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1.

ANIVERSARIANTE DA SEMANA – 26 de outubro a 2 de novembro.
2.1 Dia 27, FRANÇUAL RODRIGUES DA SILVA - PS7KSY
2.2 A Labre RN em nome dos seus associados, cumprimenta o colega Françual por mais este aniversário,
desejando muitos outros, junto a nós.

2.

NOTÍCIAS DIVERSAS
2.1 No próximo domingo, como sempre acontece a cada 1º domingo de cada mês, a Labre RN estará reunida
com seus associados, apreciando a documentação que compõe o balancete financeiro (neste caso o de
outubro). Você radioamador, mesmo não sendo associado, está convidado a comparecer a nossa sede, no
CAIC de Lagoa Nova, para conhecer o nosso trabalho.
2.2 Iniciamos semana passada, o envio do boleto bancário referente ao 4º trimestre. Lembramos que o
pagamento poderá ser feito até 31 de dezembro. Alguns boletos ainda não foram enviados, porque estamos
aguardando a cópia xerox do Estatuto, (cortesia de um associado) para que seja feita uma só despesa de
envio pela ECT.
2.3 No próximo dia 05 de novembro, é a data em que comemoramos no Brasil, o dia do radioamador.
Gostaríamos de poder fazer uma festa de que todos são merecedores, porém alguns compromissos nos
impede de faze-la. Mesmo assim, gostaria de levar meus cumprimentos a todos os radioamadores, sejam
eles labreanos ou não, pela passagem deste dia, desejando que nossa classe seja mais coesa, que as
diferenças sejam minimizadas, pois somente unidos seremos fortes.
2.4 O dia 22 de novembro, é dia de eleições para todos os cargos na Labre RN. Estamos divulgando com
bastante antecedência para que você associado, em dia com suas obrigações estatutárias, possa preparar sua
chapa e candidatar-se. Esta é uma das maneiras de ajudar a Labre RN e a única que você pode mudar
aquilo que você acha que deve ser mudado.
2.5 Registramos e damos as boas vindas, ao colega Berg, PS7LJ, nosso mais novo associado. Sua vinda Berg,
reforça nossa convicção de que estamos no caminho certo. A Labre RN agradece a confiança do
companheiro, no trabalho que ora desenvolvemos.
2.6 A Labre RN instalou sua estação de HF e VHF, no CAIC. O Yaesu FT 101ZD, está com suas válvulas um
pouco cansadas. Se você tiver estas válvulas e desejar fazer uma doação, a Labre RN agradece.
2.7 Lembre-se: Se não for bom para a Labre, não é bom para o radioamadorismo, não é bom para você,
radioamador(a).
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