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

Não basta ser contribuinte, é preciso ser labreano. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA:  Dia 30 de abril, Mauricio Carrilho Barreto – PS7RK, dia 02 de 
maio, Hélio Ferreira Segundo – ex-PS7QX, dia 04 de maio, Newton Caldas de Amorim - PS7NA, dia 05, 
de maio, Josué Clementino de Morais - PS7DL/PX7E2030 e Antonio Julio de Souza Bruno – PS7SB.  Os 
sinceros de votos de muita saúde e felicidades da LABRE/RN e seus associados 
 
Curso para Ingresso ao radioamadorismo –Já temos a data, será de 08 a 12 de maio, no horário de 
19:00 as 21:00 horas na UNP da Nascimento de Castro. Inscrições podem ser feitas no local, até as 18:50 
horas, mediante o pagamento de R$ 30,00 para custear as despesas da apostila encadernada, contendo 
questionário e  material de legislação para consulta. 
 
DOAÇÃO - A LABRE/RN registra e agradece ao colega Adel PS7LN, pela doação de um Radio 
Midland, 40 canais, AM para 11 metros, zero, na caixa.  
  
ELETROCA LABRE/RN 2006  - Nossos agradecimentos aos colegas que ajudaram na realização de 
mais uma eletroca da LABRE/RN e também a todos aqueles que lá compareceram, especialmente os 
colegas dos estados vizinhos que abrilhantaram nosso evento. 
Relação dos ganhadores dos brindes sorteados: 
 
LABRE/RN homenageia radioamadores durante a ELETROCA 2006. Eis o texto lido na ocasião. 

 
“Neste dia 22 de abril de 2006, dentro da programação da ELETROCA 2006, a LABRE/RN homenageia 
com uma placa, os colegas radioamadores relacionados abaixo, pelos relevantes serviços prestados a 
instituição e ao radioamadorismo potiguar. 
 
Inicialmente, solicitamos a  todos, um minuto de silencio em memória do nosso colega Dinarte, ex-
PS7DD , ex-conselheiro da LABRERN, que nos deixou no dia 30 de janeiro deste ano. 
 
Otávio dos Santos – ex-PS7OS 
 
Na época em que a LABRE/RN mantinha cursos periódicos de Código Morse (telegrafia) para aqueles 
que precisavam ascender de classe, tinha como seu principal colaborador, o colega Otávio, ex-PS7OS. Ao 
colega Otávio, cujas horas dedicadas à instituição gratuitamente, são incalculáveis, gostaríamos de 
homenageá-lo em nome de todos os seus ex-alunos, com esta placa, cuja entrega é feita agora pelo colega 
Massena PS7FS, seu ex-aluno, representando assim todos os demais. Nosso muito obrigado Otávio  
 
Edmilson Ferreira de Santana – PS7CB 
 
Quem nunca recorreu ao colega Edmilson, PS7CB, nosso “técnico de plantão” e atualmente membro do 
Conselho Estadual da LABRE/RN. Na sua simplicidade, nunca se negou a dar uma colaboração, uma 
recomendação técnica com sua incontestável experiência de radiotécnico de muitos anos. Sabemos que 
suas obrigações, seus compromissos com as empresas para as quais prestou e ainda presta serviços, 
reduzia e reduz um pouco seu tempo para dar uma aquela “olhadinha” no rádio do colega e talvez isso, 
seja um fato que valoriza mais ainda aqueles momentos em que ele se dispôs a nos ajudar. A LABRE/RN, 
ainda hoje recorre ao colega Edmilson pela sua experiência como técnico e neste dia, agradece sua 
colaboração com esta placa que ora lhe entregamos. Convidamos o colega Teófanes PS7OM para fazer a 
entrega da placa. Nosso muito obrigado Edmilson 



 
Fernando Roberto Trigueiro de Morais – PS7BY 
 
Conhecedor  como poucos de sistemas irradiantes, antenas de um modo geral e com livro sobre o assunto 
a ser publicado brevemente, Fernando Trigueiro, PS7BY, sempre foi um grande colaborador da 
LABRE/RN na confecção, instalação de manutenção dos sistemas irradiantes, notadamente os referentes 
aos repetidores, na época em que o VHF no nosso Estado era mais difundido e utilizado. Mesmo um 
pouco afastado da instituição, é sempre lembrado e prontamente atende  aqueles que o procura. É com 
satisfação que lhe passamos esta placa como reconhecimento pela sua colaboração para com a 
LABRE/RN e nesta singela homenagem somam-se todos os colegas que precisaram e tiveram sua ajuda 
técnica. 
Convidamos o colega Marcio, PS7TKS para fazer a entrega da placa Nosso muito obrigado Fernando 
Trigueiro. 
   
Francisco Silveira de Araújo – PS7CW 
 
Nosso colega Silveira PS7CW, pela sua natureza e maneira de encarar a vida, é provavelmente o 
radioamador que melhor transito teve e continua tendo em todas as administrações da LABRE/RN, face 
sua conduta ilibada e grande capacidade mediadora que possui.  Participou ativamente de vários 
momentos da vida da LABRE/RN e em todas podemos dizer, agradou a “gregos e troianos”. É uma 
qualidade que desejamos cultivar na nossa instituição. Outra qualidade não menos importante que se 
destaca no nosso colega Silveira é seu carisma, sua simplicidade e seu companheirismo. Sócio remido da 
LABRE/RN, técnico detalhista e minucioso é ainda hoje muito procurado pelos seus colegas, para os 
quais nunca recusou ajudar desinteressadamente.  Convidamos o colega Leopoldo PS7JS para fazer a 
entrega da placa. Nosso muito obrigado Silveira. 
 
Helio Ferreira Segundo – ex-PS7QX 
 
O colega Hélio, sócio remido da LABRE/RN, usava o indicativo PS7QX, foi o terceiro presidente na 
história da LABRE/RN. Altamente conceituado entres seus pares, nunca se negou a ajudar a instituição e 
sempre esteve presente quando sua participação era imprescindível. 
Durante mais de 30 anos, tem cedido gratuitamente o equipamento de som empregado em todos os 
eventos da LABRE/RN, inclusive o que ora usamos. 
Não temos como agradecer ao colega Hélio por tudo que tem feito, mas, registramos este momento, passo 
a suas mãos esta placa, com o nosso muito obrigado Hélio. 
 

Natal 22 de abril de 2006 
 

Francisco Edvaldo Pereira de Freitas 
Presidente da LABRE/RN 


