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NOTICIAS DA LABRE RIO GRANDE DO NORTE - Presidente Ed – PS7DX
1 – ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Está mudando de idade neste dia 8 de julho o nosso colega Carlão PS7PC. A Labre RN em nome
dos seus associados, deseja os melhores votos de saúde, felicidades, muitos QSO’s e DX´s e que
esta data se repita por muitos e muitos anos...PARABÉNS!!!.
2 – NOVOS ASSOCIADOS LABRE/RN
Nossas boas vindas ao colega Raimundo Massaranduba ZZ7IRS, nosso novo associado, a quem
agradecemos o apoio e a confiança no nosso trabalho.
3 – Assembléia Geral da Labre RN
Foi publicado nesta quarta feira, dia 22 de junho, no jornal Tribuna do Norte, o seguinte edital.
"LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO LABRE RN”
Edital de convocação
O Presidente do Conselho Estadual da Labre RN, nos termos do artigo 6º, alínea a) e artigo 7º do
Estatuto da Labre RN resolve: Convocar Assembléia Geral Ordinária, para votação e aprovação do
Código Eleitoral da Labre RN e alterações no seu Estatuto Social, no CAIC de Lagoa Nova, no dia
10 de julho de 2005, as 09:00 horas.
Pio Marinheiro de Souza Neto
Presidente do Conselho Estadual."
LEMBRETE DA LABRE RN:
ARTIGO 44 -São direitos dos sócios contribuintes e remidos, em dia com suas obrigações sociais:
I - votar e ser votado, respeitadas as condições estatutárias e regimentais;
Parágrafo Único - Para ter o direito de votar e ser votado, o associado deverá ser radioamador com
mais de 6 (seis) meses de inscrição no quadro social da LABRE-RN, como radioamador.
4 – QTC em VHF
Este QTC, é transmitido todas segundas-feiras pela LABRE-RN, logo após o Jornal Nacional em
146.940, 145.290 e 146.750 MHz. Transmitido também para Mossoró e repetidoras da área, pela
echolink.
5 – DOAÇÃO
Rony, PS7AB, faz mais uma importante doação para a Labre RN. Desta vez, um rotor com
comando, que será utilizado na nossa antena direcional de 3 elementos 3DX3 da electril, já
instalada.
Nossos agradecimentos ao colega Ronaldo, por mais esta iniciativa e demonstração de amor a Labre
RN.
6 – Mais repetidoras no RN
Do colega Sales-PS7FBI recebemos a seguinte notícia via e-mail: “Informamos aos colegas
radioamadores que segundo o nosso colega Rossinélio, PS7RSA de Mossoró, já está em
funcionamento, o link da repetidora 147.060Mhz com a repetidora 146.820Mhz, fazendo uma
cobertura de aproximadamente 80 a 90% em todo estado do Rio Grande do Norte, isso e muito
bom, é o radioamadorismo em fase de desenvolvimento.”
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A Labre RN através do colega Rossinélio-PS7RSA, cumprimenta todos os colegas de Mossoró e
região pela importante contribuição ao radioamadorismo potiguar.
7 – NOVO SÓCIO REMIDO
Cumprimentamos o colega Karl-PS7KM, pelo seu ingresso no seleto grupo de "sócios remidos" da
Labre RN, por ter contribuído durante 25 anos com a entidade. Muito nos agrada saber também,
que é seu desejo continuar contribuindo com a nossa Labre RN. Agradecemos
sua valiosa colaboração.
8 - RENER X OFF ROAD
Prezados colegas 'Jipeiros e afins', a Labre RN considera de grande importância, a inscrição na
RENER, (Rede Nacional de Emergência de Radioamadores), dos colegas radioamadores praticantes
das modalidades "fora de estrada", porque além de radioamadores com o rádio de VHF, possuem
carros que pelas suas características tem uma incontestável facilidade de prosperar em locais de
difícil acesso, onde pode haver a necessidade de apoio a Defesa Civil, em caso de sermos
convocados. Assim sendo, renovo o convite para que façam suas inscrições,
73 e até a próxima semana
PS7DX
Presidente da Labre RN

