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Da:    Labre RN 
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Natal,  RN, 12 de outubro de 2003 

 
QTC DA LABRE/RN 

  
QTC nº 35 de 05 de outubro de 2003 

  
1. ANIVERSARIANTE DA SEMANA – 12 A 17 de outubro. 

 
1.1. Sem registros 

 
2. NOTÍCIAS DIVERSAS 
 

2.1. Já está disponível no site da Labre RN, o balancete financeiro referente ao mês de setembro. Acesse 
www.qsl.net/ps7aa.  e veja como sua contribuição está sendo empregada. 

 
2.2. Nossas boas vindas ao colega João Castro, PS7JC, que no último domingo, assinou a ficha de filiação. A  

Labre RN agradece a confiança do companheiro, no trabalho que ora desenvolvemos. 
 

2.3. 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 via correios. 

 
2.4. Iniciamos esta semana, o envio do boleto bancário referente ao 4º trimestre. Lembramos que o pagamento 

poderá ser feito até 31 de dezembro. 
 
2.5. Neste último domingo as 09:00 da manhã, A Labre RN reuniu seus associados para apresentação dos 

documentos que compõem o balancete financeiro de mês de setembro.   
 

2.6. O dia 22 de novembro, é dia de eleições para todos os cargos na Labre RN. Estamos divulgando com 
bastante antecedência que para que você associado, em dia com suas obrigações estatutárias, possa 
preparar sua chapa e candidatar-se. Esta é uma das maneiras de ajudar a Labre RN e a única que você 
pode mudar aquilo que você acha que deve ser mudado.  

 
2.7. O Durante a  16ª Conferência Plenipotenciária (Conferência Mundial da ITU para radioamadores) foram 

alterados uma série de itens ligados as atividades radioamadorísticas, inclusive abolindo a exigência da 
modalidade telegrafia (cw) para acesso as classes B e A do radioamadorismo.  

 
Inicialmente é importante destacar que a decisão da Conferência foi a de não determinar a aplicação da 
prova de código Morse e deixar livre para a Administração (país) decidir pela aplicação ou não da prova 
de Morse. 
 
A Anatel emitirá em breve a norma que substituirá a 31/94 e entendemos que a consulta pública que a 
Anatel fará, do novo regulamento, será a oportunidade de avaliarmos esta questão.  
 

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

 
OBS: O QTC da Labre RN, é irradiado através do QTC da LABRE PE, todos os domingos as 08:00h em 7055 Khz e 
todas as segundas feiras em VHF (com link na rede paraibana de VHF) após  Jornal Nacional 

 
73 de PS7DX, Ed. - Administrador da Labre RN 

Transparência em 1º lugar. 

http://www.qsl.net/ps7aa

