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BOT CORUJA DMR-BR

Este “robô coruja” fica constantemente
monitorando os TGs brasileiros da Rede DMR
Brandmeister, a procura dos indicativos que
você deseja seguir: quando um colega aparecer
em um TG, você recebe uma notificação no seu
smartphone.

UMA FERRAMENTA ÚTIL EM VÁRIAS SITUAÇÕES, DENTRE ALGUMAS:

• Alertar quando a pessoa de interesse acessou a rede e em qual TG, te
enviando um sinal de alerta em tempo real.

• Monitorar o seu próprio DMR Id, podendo acionar o recurso de proteção de
ID caso entenda necessário.

• Reencontrar aquele colega “sumido” ou que raramente entra nos talkgroups.

• Aguardar por algum colega, estando com o rádio ligado ou não;

• Monitorar algum prefixo especial / evento e em qual Talk Group está.



COMO ACESSAR
Trata-se de um bot no Telegram, sendo necessário instalar e ativar
o aplicativo TELEGRAM em seu smartphone.

1) No TELEGRAM,
clique no ícone
da caneta (iniciar
conversa)

2) Toque no ícone
da lupa (busca)

3) Digite DMRBRBOT 
na caixa de busca, e
toque no ícone do
bot quando aparecer

4) PRONTO!

O bot está iniciado e
pronto para ser usado.

https://t.me/DMRBRbot

https://t.me/DMRBRbot


COMO UTILIZAR
Como qualquer robô (chat robot) os comandos são enviados
como mensagens de texto ao bot.

AJUDA – Envie AJUDA para receber a lista de comandos e instruções de uso.

FOLLOW [indicativo] – Para corujar a presença desse indicativo nos

talkgroups brasileiros da BrandMeister. Toda vez que esse indicativo aparecer em um TG, o
bot envia uma notificação a você. Ex: envie FOLLOW PY9XXX para seguir PY9XXX

UNFOLLOW [indicativo] – Para deixar de seguir um indicativo.

Ex: envie UNFOLLOW PY2AA para deixar de seguir PY2AA

SHOW – Envie SHOW para exibir os indicativos que você está seguindo.

QUIET [x] – Envie QUIET [X] para interromper as notificações (do bot) por X minutos. 

Ex: envie QUIET 30 para ficar 30 minutos sem receber notificacoes (nossas). QUIET 360 para 
ficar 6 horas sem receber notificacoes. Etc.

SOBRE – Envie SOBRE para receber informações adicionais sobre o bot e suporte.



INFORMAÇÕES ADICIONAIS

NOTIFICAÇÃO E SILÊNCIO: Para que ocorra a notificação, é necessário que o

colega (que você está corujando) permaneça ao menos 5 segundos em um talkgroup. O
bot irá lhe enviar uma notificação no smartphone com o texto “PY9XXX IS ACTIVE ON
TG724941”, e após isto você não mais receberá notificações sobre este indicativo
específico por 10 minutos. Se o bot estiver lhe incomodando, use o comando QUIET.

ABRANGÊNCIA: Somente os talkgroups brasileiros da Rede Brandmeister são

monitorados (TGs iniciados em 724). Não são monitoradas conversas privadas nem
chamadas a aplicações de rede, tais como parrots, echotest, SMS, etc. Qualquer indicativo
do mundo pode ser corujado, desde que o indicativo esteja registrado em RADIOID.NET

PRIVACIDADE: Tratam-se de INFORMAÇÕES PÚBLICAS e de livre acesso na

rede https://brandmeister.network/, sendo apenas um facilitador para seu
acesso. O monitoramento dos TGs ocorre pela API da Brandmeister, tratando-se
de informação pública e disponível na web.



CONSIDERAÇÕES FINAIS

ESTABILIDADE E SEGURANÇA: O Telegram serve apenas de interface, nenhuma

informação é processada ou mantida no Telegram. Este serviço é público e gratuito. Este
serviço é processado em plataforma privada instalada em um servidor seguro dentro do
datacenter da AWS no Brasil, com redundância de operação e conexão. O SLA é de
99,96%, ou seja, garantimos que o serviço permanece em ativo em 99,96% do tempo.

O serviço é capaz de monitorar até 50 talkgroups brasileiros ao mesmo tempo (atualmente
a média é de 4 TGs simultâneos, com picos de 12 TGs), e conta também com capacidade
de processar e enviar até 2000 notificações por minuto.

MAIS INFORMAÇÕES E SUPORTE: Ao enviar o comando SOBRE para o bot,

você receberá informações adicionais, incluindo dados do desenvolvedor e suporte.

USE COM MODERAÇÃO: Não há limite de indicativos que pode-se seguir, todavia

se sua lista for muito grande, há o risco de receber dezenas de notificações ao longo do dia.
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