
 

QTC DA LABRE DO RIO GRANDE LABRE - RN 
 

QTC Nº 01 = Data: 09 de Fevereiro de 2003 
 

Estamos apresentando pela primeira vez as Noticias da Labre RN neste Jornal Informativo direcionada 
aos radioamadores potiguares e demais colegas de outros estados informando as nossas atividades 
radioamadorísticas, nesta nova fase da Labre RN. 
 
LABRE RN, reuniu radioamadores esta semana que passou  para apresentar e a analisar os balancetes 
financeiros e seus documentos de créditos e despesas, referentes aos meses 
OUT/NOV/DEZ/2002 e JAN/2003. 

 
Na ocasião, Ed PS7ZZ Administrador da Labre  apresentou um breve relatório da sua administração, 
novos  projetos e recebeu sugestões que para engrandecer o radioamadorismo potiguar.  
Na ocasião vários colegas referenciaram a boa administração que o ED PS7ZZ vem realizando e 
colocando a Labre em seu devido lugar com o apoio dos colegas radioamadores Labreanos. 
 
2 - PS7AA Labre RN  está participando neste final de semana, do concurso WPX RTTY para 
engrandecimento e participação do nosso radioamadorismo. 
 
Está disponibilizado no site da Labre -RN, o atual estatuto da Labre RN (atualmente sob júdice). Com 
sua divulgação, PS7ZZ ED inicia a coleta de sugestões para seu aprimoramento. Tão logo cesse o 
impedimento judicial, uma assembléia convocada especialmente para este fim,  analisará e aprovará 
suas alterações."envie-nos  a sua, mesmo que você não seja associado. 

 
A Labre RN PS7AA, defende um "QTC Nordeste", onde a PY7AA Labre PE  poderá  apresentar 
matérias das Labres da região, com grandes possibilidades de sucesso, com   
grande audiência. 

 
Ed PS7ZZ, atual administrador da Labre RN, agradece o espaço cedido pela Labre PE e procurará, 
sempre que possível, divulgar matérias da Labre RN, neste espaço. 

 
Os colegas que desejarem conhecer melhor o nosso trabalho deverão entrar na Internet no site da 
Labre RN - http://www.qsl.net/ps7aa. Inclusive Fotos de Colegas e outras coisas interessantes do 
radioamadorismo.  E para quem gosta de DX apresentamos o site Natal Digital Group.- 
http://www.qsl.net/ps7zz/ndg.html . 

 
      Na próxima semana mais Notícias da Labre RN – Radioamadorismo Forte e Renovado 
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