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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 266 de 01 de julho de 2018.
EDITORIAL / PRESIDENCIA e VICE
Caros amigos,
Vou repetir o editorial do QTC anterior, por julgar de extrema importância e ressaltar uma nova questão: Será
que ser atuante é estar presente nas rodadas de rádio apenas?? Tão importante quanto estar no rádio e talvez
até mais importante ainda é estar presente no dia-a-dia e a frente de uma gestão comprometida com a eficiência,
qualidade e transparência. Digo isso, pois tenho ouvido críticas infundadas e sem conhecimento de causa feitas
a minha pessoa citando até a minha ausência nas rodadas em HF.
Quero deixar claro para aqueles que não me conhecem, que sou radioamador há quase 40 anos e neste
momento de minha vida foi quando pude dar minha contribuição para nossa associação, que se encontrava com
muitos problemas críticos e que hoje já estamos em condições de melhora e crescimento vistas por todos e de
forma indiscutível. Muito já se fez e muito ainda temos a fazer. Para as críticas infundadas, peço que procurem
se informar melhor antes de julgar e poderão constatar se realmente a “fofoca” tem fundamento ou é uma “Fake
News”. É estarrecedor saber que colegas bahianos podem estar boicotando um evento que deveria ser a
referência para todo o Brasil. Uma pena!!!
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.
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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, de forma profissional e com a melhor das intenções.
Neste sábado, em reunião do conselho, fizemos uma explanação de todo o planejamento do evento para todos
os conselheiros presentes, esclarecendo todas as questões levantadas sobre o tema, que foi mantido e aprovado
em sua totalidade.
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 reunião do conselho realizada em 30/06/18, foi entregue a minuta do novo estatuto ao
presidente da Labre-Ba, Sr. Marcone Cerqueira – PY6MV, para que seja feita sua leitura,
revisão e devolução, para que seja convocada assembleia geral para sua aprovação.
Também foram apresentados dois formulários de controle, sendo um para agendamento e
requisições de uso da sala de rádio e outro um termo para formalizar as doações efetuadas
para a Labre-Ba. Ambos foram aprovados e após sua revisão serão publicados no site da
Labre e no próximo QTC.
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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.

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 4 de 12

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

COLEGAS PRESENTES NOS QTCs ANTERIORES EM HF E VHF
Foram estes os colegas que registraram presença no QTC de domingo passado em HF:
PY6EAT; PY6EP; PY6HV; PY6BZ; PY7BTJ.
Segunda feira passada, tivemos as presenças dos seguintes colegas em VHF:
PY6FS; PY6IVO; PY6PPL; PU6WIF; PU6JPP.
COLEGAS PRESENTES EM NOSSA SEDE – SÁBADO PASSADO
Foram estes os colegas que fizeram QRM no sábado passado, em nossa sede:
PY6IVO; PY6SB; PY6JB; PY6MV; PY6PPL; PY6PJN; PU6WIF; PY6TL; PY6AZ; PY6EAT;
PU6JPP; PY6VP; PU6JSS.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
São estes os aniversariantes desta semana, aos quais desejamos muitas felicidades e
muitos QSOs pelo Éter!!!
PY6AED
PY6BD
PY6ERY
PY6AML
PY6JSJ
PY6JBJ
PY6HV
PY6LT
PY6LF
PY6BMW
PU6NPL
PY6PRS
PY6ML
PY6SRP
PY6SGF
PY6WE

AECIO DE SOUZA CUNHA
ALMERIO POUSO GAERTNER
ALTAIR SILVA DIAS
IVANILDE DE MOURA BEZERRA
JAIR SAMPAIO SOARES JUNIOR
JOEL BARRETO JUNIOR
JOSE RAIMUNDO COSTA
LICINIO ANTUNES CARDOSO JUNIOR
LOURIVAL DE JESUS FERREIRA
MARIA DAS DORES TAVARES VIEIRA
Nei Pereira Lobão
PAULO ROBERTO SIMMONDS BORMANN DE BORGES
SAMUEL MAGNAVITA SILVA
SERGIO RICARDO PORTUGAL FARIAS
SUZANA GOMES FIGUEIREDO
WELF SANTANA DE OLIVEIRA
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DATAS COMEMORATIVAS DA SEMANA
 01 dom
Dia de Santo Aarão
Dia Mundial da Arquitetura
 02 seg
Dia do Hospital
Dia do Bombeiro Brasileiro
 03 ter
Dia de São Tomé
 04 qua
Dia de Santa Isabel
 06 sex
Dia da criação do IBGE
Dia de Santa Maria Goretti
 07 sáb
Dia Mundial do Chocolate
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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 – 037 – ANATEL RESOLUÇÃO 242 DE 30/11/2000 – CONTINUAÇÃO
REGULAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTOS PARA
TELECOMUNICAÇÕES
TÍTULO VI - Das Sanções
Art. 54. Observando-se o disposto no art. 64 deste Regulamento, as sanções a que estarão
sujeitos os infratores são, individual ou cumulativamente:
I - advertência;
II - multa;
III - suspensão da homologação;
IV - cancelamento da homologação;
V - suspensão da designação;
VI - cancelamento da designação.
Art. 55. Para fins deste Regulamento, consideram-se práticas passíveis de imposição de
sanção:
I - às prestadoras de serviços de telecomunicações:
a) pelo uso, emprego ou conexão de produtos não homologados pela Anatel, quando estes
forem passíveis de homologação nos termos do art. 4º, inclusive a habilitação de
equipamentos terminais não homologados pela Anatel; ou
b) pelo uso incorreto ou alteração de características técnicas dos produtos, que ocasionem
sua operação em desacordo com as características técnicas que sustentaram a homologação.
Pena: Aquelas previstas nos respectivos contratos de concessão ou termos de permissão ou
autorização, sem prejuízo da aplicação de regulamento específico de sanções.
II - às provedoras de serviços de valor adicionado:
a) pelo uso, emprego ou conexão de produtos não homologados pela Anatel, quando estes
forem passíveis de homologação, nos termos do art. 4º; ou
b) pelo uso incorreto ou pela alteração de características técnicas dos produtos que ocasionem
sua operação em desacordo com as características técnicas que sustentaram a homologação.
Pena: Advertência ou multa.
III - aos fabricantes:
a) pela fabricação de produto em desacordo com os requisitos que fundamentaram sua
certificação e homologação, para comercialização ou uso no país; ou
b) pela utilização indevida da homologação ou do respectivo selo Anatel de identificação em
produto não homologado.
Pena: Multa cumulada com suspensão ou com cancelamento da homologação.
IV - aos fornecedores, distribuidores e fabricantes responsáveis pelo fornecimento ou
distribuição do produto:
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a) pela utilização indevida da homologação ou do respectivo selo Anatel de identificação em
produto não homologado; ou
b) pelo descumprimento dos compromissos que ensejaram a homologação.
Pena: Multa cumulada com suspensão ou com cancelamento da homologação.
c) pela comercialização, no país, de produtos não homologados, quando estes forem
passíveis de homologação, nos termos do art. 4º.
Pena: Multa e providências para apreensão.
V - a qualquer usuário de produtos:
a) pela utilização de produto não homologado pela Anatel, quando estes forem passíveis de
homologação, nos termos do art. 4º.
Pena: Advertência. Em caso de reincidência, dolo ou culpa grave: Multa e providências para
apreensão.
b) pela utilização de equipamentos não homologados pela Anatel e que utilizam o espectro
radioelétrico.
Pena: Multa cumulada com lacração e providências para apreensão.
c) por alterações não autorizadas em produtos homologados, por aplicação do disposto no
art. 35 e no art. 36 deste Regulamento.
Pena: Advertência. Em caso de reincidência, dolo ou culpa grave: multa e providências para
apreensão.
VI - aos interessados ou responsáveis pela homologação:
a) pela fraude ou falsidade nas declarações ou provas documentais apresentadas no processo
de homologação.
Pena: Multa e cancelamento da homologação.
b) pela prática de qualquer ato, omissivo ou comissivo, que possa confundir ou induzir a erro
a Anatel, os organismos de certificação ou laboratórios de ensaios.
Pena: Multa e cancelamento da homologação.
c) pela inobservância do disposto no inciso III do art. 31 deste Regulamento.
Pena: Advertência. Em caso de reincidência, dolo ou culpa grave: Multa cumulada com
suspensão ou com cancelamento da homologação.
VII - aos organismos de certificação:
a) pelo não cumprimento ou pela não manutenção das condições que ensejaram a designação
pela Anatel; ou
b) pela conduta em desconformidade com os atos de designação.
Pena: Advertência. Em caso de reincidência: multa cumulada com suspensão ou com
cancelamento da designação.
Art. 56. Sem prejuízo das disposições previstas no artigo anterior, as sanções a serem
aplicadas a Organismos de Certificação Designados pela Anatel, assim como as hipóteses de
sua incidência, serão contempladas nos atos de designação previstos no art. 16 deste
Regulamento.
Parágrafo único. Será coibida e passível de aplicação de multa qualquer prática que vise
impedir ou dificultar atividades de fiscalização da Anatel, inclusive aquelas destinadas ao
recolhimento de amostras para fins de avaliação da conformidade do produto.
Art. 57. Na aplicação de sanções, serão considerados a natureza e a gravidade da infração,
os danos dela resultantes para os serviços, para os usuários ou para as prestadoras e
provedoras de serviços, a situação econômica, a vantagem auferida pelo infrator, as
reincidências e circunstâncias agravantes.
Art. 58. Aplicar-se-á subsidiariamente a regulamentação específica editada pela Anatel em
matéria de critérios e procedimentos sancionatórios.
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Parágrafo único. As sanções deverão ser aplicadas mediante decisão fundamentada da
Anatel.
Art. 59. Nenhuma sanção administrativa será aplicada sem o competente procedimento
sancionatório e a garantia do exercício da ampla defesa, observado o disposto no Regimento
Interno da Anatel.
Art. 60. O valor das multas será aumentado de 50% (cinqüenta por cento) nos casos de
reincidência específica.
Parágrafo único. A reincidência específica, de que trata o caput, deve ser entendida conforme
definição constante da regulamentação específica para aplicação de sanções administrativas
editada pela Anatel.
Art. 61. O valor das multas a serem aplicadas, individualmente, pelo descumprimento de
quaisquer dispositivos deste Regulamento, não poderá ser inferior a R$ 100,00 (cem reais),
nem superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais).
Art. 62. As providências para a apreensão dos equipamentos poderão ser deflagradas pela
Anatel, de ofício ou por requerimento fundamentado de qualquer parte interessada.
Parágrafo único. A inércia por parte do infrator em adotar providências visando a regularização
das falhas que justificaram a apreensão de produtos, por um período superior a 90 (noventa)
dias, facultará à Agência dispor dos equipamentos apreendidos, podendo promover inclusive
a sua destruição.
Art. 63. Caberá a lacração de equipamento sempre que não for possível realizar sua
apreensão.
§ 1º A lacração poderá ser igualmente realizada em produtos que utilizem o espectro
radioelétrico.
§ 2º A lacração tem por objetivo suspender a utilização do equipamento em caráter provisório
e reversível.
§ 3º Somente à Anatel caberá promover a retirada dos lacres apostos às instalações ou ao
equipamento.
Art. 64. As sanções previstas neste Capítulo serão aplicadas sem prejuízo da aplicação da
legislação civil e criminal, bem como das penalidades previstas nos contratos de concessão
ou nos atos de permissão ou autorização de serviços de telecomunicações.
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.
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 Clomir Gonçalves da Silva – PY6PI
Solicitando apoio da Labre-Ba para ajudar na obtenção da liberação junto ao seu condomínio para
instalação de sua estação e antenas.
Encaminhamos os documentos e o oficio recebido para nosso assessor Jurídico, Luciano Sepulveda,
que ficou de nos enviar o seu parecer.
Recebemos o parecer de Luciano por e-mail, indicando a abertura de um processo judicial onde o
mesmo oferece seus serviços advocatícios de forma gratuita.
Agradecemos e parabenizamos pela atitude colaborativa.
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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, 01 de julho 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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