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Nesta segunda-feira 28 de dezembro de 2009 houve um mini encontro, marcado meio que de
última hora pelo pessoal que reside na região de Araras - SP para um almoço e
confraternização de final de ano, como sempre acontece. O intuito não era um encontro
"oficial" mas um simples almoço e troca de idéias e por isto nem foi divulgado amplamente.

O colega Facca tirou algumas fotos e nos enviou para publicação. Estiveram presentes:

PY2CIF – Orlando - Araras - SP (Anfitrião e Papai Noel QRO!)
PY2CSY / PS7CS – Francisco Filho - São Paulo - SP (Novo iniciado no Lado Negro da Força!)
PY2CWW – Marco Antônio - Pirassununga - SP (O Cineasta... Figura fácil em encontros
radioamadorísticos!)
PY2DME – Delson - Pirassununga - SP (Cientista, poeta e trovador... Já veio para o lado
negro... Não tem mais volta...)
PY2EAS – Carlos - Campinas (Voz poderosa dos 40m AM! Construtor de QROs
megalomaníaco!!!)
PY2GQT – Luiz Pascotte - Araras - SP (O Telegrafista, vulgo "Tarado dos Drakes"!)
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PU2MGN – Sergio - Araras - SP (O Contabilista... Agora só contando os dias para colocar o
Inbelsa no ar!)
PY2NVD – Nelson - Limeira - SP (O Professor... Faz um transformador como ninguém!)
PY2QQ – Facca - Piracicaba - SP (O Engenheiro... Quando não está fazendo preventiva em
indústrias está prevendo qual será o novo transmissor que vai adquirir!)

Para provar que o Francisco já está pendendo para o Lado QRO da Força, vejam o flagra dele
travestido de Darth Vader encarando um triodo TB4/1250 já no soquete... Que será que ele
estará tramando? Aposto que aparecerá em breve na Rádio Novela!
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