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ANIVERSARIANTES DA SEMANA - 04/05 a 10/05/2003 
DIA 04 NEWTON CALDAS AMORIM - PS7NA 
DIA 07 JOSUÉ CLEMENTINO DE MORAES - PS7DL  
DIA 09 DINARTE  DE  BRITO DANTAS - PS7DD  
A Labre Rio Grande do Norte  em nome dos seus associados, cumprimenta os colegas 
Newton Amorim, Josué e Dinarte, por mais este aniversário, desejando muitos outros, 
junto a nós. 
  
NOTÍCIAS DIVERSAS 
Nosso colega Ronaldo, PS7AB, criador e responsável pelo Arquivo Histórico do 
Radioamador Brasileiro, requereu indicativo PS7AHR para o arquivo e já associou 
PS7AHR a Labre-RN, podendo assim remeter e receber QSL via Labre. Ao nosso amigo 
Ronaldo, mais uma vez nossos cumprimentos pelo trabalho e nossos agradecimentos 
pelo apoio a Labre Rio Grande do Norte. 
  
Hoje, 1º domingo do mês, é dia de apresentação do balancete financeiro do mês anterior. 
Compareça a Labre-RN, no CAIC de Lagoa Nova, as 09:00 horas para  conhecer os 
documentos que compõem o balancete do mês de abril. Estas reunião é aberta a todos 
aqueles que desejarem conhecer o trabalho que estamos realizando. 
 
Se você tem acesso a internet, visite a página da Labre RN e veja fotos de alguns colegas 
labreanos. 
http://www/qsl/net/ps7aa. Lá Você encontra Ficha de Inscrição para Rener e da Labre, 
balancetes, Listagem dos Rádios Homologados pelo o Anatel, Relação das Rádios AM e 
FM do Rio Grande do Norte, Dicas Importantes, Relação dos Sócios Remidos, Link para 
outros Sites e muita informação sobre o radioamadorismo. 
 
REVISTA QTC MAGAZINE -  informamos a todos, que a Labre RN e a Labre São Paulo, 
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. 
 
A Labre está com nova Carteira Social, muito bonita, solicitamos aos associados que 
compareçam a sede para trocar a Carteira. 
 
73 de PS7ZZ, Ed. Administrador da Labre RN - Transparência em 1º lugar. 
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