QTC DA LABRE DO RIO GRANDE DO NORTE - PS7AA
QTC Nº25 = Data: 03 de Agosto de 2003
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
DIA 04 MARTINHO FERREIRA DA SILVA NETO - PS7MFN
DIA 05 JOSÉ REINALDO DE ARAÚJO - ZZ7JRA
A LABRE-RN, em nome de seus associados, cumprimenta os colegas MARTINHO e REINALDO, pela
importante data dos seu aniversários, desejando que esta se repita por muitos anos. 73 PS7AA
NOTICIAS DIVERSAS
Nosso colega Victor, PY2NY divulgou há alguns meses atrás esta interessantíssima lista de DICAS PARA
SUA LABRE FRACASSAR,.que achamos oportuno divulga-la. DICAS PARA SUA LABRE FRACASSAR
1-Não freqüente a LABRE, mas quando for lá, procure algo para reclamar.
2-Sugira, insista e cobre a realização de palestras e reuniões. Quando a LABRE realizá-las não compareça.
3-Se comparecer a qualquer atividade, encontre falhas no trabalho de quem está lutando pela LABRE.
4-Se a diretoria pedir sua opinião sobre algum assunto, responda que não tem nada a dizer. Depois espalhe
como deveriam ser as coisas.
5-Não faça mais do que comentar o necessário. Porem, quando os labreanos estiverem trabalhando com
boa vontade e com interesse para que tudo corra bem, afirme que a LABRE está dominada por um
grupinho.
6-Não escute o QTC falado da LABRE e muito menos os comunicados. Afirme que ambos não publicam
nada de interessante e, melhor ainda, diga que não os recebe regularmente.Nunca aceite uma
incumbência; lembre-se que é mais fácil criticar do que realizar.
7-Quando tiver divergência com o diretor, procure com toda intensidade vingar-se da LABRE.
8-Faça ameaça e alegue problemas éticos, envie cartas ao quadro social reclamando mesmo daquilo que
você deixou de fazer, fazendo acusações pesadas à diretoria.
9-Se receber um questionário da LABRE solicitando sugestões, não preencha, e se os labreanos não
adivinharem suas idéias e pontos de vista, critique e espalhe a todos que é ignorado.
10-Após toda essa colaboração espontânea, quando cessarem as publicações e todas as demais
atividades, enfim quando sua LABRE morrer, estufe o peito e afirme com orgulho: EU NÃO DISSE?.
ASSEMBLÉIA DA LABRE
Neste momento, se não ocorreu nenhum contratempo, a Labre RN está em assembléia, analisando e
votando seu estatuto, adequando-o ao estatuto da Labre, votado em novembro de 2002, na reunião do
Conselho Diretor, realizada em João Pessoa.
Os trabalhos da assembléia estão sendo conduzidos pelo colega PT7YV, BETO, atualmente árbitro
designado pela Labre.
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.

