ajuda ao projeto ARISS. Gostaria de 
agradecer também as estações de PD0RKC da Holanda, Alain IZ6BYY da Itália, Keith ZS6TW da África do Sul e 
Patrick WD9EWK do estado do Arizona nos Estados Unidos, pela participação e também por ajudar-nos na maioria 
dos contatos por todo o mundo.  
Não é dificil para mim manter contatos com todos via radio isso é um prazer e sei que varias estações por todo o 
mundo aguardam quando nós estamos passando por seus paises e esperam que nós estamos chamando: CQ CQ CQ 
NA1SS CALLING CQ  
Muito obrigado a todos novamente pela participação neste grande evento para toda a humanidade. Espero que esses 
contatos não acabem nunca e que todos continuem ajudando a todos nós aqui no espaço e quem sabe um dia em uma 
colônia na LUA e também uma colônia em MARTE.  
73 de NA1SS 
Bill Macarthur, KC5ACR 
Comandante da expedição 12  
A bordo da Estação Espacial Internacional.     
 
PY2TJ e PT2OP vão estar ativos de 30 Março a 4 Abril em Fernando Noronha (IOTA SA-003; Diploma  Ilhas 
Brasileiras - DIB-01) com o indicativo ZV0F nas bandas de HF.  
QSL via PT2OP via bureau ou directa com SASE/SAE + 2 IRCs ou US$ 2 para Orlando Perez Filho, SHIGS 706 – 
Bloco L - Casa 22, 70350-762 - Brasília - DF, Brasil.  
Fonte: http://www.qtcbrasil.com.br/ 
 
CAER é ministrado  em NATAL  - Com absoluto sucesso, o funcionário da Secretaria Nacional da Defesa Civil, 
nosso colega Paulo César – PT2PC, apresentou neste final de semana, informações importantes sobre a RENER, 
para radioamadores e pessoal envolvido em Defesa Civil do nosso Estado  
Foram 3 palestras que compõe o curso CAER – Capacitação em Emergência para Radioamadores, cujos certificados  
serão entregues nos próximos dias. 
 
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 
 
ELETROCA 2006 DA LABRE/RN, com aquela feijoada tradicional..dia 22 de abril no centro de convivência da 
UFRN... vai perder? 

http://www.qtcbrasil.com.br/


 
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. 
 
LABRE/RN – Para atender compromissos particulares, o Presidente  da LABRE/RN estará ausente de Natal por 
alguns dias. A partir de hoje, responde pela LABRE/RN o nosso vice presidente Carlos Cavalcante- PS7KC. 
 
 
 
 
 


