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Da: Labre RN
Para: Labre PE
Natal, RN, 21 de dezembro de 2003
QTC DA LABRE/RN
QTC nº 45 de 21 de dezembro de 2003
1.
1.1

ANIVERSARIANTE DA SEMANA – 21 a 27 de dezembro.
Dia 23 - ANA LÚCIA QUEIROZ DE FREITAS - PS7AQF

A Labre RN em nome dos seus associados, cumprimenta a colega Ana Lúcia, por mais este
aniversário, desejando muitos outros, junto a nós.
2.

NOTÍCIAS DIVERSAS

3.

SECRETARIA.

3.1 – Foi enviada correspondências para todos os associados recadastrados, que não dispõem de
internet, contendo, o balancete financeiro de novembro, a posição dos sócios pagantes, a
constituição da diretoria eleita e o convite para a cerimônia de posse da diretoria no dia 04 de
janeiro.
3.2 – Foi enviada correspondência para o encarregado do Unidade Operacional da Anatel em
Natal, informando a constituição da nova diretoria da Labre RN e o convite para a cerimônia de
posse da diretoria no dia 04 de janeiro.
3.3 - Foi enviada correspondência ao Gerente da CEF onde a Labre RN possui conta, informando
a constituição na nova diretoria, solicitação da alteração dos dados cadastrais da Labre para
Labre RN e foi também solicitado um novo bloco de boleto bancário.
4.

CORRESPONDÊNCIAS RECEBIDAS

4.1 – Sem registros
5.

TESOURARIA

5.1 – CRÉDITOS
5.1.1 – Foi creditado na CC da Labre RN, a parcela referente ao 4º trimestre e 2ª parcela da
revista QTC Magazine atinente ao colega Sergio, PS7SAS
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5.1.2 – Foi creditado na CC da Labre RN o aluguel da sala da labre RN
5.2– DÉBITOS
5.2.1 – No último dia 29 de novembro foi transferido eletronicamente para a Labre Federal a
importância de R$ 112,20 referente a Taxa da IARU 2003, atinente a todos radioamadores do
Rio Grande do Norte.
5.2.2 – No último dia 1º de dezembro foi transferido eletronicamente para a Labre Federal a
importância de R$ 27,20 referente quota de participação do mês de novembro de 2003.
Não basta ser contribuinte, é preciso ser LABREANO.
Transparência em 1º lugar.
PS7DX, Ed.
Administrador da labre RN

