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ANIVERSARIANTES DA SEMANA - 23 a 29/03/2003 
Sem registro esta semana. 
  
NOTÍCIAS DIVERSAS 
  
Labre RN firma parceria com a Labre SP, para que seus associados assinem a revista QTC MAGAZINE, 
com pagamento em 4 parcelas, veja detalhes no site da Labre RN www.qsl.net/ps7aa 
  
Colegas da vizinha cidade de Macaiba, estão convidando radioamadores, PX e simpatizantes, para 1º 
encontro/eletroca a ser realizado no  próximo dia 30, no Museu "Ferreiro Torto", com apoio da Prefeitura. 
Na ocasião haverá apresentação de capoeira, feira de artesanato, etc. 
  
Nosso associado Neto, PS7JN estará ativo na primeira quinzena de abril, diretamente de São Pedro e São 
Paulo como ZW0S principalmente em 20, 15 e 10 metros SSB, com alguma atividade em 40 metros e 
bandas WARC, QTR  de 1900 a 0300 UTC  QSL via PS7JN.  
  
Nota de falecimento. Com muito pesar, a Labre RN comunica o falecimento do nosso colega Ferreira, 
PS7JFM, ocorrido na madrugada da última 4ª, feira, na sua residência. O colega Ferreira era muito 
conhecido nas bandas de HF e muito conhecido também na faixa de 11 metros. Sua ausência deixa uma 
lacuna no radioamadorismo potiguar. Que Deus o tenha no lugar dos justos. O Radioamadorismo potiguar 
está de luto. 
  
A Labre RN agradece mais uma vez o espaço aqui concedido e até a próxima semana. 73 de PS7AA. 
 
Visite o site da Labre, tem muita novidade http://www.qsl.net/ps7aa e nosso e-mail ps7aa@yahoo.com.br 
 
A Labre RN e a Labre SP, acabam de firmar uma PARCERIA, que facilitará aos associados da Labre RN, a 
aquisição da revista QTC MAGAZINE através de sua assinatura anual, com pagamento parcelado, 
correspondente a R$ 2,50 ao mês. 
 
O valor da anuidade hoje é de R$ 30,00, podendo seu pagamento ser efetuado em até 4 parcelas 
trimestrais, iguais e consecutivas, de R$ 7,50. 
 
O pagamento será efetuado, através de boleto bancário, emitido pela Labre RN, a cada 3 meses, 
juntamente com o valor da contribuição normal, que o repassará a Labre SP. 
Aos sócios remidos, que não contribuem espontaneamente com a Labre RN, será oferecida a mesma 
facilidade, porém, será cobrado em cada boleto emitido, o valor de R$ 1,50, referente às despesas 
bancárias e postais. 
 
Se você é associado da Labre RN e deseja participar desta parceria, entre em contato conosco, via 
ps7aa@yahoo.com.br ou pelo tel/fax 207 9016 
 
PS7ZZ – Ed > Trabalhando por um Radio forte e atuante, seja sócio. 
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