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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 Norte-riograndenses: 
Nosso bom dia especial para os labreanos e colegas: 

 
ANIVERSARIANTE DA SEMANA - 15/06 a 21/06/2003 
Sem registro 
  
 NOTICIAS DIVERSAS 
  
Carta aberta de apoio a LABRE RN. 
  
A pedido do colega Beto, PT7YV, Vice-Presidente Nacional da Labre, divulgamos a presente carta aberta. 
  
A Liga de Amadores Brasileiros de Radio Emissão- LABRE, vem parabenizar a LABRE-RN na pessoa de 
seu administrador o colega Ed, PS7ZZ, acima de tudo, a sua grande capacidade de dar uma resposta 
eficaz, sempre que se torna necessário para defender os interesses da LABRE, mesmo com algumas 
limitações. É na constatação desta capacidade, assente no elevado amor ao radioamadorismo dos seus 
associados e na adequada conjugação dos esforços por todos desenvolvidos, que reside a legitimidade do 
nosso orgulho de Labreanos e que reforça a nossa determinação e empenho para continuarmos a manter 
viva a nossa LABRE, contrariando interesses que, em muitos setores, têm sido sentidos. 
O Ed realizou um feito que considero excepcional ao manter a serenidade, com missão atribuída. Estou 
convicto de que todos os intervenientes fizeram o seu melhor e que ninguém mais se esforçou tanto para 
que tudo decorresse da melhor forma, do que os participantes quer no processo de decisão, quer na 
realização de objetivos. 
Manifesto o meu muito apreço a todos os que direta ou indiretamente contribuíram e contribuem para o 
sucesso desta entidade. E, de uma forma muito especial, ao colega Ed, PS7ZZ, o meu reconhecimento 
pelas ações que têm desenvolvido de forma competente e corajosa, com sentido do humanismo e espírito 
de sacrifício.   Na hora própria soube corresponder ao que a LABRE espera de um radioamador. E é nessas 
ações bem sucedidas que a LABRE se revê, com orgulho e honra. 
Permita-me dizer as palavras do Senador Pedro Simon: "Que bom será o dia em que esse exemplo não for 
mais algo isolado, até meio esquecido, mas apenas o exemplo de uma facção da sociedade, a exemplo de 
outras tantas que também podem fazer a sua parte".  
Saudações Labreanas 
Roberto Batista Pereira - PT7YV - Vice-Presidente Nacional 
 
PALAVRA DE APOIO AO PS7ZZ Ed. 
A Labre Pernambuco através do seu Presidente Luiz Maranhão PY7ALM, apresenta total e completo apoio 
ao colega Ed PS7ZZ administrador da Labre do Rio Grande do Norte pelo brilhante trabalho que o mesmo 
vem apresentando e desenvolvendo no radioamadorismo Norte-riograndense e deseja muito sucesso e que 
continue sempre assim, zelando pelos interesses da Labre e do radioamadorismo. 
 
Lembre-se: se não for bom para a Labre, não é bom para o radioamadorismo, não é bom para você, 
radioamador(a). 
73 de PS7ZZ, Ed. Administrador da Labre RN - Transparência em 1º lugar. 

 
 


