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QTC DA LABRE/RN 

  
QTC nº 34 de 05 de outubro de 2003 

  
1. ANIVERSARIANTE DA SEMANA – 05 A 11 de outubro. 

 
1.1. Dia 10 de outubro - SAULO FRANCISCO MARTINS  - PS7FBI  

 
1.2. A Labre RN em nome dos seus associados, cumprimenta o colega por mais este aniversário, desejando 

muitos outros, junto a nós. 
 

2. NOTÍCIAS DIVERSAS 
 

2.1. A Labre RN já tem seu novo Estatuto.Devidamente registrado em cartório, pode ser acessado na site da 
Labre RN. Os colegas associados que não dispõe de internet, receberão um exemplar. 

 
2.2. Por falar em site, o provedor QSL.NET, que hospeda sites de radioamadores do mundo todo, 

gratuitamente, suspendeu temporariamente o acesso de qualquer usuário de internet no Brasil, por causa 
de ataques de hackers, que tentaram acessar a pagina de py4aaz. Esta informação nos foi passada por Alan 
K3TKJ, mantenedor do site, em função de uma consulta nossa, devido a dificuldades em acessar páginas 
nossas, naquele provedor. 
 

        Vejam a resposta do Alan 
 
                      “QSL.NET is being attacked by servers in Brazil.....thousands of attempts per second. For  

        the time being I am denying all of Brazil from using the system.  Sample of my log is    
        below.... 
        73,Alan” 
 

200.147.105.85 - [29/Sep/2003:10:36:30 -0400] "GET /py4aaz/gata.html  HTTP/1.1" 404 3071 
 
200.164.118.77 - - [29/Sep/2003:10:36:30 -0400] "GET /py4aaz/gata.html HTTP/1.1" 404 3071 
  
(segue-se uma relação de tentativas..) 
 
Por este motivo, a Labre RN conta agora com novos endereços WEB, anotem: 
 

                    http://geocities.yahoo.com.br/ps7aa e http://www.ps7aa.freesites.com.br 
  

2.3. Lembre-se: Se não for bom para a Labre, não é bom para o radioamadorismo, não é bom para você, 
radioamador(a).  

2.4. Neste domingo as 09:00 da manhã, A Labre RN está reunindo seus associados para apresentação dos 
documentos que compõem o balancete financeiro de mês de setembro   

 
 

73 de PS7DX, Ed. 
Administrador da Labre RN – 

Transparência em 1º lugar. 

http://geocities.yahoo.com.br/ps7aa
http://www.ps7aa.freesites.com.br/

