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NOTICIAS DA LABRE RIO GRANDE DO NORTE  - Presidente Ed – PS7DX 
 
1 – ANIVERSARIANTES DA SEMANA 
Está mudando de idade neste dia 16 de julho o nosso colega Salmy, ainda sem indicativo e  no dia 
10, os colegas Crispim-PS7UY, e Bosco-PS7RN. Em nome dos seus associados,  a Labre RN 
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 – Assembléia Geral da Labre RN 
Logo mais as 09:00, iniciaremos nossa assembléia geral no CAIC de Lagoa Nova, no auditório do 
Museu do Atleta, quando iremos discutir alterações no nosso  estatuto e nosso novo código eleitoral 
da Labre RN... compareça. 
 
3 – QTC em VHF 
Este QTC é transmitido todas segundas-feiras pela LABRE-RN, logo após o Jornal Nacional em 
146.940 e transmitido também para Mossoró e repetidoras da área, pela echolink. 
 
4 – Campanha Cidadão Nota 10 
A Labre RN está concluindo junto ao Governo Estadual, sua inscrição do programa Cidadão Nota 
10. Para isso, estamos fazendo a juntada de uma porção de documentos e providenciando outros, 
para a qualificação necessária a este nosso pleito.  
Já verifiquei que este programa é muito interessante para nosso projeto da sede própria mas, precisa 
da colaboração de cada associado, por isso peço a todos que a partir de 1º de julho, exijam e 
guardem todas as notas fiscais e cupom fiscal de suas compras e serviços. Toda compra que o 
associado fizer,  é importante que peça a nota ou cupom fiscal, seja na padaria, na farmácia etc., 
para utilizarmos na campanha, em beneficio da Labre RN, que ao final do trimestre, será convertido 
em QSJ. 
O trabalho que estamos fazendo para alcançar este objetivo iniciou-se há alguns meses, quando,   
junto a Câmara Municipal de Natal, iniciamos o processo para o reconhecimento de utilidade 
pública municipal. Já estivemos também na Receita Federal e no setor do Governo do Estado que 
trata do assunto lá no centro administrativo, além da Secretaria Municipal de Assistência Social, 
Cartórios etc, motivo da minha ausência do VHF nos últimos e nos próximos dias, porque ainda 
temos algumas ações a desenvolver com. 
Estamos trabalhando e esperamos contar com o vosso apoio. 
Tenham certeza... este é um importante passo para a aquisição da nossa sede própria. 
Para saber como funciona o programa visite http://www.cidadaonota10.rn.gov.br/ 
---------------------------------------------- 
 
73 e até a próxima semana  
PS7DX 
Presidente da Labre RN 
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