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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 267 de 08 de julho de 2018.
EDITORIAL / PRESIDENCIA e VICE
Caros amigos,
Recebemos neste sábado passado a visita de nosso amigo Vilar, PY6LV, com uma doação de dois Rádios HTs
Baofeng, oferecidos pelo colega Fernando – PY8RM de Belém do Pará, para ser sorteado em nosso encontro
em setembro, VII Ecoradio. Agradecemos muito e contamos com a presença do colega, para que ele mesmo
possa efetuar a entrega ao colega que for vencedor.
Recebemos também mais duas informações na última reunião de Diretoria, onde surgiu o tema transparência.
Tenho dito sempre que nossa gestão se baseia na transparência, mas muitos ainda não estão convencidos disso.
A forma que encontramos de ser totalmente transparente, foi a de não aceitar nenhuma transação financeiro que
não fosse através da conta corrente bancária da Labre-Ba.
Sendo assim, fica muito simples e fácil obter a total transparência financeira, basta para isso divulgar o extrato
da movimentação bancária.
Desta forma, passaremos a partir deste mês a publicar aqui no QTC o extrato bancário com todas as
movimentações bancárias de cada mês. Sempre no inicio de cada mês, publicaremos o extrato do mês anterior.
Segue então, na seção do Diretor Financeiro, o extrato do mês de junho de 2018.
A segunda informação foi mais uma fofoca, informando que um dos nossos colegas está proibido de frequentar
a Labre-Ba. Sem citar nomes, todos sabem que nossa gestão não guarda magoas nem olha para o passado.
Estamos aqui para contribuir no crescimento de nossa associação. Então, reafirmo que estamos totalmente
abertos a todos e principalmente aos interessados em radiocomunicação nas diversas faixas de frequências,
sejam elas amadoras ou não.
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.
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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; PY6LV; PY6HV; PY6BZ; PY6HR; PY6BM; PY6MV.
Segunda feira passada, tivemos as presenças dos seguintes colegas em VHF:
PU6JAI; PY6AQ; PY6IVO; PY6PJN; PY6FE; PY6MV.
COLEGAS PRESENTES EM NOSSA SEDE – SÁBADO PASSADO
Foram estes os colegas que fizeram QRM no sábado passado, em nossa sede:
PY6IVO; PY6MV; PY6PJN; PU6WIF; PY6TL; PY6EAT; PY6DY; PY6VP; PU6JSS; PY6LV.
ANIVERSARIANTES DA SEMANA
São estes os aniversariantes desta semana, aos quais desejamos muitas felicidades e
muitos QSOs pelo Éter!!!
PY6ANA
PY6ARI
PY6HR
PY6RB
PY6MDV
PY6BH
PU6LWS
PY6LAS
PY6XD
PU6MAA
PY6MGM
PY6NFL
PY6PS
PU6WGN
PY6RDM
PU6SWW
PU6TXN
PU6VMM

ANA LUCIA SAMPAIO DA ROCHA LIRA
ARISTIDES CORREIA
EMILIANO MELO DOS SANTOS
EUSTAQUIO RIBEIRO BOAVENTURA
HUGO LUIZ DOS SANTOS SILVA
JOAO BRAZ DE SOUZA
LEANDRO WILKER DE SOUZA SILVA
LURIANO ALVES DA SILVA
MARIA MARLY SANTOS SILVA
MAURICIO AUGUSTO ALVES CORREA FILHO
MAURICIO GALVAO DE MEDEIROS
NAHILDO FERREIRA LOPES
PERCILIO ALEXANDRINO DA SILVA
ROBSON MENEZES SOUZA
SERGIO JOSE BORGES PINHO
SERGIO W. WATT
THIAGO XAVIER NOVAES DE SOUZA
VICTOR MANSUR DE QUEIROZ
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DATAS COMEMORATIVAS DA SEMANA
 08 dom
Dia do Panificador
Dia Nacional da Ciência
Aniversário de Ouro Preto
 09 seg
Dia da Revolução Constitucionalista
 10 ter
Dia da Pizza
Dia do Engenheiro de Minas
 12 qui
Dia do Engenheiro Florestal
 13 sex
Dia do Cantor
Dia Mundial do Rock
Dia do Engenheiro de Saneamento
Eclipse solar parcial de julho 2018
 14 sáb
Dia do Propagandista de Laboratório
Dia da Liberdade de Pensamento
Dia de São Camilo
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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 – 038 – ANATEL RESOLUÇÃO 242 DE 30/11/2000 – CONTINUAÇÃO
REGULAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTOS PARA
TELECOMUNICAÇÕES
TÍTULO VII - Das Disposições Finais
Art. 65. Os regulamentos previstos no § 1º do art. 5º poderão dispor sobre características
especiais dos Produtos de Telecomunicações da Categoria I destinados ao uso de portadores
de deficiência.
Parágrafo único. Nas hipóteses previstas no caput, o processo de avaliação da conformidade
relativo às características especiais do produto, obedecerá ao disposto no parágrafo único do
art. 23 sempre que a sua produção se fizer em pequena escala, a critério da Anatel.
Art. 66. A homologação não exime o usuário do produto da responsabilidade de somente
utilizá-lo, enquanto apresentar desempenho compatível com os regulamentos vigentes.
Art. 67. A utilização, no território nacional, de produtos de telecomunicação do tipo portátil,
classificáveis como integrantes de sistemas pessoais, de uso global ou regional, será admitida
durante a permanência legal do portador no País, desde que os produtos estejam certificados
por uma Administração estrangeira que dispense tratamento recíproco, em relação à matéria,
ou que integrem Memorando de Entendimento do qual o Brasil seja signatário.
Parágrafo único. A autorização prevista no caput não inclui a possibilidade de comercialização
do produto.
Art. 68. Não serão considerados, para efeito de avaliação da conformidade e homologação,
produtos recondicionados ou reformados mesmo que, para tanto, tenham sido submetidos a
processo industrial.
Art. 69. Admite-se a transferência a terceiros de produtos homologados desde que
acompanhados da documentação fiscal original sendo, nestes casos, transferidos por
sucessão os direitos e obrigações originalmente relativos à avaliação da conformidade e à
homologação.
Art. 70. Na hipótese de reinstalação de produto, será dispensável nova homologação se a
instalação não alterar as características técnicas testadas, bem como se o produto apresentar
desempenho compatível com sua utilização.
Art. 71. As referências feitas a produtos e serviços para telecomunicações, neste
Regulamento, incluem os produtos e serviços de radiodifusão e correlatos.
Art. 72. A Anatel dará publicidade aos bancos de dados de informações de caráter não
confidencial, relativas ao processo de certificação e homologação, em especial mantendo
cadastro público contendo:
I - o inteiro teor dos regulamentos e normas previstos no art. 5º;
II - a listagem dos produtos homologados contendo informações sobre os produtos,
fornecedores e fabricantes;
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III - a relação dos organismos de certificação designados;
IV - a relação dos laboratórios credenciados ou avaliados pelos organismos certificadores;
V - o inteiro teor dos acordos de reconhecimento mútuo; e
VI - as decisões pelas quais impuser sanções, principalmente àquelas relativas à segurança
pública, à saúde, ao ambiente e à economia popular.
Art. 73. Os formulários, instruções e disposições complementares serão objeto de atos a
serem editados pela Anatel.
Art. 74. Os produtos de telecomunicação utilizados pelas Forças Armadas, e que empregam
radiofreqüências nas faixas destinadas a fins exclusivamente militares, estão dispensados de
certificação ou homologação pela Anatel.
Art. 75. A Anatel supervisionará e manterá os processos de certificação e homologação, de
forma a garantir a sua execução dentro das condições estabelecidas neste Regulamento,
§ 1º Caso a Agência considere oportuno e viável, as atividades específicas do processo de
homologação poderão ser delegadas aos Organismos de Certificação Designados e, neste
caso, os certificados que vierem a ser emitidos por aqueles organismos prescindirão do
documento de homologação.
§ 2º Na hipótese prevista no parágrafo anterior, a emissão do certificado pelo Organismo de
Certificação Designado deverá levar em consideração os requisitos estabelecidos no Título V
deste Regulamento.
TÍTULO VIII - Das Disposições Transitórias
Art. 76. Os fabricantes, distribuidores e fornecedores de produtos de telecomunicação, cuja
certificação seja promovida a partir da entrada em vigor deste Regulamento, deverão observar
o disposto no art. 39.
§ 1º Os produtos submetidos à certificação até a data de entrada em vigor deste Regulamento
poderão, facultativamente, praticar o disposto no art. 39.
§ 2º Os procedimentos atualmente em vigor, no que tange à identificação do produto, terão
sua validade encerrada a partir da vigência deste Regulamento.
Art. 77. Enquanto não houver regulamentação emitida pela Anatel para produtos passíveis de
certificação, nos termos estabelecidos no art. 5º, serão adotadas as Práticas Telebrás, nos
itens aplicáveis, bem como as normas por elas referenciadas, no que for pertinente, para a
avaliação da conformidade de produtos de telecomunicação.
Parágrafo único. Permanecem em vigor as normas ou regulamentos editados pelo Ministério
das Comunicações, específicos para cada aplicação objeto deste Regulamento, até sua
efetiva substituição por regulamentação editada pela Anatel.
Art. 78. Este Regulamento é aplicável apenas aos processos iniciados a partir de sua entrada
em vigor.
§ 1º Os processos de certificação iniciados antes da data de vigência deste Regulamento,
mediante requerimentos ineptos, não poderão ser aditados após o início da vigência do
Regulamento.
§ 2º São considerados ineptos os requerimentos formulados por parte ilegítima, com
documentação incompleta ou não conforme.
Art. 79. Este Regulamento entra em vigor em 1º de junho de 2001.
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.
Cumprindo com o determinado em reuniao de diretoria realizada em 07/07/2018, passaremos
a divulgar aqui o extrato bancário mensal da conta da Labre-Ba:
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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.
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

ATA REUNIÃO LABRE-BA COM SPIZAETUS (Falcoaria)
DATA: 07/07/2018
INÍCIO: 9:30h
TÉRMINO: 10:30h
PRESENTES:
Pedro Gouvea – Sócio da Sizaetus
Duílio Lobo – Sócio da Spizaetus
Marcone Cerqueira – Presidente Labre-Ba
Paulo Normandia – Presidente do Conselho
Severino Souza – Vice-Presidente do Conselho
Yuri Dultra – Diretor Financeiro
Ernerto Tironi - Conselheiro
Djalma Roiter - Conselheiro
Ivo Martins Jorge – Conselheiro e Assessor da Presidência
Pascoal de Carvalho Maia – Radioamador Associado
Iniciou-se a reunião com a explanação do representante da Spizaetus, Sr. Pedro Gouvea.
Pedro esclarece como funciona a parceria dele com o Ima. Informa que a parceria é com o Ima, que
pagou contas da Labre, entre ouras questões.
Explica que o valor de R$ 500,00 mensais acordado anteriormente seria o valor que eles podem colaborar
e que não inclui limpeza, pois no seu entendimento a limpeza ficaria por conta da Labre.
Em razão de ter havido um mau entendimento do acordo feito, foi esclarecido o entendimento de ambos
e passou-se a definir um novo acordo:
Pedro informa que irá sair e desocupar o espaço no próximo dia 20/07 e que o valor pago de R$ 500,00
já inclui este período. Não devendo nada a mais e estando totalmente adimplente com a Labre-Ba.
Ficou acordado o valor de R$ 100,00 pelo uso do auditório, por meio período, caso haja a necessidade
de uso até o dia 20/07.
A limpeza desse período até o dia 20/07, será efetuada pela Falcoaria.
Salvador, 07/07/2018.
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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, 08 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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