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LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RÁDIO EMISSÃO – LABRE
ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL LABRE- BAHIA
Presidente: Marcone Cerqueira - PY6 MV

Neste momento, a estação oficial da LABRE- Bahia, PY6AA, é colocada no ar para a
leitura do seu QTC, sempre transmitido aos domingos, no QTR de 07h30 dentro do
espaço da Patrulha Verde e Amarelo, na QRG de 7.070 KHz e retransmitido às
segundas-feiras, no QTR de 21h15min, em VHF, através da repetidora 146.610 e
146.670 Mhz, simultaneamente e possivelmente por outros meios digitais de
interconexão.

QTC Nº 230 de 08 de outubro de 2017.
EDITORIAL / PRESIDENCIA e VICE
Caros amigos,
Por questões técnicas e de área de cobertura, faremos a leitura do QTC em VHF sempre na
repetidora 146.610 Mhz.
Continuando com nossa luta para regularização de nossa entidade, e mantendo a
transparência prometida, passamos a relatar mais uma semana de muito trabalho.
Estivemos em reunião com o INEMA, onde pude explicar nossa necessidade e conseguimos
obter uma resposta formal, através de e-mails trocados que fazem parte deste QTC no tópico
Mensagens Recebidas que veremos ao final. Em resumo, estamos trilhando o caminho certo
para a regularização e devemos obter o documento final do Inema ainda este mês.
O próximo passo será a SUCOM para no final a Receita Federal.
Estivemos em reunião também com o IMA para que fosse possível o cumprimento mínimo de
suas obrigações e exigimos que fosse limpo e liberado o auditório de nossa sede, devendo o
seu uso ser solicitado com antecedência mínima de 5 dias, sujeita a aprovação. Além disso,
exigimos a retirada do viveiro instalado irregularmente, o que foi feito em seguida. Também
exigimos a apresentação dos comprovantes de pagamento das contas de consumo de energia
e água, Coelba e Embasa respectivamente, e para nossa surpresa, constatamos que existe
um grande débito parcelado na Embasa que não vem sendo pago. Estarei formalizando esse
fato ao Conselho e notificando o IMA para regularizar a situação com urgência, sob pena de
aplicação de multa e/ou cancelamento do contrato, sem prejuízo do ora contratado, mantendo
sua obrigação de pagamento das dívidas contraídas.
Outra questão que também resolvemos esta semana, foi a visita técnica na torre da antiga
repetidora 940, no Palácio dos Esporte na praça castro alves, onde constatamos, para nossa
tranquilidade, um ótimo estado de conservação.
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Nosso próximo passo é agendar a retirada da torre do local para instalação em nossa sede e
assim resolver definitivamente a questão do local adequado para instalação das antenas da
Labre-Ba.
Também fizemos contato com a Labre Central, em Brasília, para regularização de nossa
seccional e acreditamos em breve já estarmos totalmente regular com nossa “Matriz”.
Atendendo a sugestão dos nossos colegas do interior do estado, criamos aqui mais um tópico
em nosso QTC que será inserido hoje. Trata-se do tópico “LEGISLAÇÃO”, onde a cada
semana publicaremos um trecho da legislação do radioamadorismo, objetivando nos
mantermos atualizados e ao mesmo tempo reavivando nossa memória, e com isso garantir
sempre as melhores práticas na operação de nossos equipamentos.
Por último, quero agradecer a receptividade dos nossos amigos do interior do estado, Grupo
de VHF da Bahia, ARCO, e colegas da cidade de Feira de Santana, onde fizemos uma reunião
de aproximação e integração muito boa. Foi fantástico!!! Muito obrigado a todos vocês.
Certamente teremos muitas outras oportunidades para estramos juntos e para isso, já
agendamos nosso próximo encontro para o próximo dia 05/11, dia do Radioamador, aqui em
nossa sede, onde faremos uma pequena comemoração, todos juntos e misturados.
Vejam o convite abaixo e confirmem sua presença. Gostaria imensamente de ver nossa sede
cheia de amigos outra vez. Vamos nos preparar também para nosso evento nacional do
próximo ano, o ECORADIO.

Conto com a presença de todos. Forte 73,
Marcone – PY6MV
Presidente
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INFORMAÇÕES CONSTANTES
FREQUENCIAS EM VHF MAIS USADAS EM SALVADOR E INTERIOR
REPETIDORAS:
FREQUENCIA
146.610/439.100
146.670
146.940
146.650
147.210 + 600
146.750
145.450
146.950
146.770
146.850
147.360
146.930
145.280

PREFIXO
PY6MR
PY6CT
PY6CQ
PY6ZZ
PY6ARC
PY6LAI
PY6QD
PY6GPS
PY6LZ
PY6ARS
PY6RVC

CIDADE
Salvador
Salvador
Salvador
Conceição do Coité
Conceição do Coité
Feira de Santana
Feira de Santana
Morro do Chapéu
Serrinha
Serrinha
Serrinha
Vitória da Conquista
Serra da Jiboia

SUBTON
110.9
88.5
110.9
88.5
88.5
S/ subton
88.5
88.5
77.0
67.0
88.5
250.3
88.5

OBS.
C4FM / WIRES-X
Remote Hams

Sem Anatel

Sem Anatel

Alertamos aos mantenedores das repetidoras sem indicativo na ANATEL que regularizem
essa situação. Desde já nos colocamos a inteira disposição para ajudar no que for necessário.

SIMPLEX:
145.570
146.500
146.520
146.550
147.560

APRS – IGATE
Local/Regional
Chamada Nacional
Local/Regional
EchoLink

Sugerimos aos radioamadores possuidores de rádios VHF que memorizem em seus rádios a
frequência 146.520 MHz, canal de chamada nacional, para fazer parte do scan de seus
equipamentos, pois poderá haver, em algum momento, chamados urgentes e pedidos de
ajuda.
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COLEGAS PRESENTES NOS QTCs ANTERIORES EM HF E VHF
Foram estes os colegas que registraram presença no QTC de domingo passado em HF:
(não recebido a lista)
Segunda feira passada, tivemos as presenças dos seguintes colegas em VHF:
PY6IVO; PU6WIF; PY6PC; PY6ZEV; PU6NLS; PY1GL; PY6TL; PY6ZL; PU6OBA; PY6MV.
COLEGAS PRESENTES EM NOSSA SEDE – SÁBADO PASSADO
Foram estes os colegas que fizeram QRM no sábado passado, em nossa sede:
PY6IVO; PY6PJN; PU6JSS; PY6TL; PY6ZEV; PY6MV; PY6UN; PU6WIF; PY6UL; PY6JB;
PY6SB; PY6HM; PY6RE; PU6NFS.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
São estes os aniversariantes desta semana, aos quais desejamos muitas felicidades e
muitos QSOs pelo Éter!!!
PY6AMC
PY6AV
PY6KAM
PY6HPS
PU6JPL
PY6JSS
PY6JAC
PY6JSL
PY6LB
PY6LC
PY6YZ
PY6ANE
PU6NAT
PU6RNG
PU6JUE
PU6VRC
PU6JWE

ABILIO MONTEIRO CALCAS
ALEXANDRE FERRAZ VISNEVSKI
ANTONIO MALTA
HUGO PASSOS SILVA
JOAO PAULO LEAO ROSAS
JOEL SILVA SANTOS
JOSE ALFREDO CARDOSO DOS SANTOS
JOSE SANTOS LIMA
LIGIA FERREIRA BARRETO
LUIZ CARLOS DA SILVA JUNIOR
MARCELO JOSE MONTEIRO DA COSTA
MARCO AURELIO DE CASTRO
NATANAEL CERQUEIRA DURVAL
REGIVALDO NASCIMENTO
VALDIR EVANGELISTA DOS SANTOS
VINICIUS RIBEIRO CASTRO
WESLEY GOMES DE JESUS
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DATAS COMEMORATIVAS DA SEMANA





08 dom
09 seg
10 ter
12 qui

 13 sex
 14 sáb

Dia do Nordestino
Dia do Atletismo
Dia de São Daniel Comboni
Dia das Crianças
Nossa Senhora Aparecida
Dia do Engenheiro Agrônomo
Dia do Corretor de Seguros
Dia Nacional da Leitura
Dia Nacional do Fisioterapeuta e do Terapeuta Ocupacional
Dia do Meteorologista

LEGISLAÇÃO
Hoje iniciamos esse tópico em nosso QTC onde faremos a cada semana uma publicação
sobre a legislação do radioamador. Hoje faremos uma introdução “macro”, extraída do site da
Anatel, e a partir do próximo QTC vamos publicar partes da Resolução 449 que regula o nosso
serviço.
Número – 001 - RADIOAMADOR
O Radioamadorismo é o serviço de telecomunicações de interesse restrito, destinado ao
treinamento próprio, intercomunicação e investigações técnicas, levadas a efeito por
amadores, devidamente autorizados, interessados na radiotécnica unicamente a título pessoal
e que não visem qualquer objetivo pecuniário ou comercial.
O Regulamento do Serviço de Radioamador foi aprovado pela Resolução nº 449 , de
17/11/2006.
Antes da obtenção da outorga do serviço de Radioamador, faz-se necessário a
obtenção do Certificado de Operador de Estação de Radioamador(COER). Para isso o
interessado deve consultar o Procedimentos para obtenção do Certificado de Operador de
Estações de Radioamador - COER .
Para obtenção do COER é necessária aprovação em testes de avaliação, cujas matérias
variam de acordo com a classe do COER (C, B ou A).
 Classe C: Técnica e Ética Operacional e Legislação de Telecomunicações
 Classe B: Técnica e Ética Operacional, Legislação de Telecomunicações,
Conhecimentos Básicos de Eletrônica e Eletricidade e Transmissão e Recepção
Auditiva de Sinais em Código Morse
 Classe A: Técnica e Ética Operacional, Legislação de Telecomunicações,
Conhecimentos Técnicos de Eletrônica e Eletricidade e Transmissão e Recepção
Auditiva de Sinais em Código Morse
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Observações: Menores de 18 anos só podem solicitar o COER classe B após decorridos 2
anos da data de expedição do COER classe C. Para ser classe A, é preciso um ano de
expedição do COER classe B.
Para obter a condição de aprovado, o requerente deve obter uma nota mínima de:
 70% na prova de Técnica e Ética Operacional
 70% na prova de Legislação de Telecomunicações
 50% na prova de Conhecimentos Básicos de Eletrônica e Eletricidade
 70% na prova de Conhecimentos Técnicos de Eletrônica e Eletricidade
Para aprovação nas provas de Código Morse é necessário, no mínimo:
 Acertar 87 caracteres dos 125 caracteres (Recepção Auditiva)
 Acertar 87 caracteres dos 125 caracteres (Transmissão Manual)
O COER pode ser obtido por qualquer pessoa física residente no Brasil e é expedido pelo
valor de R$ 8,85. O Certificado é intransferível, tem prazo de validade indeterminado e habilita
seu titular a obter autorização para executar o Serviço de Radioamador e a operar estação
devidamente licenciada.
Provas para obtenção do COER de acordo com a Classe pretendida podem ser obtidas
no site da ANATEL.
O Serviço de Radioamador pode ser acompanhado pela internet, no Sistema SCRA. O SCRA
possibilita ao requerente incluir/excluir estação(ões), alterar o endereço de correspondência,
gerar boleto(s) e imprimir licença(s). Esses procedimentos exigem o envio da documentação
devida para a Anatel.
As estações do Serviço de Radioamador devem operar nas condições estabelecidas no
Regulamento de Uso do Espectro de Radiofreqüências, bem como no Regulamento sobre
Condições de Uso de Radiofreqüências para Estações do Serviço de Radioamador.
Pela outorga do serviço e pelo licenciamento de estação(ões) são cobrados:
 Preço Público pelo Direito de Exploração de Serviços de Telecomunicações e pelo
Direito de Exploração de Satélite (PPDESS) no valor de R$ 20,00;
 Preço pelo Direito de Uso de Radiofrequência (PPDUR): R$ 20,00 por um período
máximo de 20 anos;
 Taxa de Fiscalização da Instalação (TFI) de R$ 26,83 para cada estação móvel e R$
33,52 para cada estação fixa.
Até o próximo QTC.
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INFORMAÇÕES DAS DIRETORIAS
DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA – PY6TL
Amigo Radioamador Labreano ou aspirante. Deposite a sua anuidade, mensalidade ou doação
apenas em nossa conta bancaria, garantindo assim sua certeza na utilização dos recursos.
Banco: 237 – Bradesco
Agencia: 3557
Conta: 1310-2
CNPJ: 15.235.179/0001-33
Valores: R$ 20,00 é a mensalidade atual ou anuidade de R$ 240,00.
DIRETORIA SOCIAL – VAGO
Infelizmente, por motivos pessoais, nosso diretor social não poderá dar continuidade aos
trabalhos demandados pelo seu cargo. Em breve estaremos nomeando novo diretor social.
Esperamos assim poder suprir os anseios sociais de nossa entidade e de nossos colegas.
DIRETORIA DE TECNOLOGIA – PY6ZEV
Aguardem novas datas em breve para novos cursos, inclusive preparatórios para exames da
ANATEL.
73 a todos, Eystein – PY6ZEV.
DIRETORIA DE QSL/DX – PY6TS
Já classificamos todos os cartões QSLs recebidos e em breve estaremos enviando aos seus
respectivos donos.
Lembrem de participar dos contestes. Esta é uma ótima forma de esquentar os filamentos.
73,
Ramon – PY6TS
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COLUNA LIVRE DO RADIOAMADOR
Esta coluna é disponibilizada para colegas de todo o Brasil, que queiram publicar algo aqui em
nosso QTC. O tema é livre. Basta escrever para labreba@labre-ba.org.br enviando o seu texto
que teremos o maior prazer em publicá-lo.
COMUNICAÇÕES RECEBIDAS
E-mail de PY6LA – Lauro Lima
Ao presidente da Labre Marcone, PY6MV, a nossa admiração e o nosso desejo de que
continue assim, trabalhando em prol da unificação de valores em favor do nosso
Radioamadorismo e da Labre-Bahia.
Fraternalmente,
Lauro Lima - PY6LA
x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/
E-mail de PY6QD – Guimaraes
Parabéns a todos pelo evento é atitude de fortalecer o Radioamadorismo 73
PY6DQ Guimarães
x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/x/
E-mail de PY7WM – Wagner
Boa tarde!
Gostaria de parabenizar a Diretoria da nossa Labre-BA por dar continuidade na confecção do
excelente QTC.
Parabenizo também nosso Presidente pelo trabalho realizado arrumando as coisas, fiz parte
da Diretoria e do Conselho da Labre-RJ e sei como é difícil o trabalho à frente de uma entidade,
mas com o apoio de todos nada é impossível!
Parabéns a todos!
73 de Wagner, PY7WM!
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E-mail de PY6MD – Mario
A Reunião da Labre em Feira foi um sucesso!!!
Cerca de 30 radioamadores compareceram na reunião solicitada pela Labre – BA, organizada
pelo Clube de VHF da Bahia, na Praça do Conjunto Centenário em Feira de Santana no dia
1º de outubro. Estiveram Presentes os Presidentes da Labre-Ba, Marcone, o presidente do
conselho da Labre-Ba, Paulo Normandia, e o Diretor Financeiro, Yuri Dultra.
Também presentes o Beto Tourinho (Feira) e Mário Silva (Coité) representantes da Labre em
sua região e da Arcco - Coité compareceu o seu presidente Robson. De Santo Estevão Val,
de Berimbau (Conceição do Jacuipe) o senhor Nicolau, e de Biritinga o senhor Zé dos Couros.
Os associados do Clube VHF do Estado da Bahia que é sediada em Feira de Santana
compareceram em maior número. Marcone (Feira) e Zé motoca (Coração de Maria), os
representes do Clube, fizeram a abertura da reunião com o Hino Nacional. As lideranças
usaram da palavra convocando a todos mais união e integração para fortalecimento do
Radioamadorismo.
No ato seguinte o presidente da Labre realizou um “workshop” informativo com o grupo, onde
pode discutir algumas ideias, enfatizando sempre o radioamadorismo, além de técnicas na
utilização do echolink como mais uma ferramenta de comunicação para agregar ao
radioamadorismo. Parabéns ao clube de VHF pela recepção e pelo excelente espaço na
realização da Reunião.
Mário Silva - PY6MD.

E-mail do INEMA
Sr. Presidente da Labre – Ba - Marcone dos Reis Cerqueira
Encontra-se na Gestão do Parque Metropolitano de Pituaçu, ofício 010-0904/2017 - Labre-Ba,
encaminhado ao INEMA, cujo protocolo é o de número 5266526621/07/17, solicitando
Manifestação Técnica Favorável do Inema, autorizando a atividade no endereço citado, afim
de poder regularizar e atualizar o Alvará de Licença Funcional junto a SUCOM e Receita
Federal.
Após tramitação interna em vários setores do Inema, venho solicitar desta entidade
encaminhar documentos e parecer técnico referente a atividade, considerando está instalado
em uma unidade de conservação, para subsidiar o meu parecer.
Att
Bernadete Argolo Bittencourt
Gestora do Parque Metropolitano de Pituaçu
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RESPOSTA AO EMAIL DO INEMA
Boa tarde Sra. Bernadete,
Em atendimento ao solicitado, informamos que nossa entidade já atua neste mesmo local há
mais de 30 anos.
Somos uma associação sem fins lucrativos e de utilidade pública, além de reservistas do
Exército Brasileiro.
Nossa principal atividade é o Hobby de Radioamadorismo e como o nome já diz, é uma
atividade amadora, não profissional.
Nossos equipamentos são homologados pela ANATEL e não geram nenhum dano ambiental,
seja na Flora e/ou Fauna.
O espaço em questão é utilizado para reuniões dos Radioamadores Bahianos, eventos e
palestras técnicas, testes de equipamentos e antenas, tudo de forma simples e amadora, sem
nenhuma perturbação nem quaisquer prejuízos ao meio ambiente.
Em anexo segue Parecer Favorável da CONDER de número 058/06 de 13/12/2006,
comprovando nossa propriedade e atividade local.
Desta forma, esperamos estar atendendo ao solicitado, e esperamos em breve obter também
o parecer favorável do INEMA, para que possamos regularizar nossos documentos fiscais e
jurídicos juntos aos órgãos Federais, Estaduais e Municipais, nos capacitando assim a outras
oportunidades e projetos.
Certos de poder contar com vosso pronto atendimento, subscrevemo-nos,
Atenciosamente,
Marcone R. Cerqueira
Presidente Labre_Ba

E-MAIL DA LABRE-DF - LABRE participa de reunião da IARU
A LABRE participou no início deste mês da reunião do Comitê Executivo da IARU Região 2
na cidade de Guayaquil, Equador.
Participaram dos trabalhos Gustavo de Faria Franco, PT2ADM, Coordenador Área F (que
compreende o Brasil, Bolívia, Peru e Equador) e Flávio Archangelo, PY2ZX, Coordenador
CITEL (Comissão Interamericana de Telecomunicações).
O Brasil e os Estados Unidos foram os únicos países a disporem de dois representantes na
reunião. Foram discutidos relatórios e projetos das coordenadorias, além da organização fiscal
da entidade.
Os brasileiros apresentaram as atividades desempenhadas nos últimos meses, incluindo as
ações de gestão e defesa do espectro.
O encontro também serviu para compartilhar impressões e estratégias sobre os temas
tratados nos grupos de trabalhos da CITEL e UIT para a Conferência Mundial de Rádio de
2019. Seja você também um radioamador labreano e apoie as ações de representação do
radioamadorismo brasileiro.
LABRE/GDE, 25 de setembro de 2017
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CONTATOS COM A LABRE BAHIA
E-MAILs DA LABRE
presidencia@labre-ba.org.br
labreba@labre-ba.org.br
financeiro@labre-ba.org.br
qtc@labre-ba.org.br

Responsável:
Marcone
Bruno/Ricardo
Yuri
Ramon

Contatos com o presidente da LABRE-BA:
Marcone Cerqueira – PY6MV
(71) 3334-8946 (Fixo)
(71) 98802-3447 (TIM)
E-mail: py6mv@hotmail.com
Contatos com o presidente do Conselho da Labre-Ba.
Paulo Normandia – PY6PJN
(71) 98701-9540
E-mail: conselho@labre-ba.org.br
Visitem nossas Redes Sociais
Site: www.labre-ba.org.br
Facebook: www.facebook.com/labre-ba
Utilizem as redes sociais e nossos e-mails de contato acima para enviar sua solicitação,
sugestão e/ou reclamação. Nossa equipe está totalmente aberta a escutá-los e
responderemos a todos os emails recebidos.
Salvador, 08 de outubro de 2017.

Marcone Cerqueira – PY6 MV
Presidente

Neste momento, a estação oficial da LABRE Bahia, PY6AA, é retirada do ar,
concluindo a leitura do seu QTC e agradecendo a todos os presentes.
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