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NOTICIAS DA LABRE RIO GRANDE DO NORTE - Presidente Ed – PS7DX
1– ANIVERSARIANTES DA SEMANA – Estão de idade nova neste dia 4 de setembro, os
colegas: Ronaldo Bastos Reis-PS7AB, José de Luna Freire Filho-PS7BD, Rosalio dos SantosPS7RDS e no dia 08, Moacir Gomes da Silva-PS7UZ. A LABRE/ RN em nome dos seus
associados, deseja os melhores votos de saúde, felicidades...PARABÉNS!!!.
2 – CAMARA MUNICIPAL DO NATAL, HOMENAGEIA DR. JOSÉ BEZERRA
MARINHO – Ocorreu nesta última quinta feira, uma homenagem na Câmara Municipal de Natal,
num discurso proferido pelo Vereador Salatiel de Souza, em homenagem, ao primeiro presidente da
LABRE/RN e primeiro radioamador do RN, Dr. JOSÉ BEZERRA MARINHO, ex-PY7QB.
Brevemente transcreveremos o teor da seção.
Estavam presentes os colegas: PS7GL-JOAO, PS7JS-LEOPOLDO, PS7FCO-VIEGAS, PS7ACPINHEIRO, PS7CB-EDMILSON, PS7RK-MAURICIO, PS7FBI-SALES, PS7NN-NAZARENO,
PS7FS-MASSENA, PS7DX-ED, ZZ7IRS-RAIMUNDO MASSARANDUBA, ZZ7KGR-GILVAN,
ZZ7JAA-AMARAL, ZZ7KYB-JOAO MARIA e Dr, José Bezerra Marinho Júnior,filho do
homenageado.
3 – NOVA NORMA PARA RADIOAMADORES – Pessoal, chegou a hora tão esperada... desde
o ultimo dia 30 está disponível para consulta publica no site a ANATEL a norma que vai legislar o
serviço de Radioamador, ficará até o final do deste mês de setembro, vamos contribuir para com o
nosso hobby, leiam atentamente e mande suas sugestões... vamos fazer uma norma enxuta, sem
erros e omissões.
4 – LABRE-RN DISPONIBILIZA BOLETOS ON LINE – A partir de agora, nossos associados
poderá “baixar" o boleto bancário da sua mensalidade via Internet, basta acessar o site da Labre/RN
e entrar no link “tesouraria” onde também estão disponíveis os balancetes financeiros.

5 – PS113QB – Está no ar, o indicativo especial, em comemoração aos 113 anos de nascimento de
José Bezerra Marinho, ex-PY7QB, primeiro radioamador do RN e primeiro Presidente da
Labre/RN. QSL via PS7AA, bureau ou Cx postal 251 CEP 59010-970
“Não basta ser contribuinte... é preciso ser labreano”

73´s de PS7CE, Charlon.

