LABRE-BA - QTC
LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RÁDIO EMISSÃO
CNPJ: 15.235.179/0001-33

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 233 de 29 de outubro de 2017.
EDITORIAL / PRESIDENCIA e VICE
Caros amigos,
Enfim recebemos o oficio do INEMA concordando com a atividade de nossa sede dentro do
Parque de Pituaçu. Agora vamos encaminhar para a SUCOM, dando seguimento a luta na
regularização dos documentos formais de nossa entidade.
Outra boa notícia é que o Conselho aprovou neste último sábado em sua reunião, a nova taxa
de mensalidade para os radioamadores do interior do estado em R$ 10,00 mensais. De fato,
teremos já a partir do próximo mês a seguinte forma:
Taxa de adesão e associação para qualquer novo associado o valor de R$ 20,00, dando direito
uma carteira de associado e as mensalidades de R$ 20,00 para Salvador e região
Metropolitana e R$ 10,00 de mensalidade para associados do interior do estado.
Mudando de assunto, convido a todos para nossa grande festa no próximo dia 5, dia do
radioamador, em nossa sede, conforme convite abaixo:
Lembro que a estação PY6AA estará em QAP/QRV na repetidora 146.610 Mhz logo nas
primeiras horas do dia do evento, para dar suporte e acompanhamento aos colegas visitantes,
auxiliando e indicando o melhor caminho até sua chegada em nossa sede.
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Vamos fazer uma grande festa!!!!

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
146.810
146.750
145.450
146.950
146.770
146.850
147.360
146.930
145.280

PREFIXO
PY6MR
PY6CT
PY6CQ
PY6QC
PY6LAI
PY6QD
PY6GPS
PY6LZ
PY6ARS
PY6RVC

CIDADE
Salvador
Salvador
Salvador
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
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:
PY6EP; PY6HV; PY6LS; PY6AVB; PY6EAT; PY6ALF; PY6GE; PY6MAG; PY6LV; PY7CG.
Segunda feira passada, tivemos as presenças dos seguintes colegas em VHF:
PY6PPL; PY6MD; PY6AWV; PY6JUS; PU6JBF; PY6NAP; PU6JWA; PU6JUL; PY6PC;
PU6OBA; PY6DU; PY6RRI; PU6RES; PU6SLS; PY6UN; PU6WIF; PY6PJN; PY6MV; PY6BT;
PY6ZL; PU6OPW.
COLEGAS PRESENTES EM NOSSA SEDE – SÁBADO PASSADO
Foram estes os colegas que fizeram QRM no sábado passado, em nossa sede:
PY6MV; PY6PJN; PY6UN; PY6TL; PY6AZ; PY6IVO; PU6WIF; PY6SB; PY6JB; PY6PPL;
PU6JSS; entre outros presentes.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
São estes os aniversariantes desta semana, aos quais desejamos muitas felicidades e
muitos QSOs pelo Éter!!!
PY6GN
PY6VLV
PY6VLV
PY6HRC
PY6JPR
PU6WPD
PY6LIL
PY6MIC
PU6PSR
PU6RPT
PY6LRA
PU6WOL

Claudionor José dos Santos
CLAYTON LUIZ VIALTO
EDVALDO ALVES DOS SANTOS
HENOT ROSAS DE CARVALHO FILHO
JOAO PAULO SANTANA RAMOS
JURACY SILVA LIMA
MARILIA MORAES SANTANA
MICHELA NERES DO NASCIMENTO
PAULO SERGIO SIMOES RIBEIRO
ROBERTO PAULO TEIXEIRA
WALTER ROCHA ALVES
WOLNER DAMAS DO AMARAL
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DATAS COMEMORATIVAS DA SEMANA
 29 dom
 30 seg

 31 ter

 01 qua
 02 qui

Dia Mundial da Psoríase
Dia Nacional do Livro
Dia Mundial do AVC
Dia do Comerciário
Dia do Ginecologista
Dia do Fisiculturista
Dia do Balconista
Dia da Decoração
Dia da Merendeira Escolar
Dia das Bruxas - Halloween
Dia Nacional da Poesia
Dia do Saci
Dia Mundial da Poupança
Dia da Reforma Protestante
Dia da Dona de Casa
Dia de Todos os Santos
Dia Mundial do Veganismo
Finados
Dia dos Mortos

Rua dos Radioamadores, 73 – Parque Pituaçu – Salvador-BA – CEP: 41.741-080
Tel.: (71) 3461-7509 Site: www.labre-ba.org.br E-mail: labreba@labre-ba.org.br
Página 5 de 13

LABRE-BA - QTC
LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RÁDIO EMISSÃO
CNPJ: 15.235.179/0001-33

LEGISLAÇÃO
Continuaremos com esse tópico em nosso QTC onde faremos a cada semana uma publicação
sobre a legislação do radioamador. Hoje vamos publicar partes da Resolução 449 que regula
o nosso serviço.
Número – 004 – RESOLUÇÃO Nº 449, DE 17 DE NOVEMBRO DE 2006 - Continuação
REGULAMENTO DO SERVIÇO DE RADIOAMADOR
TÍTULO IV
CERTIFICADO DE OPERADOR DE ESTAÇÃO DE RADIOAMADOR - COER
Capítulo I - Das Regras Gerais
Art. 30. O Certificado de Operador de Estação de Radioamador é expedido a título oneroso, é
intransferível, tem prazo de validade indeterminado e habilita seu titular a obter autorização
para executar o Serviço de Radioamador e a operar estação do mencionado serviço
devidamente licenciada, podendo ser obtido por qualquer pessoa física residente no Brasil.
Art. 31. O prazo para o requerimento do COER será de doze meses, a contar da data da
publicação dos resultados dos testes de avaliação, uma vez que é de um ano a validade das
provas realizadas.
Art. 32. O radioamador estrangeiro pode ser dispensado da obtenção do COER, devendo
operar sua estação nas condições equivalentes à de sua habilitação original e em
conformidade com a regulamentação brasileira. Ao término do prazo de validade de sua
habilitação original e permanecendo no Brasil, o radioamador deverá atualizar sua habilitação
original ou obter o Certificado de Operador de Estação de Radioamador no Brasil.
Capítulo II - Dos Exames de Qualificação
Art. 33. O COER será concedido aos aprovados em testes de avaliação, segundo as seguintes
classes:
I - Classe "C", aos aprovados nos testes de Técnica e Ética Operacional e Legislação de
Telecomunicações;
II - Classe "B", aos portadores de COER classe “C”, menores de 18 anos, decorridos dois anos
da data de expedição do COER classe "C", e aos maiores de 18 anos, desde que aprovados,
em ambos os casos, nos testes de Técnica e Ética Operacional, Legislação de
Telecomunicações e Conhecimentos Básicos de Eletrônica e Eletricidade e Transmissão e
Recepção Auditiva de Sinais em Código Morse;
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III - Classe "A", aos radioamadores Classe "B", decorrido um ano da data de expedição do
COER classe “B”, e aprovados nos testes de Técnica e Ética Operacional, Legislação de
Telecomunicações, Conhecimentos Técnicos de Eletrônica e Eletricidade e Transmissão e
Recepção Auditiva de Sinais em Código Morse.
§ 2º As inscrições para a mudança de classe somente podem ser efetuadas após encerrados
os prazos discriminados nos incisos II e III.
§ 3º Estão isentos, em função da classe pretendida, de testes de Conhecimentos (Básicos ou
Técnicos) de Eletrônica e Eletricidade ou de Transmissão e Recepção Auditiva de Sinais em
Código Morse o candidato que comprove possuir tais capacidades técnica e
operacionalmente, conforme Tabela I do Anexo III.
TÍTULO V - ASPECTOS OPERACIONAIS E TÉCNICOS
Capítulo I - Das Regras Gerais
Art. 34. As estações de radioamador devem operar em conformidade com a respectiva licença,
limitada a sua operação às faixas de freqüências, tipos de emissão e potência atribuídas à
classe para a qual esteja licenciada.
Art. 35. Ao radioamador é vedado desvirtuar a natureza do serviço, assim como usar de
palavras obscenas e ofensivas, não condizentes com a ética que deve nortear todos os seus
comunicados.
Art. 36. O radioamador está obrigado a aferir as condições técnicas dos equipamentos que
constituem suas estações, garantindo-lhes o funcionamento dentro das especificações e
normas. No caso de uso de equipamentos experimentais, sempre que solicitado pela
autoridade competente, o radioamador deverá prestar as informações relativas às
características técnicas da estação e de seus projetos.
Art. 37. A estação de radioamador só poderá ser utilizada por terceiros ou operada por outro
radioamador na presença do titular da estação ou responsável e respeitadas a ética do serviço
e as disposições da legislação e normas vigentes.
Art. 38. O radioamador que, eventualmente, operar estação da qual não seja o titular, poderá
transmitir o indicativo de chamada da sua estação e o da estação que estiver operando para
se identificar, limitada a sua operação às faixas de freqüências, tipos de emissão e potência
atribuídas à classe de menor grau, seja do radioamador visitante ou da estação visitada.
Parágrafo único. O radioamador estrangeiro poderá operar eventualmente estação de
radioamador, na presença do titular ou responsável pela estação, devendo neste caso,
transmitir, além do indicativo de chamada constante de seu documento de habilitação original,
o da estação que estiver operando.
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Capítulo II - Da Terceira Parte
Art. 39. As estações de radioamador não poderão ser utilizadas para transmitir comunicados
internacionais procedentes de terceira parte ou destinado a terceiros, exceto em situações de
emergência ou desastres.
Parágrafo único. O disposto no caput não é aplicável quando existir acordo específico, com
reciprocidade de tratamento, que permita a troca de mensagens de terceiras partes entre
radioamadores do Brasil e do país signatário.
Capítulo III - Das Condições Operacionais
Art. 40. A transmissão simultânea em mais de uma faixa de freqüências é permitida nos
seguintes casos:
I - Na divulgação de boletins informativos de associações de radioamadores;
II - Na transmissão realizada por qualquer radioamador quando configurada situação de
emergência ou calamidade pública;
III - Nas experimentações e comunicações normais que envolvam estações repetidoras ou
que exijam, necessariamente, o emprego de outra faixa de freqüências para complementação
das transmissões;
IV - Nas competições internacionais.
Art. 41. Não poderá o radioamador operar estação sem identificá-la.
Parágrafo único. Durante as transmissões, o indicativo de chamada deverá ser transmitido,
pelo menos, a cada hora e, preferencialmente, nos 10 (dez) minutos anteriores ou posteriores
à hora cheia.
Art. 42. A todo tempo e em todas as faixas de freqüências o operador da estação deve dar
prioridade a estações efetuando comunicações de emergência.
Art. 43. Poderão ser utilizados, nos comunicados entre radioamadores, o Código Q (Séries
QRA a QUZ) e o Código Fonético Internacional.

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 – PY6MD

Projeto Radioamadorismo nas Escolas
Este projeto Radioamadores nas Escolas já
vem sendo executado em algumas localidades,
e precisamos de ajuda e boa vontade para
continuar.
Será
necessária
uma
equipe
de
radioamadores com conteúdo e conhecimentos
técnicos, acompanhados por um pedagogo,
depois promover convênios com a secretaria
de Educação de cada município para
desenvolver este projeto nas escolas.
Vejo em nossa equipe de diretores da
“Nova Labre - Bahia” membros com
capacidade técnica suficiente para assumir esta
jornada, a exemplo do nosso Vice-Presidente,
Bruno, temos o Yuri Dultra, e o próprio
presidente Marcone, para organizar o modelo
do projeto. A intenção do projeto é para
despertar a curiosidade do jovem, para as
experiências científicas, ao apresentarem a
demonstração em sala de aula, Oportunidade
para “aprender fazendo”, com “espírito de
equipe”
realizando
experiências
com
equipamentos, explicação sobre códigos de
ética e legislação, fundamentos da
radioeletricidade, Código Morse, matérias
principais para formação do radioamador.
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Jogar a ideia de formação de grupos de escoteiros é uma importante estratégia,
principalmente nas localidades que não existem, motivar a utilizarem o
radioamadorismo como ferramenta de aplicação do método escoteiro. Com isso,
fomentar melhores cidadãos e mais radioamadores para melhores comunicações.
Lembro-me que, nas primeiras vezes, ao me deparar com o rádio, eu também
não os conhecia. Mas devido ao forte interesse, rapidamente me entendi com os
novos termos e procurei compreendê-los para entrar nesse mundo novo que se
apresentava. O esforço individual, além da motivação de uma equipe, é fundamental
para o sucesso da empreitada.
A Labre é uma Associação de Radioamadores, a única que representa oficialmente
os radioamadores de cada estado. Fazer parte dela é um estímulo à organização e
um modo de ter acesso as informações e atividades exclusivas aos associados.
Grande parte dos eventos sociais e atividades específicas do radioamadorismo são
promovidas por associações que reúnem um grupo de pessoas e que juntas
conseguem reunir esforços e recursos que um radioamador sozinho não conseguiria.
Então, com a união de todos, vamos em frente.
Forte 73, Mario – PY6MD
DIRETORIA DE TECNOLOGIA – PY6UN
Lembramos a todos que teremos uma palestra sobre modos digitais no próximo dia 05, dia de
nossa festa. Contamos com a presença de todos.
73, Bruno – PY6UN.
DIRETORIA DE QSL/DX – PY6TS
No próximo dia 05 em nossa festa, faremos a entrega dos cartões QSLs recebidos pela Labre
aos seus respectivos donos que se fizerem presente.
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 RECEBIDO DE ERNESTO – PY6EAT
Caros colegas e amigos radioamadores, bom dia ou boa noite.
Inspirado por QTCs anteriores e pelo grupo Nova LABRE-BA, onde algumas recomendações
são explicitadas para gerar uma boa convivência entre todos nós radioamadores, lembrei que
convivemos também em dois outros espaços muito importantes, via éter, virtual por assim
dizer, mas sem a barreira da internet e um outro espaço físico, real, a nossa sede em Pituaçu.
Em analogia, poderíamos dizer que formamos uma associação ou um condomínio. Os que
moram em casas nem sempre convivem com muita proximidade com os vizinhos, porém os
que moram em prédios, como eu, sabem o quanto custa de nossa boa vontade, o convívio em
conjunto.
Exposto isto, achei um texto interessante na internet e gostaria de compartilhar com vocês, fiz
pequenas mudanças para aproximar o mesmo de nossa realidade.
“Conviver com pessoas diferentes não é uma tarefa fácil. Contudo, um bom convívio social
promove bem-estar, e relações de respeito e amizade podem fazer a vida de todos um pouco
melhor. Por isso, algumas regras devem ser observadas para frequentadores de condomínios
ou associações. O fato de partilhar áreas comuns, ter encontros constantes com colegas, faz
com que haja necessidade de hábitos de etiqueta e a obrigação de cumprir regras comuns a
todos.
Nada mais desconcertante que encontrar alguém de nossa convivência, mas evitar lhe dizer
um bom dia, ou algo semelhante. Portanto, cumprimentar é sempre simpático e demonstra o
quanto alguém é urbano. Mesmo que não seja conhecido, não custa corresponder a uma
saudação.
Não precisamos ter empatia por todos. Basta usar o bom senso e se colocar no lugar dos
outros. É importante respeitar as regras da boa convivência, sem fazer ar de desentendido.
Aliás, omissão ou alienação são causas de divergências e discussões entre as pessoas e o
tom e a maneira de fazer um comentário, são o principal motivo das contendas.
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É melhor assumir o posicionamento diverso e tentar resolver o problema, o quanto antes, a
fingir que o assunto não é de nossa conta e antes que envolva outras pessoas, pois nada pior
que um campo de batalha, René, meu Tio Avô, sempre dizia: “Pior é na guerra”, ele viveu as
duas na França.
Só fui entender o significado desta frase com o passar do tempo, não fui uma pessoa fácil.
Solidariedade com colegas e amigos é algo antigo, salutar, e ainda funciona muito bem. Nada
como conviver com alguém cortês, com quem se pode partilhar momentos felizes, e a quem
possamos recorrer nas horas difíceis!
Sem querer alongar, é importante para um HOBBY, atividade exercida exclusivamente como
forma de lazer, de distração, passatempo, que o companheirismo seja a palavra de ordem”.
73 a todos, Ernesto, - PY6EAT
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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, 29 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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