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Da:    Labre RN 
Para: Labre PE 
Natal,  RN, 23 de novembro de 2003 

 
QTC DA LABRE/RN 

  
QTC nº 42  de  30  de  novembro  de  2003 

  
1. ANIVERSARIANTE DA SEMANA – 30 de novembro a 06 de dezembro. 

 
1.1 dia 1º de dezembro, Givaldo da Silva Medeiros – PS7BBU 
 
A Labre RN em nome dos seus associados, cumprimenta o colega Givaldo por mais este 
aniversário, desejando muitos outros, junto a nós. 
 

2. NOTÍCIAS DIVERSAS 
 

2.1 Prezados colegas, no último sábado, dia 22 de novembro como estava previsto e de acordo 
com o edital publicado, realizamos a assembléia para eleição da nova diretoria da Labre RN. 
As 08:00, ou seja 1 hora antes de encerrar o prazo para inscrição de chapas, a Labre RN, não 
tinha recebido nenhuma inscrição, uma clara demonstração de falta de interesse de alguns, que 
poderiam colaborar com nossa entidade, democraticamente, como era nosso desejo. 
Diante do fato e em respeito aos nossos colegas que acreditam no nosso trabalho, decidi  
inscrever uma chapa e imediatamente, através do telefone celular, consultamos alguns colegas 
que diante do fato, aceitaram compor uma chapa, que foi montada e inscrita naquele momento 
Por aclamação, a nova diretoria da Labre RN, cuja posse se dará no início de janeiro, conforme 
prevê os Estatutos, ficou assim constituída. 
  
Presidente Estadual da Labre RN - PS7DX - Ed 
Vice Presidente Estadual da Labre RN - PS7KC - Carlos Cavalcanti 
  
Conselheiros Estaduais Efetivos 
PS7CB - Edmilson 
PS7DD - Dinarte 
PS7JN - Neto 
PS7MFN - Martinho 
PS7PIO - Pio 
  
Conselheiros Estaduais Suplentes 
PS7ASR - Altair 
PS7BC - Ulisses 
PS7BD - Luna 
PS7KT - Joao 
PS7TKS - Marcio 
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Nossos agradecimentos a todos que atenderam ao nosso chamado, aos colegas que comporam a 
Comissão Eleitoral, especialmente ao colega Glauber PS7SEB,  que funcionou como presidente 
da Comissão. 
  
Registramos como muita justiça, nossos agradecimentos ao nosso colega Beto, PT7YV, que, 
mesmo com compromisso em Fortaleza, viajou para Natal, com seus próprios recursos, por puro 
amor ao radioamadorismo e interesse em ajudar nossa instituição, sendo obrigado pelo 
compromisso acima citado, a retornar de avião. Obrigado colega Beto, o radioamadorismo 
potiguar nunca haverá de esquecer sua dedicação na solução dos nossos problemas. 
  
Não basta ser contribuinte, é preciso ser LABREANO. 
PS7DX, Ed. 
Administrador da labre RN 

 
73 de PS7DX, Ed. 

Administrador da Labre RN – 
Transparência em 1º lugar. 


