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 247 de 18 de fevereiro de 2018.
EDITORIAL / PRESIDENCIA e VICE
Caros amigos,
Já demos início aos estudos para a realização do VII EcoRadio na Bahia. Estamos planejando
realizar um evento nacional de grande importância, onde pretendemos levar o nome de nossa
seccional Labre-Ba ao mais alto nível de referência. As principais ideias são:
a) Ofertar passagens aéreas com descontos de qualquer lugar do Brasil para Salvador;
b) Ofertar receptivo no aeroporto com translado para os respectivos hotéis;
c) Ofertar City Tour Day;
d) Ofertar no mínimo 3 tipos de hotéis, classes A, B e C, próximo ao local do evento;
e) Realizar evento em Hotel com centro de convenções adequado ao porte nacional, com
receptivo, credenciamento e entrega de materiais e brides do evento, com dois coffe
breaks (manhã e tarde) e um almoço;
f) Dia Livre e Transfer de volta dos Hoteis para o Aeroporto.
Vamos trabalhar duro para conseguir realizar este evento e buscar os patrocínios necessários.
Nesta segunda-feira teremos prova para ingresso ao radioamadorismo e promoção para
classe A na Anatel; desejo a todos os inscritos muito boa sorte!!!
Forte 73,
Marcone – PY6MV
Presidente
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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.
Em breve o conselho irá apresentar nova minuta dos nossos Estatuto e Regimento Interno.
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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
146.880
146.810
146.790
146.750
146.970
146.950
146.910
145.280
146.770
146.850
147.360
145.450
146.930

PREFIXO
PY6MR
PY6CT
PY6CQ
PY6QC
PY6ENT
PY6LAI
PY6QB
PY6QD
PY6CG
PY6QG
PY6GPS
PY6LZ
PY6ARS
PY6GI
PY6RVC

CIDADE
Salvador
Salvador
Salvador
Camaçari
Conceição do Coité
Entre Rios
Feira de Santana
Feira de Santana
Morro do Chapéu
Porto Seguro
Serra da Jiboia
Serrinha
Serrinha
Serrinha
Tanquinho
Vitória da Conquista

SUBTON
110.9
88.5
110.9
88.5
88.5
S/ subton
S/ subton
156.7
88.5
88.5
88.5
77.0
67.0
88.5
88.5
250.3

OBS.
C4FM / WIRES-X
Remote Hams

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:
PY6FS; PY6NFS; PY6EAT; PU6WIF; PU6POG; 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!!!
PU6JAM
PY6KRU
PY6AL
PY6EER
PU6JMS
PY6FS
PU6LES
PY6RU
PY6OAS
PY6PPL
PY6RMR
PY6SR
PY6SN
PY6ZSP
PU6VIC

ALCEBIADES MUNIZ DE LIMA
ALEXANDRE RAMOS DE ALMEIDA
CARLOS ALESSANDRO SANTOS CARVALHO
EDILON ESAU DOS REIS
ELIEZER MANOEL SOARES
FELICIANO ALVES DOS SANTOS
GUSTAVO JORGE CARDIM LESSA
JORGE CORREA RUFFINI
OLDEMAR ALMEIDA SILVA
PAULO ALBERTO DE SOUZA LOPES
RICARDO RAMOS MOTA
SERGIO RICARDO DA SILVA LESSA
SERGIO TELES DE OLIVEIRA
SUSANNE CORNELIA ELISABETH PELZ
VICENTE MENDES DAMASCENO
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DATAS COMEMORATIVAS DA SEMANA
 18 dom
 19 seg
 20 ter
 21 qua
 24 sáb

Término do Horário de Verão 2017-2018
Dia do Esportista
Dia de São Conrado
Dia Mundial da Justiça Social
Dia Nacional do Imigrante Italiano
Dia Internacional da Língua Materna
Promulgação da Primeira Constituição Republicana

LEGISLAÇÃO
Continuaremos com esse tópico em nosso QTC onde faremos a cada semana uma publicação
sobre a legislação do radioamador.
Número – 018 – NORMA ANATEL N.º 31/94 - CONTINUAÇÃO
12. INDICATIVO DE CHAMADA DAS ESTAÇÕES
12.1. O indicativo de chamada que figura na Licença de Funcionamento de Estação de radioamador é
a característica de identificação, usada pelo permissionário, no início, durante e no término de suas
emissões ou comunicados.
12.1.1. A vacância ocorrerá: por desistência, perda definitiva ou morte do permissionário,
decorrido o prazo de um ano;
12.2. É facultado ao radioamador escolher, desde que vago, seu indicativo de chamada
12.2.1. O início da vacância, para os indicativos de chamada, se dará a partir do momento em
que a estação de radioamador for excluída do cadastro automatizado do Ministério das
Comunicações.
12.3. Os indicativos de chamada são classificados em:
a) INDICATIVOS EFETIVOS - São os que constam da licença de funcionamento, usados
quotidianamente para identificação em quaisquer transmissões.
b) INDICATIVOS EVENTUAIS - Os que forem outorgados a radioamadores classes “A”, “B” e
“C”, especificamente para o uso em competições nacionais ou internacionais, expedições e nos
eventos comemorativos, de conformidade com o estabelecido nesta norma, limitado o uso e
validade ao período de duração do evento.
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c) INDICATIVOS ESPECIAIS - Os que forem outorgados especificamente a radioamadores
classes “A” para uso em conteste e concursos internacionais, deste que os requerentes
comprovem ter participado de pelo menos duas competições internacionais, de conformidade
com o estabelecido nesta norma, limitado o uso e validade ao período de duração do evento.
1. O indicativo eventual ou especial será concedido mediante requerimento ao órgão próprio no
Ministério das Comunicações e constará da Licença de Funcionamento de Estação de
Radioamador válida para o período de duração do evento.
12.4. Os indicativos de chamada de estação de radioamador serão formados de acordo com a tabela
do Apêndice 10 desta Norma.
12.5. Para as classes “A” e “B”, o indicativo de chamada será constituído de prefixo correspondente à
Unidade da Federação onde se localiza a estação, seguido no número identificador da região e de
grupamento de duas ou três letras.
12.6. Para as classes “ C “ e “D”, os indicativos de chamada terão, respectivamente, os prefixos PU e
ZZ, seguidos do número identificador da região e de grupamento de três letras correspondentes à
Unidade da Federação onde se localiza a estação do permissionário.
12.7. Para os indicativos eventuais, poderão ser utilizados os prefixos de ZV a ZY, respeitado o número
correspondente à região onde se localiza a estação do permissionário.
12.8. No caso de radioamadores classe “C”, o indicativo terá o sufixo de três letras, sendo a primeira
obrigatoriamente W.
12.9. Para os indicativos especiais, serão utilizados os demais prefixos não distribuídos, seguidos do
número correspondente à região onde se localiza a estação do permissionário. Em ambos os casos,
ao concedê-los, dever-se-á observar a não duplicidade ou simultaneidade de concessão.
12.10. Na atribuição de indicativo de chamada para estações localizadas em ilhas oceânicas, serão
observados os critérios a seguir.
12.11. No sufixo do indicativo de chamada constará como a primeira letra a identificadora da ilha,
conforme a seguir indicado:
a) “F”- para estações localizadas na ilha de Fernando Noronha;
b) “S”- para estações localizadas nos penedos de São Pedro e São Paulo;
c) “T”- para estações localizadas na ilha de Trindade;
d) “R”- para estações localizadas no Atol das Rocas;
e) “M”- para estações localizadas na ilha de Martin Vaz.
12.12. Para estações de radioamadores classe “C” E “D”, os indicativos serão formados pele prefixo
“PU” e “ZZ”, respectivamente, seguido o número “O” e do agrupamento de três letras, sendo a primeira
letra aquela identificadora da ilha oceânica em questão.
12.13. Para estações de radioamadores classe “B” ou “A”, os indicativos serão formados pelo prefixo
“PY”, seguido do número “O” e do agrupamento de duas ou três letras, sendo a primeira letra aquela
identificadora da ilha oceânica em questão.
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12.14. Os indicativos de chamada para as estações de radioamadores estrangeiros ou radioamadores
funcionários de organismos internacionais, dos quais o Governo Brasileiro participe, serão constituídos
do prefixo correspondente à Unidade da Federação onde se localiza a estação, seguido do
agrupamento de três letras do alfabeto, iniciado pela letra “Z”.
12.15. Por serem empregados em situações específicas nas telecomunicações, não poderão figurar
como sufixos dos indicativos de chamada os seguintes grupamentos de letras: DDD, SNM, SOS, SVH,
TTT, XXX, PAN, RRR, e a série de QAA a QZZ.
12.16. Quando o radioamador ou pessoa jurídica, autorizada a executar o Serviço de Radioamador,
tiver licenciada estação fixa, o indicativo de chamada da estação móvel será o mesmo atribuído à
estação fixa.
12.17. Quando houver mais de 1 (uma) estação fixa licenciada, o indicativo de chamada da estação
móvel será o mesmo atribuído à estação fixa localizada no domicílio ou sede de radioamador ou
pessoa jurídica.
12.18. Quando houver apenas estação móvel licenciada, será atribuído indicativo de chamada da
Unidade da Federação onde for domiciliado o radioamador ou sediada a pessoa jurídica requerente.
12.19. Compete ao Ministério das Comunicações atribuir os indicativos de chamada para o Serviço de
Radioamador

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 – VAGO
(sem novidades)
DIRETORIA SOCIAL – PY6MD
Um forte 73, Mário Silva – PY6MD - Diretor Social.
DIRETORIA DE QSL/DX – PY6TS
Informações:
a) Stan, K5GO, será ativado na Ilha Cayman Brac, IOTA NA-016, no Concurso ARRL DX CW,
dias 17 e 18 de fevereiro de 2018, como ZF9CW;
b) Mhamed, CN8NK, estará ativo como CN4P, em Marrocos, no concurso CQ WW WPX SSB dias
24 e 25 de março de 2018;
c) Wim, ON6DX, estará ativo como TY1TT, em Benin, dias 19 a 28 de fevereiro de 2018;
d) Alan, N3AD, estará ativo como V26M, de Antigua Island, IOTA NA-100, dias 13 a 19 de
fevereiro de 2018.

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
Não houve.

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 10

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

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, 18 de fevereiro de 2018.

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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