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 249 de 04 de março de 2018.
EDITORIAL / PRESIDENCIA e VICE
Caros amigos,
Enfim foi aprovada nossa atividade pela SUCOM.
Este é o primeiro passo para regularizar totalmente as questões documentais de nossa
entidade. Com isso passaremos a obter o Alvará de Funcionamento e também dar entrada na
Receita Federal na regularização do nome, do representante em substituição ao nosso
saudoso Manolo e regularizar as pendencias fiscais junto aos órgãos de governo,
principalmente na própria Receita Federal.
Agora será necessário efetuar o pagamento do DAM gerado pela SUCOM no valor de R$
767,46 até o final desde mês para que seja emitido nosso Alvará.
Neste momento o nosso saldo bancário está abaixo do valor necessário, então, peço
encarecidamente a todos os nossos associados, parceiros, sócios remidos, amigos, enfim,
todos aqueles que possam nos ajudar com contribuições voluntarias, pagamento de suas
anuidades e doações financeiras, que o façam em nossa conta bancaria abaixo informada
para que possamos honrar com os compromissos necessários a regularização de nossa
entidade, pois além desse DAM, ainda teremos o pagamento das licenças de estação e
repetidoras em nome da Labre, bem como outras ações administrativas importantes.
Banco: 237 – Bradesco
Agencia: 3557
Conta: 1310-2
CNPJ: 15.235.179/0001-33
Na certeza de poder contar com o costumeiro apoio de todos, agradeço antecipadamente.
Agradecemos também ao nosso colega Wagner – PY6AZ, pela doação de uma chave de
antena, já instalada em nossa sala de rádio.
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:
PY6EAT; PP1MI; PY6HV; PY6EP; PY6AF; PY6CAS; PY7PQ; PR7BCP; PR7BUS; PR7RO.
Segunda feira passada, tivemos as presenças dos seguintes colegas em VHF:
PY6FS; PU6NLS; PU6JHS; PY6NO; PY6BAR; PY6TV; PY6AWV; PU6MXU; PY6PC; PY6IVO;
PY6MZ; PY6JBS;
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!!!
PU6JAN
PU6RES
PY6AYC
PY6JSR
PU6JCJ
PU6JOQ
PY6TB
PY6DB
PY6VDM
PU6WAM

DJANY HENRIQUE DOS S. MONTE
EVERALDO ALMEIDA SACRAMENTO
IVALDO NIDIO SITONIO TRIGUEIRO
JEOVA ROSA DOS SANTOS
JOAO CARLOS BAPTISTA JORGE DA SILVA
JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ
LUIZ CARLOS COUTO NOVAES
TIELSON PEREIRA MEGA
VALDIR DE MEIRA
WALLACE DAMAS DO AMARAL
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DATAS COMEMORATIVAS DA SEMANA






05 seg
07 qua
08 qui
09 sex
10 sáb

Dia do Filatelista Brasileiro
Dia do Fuzileiro Naval
Dia Internacional da Mulher - 8 de Março
Dia Mundial do DJ
Dia do Sogro
Dia do Telefone

LEGISLAÇÃO
Continuaremos com esse tópico em nosso QTC onde faremos a cada semana uma publicação
sobre a legislação do radioamador.
Número – 020 – NORMA ANATEL N.º 31/94 - CONTINUAÇÃO
17. INFRAÇÕES E PENALIDADES
17.1. OBRIGAÇÕES
17.1.1. Os titulares de Certificado de Operador de Estação de Radioamador, especialmente os
permissionários do Serviço de Radioamador, estão obrigados a:
a. observar e cumprir a legislação de telecomunicações;
b. manter conduta ética, não desvirtuando a natureza ao Serviço;
c. submeter-se à fiscalização exercida pelo Ministério das Comunicações;
1. prestando, sempre que solicitadas, informações que possibilitem a verificação de como está
sendo executado o serviço, bem como permitindo vistoria das estações pelo órgão
fiscalizador;
2. atendendo, dentro dos prazos, a novas determinações baixadas;
3. interrompendo o funcionamento da estação quando determinado pela autoridade
competente;
4. atendendo a convocações para prestação de serviços de utilidade pública em casos de
emergência;
5. evitando interferências em quaisquer serviços de telecomunicações.
17.2. INFRAÇÕES
17.2.1. Os permissionários e os titulares de certificado de Operador de Estação de Radioamador estão
sujeitos às penalidades cominadas para as infrações à legislação de telecomunicações e às
específicas contidas no Regulamento do Serviço de Radioamador.
17.2.2. As infrações cometidas pelo permissionário ou pelo titular do de Certificado de Operador de
Estação de Radioamador lhes serão comunicadas por escrito, assinalando o prazo para apresentação
de defesa.
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17.2.3. São consideradas infrações na execução do Serviço de Radioamador:
a. executar o Serviço de Radioamador sem observar os termos da licença da estação;
b. desvirtuar a natureza do Serviço de Radioamador.
c. não atender ao previsto no item 14.1 da presente Norma;
d. deixar de transmitir o indicativo de chamada de estação ou transmiti-lo com alterações de
qualquer natureza;
e. utilizar linguagem codificada não reconhecida pelo Ministério das Comunicações;
f. aceitar remuneração por serviços prestados.
17.2.4. Constatada a infração, o Ministério das Comunicações notificará o infrator, assinalando prazo
para defesa, podendo ser determinada a interrupção do serviço, no caso de interferência.
17.3. PENALIDADES
17.3.1. A prática de infração na execução do Serviço de Radioamador sujeita o permissionário, o titular
de Certificado de Operador da Estação de Radioamador, ou ambos, conforme o caso, às seguintes
penalidades, sem prejuízo de outras previstas em Lei:
a. multa;
b. suspensão;
c. cassação.
17.3.2. A pena será imposta de acordo com a infração cometida, considerando-se os seguintes fatores:
a. gravidade da falta;
b. antecedentes do infrator;
c. reincidência.
17.3.3. A pena de multa poderá ser aplicada quando o executante do serviço incorrer em quaisquer
das infrações relacionadas a seguir:
a. deixar de transmitir o indicativo de chamada de estação ou transmiti-lo com alterações de
qualquer natureza;
b. utilizar linguagem codificada não reconhecida pelo Ministério das Comunicações;
17.3.4. A pena de multa poderá ser aplicada, isolada ou conjuntamente, por infração de qualquer outro
dispositivo previsto na legislação específica do Serviço de Radioamador ou em normas específicas ou
gerais aplicáveis às telecomunicações.
17.3.5. A multa será limitada ao valor estipulado pela legislação em vigor.
17.3.6. O pagamento da multa não exonera o infrator das obrigações cujo descumprimento deu origem
à punição.
17.3.7. A pena de suspensão poderá ser aplicada quando o executante do serviço incorrer em
quaisquer das infrações relacionadas a seguir:
a. executar o Serviço de Radioamador sem observar os termos da licença da estação;
b. aceitar remuneração por serviços prestados.
17.3.8. A pena de suspensão poderá, ainda, ser aplicada no caso reincidência em infração
anteriormente punida com multa.
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17.3.9. A pena de cassação poderá ser aplicada quando o executante do serviço incorrer em quaisquer
das infrações relacionadas a seguir:
a. desvirtuar a natureza do Serviço de Radioamador;
b. não atender ao previsto no item 14.1 da presente Norma;
17.3.10. A pena de cassação poderá, ainda, ser aplicada no caso de reincidência em infração
anteriormente punida com suspensão,
17.3.11.A pena de cassação será formalizada:
a. no caso do titular de Certificado de Operador de Estação de Radioamador pela cassação de
respectivo Certificado;
b. no caso de radioamador, pela cassação do Certificado de Operador da Estação de Radioamador
e da respectiva Licença de Estação de Radioamador;
c. no caso de pessoa jurídica, pela cassação da permissão e /ou pela cassação do Certificado de
operador de Estação de Radioamador e da respectiva licença de Estação do Radioamador
responsável, quando for o caso.

17.4. RECONSIDERAÇÃO E RECURSO
17.4.1. Caberá pedido de reconsideração à autoridade que aplicou a punição, no prazo de trinta dias,
a contar da data do reconhecimento da punição.
17.4.2. Caberá recurso, à instância imediatamente superior, no prazo de trinta dias, a contar da data
do indeferimento do pedido de reconsideração.
x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x

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.
Recebemos pagamentos dos seguintes colegas: PU6WIF; PU6JLS; PU6LPA; PY6ZY;
PU6RIT; PY6EL.
DIRETORIA DE TECNOLOGIA – VAGO
(sem novidades)
DIRETORIA SOCIAL – PY6MD

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 RECEBIDO DE PT2IQ – RENDY
Prezados Colegas:
Colaborem com a sua LABRE-BA oferecendo-se pelo menos para trabalhos "leves".
Saudações.
Rendy-PT2IQ
DIRETOR DE RADIOAMADORISMO - LABRE-DF

RESPOSTA DE LAURO LIMA – PY6LA
É isso aí!
Jamais devemos esquecer que: O Radioamadorismo é sinônimo se Integração e de Fraternidade
Universal.
E, como disse Mahatma Gandhi: "Quem não vive para servir; não serve para viver". Não é este o nosso
lema?
Então? Uma mão lava a outra e as duas lavam o nosso próprio rôsto! Vamos nos ajudar, mutuamente,
então como sugere o nosso companheiro Miguel, PT2IQ.
Vamos ajudar as nossas Labre's e elas se ajudarão...
Um fraterno abraço,
PY6LA - Lima
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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, 04 de março 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.

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 10 de 10

