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. 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - 20/07 a 26/07/2003 - Sem registros... 
  
NOTICIAS DIVERSAS 
Nossos cumprimentos aos colegas de Alagoas, na pessoa do Presidente da Labre-AL, PP7HO, Paulo 
Costa, pela excelente acolhida no último final de semana, por ocasião do encerramento do Concurso Terra 
dos Marechais. 
Foi uma recepção, em todos os aspectos, digna de maiores elogios. 
Parabéns a todos, que mesmo com as dificuldades inerentes as associações com poucos membros, fizeram 
bonito. 
 
Home Page da Labre/AL. Está no ar desde ontem, no site da Labre/AL. Convidamos para visitá-lo, onde 
poderão ver algumas fotos do evento do ultimo final de semana. O endereço do site é: 
http://www.qsl.net/pp7aa 
 
Labre convoca assembléia geral para votar estatuto da Labre RN 
 
LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO - LABRE 
 
ASSEMBLÉIA GERAL EXTRAORDINÁRIA - EDITAL DE CONVOCAÇÃO 
 
A Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissão -  Labre, nos termos do Artigo 10º do Estatuto da 
LABRE/RN FEDERAÇÃO NORTE-RIOGRANDENSE DE RADIOAMADORES, convoca os radioamadores a 
ela afiliados, em dia com suas obrigações estatutárias, para em assembléia, a ser realizada no dia  03  de 
agosto do corrente ano, no CAIC de Lagoa Nova, com primeira convocação as 08:30 horas e segunda e 
última convocação as 09:00 horas, analisarem e votarem o novo Estatuto da entidade, em comprimento ao 
disposto no Artigo 54 do Estatuto da Labre, aprovado em 30 de novembro de 2003               
Natal, RN, em 19 de julho de 2003 - Roberto Batista Pereira - PT7YV  -  Vice-Presidente Nacional 
  
Nosso colega Ronaldo, PS7AB, assumiu as atribuições de encarregado do bureau de QSL da Labre RN. Ao 
colega Ronaldo nossos agradecimentos pela inestimável  ajuda. 
 
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. Administrador da Labre RN, Transparência em 1º lugar. 73, PS7DX 
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