LABRE - RN = QTC Nº 05 = Data: 16 de Março de 2003
"Prezados colegas, com muita alegria, informo a todos, que a Labre RN e a Labre SP, acabam de firmar
uma PARCERIA, que facilitará aos associados da Labre RN, a aquisição da revista QTC MAGAZINE
através de sua assinatura anual, com pagamento parcelado, correspondente a R$ 2,50 ao mês.
A PARCERIA, foi firmada nos seguintes termos:
1- Aos associados da Labre RN, em dia com suas obrigações estatutárias, é concedida àqueles que
desejarem, a assinatura anual da revista QTC MAGAZINE, nos seguintes termos:
a - O valor da anuidade hoje é de R$ 30,00, podendo seu pagamento ser efetuado em até 4 parcelas
trimestrais, iguais e consecutivas, de R$ 7,50.
b - O pagamento será efetuado, através de boleto bancário, emitido pela Labre RN, a cada 3 meses,
juntamente com o valor da contribuição normal, que o repassará a Labre SP.
c - Aos sócios remidos, que não contribuem espontaneamente com a Labre RN, será oferecida a mesma
facilidade, porém, será cobrado em cada boleto emitido, o valor de R$ 1,50, referente às despesas
bancárias e postais.
d - As assinaturas serão concretizadas nos termos acima citados, exclusivamente através da Labre RN, a
quem compete solicitar o seu cancelamento e representar o sócio-assinante, perante a Labre SP.
e - Até a data do pedido de cancelamento de uma assinatura, a Labre RN, responderá solidariamente, pelo
pagamento das parcelas vencidas.
f - A presente PARCERIA, poderá ser cancelada, em qualquer época, por qualquer uma das partes, sem
qualquer responsabilidade indenizatória, salvo se tiver ocorrido pagamento e o não recebimento do
exemplar ou vice-versa, quando deverá ocorrer a reparação, pela parte faltosa.
g - Consideramos, que a presente PARCERIA contribuirá para:
1 - Aumentar o número de assinantes da revista QTC MAGAZINE,
2 - Aumentar o número de associados da Labre RN e,
3 - Fortalecer radioamadorismo nacional, a Labre RN e dá ÚNICA REVITA, que atualmente representa e
defende os interesses dos radioamadores nacionais - a QTC MAGAZINE.
Estando de acordo, assinam, PS7ZZ, Ed - LABRE RN e PY2DGS, Douglas - LABRE SP"
Prezado Douglas, logo que receba a sua aceitação dos termos da parceria, iniciarei a divulgação. Confio no
sucesso da idéia, até porque, todos os que a ouviram de mim, já me autorizaram fazer a assinatura.
Acredito também, que a nossas co-irmãs, que recebem a mensalidade de seus associados via boleto
bancário, aderirão a esta nossa parceria.
Se você é associado da Labre RN e deseja participar desta parceria, entre em contato conosco, via
ps7aa@yahoo.com.br ou pelo tel/fax 207 9016
No próximo informativo mais noticias da Labre RN – Trabalhando por um Radio forte e atuante, seja sócio.

