QTC DA LABRE/RN
Editor: Ed, PS7DX
QTC nº 025-2005 de 17 de julho de 2005
NOTICIAS DA LABRE RIO GRANDE DO NORTE - Presidente Ed – PS7DX
1 – ANIVERSARIANTES DA SEMANA
Está mudando de idade neste dia 17 de julho, o nosso colega Dimas, PS7RX. Em nome dos seus
associados, a Labre RN deseja os melhores votos de saúde, felicidades, muitos
QSO’s..PARABÉNS!!!.
2 – Assembléia Geral da Labre RN
Nossos agradecimentos aos colegas que compareceram a nossa assembléia no último dia 10, quando
fizemos alterações no Estatuto e votamos o novo Código Eleitoral da Labre RN. Nossos
agradecimentos em especial ao colega Adel, PS7LN que presidiu a assembléia e ao colega PIO,
PS7PIO que funcionou como secretário.
3 – Final de semana internacional do farol e CVA
Como já foi divulgado, a Labre/RN, participará este ano do Final de Semana Internacional do Farol.
Coincidentemente o CVA em CW este ano será nos dias 20 e 21 de agosto, como estaremos no
farol, de lá participaremos com indicativo especial ZW7LH.
4 – Campanha Cidadão Nota 10
Perguntas mais freqüentes sobre o programa cidadão 10.
Alguns associados fizeram perguntas sobre esta campanha e aqui estão algumas respostas.
a) - Quais as notas que não valem?
1Nota emitida em nome de pessoa jurídica
2Nota ou cupom fiscal rasurado
3Nota de prestação de serviço
4Nota ou cupom fiscal emitido antes de 01 de julho de 2005
5Contas de telefone, água, luz, iptu
b) Quando a nota for a garantia do bem adquirido? Como proceder?
1 - deverá ser entregue junto com a xerox, a Labre RN se encarregará de autenticar e devolver a
original.
c) Período da campanha?
101 de julho a 30 de setembro de 2005
d) valem apenas notas de Natal?
1 - Valem notas de todo estado.
Por fim, informamos que o dinheiro conseguido na campanha, só será liberado mediante projeto
apresentado e aprovado pelo Governo Estadual, através as Secretaria Estadual de Tributação.
Existem algumas restrições no emprego do QSJ conseguido, daí a necessidade de se apresentar um
projeto.
O sucesso da campanha, só depende de nós.
5 – Comunicamos que no próximo dia 3 de setembro, faremos a inauguração da galeria de honra,
com as fotos dos ex-presidentes da Labre RN, data de aniversário do nascimento de José Bezerra
Marinho, ex-PY7QB, primeiro radioamador do RN e primeiro presidente da Labre/RN.
6 – Por decisão da maioria dos nossos associados, nossas reuniões semanais passarão a ser
realizadas aos sábados, das 15:00hs as 19:00hs.
73 e até a próxima semana
PS7DX
Presidente da Labre RN

