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1.

ANIVERSARIANTE DA SEMANA – 02 a 8 de novembro.
2.1 Dia 08 Manoel Machado Neto, PS7AQ
2.2 A Labre RN em nome dos seus associados, cumprimenta o colega Machado por mais este aniversário,
desejando muitos outros, junto a nós.

2.

NOTÍCIAS DIVERSAS
2.1 Neste domingo, como sempre acontece a cada 1º domingo de cada mês, a Labre RN está reunida com seus
associados, apreciando a documentação que compõe o balancete financeiro (neste caso o de outubro).
Você radioamador, mesmo não sendo associado, está convidado a comparecer a nossa sede, no CAIC de
Lagoa Nova, para conhecer o nosso trabalho.
2.2 No próximo dia 05 de novembro, é a data em que comemoramos no Brasil, o dia do radioamador.
Gostaríamos de poder fazer uma festa de que todos são merecedores, porém alguns compromissos nos
impede de faze-la. Mesmo assim, gostaríamos de levar nossos cumprimentos a todos os radioamadores,
sejam eles associados ou não, pela passagem deste dia, desejando que nossa classe seja mais coesa, que as
diferenças sejam minimizadas, pois somente unidos seremos invisíveis, porque forte, nós somos.
2.3 O dia 22 de novembro, é dia de eleições para todos os cargos na Labre RN. Estamos divulgando com
bastante antecedência para que você associado, em dia com suas obrigações estatutárias, possa preparar sua
chapa e candidatar-se. Esta é uma das maneiras de ajudar a Labre RN e a única que você pode mudar
aquilo que você acha que deve ser mudado.
2.4 Registramos e damos as boas vindas, aos colegas Berg, PS7LJ e Dimas PS7DRX, nossos mais novos
associados. A Labre RN agradece a confiança dos companheiros, no trabalho que ora desenvolvemos.
2.5 A Labre RN instalou sua estação de HF e VHF, na sede do CAIC. O Yaesu FT 101ZD, está com suas
válvulas um pouco cansadas. Se você tiver estas válvulas e desejar fazer uma doação, a Labre RN
agradece.
2.6 Para pensar. Vejam a constatação a que chegou nosso colega PS7TKS, Marcio, por ocasião da sua
participação no concurso internacional de RTTY patrocinado pela Liga Japonesa de Radioamadores. Neste
concurso, os radioamadores passam em cada QSO, a idade de cada um.
“Após participar do JARTS WW RTTY 2003, fiquei curioso em descobrir a média de idade dos
radioamadores, tanto do Brasil como do mundo, dentro do espaço amostral disponível( 1102 QSOs)
e sem grande pretenção estatística. Isso foi possível porque no Concurso as informações trocadas
eram rst e "idade".Dentre os radioamadores contactados, o mais idoso foi o WA2SSV-Clifford
Mosby, com 88 anos. Já o mais jovem foi o ES7GM-Kristjan Kass, com 14 anos. Bem, os resultados
obtidos me deixaram triste, mostrando que não está havendo renovação no radioamadorismo a nível
nacional e internacional. A nível Brasil a média de idade foi de 50 anos e 11 meses. A nível mundo,
54 anos e 02 meses.”
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2.7 Nosso comentário: Pois é, se a maioria dos radioamadores, continuarem isolados em seus QTH, cada vez
mais individualistas, sem partcicipar de eventos, reuniões etc, a tendência é essa, por que não passamos as
informações para que os principiantes conheçam a grande gama de opções que o radioamadorismo oferece,
mostrando que o radioamadorismo não limita-se ao VHF. Parabéns Marcio, pela idéia, chamando a atenção
de todos nós para este problema, que muitos conhecem e não fazem nada para mudar. Quem perde com
isso é eu, você, enfim todos os radioamadores, quando amanhã fizer um CQ em RTTY e não ser
contestado. Em 80 metros isso já é visível, mesmo em fonia.
2.8 Lembre-se: Se não for bom para a Labre, não é bom para o radioamadorismo, não é bom para você,
radioamador(a).
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