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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 265 de 24 de junho de 2018.
EDITORIAL / PRESIDENCIA e VICE
Caros amigos,
Como todos sabem, nossa gestão tem buscado uma convivência harmônica entre todos os radioamadores,
associados ou não, rádio cidadãos, rádio escoteiros, aspirantes e aficionados pelas telecomunicações de
maneira geral, sem restrições ou impedimentos de qualquer natureza, buscando sempre a união e aproximação
de todos, na capital, interior e até mesmo fora do nosso estado.
Digo isso apenas para reforçar e deixar claro para todos, que o nosso empenho em mudar para melhor é
constante e será permanente durante toda a nossa gestão e é isso que solicito e exijo a todos os nossos diretores
e colaboradores.
Qualquer que tenha sido as ações do passado, que de alguma forma não tenha agradado ou até mesmo
desagregado nosso grupo, isso ficou no passado e devemos descartar.
Hoje o nosso foco é de união. Espero que todos tenham entendido que só seremos fortes se juntos e unidos.
Quero também deixar claro para todos que estou totalmente aberto e acessível para atender e ajudar a esclarecer
e tirar quaisquer dúvidas sobre nossa gestão, que tem se pautado pela total transparência e pela gestão
colaborativa e participativa e em total consonância com nossos Conselheiros.
Por fim, peço e insisto a todos que entrem em contato diretamente comigo, se e quando for necessário, para
ouvir diretamente do presidente e esclarecer qualquer informação duvidosa, não permitindo que fofocas se
tornem falsas verdades.
Vamos deixar as desavenças de lado e tentar construir um hobby sadio e resgatar a essência perdida. Um bom
momento para isso pode ser nosso, XVII Ecoradio, em 08 de setembro, encontro que estamos organizando com
muito afinco e com a melhor das intenções.
Sugiro a todos aqueles que se identificam com nossa gestão e com o exposto acima, que exercitem a boa prática
do radioamadorismo, valorizando, divulgando e apoiando nosso evento, ao invés de apenas criticar sem
fundamento e sem conhecimento de causa. Juntos seremos mais fortes.
Forte 73 a todos,
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:
CIDADE
Salvador
Salvador
Salvador
Camaçari
Conceição do Coité
Entre Rios
Feira de Santana
Feira de Santana
Jequié
Morro do Chapéu
Porto Seguro
Serra da Jiboia
Serrinha
Serrinha
Serrinha
Tanquinho
Vitória da Conquista

PREFIXO
PY6MR
PY6CT
PY6CQ
PY6QC
PY6ENT
PY6LAY
PY6QB
PY6JQ
PY6QD
PY6CG
PY6QG
PY6GPS
PY6LZ
PY6ARS
PY6GI
PY6RVC

FREQUENCIA
146.610/439.100
146.670
146.950
146.880
146.810
146.790
146.750
146.970
145.490
146.950
146.910
145.280
146.770
146.850
147.360
145.450
146.930

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

OBS.
C4FM / WIRES-X
Remote Hams
DMR / C4FM

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 anotado)
Segunda feira passada, tivemos as presenças dos seguintes colegas em VHF:
PY6PPL; PY6FS; PY6NFS; PY6IVO; PU6WIF; PY6PJN; PU6JPP; PU6OPW; PY6PY;
Cristiano e Mathias como Rádio Escuta.
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!!!
PY6ADB
PU6MAS
PY6FG
PU6JMM
PU6JSM
PY6URU
PY6JAW
PY6OS
PY6REJ
PY6CZ

ANDERSON SANTOS SILVA
ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA
FRANCISCO JOSE JUSTO GONCALVES
JAIRO MARIOTTI DE MOURA
JOAO MARCUS CHAVES SANTOS
MIGUEL CLAUDIO BUSTANI DA COSTA LOPES CARNEIRO
MILENA SILVA OLIVEIRA
ODALVO SIRQUEIRA MARTINS
RODRIGO MEDEIROS DE ALMEIDA MARTINS
Valdir Vieira da Costa
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DATAS COMEMORATIVAS DA SEMANA
 24 dom
Dia de São João
Dia do Disco Voador
Dia do Observador Aéreo
Dia do Caboclo
 25 seg
Dia do Imigrante
 26 ter
Dia Internacional contra o Abuso e Tráfico Ilícito de Drogas
Dia Internacional de Apoio às Vítimas de Tortura
Dia do Professor de Geografia
 27 qua
Dia Nacional do Vôlei
Dia Nacional do Progresso
Dia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro
Dia Nacional do Técnico em Nutrição e Dietética
 28 qui
Dia Internacional do Orgulho Gay
Dia de Santo Irineu
 29 sex
Dia de São Pedro e São Paulo
Dia do Papa
Dia do Pescador
Dia do Dublador
Dia do Telefonista
 30 sáb
Dia do Caminhoneiro
Dia da Mídia Social
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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 – 036 – ANATEL RESOLUÇÃO 242 DE 30/11/2000 – CONTINUAÇÃO
REGULAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTOS PARA
TELECOMUNICAÇÕES
Seção II - Da Suspensão da Homologação pela Anatel.
Art. 45. A Anatel suspenderá a validade da homologação quando verificar irregularidades relativas ao
processo de certificação ou homologação de determinado produto, que não se enquadrem em
nenhuma das hipóteses previstas no art. 49 deste Regulamento.
Parágrafo único. Conceder-se-á ao ato de suspensão da homologação, a mesma publicidade dada ao
ato de sua concessão.
Art. 46. Configuram hipóteses de suspensão da homologação:
I - a não alteração fiel e tempestiva das especificações do produto, face à determinação de adequação
aos novos regulamentos expedidos pela Anatel;
II - a utilização ou a comercialização de produto com alterações sem o cumprimento das obrigações
previstas no art. 35 e no art. 36 deste Regulamento;
III - a suspensão da validade do Certificado de Conformidade pelo Organismo de Certificação
Designado; e
IV - qualquer irregularidade no processo de certificação e homologação constatada pela Anatel.
Parágrafo único. A reincidência na prática dos atos previstos neste artigo dará causa ao cancelamento
da homologação.
Art. 47. O interessado na homologação será notificado da suspensão da sua validade, por meio de
serviço postal com comprovante de recebimento.
§ 1º O ato de suspensão deverá ser fundamentado, indicando as providências a serem adotadas pelo
notificado, e conterá expressamente o prazo de suspensão, que deverá ser de até 180 (cento e oitenta)
dias.
§ 2º A suspensão vigorará enquanto não forem adotadas as providências previstas no ato de
suspensão e até o prazo especificado no parágrafo anterior.
§ 3º O não atendimento completo e tempestivo das providências previstas no ato de suspensão,
referido no § 1º, ensejará o cancelamento da homologação, sem prejuízo de outras penalidades
previstas na regulamentação aplicável.
Art. 48. A suspensão da validade da homologação não interrompe ou suspende a fluência do prazo de
validade originalmente previsto na homologação do produto.
Seção III
Do Cancelamento da Homologação
Art. 49. Dar-se-á o cancelamento da homologação nas seguintes hipóteses:
I - ocorrência de fraude ou falsidade nas declarações ou provas documentais apresentadas no
processo de certificação ou de homologação;
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II - constatação de discrepância relevante e injustificada entre os resultados dos testes realizados nas
amostras do produto avaliado e os obtidos em avaliações posteriores;
III - comercialização do produto dentro do período de suspensão de validade do ato de homologação
ou a prática de qualquer ato em desconformidade com o ato de declaração de suspensão da
homologação;
IV - nas formas previstas no Parágrafo único do art. 46 e no § 3º do art. 47 deste Regulamento; ou
V - a pedido do requerente da homologação.
Art. 50. No exercício da prerrogativa prevista no art. 6º deste Regulamento, a Anatel poderá, a qualquer
tempo, diante da demonstração de risco à segurança dos usuários ou ao meio ambiente, determinar o
cancelamento da homologação de produtos.
Parágrafo único. Verificada a hipótese prevista no caput, a Anatel dará ampla divulgação ao fato,
alertando o público em geral quanto aos riscos da continuidade na utilização do produto.
Art. 51. A Anatel manterá sempre atualizada e disponível ao acesso público a lista completa das
homologações suspensas ou canceladas.
Parágrafo único. Sem prejuízo do disposto no caput, conceder-se-á ao ato de cancelamento da
homologação a mesma publicidade dada aos atos de concessão da homologação.
Capítulo IV
Da Renovação da Homologação
Art. 52. O interessado poderá requerer à Anatel a renovação do prazo de validade da homologação,
instruindo tal requerimento com o comprovante de recolhimento dos emolumentos devidos.
§ 1º Na hipótese prevista no art. 23, a renovação da homologação deverá ocorrer submetendo-se,
previamente, o produto aos procedimentos estabelecidos para a expedição de Certificado de
Conformidade.
§ 2º A renovação da homologação deverá ser requerida até o sexto mês anterior ao vencimento de
seu prazo de validade.
§ 3º Esgotado o prazo previsto no parágrafo anterior, o interessado deverá requerer nova
homologação.
Capítulo V
Dos Recursos em Face das Decisões dos Organismos de Certificação
Art. 53. Caberá recurso das decisões proferidas por Organismos de Certificação Designados ou
Credenciados, quanto à expedição, renovação, suspensão ou cancelamento de Certificado de
Conformidade.
§ 1º Caso a condução do processo de expedição do certificado seja de responsabilidade de Organismo
de Certificação Designado, quando já credenciado pelo Inmetro, os recursos deverão ser dirigidos ao
órgão competente do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.
§ 2º Nas hipóteses do parágrafo anterior, não caberá recurso à Anatel das decisões terminativas do
órgão competente do Sistema Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial.
§ 3º Caso a condução do processo de expedição do certificado seja de responsabilidade de
Organismos de Certificação Designados e não credenciados, os recursos deverão ser dirigidos à
Anatel, na forma prevista pelo seu Regimento Interno.
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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
Amigos,
Lembrem dos nossos canais de comunicação por e-mails, redes sociais, estamos sempre
dispostos a ajudar todos os nossos colegas.
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.
XVII Contest Nacional Batalha Naval do Riachuelo – PY1BJN

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 LIMA - PT6LA
Aos amigos Radioamadores,
Abaixo, repasso e-mails trocados entre nós e a Comadre Alda (ou Vovó Alda, como é conhecida
nacionalmente) para conhecimento de suas condições.
Faço isso entre os radioamadores amigos como uma forma de, não só informara, como, também de
dar oportunidade para que os amigos enviem mensagens que venham lhes trazer mais conforto nestes
momentos em que ela está emocional e fisicamente carente.
Com mensagens iremos motivá-la, ainda mais a nos transmitir seus exemplos de cidadão e de
Radioamadora exemplar. Fraternalmente,
Lauro Lima - PY6LA
De:Alda Niemeyer - PP5ASN Para:Lauro Lima
Olá amigo Lima, PY6LA. Agradeço todas as notícias.
E, espero que com toda família Lima tudo esteja às mil maravilhas. Comigo mudou muita coisa.
Depois de um infarto escorreguei de minha cadeira no computador e fraturei o fêmur esquerdo.
Como é a minha perna que já foi operada duas vezes, o joelho não gostou da tração e, me condenou
para a cadeira de rodas. Não fico em pé sozinha, dependo de ajuda para TUDO.
Andar ---- nem pensar! Além disso vendemos nossa casa e, no terreno vai crescer um edifício de 12
andares.
Por enquanto estamos num apartamento de aluguel, amplo, claro, grande, confortável...
É gostoso morar aqui. Agora, depois e 4 semanas já achamos quase tudo que mudou com a gente.
O novo endereço é: Rua Frederico Guilherme Busch, 222 - Aptº 202, Amadeus Mozart Residencial.
Telefone (47) 3035-4431) e caixa postal ficaram, os mesmos.
Dos meus equipamentos de rádio só trouxe os 2 Metros. O Kenwood passei para o CRB.
Os HTs ainda ficaram, nas caixas. Vou manter o contato em 2 Metros, para a Defesa Civil, em caso
de emergência.
Mas, com meus 98 anos acho também que fiz a minha parte dentro do radioamadorismo.
Agora é a vez dos meus amigos jovens!
Lauro, meu bom amigo, Um bem afetuoso abraço. Me perdoa o longo silêncio.
Fiquei por muito tempo “fora” de toda comunicação, na cama e de costas, praticamente sem
movimento, antes da cadeira de rodas, como agora.
A sua velha amiga não vai voltar “ao normal”. Não faz mal, tenho agora o meu computador e, a amizade
de vocês todos. Tudo de bom para vocês todos e, muitos bons pensamentos para vocês.
Vossa Comadre,
Alda Niemeyer - PP5ASN
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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, 24 de junho 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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