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ANIVERSARIANTE DA SEMANA - 25/05 a 31/05/2003 
DIA 25 WILSON PEIXOTO DE VASCONCELOS - PS7WE 
 
A Labre RN em nome dos seus associados, cumprimenta o colega  Wilson, por mais este aniversário, 
desejando muitos outros, junto a nós. 
 
NOTÍCIAS DIVERSAS: 
 
ELETROCA EM EXTREMOZ - Dia 27 de julho do corrente, ocorrerá o 2º Encontro de Radioamadores e PX 
em Extremoz, no Recanto da Lagoa, agradável local, a margem da lagoa de Extremoz. 
O evento é organizado pelo nosso colega e associado Oldanir, ZZ7JOM. 
A Labre/RN apóia estará presente a mais este evento radioamadorístico. 
Neste momento, os organizadores estão reunidos na Labre RN para discutir e acertar alguns detalhes do 
evento. 
 
Maiores informações com Oldanir, ZZ7JOM pelo 84-227 2313. 
A Labre-RN criou uma a lista de discussão "Bureau Brasil", destinada à troca de informações 
exclusivamente entre os encarregados de Bureau QSL das Labre Estaduais. Esta Lista servirá para apoiar 
os encarregados de bureau de QSL, através da troca constante de informações via e-mail, avisando 
inclusive quando do envio ou recebimento de QSL para as Labres, despachados através da CEF. Se você é 
encarregado de bureau, inscreva-se. A lista "Bureau Brasil" é mantida e coordenada por PS7ZZ, Ed.  Para 
assinar envie um e-mail para ps7zz@ig.com.br 
 
A Labre-RN, criou um grupo de notícias, onde através de e-mail previamente cadastrados, envia noticias da 
Labre RN e outros assuntos de interesse dos radioamadores potiguares, periodicamente aos seus 
assinantes. Muito embora não seja restrita, é destinada aos radioamadores do Rio Grande do Norte.  
Para assinar, envie um e-mail para ps7zz@ig.com.br 
 
Lembre-se: Se não for bom para a Labre, não é bom para o radioamadorismo, não é bom para você. 
73 de PS7ZZ, Ed. Administrador da Labre RN - Transparência em 1º lugar. 
 

mailto:ps7zz@ig.com.br
mailto:ps7zz@ig.com.br

