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Membro da International Amateur Radio Union - IARU (Region II)

Rio de Janeiro, RJ, 19 de Abril de 2014.

QTC 029/2014
DIPLOMA LABRE 80 ANOS
Acabamos de apurar os logs das ZZ80 para fins de emissão do "Diploma LABRE 80 Anos", que será
enviado para todas as estações que fizeram pelo menos um QSO com qualquer das estações ZZ80 nos
dias 1 ou 2 de fevereiro.
Foram 7.625 diferentes estações merecedoras do diploma, sendo 1.718 estações brasileiras e 5.907
estações DX.
Os diplomas serão enviados via Estaduais da LABRE para os colegas brasileiros e via entidades IARU
para os estrangeiros.
Existe a possibilidade de requisição do diploma para envio via correio diretamente ao interessado,
sendo que nesse caso a solicitação deve ser feita através de correspondência acompanhada de 10
selos de primeiro porte comercial para requisitantes brasileiros ou 3 IRC ou 5 US$ no caso de
estrangeiros.
A solicitação deverá ser enviada impreterivelmente até dia 31 de maio de 2014 (valido conforme
carimbo do correio) para:
LABRE 80 ANOS
Caixa Postal 4
70351-970 Brasília – DF
Após 31 de maio de 2014 não mais serão aceitos pedidos de remessa por via direta.
Pedimos dar ampla divulgação nos QTC falados e impressos, nas páginas das Estaduais e diretamente a
associados e radioamadores em geral pelos meios de que dispuserem.
73
Orlando .·. PT2OP
Diretor Executivo da LABRE

Avenida Treze de Maio, 13, Grupo 2013, Centro, Rio de Janeiro, RJ, 20031-901
Caixa Postal 58, Rio de Janeiro, RJ, 20010-974 (Uso franqueado ao associado)
py1aa@labre-rj.org.br - (21) 2215-3027 - (21) 98490-9101
Aberto às quartas-feiras das 14h00 às 18h00

