Agora as noticias da Labre-RN PS7AA - Presidente Ed – PS7DX
Não basta ser contribuinte, é preciso ser labreano.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA:
LABRE/RN e seus associados

Os sinceros de votos de muita saúde e felicidades da

145.290 ESTÁ MAIS ALTA – Em mais uma demonstração de dedicação ao radioamadorismo, a turma
de João Câmara, deslocou-se até a serra verde e aumentaram a torre da repetidora 145.290 Mhz em mais
9 metros, ficando agora com 18 metros, melhorando muito a sua performance. E não vão ficar só nisso,
eles estão com projetos mais ambiciosos que irá beneficiar muito o radioamadorismo naquela região.
Participaram dos trabalhos, ZZ7KMB - João Batista, ZZ7KCP -, Carlos Portugues, ZZ7KYB - João
Maria, ZZ7KMY - Samy, além dos colegas de Natal, PS7CB - Edmilson, PS7BL - Braz e PS7DX - Ed.
fotos em http://www.labre-rn.org.br/extras/imagens/serraverde.htm
Novo associado - Nossas boas vindas ao colega Souza, PS7WFP, que junta-se a nós para o
engrandecimento do radioamadorismo potiguar e nacional, através da representante legal dos
radioamadores brasileiros.
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:
Rossine ZZ7JRJ - de Santa Cruz - 25 metros de cabo coaxial
Braguinha PR7GM - de João Pessoa - 25 metros de cabo coaxial
Pedrinho Ponta Negra ZZ7IPP - de Natal 25 metros de cabo coaxial
Ataide PR7ZY - de Campiona Grande - 25 metros de cabo coaxial
Sra. Neide, convidda de PS7NN - de Natal - uma antena para VHF, 3 elementos , da electril
Viegas PS7FCO - de Natal - uma antena G5RV da TEICO.
A todos os sortudos, nossos cumprimentos.
PS7FCO é membro do CWJF - Parabéns ao colega Viegas, PS7FCO, por ter sido aceito como membro
do CWJF, o tradicional Grupo de CW de Juiz de Fora.
PY1ZV Fábio ex-PS7HF, estará operando do Haiti (HH) do dia 30 de maio a 08 de Junho e Curaçao
(PJ2) (a confirmar), de 10 a 14 de Junho de 2006 HH/PY1ZV E PJ2/PY1ZV qsl via PY4KL (CWJF)
LABRE/RN é a estação 202 do Grupo de Apoio ao Cargueiro pesado. Agradecemos ao colega João
das Frutas, que nos dá a oportunidade de participar deste importante grupo, pela atenção e apoio a
LABRE/RN.
RIFA DO FT 101 ZD DA LABRE/RN – Devidamente autorizado pelo Conselho Estadual, estamos
rifando o FT 101ZD da LABRE/RN, para ajudar no pagamento do Kenwood TS 440S, recentemente
adquirido pela LABRE/RN. Cada número custa apenas R$ 10,00, reais, compre a quantidade que desejar e
concorra com mais chances. Será ganhador quem tiver escolhido a dezena do primeiro premio da loteria
federal dia 10 de junho. Se a dezena do primeiro prêmio não tiver sido vendida, valerá as dezenas dos
prêmios seguintes, na seqüência: segundo, terceiro, quarto e quinto, permanecendo sem ganhador, valerá o
sorteio do sábado seguinte, valendo as mesmas regras acima.

