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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 237 de 26 de novembro de 2017.
EDITORIAL / PRESIDENCIA e VICE
Caros amigos,
No QTC passado cometemos uma gafe quando não incluímos em nossa lista de
aniversariantes da semana alguns colegas de Feira de Santana. Estamos aqui assumindo de
público a nossa falha e também pedindo desculpas aos colegas e ao mesmo tempo
desejando-lhes muita saúde e paz.
Para que este tipo de falha não volte a ocorrer, é imprescindível que façamos nosso
recadastramento. A LABRE-BA, por diversas razões que não cabem aqui serem discutidas
neste momento, não possuir um cadastro atualizado nem digitalizado de seus associados.
Estamos incansavelmente buscando estas informações em fichas antigas que também não
estão atualizadas. A melhor forma que encontramos foi buscar as informações na Anatel, mas
ainda assim, a Anatel não fornece todos os dados e nem todos os radioamadores cadastrados
na Anatel são necessariamente nossos associados.
Portanto, solicito encarecidamente a TODOS aqueles que farão parte de nossa Nova Labre,
que enviem seus dados para o e-mail financeiro@labre-ba.org.br conforme abaixo:
PREFIXO; CLASSE; NOME COMPLETO; ENDEREÇO COMPLETO; CIDADE; CEP; DATA
DE NASCIMENTO; CPF; TELEFONE; E-MAIL.
Todos que enviarem seus dados terão isenção dos débitos anteriores e somente passarão a
contribuir mensalmente a partir de janeiro de 2018. Apenas os associados recadastrados e
em dia com suas obrigações financeiras passarão a ter direito aos benefícios de nossa
entidade em 2018.
Estamos planejando nossa próxima festa de confraternização e pretendemos que seja
realizada no dia 17 de dezembro, onde faremos um balanço de nosso ano e apresentaremos
os planos para 2018. Contamos 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
146.810
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:
PY6EAT; PY6LV; PY6HM; PY6HV; PY6RE; PY6KAT; PY6ASZ; PY6GE; PP1MI; PY7BTJ;
PY7TNT; PY6UL; PY6ZF; PY6LS; PY6MV.
Segunda feira passada, tivemos as presenças dos seguintes colegas em VHF:
PY6PPL; PY6PC; PY6CCG; PU6WIF; PY6IVO; PY6FS; PY6CAS; PU6JSS; PU6JLT;
PU6NAP; PY6DV; PY6AWV; PY6PJN; PU6JLS; PY6MOM; PY6FT; PY6TL; PY6FF; PY6TV;
PY6JBS; PU6VIC; PY6JDM; PY6MV.
COLEGAS PRESENTES EM NOSSA SEDE – SÁBADO PASSADO
Foram estes os colegas que fizeram QRM no sábado passado, em nossa sede:
PY6IVO; PY6ZIM; PY6KV; PU6JSS; PY6NFS; PY6MDV; PY6JB; PY6PJN; PY6MV; PY6REI;
PY6AF; PY6TL; PY6UN; PY6PPL.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
São estes os aniversariantes desta semana, aos quais desejamos muitas felicidades e
muitos QSOs pelo Éter!!!
PY6WT
PY6XTO
PY6ART
PY6AAK
PY6KM
PY6DW
PY6AOM
PY6EA
PY6EML
PU6JGA
PY6HN
PY6NX
PU6TKS
PY6JBR
PY6DJ
PY6RN
PU6JJG
PU6MPC
PY6MI
PU6RVO
PY6TV
PY6LW

ADEMAR CALDAS PONTE
ADRIANO ARAUJO DE SOUZA
ANDREA OLIVEIRA MATOS
ANTONIO FRANCA MACHADO
AUGUSTO CESAR DA CONCEICAO
DANIEL MINAHIM ARAUJO DA SILVA
EDUARDO JORGE MICHELLE FILHO
ELIAS ALVES SANTOS
EVERTON DE MOURA LUZ
GUSTAVO DE ANDRADE SANTOS
HELIO NASCIMENTO DA SILVA
HENRIQUE ROGERIO DA M DANTAS
IZACIO CORDEIRO DE MOURA
JOSE BEZERRA RODRIGUES
JOSE DOMINGOS DO NASCIMENTO
LEORDINO DOS SANTOS ROCHA FILHO
LUIZ AUGUSTO SAMPAIO GONCALVES
MARCUS PAULO FONTES CALHEIRA
MIZAEL FARIAS DE ARRUDA
RAIMUNDO VELAME OLIVEIRA
ROBSON DE ALMEIDA SILVA
Wilton Lima Filho
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DATAS COMEMORATIVAS DA SEMANA
 27 seg

 28 ter
 30 qui
 01 sex
 02 sáb

Dia do Técnico de Segurança no Trabalho
Dia Nacional de Combate ao Câncer
Dia de Nossa Senhora das Graças
Cyber Monday
Dia do Soldado Desconhecido
Dia do Evangélico
Dia Internacional da Luta contra a AIDS
Dia do Numismata
Dia Nacional das Relações Públicas
Dia Nacional do Samba
Dia da Astronomia
Dia Panamericano da Saúde

LEGISLAÇÃO
Continuaremos com esse tópico em nosso QTC onde faremos a cada semana uma publicação
sobre a legislação do radioamador.
Número – 008 – ÉTICA OPERACIONAL
Os princípios éticos são a base de um radioamadorismo sadio, fraterno e construtivo e visam
proporcionar a harmonia e o entusiasmo humano.
Lembre-se que o radioamadorismo é um contínuo processo de aprendizado. Nós aprendemos
através de instruções, e os comentários abaixo fornecerão princípios básicos para uso
consciente de nossas frequências.
a) O coordenador da Rede ou Rodada é o responsável pelo fato de ser a mesma conduzida de
maneira ordenada e cortês e que não perturbe outros comunicados.
b) Nenhuma rede ou operador individual tem o direito exclusivo a uma frequência específica, a
menos que esteja conduzindo tráfego de emergência. O uso pertence aquele que a está
ocupando no momento.
c) Não interrompa no meio de uma conversação. Se você pretende fazer uma chamada a outra
estação ou pretende juntar-se ao grupo ou rodada, espere, ao menos, até que o câmbio da
estação que está com a palavra termine e, só então anuncie seu indicativo de chamada depois
que a estação que estiver falando terminar o câmbio. O uso da palavra “break” só é permitido
em casos de comprovada emergência.
d) Identificar uma estação com “BOA TARDE”, “BOM DIA”, “ESTOU CHEGANDO AÍ?”,
“OPORTUNIDADE”, etc., não são formas aceitáveis de identificação. Sempre provocam um
retorno inútil de câmbio, que poderia ser evitado, por exemplo “BOM DIA DE QUEM?”, “QUEM
CHAMOU?”, “OPORTUNIDADE PARA QUEM?” e por aí afora.
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e) Se você achar que uma nova estação que chegou à frequência não sabe quem você é, por
bom procedimento operacional e por cortesia, dê-lhe seu indicativo de chamada e nome.
f) Mesmo que a estação que se identificou seja de seu melhor amigo, se não é sua vez de falar,
não entre na frequência, não o cumprimente, não lhe dirija a palavra. Espere a sua oportunidade
de falar, dentro da sequência natural.
g) É sinal de prática operacional deficiente deixar a frequência “a quem de direito”, pois,
normalmente gera certa confusão logo após.
h) É extremamente desagradável desenvolver uma conversação bilateral com os demais à parte,
em uma rodada.
i) Nunca faça comentários ou observações durante a conversação de outros. É deselegante.
j) Use frases elegantes em sua conversação. Evite palavreado chulo, palavras e ou jargão de
sentido duvidoso e impróprio das bandas de radioamador, de forma que não venha ferir a
suscetibilidade dos que estão escutando.
k) Lembre-se que sua transmissão está sendo ouvida por muitos radioescutas, inclusive por
monitores e rastreadores de banda. Do que disser nas faixas dependerá o conceito que cada
ouvinte fará do radioamadorismo brasileiro.
l) Não interrompa quem está falando, salvo se tiver algo muito importante a acrescentar.
Interromper uma conversa é tão deseducado em rádio como pessoalmente.
m) Evite criticar pela faixa, ou então comentar sobre assunto de que não tem real conhecimento.
A crítica pela faixa pode assumir graves proporções e causar males irreparáveis.
n) Não extravase sentimentos negativos pela faixa quando uma medida ou atitude dos Órgãos
Diretivos não lhe agradar, ou quando uma falha administrativa causar dissabor. Procure o
diálogo com sinceridade.
o) Evite enfileirar-se com os que, por motivos inconfessáveis, procuram tudo denegrir e aviltar.
p) Os comunicados devem ser amistosos e compreensivos. A maneira de fazer as coisas é tão
importante quanto as coisas que devem ser feitas.
q) Ajude os menos experientes. Faça isso de uma forma elegante, desinteressada e paciente.
r) Guarde sigilo quanto às comunicações eventualmente ouvidas em outras faixas, que não as de
radioamador.
s) Evite fazer crítica a outros modos de transmissão pelo fato de não se dedicar a esta ou aquela
modalidade operacional.
t) Se você tiver necessidade de uma conversa mais demorada, será demonstração de
camaradagem e consideração aos demais colegas se procurar uma janela fora dos segmentos
de DX.
u) O trote pela freqüência, embora seja engraçado para quem o pratica, predispõe a outra parte
a ficar desconfiada, insegura e sempre na expectativa de um novo trote. Isso poderá fazer com
que, em situações emergenciais, ela não acredite naquilo que esteja ouvindo.
v) Jamais suprima parte de seu indicativo de chamada. Somente completo ele é exclusivo.
w) Quando se tratar de uma Mensagem (QTC) de emergência ou SOS, interrompa toda e qualquer
conversa, dando prioridade exclusivamente ao operador que está de posse do QTC/SOS na
frequência.
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x) Se você tem uma estação “poderosa” deve ser o primeiro a colaborar para que todos “tenham
sua vez”. Será fácil para você aguardar o término do contato já estabelecido, torcer por ele e,
depois então, caçar a figurinha. O companheiro do contato anterior vai ficar contente com o
colega que teve a consideração de aguardar o término de sua conversa.
y) É extremamente desagradável ouvir que este ou aquele colega impediu ou dificultou o outro
com interferência nos sinais de sua estação.
z) Faça sempre saber que você evita contatar estações que sejam violadoras habituais dos
preceitos básicos de ética operacional.
aa) Respeite as frequências das expedições de DX. Evite entrar em sua frequência em desacordo
com as normas da boa operação e da ética radiomadorística. Muito esforço foi previamente
desenvolvido até se conseguir chegar “ao ar”. Os operadores trabalham em condições difíceis,
tem que ser verdadeiros malabaristas para atender milhares de chamados do mundo inteiro.
Os equipamentos, muitas vezes, ficam em cima de pedras ou mesmo no chão. Os
expedicionários se alimentam a base de conservas, passam noites mal dormidas, são
perturbados por insetos e, tudo isso, para proporcionar ao resto do mundo a oportunidade de
faturar mais uma “figurinha” ou um novo país para o DXCC.
bb) Não entre em cima de colega que já iniciou a contestação a um chamado geral. Dê-lhe a chance
para concluir seu contato antes que você tente seu chamado.
cc) Antes de acessar uma repetidora, primeiro escute para familiarizar-se com as características
de seu funcionamento. Para iniciar um contato comunique que você está na frequência,
informando seu indicativo de chamada.
dd) Faça uma pausa entre as transmissões. Isso permitirá que os outros radioamadores também
comuniquem a presença na frequência.
ee) Respeite os responsáveis e mantedores de repetidoras. Embora instaladas no alto de torres,
edifícios e montanhas, elas não caem do céu. Geralmente um grupo de pessoas se empenha
para colocar este serviço à sua disposição.
ff) Os câmbios “espada” (câmbios muito longos) podem impedir que alguém utilize a QRG, mesmo
que esteja com alguma emergência.

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: Para Salvador e RMS R$ 20,00 é a mensalidade atual ou anuidade de R$ 240,00.
Para Interior do Estado $ 10,00 é a mensalidade atual ou anuidade de R$ 120,00
A nova Taxa de inscrição para quaisquer novos associados é de R$ 20,00 com direito a
carteirinha de sócio.
DIRETORIA SOCIAL – PY6MD
O Site da Labre – Ba Vai mudar de Cara
Manter um site na Internet é muito importante para qualquer entidade, para informar suas
atividades e interagir com seu público alvo.
O atual site da Labre está apresentando alguns erros de scripts e são necessárias algumas
mudanças. O processo de reformulação demanda um pouquinho de tempo, a escolha de um
novo tema, novo visual, mais dinâmico, com suavidade e modernidade. Este novo plano está
atrelado também ao novo posicionamento da nova direção, que é resgatar a importância da
Labre para os radioamadores.
Uma equipe de desenvolvedores de sites está trabalhando em uma nova estrutura para o site
da Labre-Ba. Aguardem!
Em breve também estaremos divulgando melhor nossa confraternização de final de ano.
Forte 73, Mario – PY6MD
DIRETORIA DE TECNOLOGIA – PY6UN
Em breve estaremos divulgando novas datas para nossos cursos preparatórios.
73, Bruno – PY6UN.
DIRETORIA DE QSL/DX – PY6TS
Lembrem de participar dos contestes. Esta é uma ótima forma de esquentar os filamentos.
73, Ramon – PY6TS
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 7 de 9

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

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
SEM RECEBIMENTOS.
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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 (Oi)
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 e-mails recebidos.
Salvador, 26 de novembro 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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