
         
 

QTC DA LABRE/RN 
Editor: – PS7DX 

QTC nº 039-2005 de 23 de outubro de 2005 
 
NOTICIAS DA LABRE RIO GRANDE DO NORTE  - Presidente Ed – PS7DX 
 
1 – EDIÇÃO DO QTC VOLTA PARA PS7DX – Desde a semana passada, a edição deste QTC 
passou novamente a ficar a cargo de PS7DX . Ao colega Charlon PS7CE, nossos agradecimentos 
pela contribuição nos QTCs anteriores.  
 
2– ANIVERSARIANTES DA SEMANA – Dia 23, Viegas-PS7FCO. A LABRE/RN em nome dos 
seus associados, deseja um feliz aniversário e muitos anos de vida 
 
3 – CURSO INTENSIVO PREPARATÓRIO – Nova data - nosso curso intensivo preparatório 
para ingresso ao radioamadorismo, será realizado no período de 31 de outubro a 04 de novembro, 
na UNP (Universidade Potiguar), de 19:00 as 21:00 horas. Interessados contatar Ed, PS7DX pelo 
3086 2140 e 9989 0518. 
 
4 - LABRE/RN PROMOVERÁ UMA “CAÇA A RAPOSA” Vem aí, no início de dezembro, 
junto com a nossa confraternização de final de ano, a “Caça a Raposa LABRE/RN 2005”. Prepare 
sua equipe e participe desta agradável competição radioamadoristica em VHF. 
 
5 – NOVO ASSOCIADO – Nossas boas vindas ao colega Altino Júinior, PS7AF, da cidade de 
Monte Alegre, nosso novo associado, a quem agradecemos o apoio e a confiança no nosso trabalho. 
 
6- LABRE/RN no JAMBOREE – Além da estação principal, PS7AA sob a “batuta’ do colega 
Glauber, PS7EB, a LABRE ZONA NORTE, também marcou presença no Jamboree, através dos 
colegas, Gil Braz-PS7GM, Karol-PU7KGM e apoio de Braz-ZZ7KLT. 
Lá estiveram presentes representantes dos grupos escoteiros, 12 RN, 9 e 17 PB. Parabéns a todos 
pelo sucesso. 
 
7 – BOLETOS ON LINE - Os colegas associados que desejarem, já podem baixar o boleto 
referente ao 4º trimestre, basta acessar o site da LABRE/RN e clicar no link “tesouraria” onde 
também pode ser observada a sua situação referente aos pagamentos já efetuados. 
 
8 – NOTA DE FALECIMENTO  - Com pesar comunicamos o falecimento do colega PS7MR 
Maurino, ocorrido neste dia 17, na cidade de Jardim do Seridó. 
 
Não basta ser contribuinte é preciso ser LABREANO. 
73 
PS7DX, Ed. 


