QTC DA LABRE DO RIO GRANDE LABRE - RN
QTC nº 26 de 10 de Agosto de 2003
ANIVERSARIANTES DA SEMANA - SEM REGISTROS
NOTICIAS DIVERSAS - Foi lançada nesta semana que passou, a revista Tração & Trilhas, uma tiragem de
5000 (cinco mil) exemplares e circulação nos estados de PB/PE/RN. Com satisfação, divulgamos que nesta
revista, existe uma coluna dedicada ao radioamadorismo, intitulada "ANTENADO", sob a "batuta' do nosso
competentíssimo colega e associado PS7PIO, Pio Marinheiro, onde ele divulga dicas de operação,
destinadas principalmente aos "novatos" na faixa de VHF.
A revista é muito bem elaborada e com excelente apresentação, parabéns a turma, pela iniciativa e pelo
material apresentado. Finalmente, gostaríamos de desejar aos idealizadores e mantenedores da revista, os
nossos melhores votos de sucesso continuado. Visite o site da revista: http://www.tracaoetrilhas.com.br
Prezados colegas, agradecemos a presença daqueles que participaram da AGE do dia 03 de agosto,
quando foi aprovado o novo estatuto da Labre RN.
O novo estatuto, tão logo seja registrado, será colocado a disposição de todos no site da Labre RN, assim
como será enviado cópia a todos os associados contribuintes que não dispõem de internet e aos remidos
que atenderam o solicitação de recadastramento.
Durante a AGE, ficou decidido também que as eleições gerais para a Labre RN, a princípio, ocorrerá no dia
16 de novembro e a posse dos eleitos, no inicio do ano.
Brevemente será publicado o edital com instruções. Visando possibilitar a transferência de cargo dentro da
maior normalidade, logo após o resultado das eleições, esta administração colocará a disposição da nova
presidência, todos as informações necessárias, para o recebimento do cargo, já denominado de "período de
transição" que irá de 16 de novembro até a posse, no inicio do ano.
Os trabalhos da assembléia foram magnificamente conduzidos pelo colega PT7YV, BETO, atualmente
árbitro designado pela Labre, para a LABRE/RN.
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.

