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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 238 de 03 de dezembro de 2017.
EDITORIAL / PRESIDENCIA e VICE
Caros amigos,
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; PY6HV; PY6GE; PT2BU; PY6LS; PY6MV; PY7PQ; PY7XAS.
Segunda feira passada, tivemos as presenças dos seguintes colegas em VHF:
PY6DU; PY6PC; PY6MD; PY6MOM; PY6AWV; PY6ALF; PU6NAP; PU6JMB; PY6FS;
PU6JTO; PU6WIF; PU6JLS; PU6OPW; PY6GL; PY6JBS; PU6JLT; CA3CKG; PY6PPL.
COLEGAS PRESENTES EM NOSSA SEDE – SÁBADO PASSADO
Foram estes os colegas que fizeram QRM no sábado passado, em nossa sede:
(não anotado)
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
São estes os aniversariantes desta semana, aos quais desejamos muitas felicidades e
muitos QSOs pelo Éter!!!
PY6PC
PY6BT
PY6AIA
PY6AWI
PU6TLT
PY6EDM
PU6WWG
PY6GBR
PY6WN
PU6JRL
PY6JG
PY6JRR
PY6LSC
PY6PMJ
PU6PLP
PY6SSA
PU6SID
PY6AAI

ADAILTON ALMEIDA DOS SANTOS
AFONSO SILVEIRA IVO
ANTONIA IRADIA DE ABREU SOUZA
ARMANDO PIO DE AZEVEDO FILHO
CARLOS EDUARDO MOURA GRAMACHO
EDIMOQUES FELIX OLIVEIRA
GENOEL FIGUEIREDO DE CARVALHO
GILDENOR BERNARDES REZENDE
HAMILTON LIMA ROCHA
IVANEI DE ANDRADE RIBEIRO
JOANY CONCEICAO MAGALHAES OLIVEIRA
JOSE RENATO SILVA
LUCAS SILVA COUTO
PAULO CESAR DE JESUS MOTA
PAULO LABORDA PORTELLA POVOAS
SALVADOR ARAUJO BRAGA FILHO
SIDNEI SANTOS SIMOES
VALDINEY MONTEIRO
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DATAS COMEMORATIVAS DA SEMANA
 03 dom
 04 seg

 05 ter
 06 qua
 08 sex
 09 sáb

Dia Internacional da Pessoa com Deficiência
Dia Internacional do Deficiente Físico
Dia de São Francisco Xavier
Dia Mundial da Propaganda
Dia do Pedicuro
Dia do Orientador Profissional
Dia do Perito Criminal Oficial
Dia Mundial do Solo
Dia Internacional do Voluntário
Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo Fim da Violência contra as Mulheres
Dia da Família
Dia da Justiça
Dia da Imaculada Conceição
Dia do Fonoaudiólogo
Dia do Alcoólico Recuperado

LEGISLAÇÃO
Continuaremos com esse tópico em nosso QTC onde faremos a cada semana uma publicação
sobre a legislação do radioamador.
Número – 009 – TÉCNICA OPERACIONAL
Além da ética no uso do Serviço de Radioamador, é necessário que você também conheça a
TÉCNICA OPERACIONAL. A seguir, apresentamos algumas DICAS sobre esse assunto:
1 Antes de fazer uma chamada geral (CQ), certifique-se de que a frequência está desocupada.
2 Quando você contestar um CQ, sintonize seu equipamento “beat zero” na frequência do
colega, a fim de facilitar sua recepção. A única exceção a essa regra ocorre no caso de
operação “split”, previamente anunciada. Além disso, tenha em mente que nossas faixas
estão, cada vez mais, tornando-se pequenas diante do crescente número de radioamadores.
3 Identifique-se pelo menos a cada 5 minutos, bem como no início e fim da conversa. Estas
são regras aceitas internacionalmente.
4 A estação que, pela ordem, está para usar a frequência, é a única que deve atender a outra
que chamar e se identificar num espaço entre câmbios. A razão para isso é manter a
sequência da rodada.
5 Nunca tente transmitir “sobre” outra estação. Primeiro, porque é ilegal ! E segundo, porque
prejudica a todos.
6 Se você pensa que está modulando juntamente com outra estação, pare seu câmbio e ouça,
para certificar-se.
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7 Se para uma estação é cedida a frequência para fazer uma chamada rápida a alguém, a
conversação entre elas deve ser a mais breve possível ou ambas as estações devem mudar
de frequência.
8 A palavra “break” é estritamente reservada para tráfego de emergência.
9 Não opere em frequências que não lhe são permitidas.
10 Mantenha-se permanentemente atualizado com a legislação radioamadorística. Tenha
sempre presente os termos em que lhe foi conferido o privilégio de ser radioamador.
11 Não utilize as faixas para propaganda de atividade comercial, política ou religiosa.
Abstenha-se também de atos que se caracterizam como mercantilização do radioamadorismo.
Além de ser ilegal, sua conduta estará sendo observada pelos companheiros.
12 Cada radioamador tem o direto de procurar alcançar os objetivos legalmente abrangidos
pela sua licença. Contudo, tem o dever de evitar causar inconveniências aos outros.
13 Se há um estreito segmento de faixa que é utilizado para comunicados internacionais (DX),
evite utilizá-lo para bate-papos.
14 Respeite os segmentos das bandas destinados às diversas práticas operacionais. Há
espaço suficiente para a convivência harmônica e pacífica de todas as modalidades
radioamadorísticas.
15 Nos bate-papos locais diários, dê preferência para a utilização das bandas baixas (40 e 80
metros) ou, então, utilize as bandas altas de VHF/UHF (50, 144 e 430 MHz).
16 Normalmente os comunicados de longa distância têm preferência sobre os locais.
17 QRM (interferência) zero é coisa que não se pode pretender no radioamadorismo. Sempre
haverá um ou outro QRM neste ou naquele QSO (conversa), devido ao congestionamento das
faixas, o que não é motivo para descarregar na QRG (frequência) frases e/ou palavras
inconvenientes. Se você quiser comunicados livres de interferências, o radioamadorismo
talvez não seja a opção mais adequada.
18 Na ânsia de faturar um QSO, evite atropelar indevidamente a QRG, ocupando-a antes da
conclusão do contato anteriormente estabelecido.
19 Nos DX e “pile-up”, respeite a ordem natural dos QSO, evitando beneficiar esta ou aquela
estação. Em casos excepcionais, essa prática poderá ser admitida apenas se a estação
favorecida for QRP (baixa potência).
20 Considera-se que um comunicado é válido quando as duas estações tenham trocado os
indicativos e as reportagens de forma correta.
21 Seja breve, preciso e conciso nos contatos DX. Nos “pile-up”, então, dê o indicativo,
reportagem e nada mais.
22 Jamais faça interrogatório quando contatar um indicativo especial. A única pergunta cabível
é “PSE MANAGER?” ou “QSL INFO?”, para saber por intermédio de quem devemos mandar
o QSL (confirmação).
23 Em comunicado “pile-up” evite pedir informações, pois a estação DX sempre passa os
dados do respectivo MANAGER.
24 Escute bastante antes de tentar “faturar” uma figurinha. Ao se defrontar com um “pile-up”
evite oferecer o próprio indicativo sem antes saber de quem se trata e depois perguntar “PSE
UR CALL?”.
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25 Se a estação DX opera em “SPLIT” e você não tem condições de fazê-lo, esqueça a
figurinha, senão ficará perturbando os outros com sua chamada sem a mínima possibilidade
de contato.
26 As extremidades de cada faixa são usadas para comunicados mais difíceis, DX e
Dxpedições. Tente sempre se lembrar disso.
27 Não é bom procedimento acionar várias vezes uma repetidora sem identificar-se.
28 Faça câmbios curtos para garantir a durabilidade do equipamento e “espaço” para os
demais radioamadores.
29 Utilize comunicado simplex, sempre que possível. Se puder terminar um QSO em uma
frequência direta, não há necessidade de manter a repetidora ocupada e impedir os demais
que a utilizem.
30 Utilize a mínima potência necessária para manter a comunicação. Além de não forçar o
equipamento, minimiza a possibilidade de acionar outra repetidora mais distante, que
porventura utilize a mesma frequência.
31 Muitas repetidoras estão equipadas com “autopatch” (conexão com rede telefônica) que,
corretamente utilizado, proporciona muitas facilidades. Entretanto, os abusos do privilégio do
“autopatch” podem levar à sua perda.

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
Labreanos,
A primeira festa que realizamos onde comemoramos o dia do Radioamador, foi incrivel, com
a presença de mais de 100 radioamadores.
Agora, se aproxima as festas de final de ano, e neste período, as familias se reunem para
realizarem um encontro, uma confratenização. Isto mesmo, nós somos uma familia e
precisamos nos reunir novamente, para fazermos um balanço do ano que está se findando e
programar novos projetos para o ano novo que se aproxima.
A nossa ideia é montar uma mesa farta, com algumas guloseimas (para dar sorte). Mas, para
isto acontecer precisamos da sua colaboração, pois, na primeira festinha (5 de novembro),
bancamos todo o custo da festa e nosso caixa sofreu uma baixa grande. Mas, ficamos felizes
com a presença marcante dos macanudos de ouro em nossa sede.
Marque sua presença, dê o seu nome com sua contribuição para o nosso presidente Marcone,
ou Yuri o nosso administrador Financeiro.
Contamos com você. Um forte 73,
Mário Silva – PY6MD - Diretor Social.
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
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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 LAURO LIMA – PY6LA

TÍTULO: MEU IRMÃO,
A vida é muito curta para acordar com arrependimentos.
Ame as pessoas que te tratam bem; considere-os como verdadeiros irmãos!
Ame, também, àqueles que mesmo distantes, lhes são caros.
Acredite que tudo acontece por uma razão.
Se tiver uma segunda chance, agarre com as duas mãos.
Se isso mudar sua vida, deixe acontecer.
Beije devagar e perdoe rápido.
Deus nunca disse que a vida seria fácil.
Ele simplesmente prometeu que valeria a pena.
73 a todos, PY6LA.
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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, 03 de dezembro 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.

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 9 de 9

