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 240 de 17 de dezembro de 2017.
EDITORIAL / PRESIDENCIA e VICE
Caros amigos,
Nossa festa de confraternização se realiza hoje logo após a leitura deste QTC. Esperamos
por todos de coração aberto. Nossa gestão tem por princípio a participação de todos
indistintamente e a transparência total, onde buscamos a satisfação de nossos associados.
Sabemos que não podemos agradar a todos e por vezes algumas atitudes podem ser
interpretadas de forma errada e por isso, quero pedir desculpas por possíveis erros cometidos,
mas tenham certeza que se erramos foi em busca do acerto e certamente usaremos o erro
para servir de aprendizado.
Realizamos muito nestes últimos meses, há muito tempo não víamos nossa Labre tao atuante
e participativa, e isso nos engrandece e nos motiva a novos desafios. Vamos juntos realizar
muito mais em 2018 e já temos um grande desafio que será realizar o EcoRadio. Vamos em
frente.
Este será nosso último QTC deste ano, em razão dos dois próximos finais de semana serem
Natal e Ano Novo respectivamente, então, aproveitamos para desejar a todos os nossos mais
sinceros votos de FELIZ NATAL e PRÓSPERO ANO NOVO!!!
Para o próximo ano teremos muitos desafios e espero contar com a ajudar de todos.
Contem comigo que conto com vocês. Até o próximo QTC em 07/01/2018.
Forte 73, Marcone – PY6MV – Presidente

OUÇA O CONSELHO
Este tópico foi criado para que possamos dar voz ao nosso conselho aqui em nosso QTC. A
partir do próximo ano teremos mais este espaço e forma de registro das ocorrências,
sugestões e CONSELHOS dos nossos conselheiros.
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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
146.790
146.750
145.450
146.950
146.770
146.850
147.360
146.930
145.280

PREFIXO
PY6MR
PY6CT
PY6CQ
PY6QC
PY6ENT
PY6LAI
PY6QD
PY6GPS
PY6LZ
PY6ARS
PY6RVC

CIDADE
Salvador
Salvador
Salvador
Conceição do Coité
Entre Rios
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
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
433.560

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

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 houve transmissão)
Segunda feira passada, tivemos as presenças dos seguintes colegas em VHF:
PY6NFS; PY6FS; PY6FE; PU6WIF; PU6USB; PY6PPL; PY6MV.
COLEGAS PRESENTES EM NOSSA SEDE – SÁBADO PASSADO
Foram estes os colegas que fizeram QRM no sábado passado, em nossa sede:
PU6WIF; PY6IVO; PU6JSS; PY6PJN; PY6RE; PY6MDZ; PY6TL; PY6JF; PY6EAT; PY6MV;
PY6AF; PY6DY; PY6UN; PY6JB; PY6SB; PY6DF.

ANIVERSARIANTES DA SEMANA
São estes os aniversariantes desta semana, aos quais desejamos muitas felicidades e
muitos QSOs pelo Éter!!!
PY6AI
PY6UN
PY6VQ
PU6JAT
PY6AFL
PY6MAP

ALMIR ALVES DOS SANTOS
BRUNO HENRIQUES DE ALMEIDA OLIVEIRA
EDSON PEREIRA DE PINHO
JOSE ANTONIO DOS SANTOS
JOSE OTAVIO OLIVEIRA DE ALMEIDA
MAURO MESSIAS DO PRADO

DATAS COMEMORATIVAS DA SEMANA
 17 dom
 18 seg





20 qua
21 qui
23 sáb
24 dom






25 seg
26 ter
28 qui
31 dom

Dia de São Lázaro
Dia do Museólogo
Dia de São Zózimo
Dia do Mecânico
Dia do Atleta
Dia do Vizinho
Véspera de Natal
Dia do Órfão
Natal
Dia de São Estevão
Dia do Salva-vidas
Dia de São Silvestre
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LEGISLAÇÃO
Continuaremos com esse tópico em nosso QTC onde faremos a cada semana uma publicação
sobre a legislação do radioamador.
Número – 011 – ÉTICA E 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:
Para as classes “A” e “B”, além das orientações descritas anteriormente para a classe “C”
destacam-se as que seguem:
1 Em CW use os sinais internacionalmente recomendados, principalmente no término de cada
câmbio, a fim de evitar que escutas impacientes possam prejudicar o QSO.
2 Quando uma estação faz um CQ dirigido acrescentando a zona geográfica com a qual
pretende contatar (CQ Ásia, CQ Europa, CQ África, CQ...), somente deverão contestá-la as
estações que estiverem na região chamada.
3 Em CW nunca transmita acima da velocidade com que foi contestado.
4 Não faça CQ intermináveis. Faça chamadas curtas. A maioria dos operadores de CW fazem
QSY ao ouvirem CQ intermináveis.
5 Repita somente palavras e dados “chave”. Não transmita em QSZ (repetição de todas as
palavras).
6 Em telegrafia respeite os espaços, não emende as letras. O ritmo é mais importante que a
velocidade. Lembre-se: nossas faixas destinam-se aos amadores.
7 Não se preocupe em transmitir depressa. Use cadência moderada, porém, a mais perfeita
possível. Um telegrafista é julgado também pela sua capacidade de receber e não apenas
pela sua velocidade e cadência de transmissão.
8 A operação CW em alta velocidade pode e deve ser utilizada, desde que ambas as estações
estejam em condições de fazê-la e se entendam perfeitamente.
9 Quando ouvir em CW um colega emitir as letras CL em final de QSO, não insista. Será falta
de cortesia para com a outra estação que já declarou sua intenção de fazer QRT.
FAÇA A COISA CERTA
Para acessar maiores informações sobre o Serviço de Radioamador, dirija-se à Agência
Nacional de Telecomunicações (ANATEL) ou ainda pelo site www.anatel.gov.br
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 DE TECNOLOGIA –
(sem novidades)
DIRETORIA SOCIAL – PY6MD
Colegas Radioamadores,
Neste da 17 de dezembro, já próximo ao Natal, marcamos uma confraternização em nossa
sede da Labre, por que entendemos que precisamos ficar unidos como uma Família, todos
temos uma, e independente de qualquer coisa, amando ou odiando, estão sempre presentes
em nossas vidas, em nossos QSOs, em nossas rodadas diárias, quer seja em HF/VHF ou em
outras faixas, mantemos o nosso Hobby, especialmente nos momentos mais difíceis. Sim, a
Família é a base tudo e, apesar de que atualmente, não segue mais os mesmos padrões de
antigamente, temos que nos adaptar aos novos tempos.
Para que possamos seguir adiante, confiante em nossos projetos, precisamos do apoio dos
nossos irmãos radioamadores, porque uma liderança não consegue realizar seus projetos
sozinha, e o apoio funciona como uma mola propulsora a nos impulsionar sempre para frente
e para o alto quando passamos por problemas ou dificuldades.
Antecipadamente, desejamos Boas festas neste final de ano, que o ano de 2018 seja próspero
e de muitas realizações.
Um forte 73 - Mário Silva – PY6MD - Diretor Social.
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 PY6SB – RICARDO SILVA
AS POSSIBILIDADES DAS COMUNICAÇÕES
A espaçonave Voyager 1, lançada em 1977, continua funcionando e se distanciando de nosso
planeta a uma velocidade de 64 mil kilometros por hora.
Sua distância atual é de 21 bilhões de kilometros, já dentro do espaço considerado interestelar.
O sinal de rádio leva cerca de 19 horas para chegar à Terra e ainda permite que seja
controlada remotamente.
Trata-se de um super DX!
73 a todos.

E-MAIL DE PT2ADM – GUSTAVO FRANCO
Prezados Conselheiros da LABRE,
É com satisfação que informamos que por indicação da LABRE, o radioamador Atilano de
Oms – PY5EG, está fazendo parte do Comitê que está estudando o Plano de Bandas junto à
IARU Região 2.
Este é mais um trabalho que a LABRE está desenvolvendo junto à comunidade internacional
de radioamadores.
Temos a certeza que o Atilano usará todo o seu conhecimento nesta área para colaborar com
a IARU Região 2.
O Atilano – PY5EG, já foi Vice Presidente e Presidente da LABRE, mas nunca deixou de estar
junto com a entidade quando foi solicitado. Ele é também um dos fundadores do GDE.
Muito obrigado Atilano por emprestar o seu conhecimento em prol da nossa entidade.
Gustavo de Faria Franco – PT2ADM
Presidente do Conselho Diretor
Labre Central
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E-MAIL DE PY6DY – ROITER

Dezembro é o mês do natal de Jesus de Nazaré, o rei dos reis. O pai e amigo de todas as
horas, de todos instantes!
Aquele que sempre nos dá tudo e em troca exige tão pouco de todos nós! Estamos as
vésperas do natal!
Vamos dar as mãos amigos e colegas radioamadores, unamos nossos pensamentos, nossas
aspirações, nossos sofrimentos e nossas alegrias! Façamos um círculo de paz, de esperança
de fé e de amor recíproco, onde o ódio não consiga penetrar, onde a inveja encontre sempre
barreiras intransponíveis, onde a violência e a traição jamais encontrem pousada, onde a
vingança e a ambição sofram o golpe da repulsa de todos nós.
Façamos de mãos dadas, nesse natal que se aproxima, um círculo de fraternal afeto,
coleguismo e amizade, onde o nosso próximo seja recebido com afeto e carinho, onde o nosso
semelhante possa encontrar guarida toda vez que necessitar de auxilio, onde somente
consigam pairar os que venham como mensageiros do bem, os que sejam capaz de perdoar
para que possam ser perdoados, os que façam da vida uma existência de amor e de paz.
E que você colega e irmão, continue levando através do éter, cada vez mais longe, sua voz e
a palavra amiga de paz, amor e solidariedade a todos que te escutam.
Que nesse natal de 2017 todos os homens consigam sentir e compreender a profundidade
filosófica do mais sublime e mais simples dos muitos ensinamentos vindo do Senhor.
Amai-vos uns aos outros.
Boas festas, feliz natal e um próspero ano novo.
Colaboração de PY6DY - Roiter
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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, 17 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.
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