Agora as noticias da Labre-RN PS7AA - Presidente Ed – PS7DX
Não basta ser contribuinte, é preciso ser labreano.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA – Dia 06, nosso colega Teófanes, PS7OM e a colega Macione, PS7XR. A
ambos, os sinceros de votos de muita saúde e felicidades da LABRE/RN e seus associados.
CURSO BASICO DE DEFESA CIVIL – A LABRE/RN está finalizando entendimentos com a Defesa Civil do
RN e o Comando do Corpo de Bombeiros do RN, que irão ministrar um Curso Básico de Defesa Civil para cerca de
30 radioamadores, cadastrados na RENER Este curso é indispensável para quem está cadastrado na RENER e deseja
a carteira de identificação emitida pela Secretaria Nacional de Defesa Civil. Mais informações nos próximos dias.
WRTC 2006 – e-mail de divulgação de PY5EG Atilano - Como é do conhecimento de todos, estamos patrocinando
e organizando o próximo WRTC 2006, o nosso campeonato mundial de radioamadorismo.
Trata-se verdadeiramente da Olimpíada do Radioamadorismo Competição, que pela primeira vez será realizado no
hemisfério Sul.
Durante o período de 6 a 10 de Julho próximo, estaremos recebendo em Florianópolis, aproximadamente 50 times,
representando 30 países de todos os continentes. Cada time é formado por dois operadores que serão fiscalizados por
um Juiz específico. Os times estarão distribuídos em 50 instalações iguais distribuídas num raio de 150 Km com
centro em Florianópolis.
No Hotel Costão do Santinho em Florianópolis teremos duas estações bases (última geração tecnológica) para
demonstração pública de radioamadorismo. Afora estas estações que estarão competindo entre si para o campeonato
mundial.
O WRTC 2006 criou uma nova categoria denominada MN MS Multi ações e Multi operadores, utilizando-se de
estações de contestes já existentes nos estados de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.
Nessa categoria teremos 15 estações com 3 operadores estrangeiros e 2 Brasileiros.
O nosso projeto foi aprovado pelo Ministério de Cultura, para todos os efeitos, inclusive incentivos fiscais sob
referencia PRONAC 05 1916 e temos o compromisso de editar um livro sobre as comunicações no Brasil, com
ênfase ao radioamadorismo.
Gostaria de contar com colaboração de todos.
Um grande abraço
Atilano PY5EG
CURSO EM NATAL - A Labre/RN, está relacionando os interessados no curso para ingresso ao radioamadorismo
que promoverá ainda no mês 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?
O PATRONO DO RADIOAMADORISMO BRASILEIRO - No seu livro "Brasileiro, Gaúcho, Um Gênio
Diferente: Landell de Moura", editado pela CORAG - Companhia Rio-grandense de Artes Gráficas, Imprensa
Oficial do Estado do Rio Grande do Sul, sobre a vida e obra do nosso genial inventor, na página 122 tem um
capítulo com o título "Patrono dos Radioamadores do Brasil".
Por sugestão de José Gomes da Silva - PY2JGS e com o apoio de Hugo Adelino da Silva - PY2DSQ, Diretor
Seccional da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão - LABRE-SP, foi elaborado um trabalho no sentido de
ser o Padre-cientista Roberto Landell de Moura eleito como Patrono dos Radioamadores Brasileiros. Consultado o
Dr. Remy Flores Toscano - PT2VE, então Presidente da Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão - LABRE,
opinou que "assunto de tal natureza e importância só poderia ser resolvido pelo Egrégio Conselho Federal da
LABRE", e sugeriu "que encaminhe proposição neste sentido, ao Conselho Federal da LABRE, por intermédio da
Diretoria Seccional da LABRE-SP". Isto foi feito e na reunião realizada em Brasília, no dia 25 de setembro de 1981,
foi o Padre Roberto Landell de Moura eleito "Patrono dos Radioamadores do Brasil".
Um grande e fraternal abraço.
Ivan Dorneles Rodrigues - PY3IDR
Rua Visconde de Pelotas, 259 ap.302
91030-530 - PORTO ALEGRE - RS

Tel.: (51) 3341-3644, 3341-6649 e 9641-3289
e-mail: ivanr@cpovo.net
Site: http://www.geocities.com/py3idr
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.
Concurso BRASÍLIA. Concurso radioamadorístico de âmbito nacional com o propósito de comemorar o 46º
aniversário da fundação de BRASÍLIA.
CW – início as 21:00 UTC de 15 de abril e término 20:59 UTC de 16 de abril – faixas 20 e 40 metros
FONIA – início as 00:00 UTC de 21 de abril e término 23:59 UTC de 21 de abril – faixas 20, 40 E 80 metros

