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Não basta ser contribuinte, é preciso ser labreano. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA:  Dia 17, Silveira, PS7CW. Os sinceros de votos de muita saúde e 
felicidades da LABRE/RN e seus associados 
 
Palavras do Tenente Coronel Marcos Pontes: à assessora do MCT, Vera Canfran, em contato telefônico 
entre o centro de controle e a ISS. "Hoje eu passei pelo Brasil e tive a oportunidade de conversar com 
rádiosamadores. Foi uma sensação muito boa poder conversar e olhar, ao mesmo tempo, para o meu país, 
falar na minha língua e com a mesma cultura. Me senti parte de uma comunidade e de um país que é meu. 
A conversa me fez lembrar de momentos da minha vida, dos escoteiros, do Comitê Marcos Pontes, criado 
para incentivar a missão, do Clube do Astronauta, enfim, pude sentir todo esse carinho".  
 
Curso para Ingresso ao radioamadorismo - Nosso curso para ingresso ao radioamadorismo será 
realizado na primeira quinzena de maio, no horário de 19:00 as 21:00 horas na UNP, em mais uma 
importante contribuição ao radioamadorismo potiguar e a LABRE/RN, através do colega Alexandre de 
Paula, ZZ7LIA, a quem enviamos nossos sinceros agradecimentos. Aguardem a divulgação da data. 
 
LABRE MG comemora 100 do 14 bis - A LABRE de Minas Gerais esta operando com o indicativo 
especial ZW4AA, em comemoração aos 100 anos da aviação (vôo do 14 Bis) e à Missão Centenário 
(PY0AEB). Será enviado QSL comemorativo aos radioamadores que mantiverem contato com ZW4AA e 
aos radioescutas (SWL). Os QSL's serão enviados via LABRE ou via direta para aqueles que enviarem um 
envelope auto-endereçado com porte pago. O coordenador do evento é o PY4HF - Rodrigo. 
O QSL manager é a própria LABRE MG: 
Caixa Postal 314 
Belo Horizonte-MG 
CEP: 30123-970 
  
QSL de PY0AEB - Todos aqueles que falaram ou somente escutaram o astronauta Marcos Pontes a bordo 
da estação espacial internacional (ISS), poderão pedir o cartão QSL para confirmação do contato. Basta 
enviar correspondência com seu cartão QSL com os dados do QSO para:  
Radio Amateurs of Canada  
ARISS QSL Expedition 13  
720 Belfast Road, Suite 217  
Ottawa Ontario  Canadian 
KLG 0Z5 
Não precisa enviar selo ou envelope adicional para resposta.  
Fonte: PY4MAB 
 
Computadores falharam: Nosso colega Paulo César, PT2PC, nos enviou a seguinte notícia: “Quem fez a 
inscrição recente na RENER e recebeu a informação "mensagem encaminhada com sucesso", pode ter 
acontecido do cadastro não ter chegado até o setor da RENER. Sempre que recebo uma inscrição, mando 
e-mail confirmando e agradecendo. Peço sua gentileza de divulgar e se for o caso que façam uma nova 
inscrição. 
 
ELETROCA LABRE/RN 2006  - Vem aí mais uma Eletroca da LABRE/RN no próximo sábado, dia 22 
de abril. A contribuição será de R$ 15,00, (quinze reais) com direito ao boné do evento,  participação no 



sorteio dos brindes e saborear uma excelente feijoada. Colegas de Alagoas, Paraíba, Pernambuco e 
Aracajú já confirmaram presença. Esperamos contar com a sua também. 
 
Como o dia anterior é um feriado, imaginamos que pode haver colegas interessados em passar o final de 
semana em Natal, por isso já conseguimos preços diferenciados no “Hotel Panorama Natal”.  
Apto:STD/SGL R$ 50,00 
Apto:STD/DUPLO R$ 60,00 (fica 30,00 p/ pessoa) 
Apto:STD/TRIPLO R$ 75,00 (fica 25.00 p/ pessoa) 
 
Café da manha incluso, não será cobrado taxa de serviço, possui acesso a Internet, possui piscina/adulto 
infantil c/ cascata e apartamentos com ar, frigobar, tv a cabo e telefone 
Reservas:Tel.:(84)3236-3042  e Fax: (84) 3236-2208  Internet:   
www.panoramanatal.com.br 
 
Estação Espacial Internacional: Os dois astronautas que estão abordo da ISS são radioamadores. O 
comandante russo Pavel Vinogradov é o RV3BS e o engenheiro de vôo americano Jeff Williams é o 
KD5TVQ. 
Fonte PY4MAB 
 
BOLETOS: Os boletos do 2º trimestre já estão disponíveis na Internet, no site da LABRE/RN. 
Lembramos que 6 meses de atraso no pagamento, implica no desligamento do quadro social da 
LABRE/RN, nos termos do estatuto. 
 
Doação: Nosso colega Rosálio, PS7RDS, associado remido da LABRE/RN, fez  expontâneamente, a 
doação de R$ 50,28 referente ao pagamento das taxas fistel da LABRE/RN 2006. Nossos agradecimentos 
pela iniciativa e apoio ao nosso trabalho.  
 
Troféu CVA – A LABRE/RN recebeu o troféu de segundo lugar no CVA 2005, na modalidade CW. 
Parabéns a todos que conquistaram mais um troféu apara a LABRE/RN  
73 
PS7DX 

http://www.panoramanatal.com.br/

