QTC DA LABRE DO RIO GRANDE DO NORTE - PS7AA
QTC Nº 19 = Data: 22 de Junho de 2003

Entra no ar o QTC da Labre do Rio Grande do Norte as noticias e informações que
aconteceram esta semana, para informação para todos os labreanos e colegas Norteriograndenses:
Nosso bom dia especial para os labreanos e colegas e bom São João:
QTC DE 22 de junho - NOTÍCIAS DA LABRE RN por PS7DX.- Ed, de indicativo novo. ExPS7ZZ.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - 15/06 a 21/06/2003

DIA 23 JOÃO EVANGELISTA DE ANDRADE - ZZ7LJE
DIA 24 EDMILSON FERREIRA DE SANTANA - PS7CB
A Labre RN em nome dos seus associados, cumprimenta os colegas Evangelista e
Edmilson, por mais este aniversário, desejando muitos outros, junto a nós.
NOTICIAS DIVERSAS
Informamos aos nossos associados assinantes da revistas QTC Magazine, que
recebemos informações de São Paulo, que na próxima semana, todos estarão recebendo
seus exemplares de assinante.
A Labre/RN possui 19 associados assinantes que optarão pela parceria Labre/RN x Labre
SP
Quem foi ao encontro em Campina Grande ontem, teve a oportunidade de ver a belíssima
camisa que alguns associados vestiam, divulgando a Labre-RN. Esta camisa foi uma
iniciativa do colega Florêncio, PS7FP, que assim como os outros "vestem literalmente a
camisa da Labre-RN". Ao colega Florêncio e aos , demais, nossos agradecimentos pela
em nome do radioamarismo potiguar
Por falar em Campina Grande, mais uma vez nossos cumprimentos aos organizadores do
evento, que a cada dia se torna referencia no nosso calendário regional. Parabéns a
turma da Escola de Radioamadores de Campina Grande - Casa Frei Lauro.
O Administrador da Labre RN, PS7DX, agradece aos colegas PT7YV, Beto e PY7ALM,
Maranhão, pela divulgação do apoio ao nosso trabalho. frente a instituição.
Lembre-se: se não for bom para a Labre, não é bom para o radioamadorismo, não é bom
para você, radioamador(a).
73 de PS7DX, Ed. Ex-PS7ZZ Administrador da Labre RN
Transparência em 1º lugar.

