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EDITORIAL / PRESIDENCIA e VICE 
 
Caros amigos, 
 
Estamos vivendo uma situação atípica em nosso país. Isso tem trazido muitas dificuldades em todos os setores 
e não seria diferente para nós. 
 
Por conta de várias ocorrências que tive que administrar, mais uma vez peço desculpas pelo atraso na confecção 
de nosso QTC, contudo este tarda mas não falha como diz o ditado. 
 
Neste QTC iniciaremos a transcrição da Resolução Anatel 242, que trata da questão da Homologação dos 
equipamentos de Telecomunicações. Isso nos trará maior conhecimento para discutirmos o assunto com maior 
propriedade. 
 
Boa leitura a todos. 
 
Forte 73,  
 
Marcone – PY6MV – Presidente  
 

  

QTC Nº 261 de 27 de maio de 2018. 

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. 

http://www.labre-ba.org.br/
mailto:labreba@labre-ba.org.br
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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. 
 
  

http://www.labre-ba.org.br/
mailto:labreba@labre-ba.org.br
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INFORMAÇÕES CONSTANTES 
 
 

FREQUENCIAS EM VHF MAIS USADAS EM SALVADOR E INTERIOR 

 
REPETIDORAS: 

CIDADE PREFIXO FREQUENCIA SUBTON OBS. 

Salvador PY6MR 146.610/439.100 110.9 C4FM / WIRES-X 

Salvador PY6CT 146.670 88.5 Remote Hams 

Salvador PY6CQ 146.950 110.9 DMR / C4FM 

Camaçari  146.880 88.5  

Conceição do Coité PY6QC 146.810 88.5  

Entre Rios PY6ENT 146.790 S/ subton  

Feira de Santana PY6LAI 146.750 S/ subton  

Feira de Santana PY6QB 146.970 156.7  

Jequié PY6JQ 145.490 88.5  

Morro do Chapéu PY6QD 146.950 88.5  

Porto Seguro PY6CG 146.910 88.5  

Serra da Jiboia PY6QG 145.280 88.5  

Serrinha PY6GPS 146.770 77.0  

Serrinha PY6LZ 146.850 67.0  

Serrinha PY6ARS 147.360 88.5  

Tanquinho PY6GI 145.450 88.5  

Vitória da Conquista PY6RVC 146.930 250.3  

 
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 APRS – IGATE 

146.500 Local/Regional 

146.520 Chamada Nacional 

146.550 Local/Regional 

147.560 EchoLink 

433.560 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. 
 
  

http://www.labre-ba.org.br/
mailto:labreba@labre-ba.org.br
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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; PU6NLS; PY6FS; PY6IVO; PY6NFS; PY6FE; PY6YZ; PY6JBS; PY6PJN; PY6EAT. 
 
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!!! 
 

PY6ARP ALEX REUTER PAIVA 

PY6HK AMELIA JOSEFA DE CARVALHO COUTO NOVAES 

PY6RQ ANTONIO CARLOS DOS SANTOS 

PU6TRF ANTONIO CARLOS SANTOS PAIXAO 

PU6TCS ANTONIO COELHO DOS SANTOS 

PY6AM ANTONIO MUNIZ TELES 

PY6ACR ARNALDO DE ARAUJO SILVA 

PY6BOB CARLOS ALBERTO FREITAS GUIMARAES 

PY6CB CLAUDIO FRANCISCO TELES BRAGA 

PU6JEC EDVALDO CORREIA DE OLIVEIRA 

PU6VST FILINTO EMANOEL SILVA 

PY6GSR Gilberto Santana Rocha 

PY6HP HELIO JORGE OLIVEIRA PAIXAO 

PY6JDM JOSE ARNALDO DINIZ MONTEIRO 

PY6FO JOSE FERNANDO CARNEIRO DE OLIVEIRA 

PY6JF JOSE FREITAS GUIMARAES 

PY6TNT JOSE HENRIQUE DALTRO FILHO 

PY6LMS LICIA MARIA SANTORO BRITO 

PY6ZJ MARIA AUXILIADORA LEAL RIBEIRO 

PY6PAT Pedro Raimundo da Silva 

PY6PAZ REINALDO FERREIRA MAIA 

PY6SLS SILAS LOPES DOS SANTOS 

PY6VAL VLADIMIR DE ALMEIDA LANDIM 

 
 
  

http://www.labre-ba.org.br/
mailto:labreba@labre-ba.org.br
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DATAS COMEMORATIVAS DA SEMANA 

 

  27 dom 
Dia Nacional da Mata Atlântica 

Dia do Profissional Liberal 

Dia do Serviço de Saúde 

 

  28 seg 

Dia do Ceramista 

Dia Nacional de Luta pela Redução da Mortalidade Materna 

Dia Mundial dos Meios de Comunicação 

Dia de São Germano de Paris 

Dia do Hambúrguer 

 

  29 ter 
Dia do Estatístico 

Dia do Geógrafo 

Dia Mundial da Energia 

Dia Internacional dos Soldados da Paz das Nações Unidas 

Dia de São Maximino 

 

  30 qua 

Dia do Geólogo 

Dia do Desafio 

Dia do Decorador 

Dia da Santa Joana d'Arc 

São Fernando 

 

  31 qui 
Corpus Christi 

Dia do Comissário de Bordo 

Dia do Espírito Santo 

Dia Mundial de Luta Contra o Tabaco 

Dia da Aeromoça 

 

  01 sex 

Semana Mundial do Meio Ambiente 

Dia da Imprensa 

Dia de São Justino 

 
 
  

http://www.labre-ba.org.br/
mailto:labreba@labre-ba.org.br
https://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-da-mata-atlantica/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-profissional-liberal/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-servico-de-saude/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-nacional-de-luta-pela-reducao-da-mortalidade-materna/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-dos-meios-de-comunicacao/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-de-sao-germano-de-paris/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-hamburguer/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-estatistico/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-geografo/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-da-energia/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-internacional-dos-soldados-da-paz-das-nacoes-unidas/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-de-sao-maximino/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-geologo/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-desafio/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-decorador/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-da-santa-joana-d-arc/
https://www.calendarr.com/brasil/sao-fernando/
https://www.calendarr.com/brasil/corpus-christi/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-comissario-de-bordo/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-espirito-santo/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-de-luta-contra-o-tabaco/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-da-aeromoca/
https://www.calendarr.com/brasil/semana-mundial-do-meio-ambiente/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-da-imprensa/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-de-sao-justino/
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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 – 032 –  ANATEL RESOLUÇÃO 242 DE 30/11/2000 – CONTINUAÇÃO  
 

REGULAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTOS PARA 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
TÍTULO I - Das Disposições Gerais 

Capítulo I - Do Objetivo e dos Princípios Gerais 
 
Art. 1º Este Regulamento estabelece as regras e os procedimentos gerais relativos à 
certificação e à homologação de produtos para telecomunicação, incluindo: 
I - a avaliação da conformidade dos produtos para telecomunicação em relação à 
regulamentação técnica emitida ou adotada pela Anatel; e 
II - os requisitos para a homologação de produtos para telecomunicação previstos neste 
Regulamento. 
 
Art. 2º Constituem princípios gerais dos processos de certificação e de homologação de 
produtos para telecomunicação: 
I - assegurar que os produtos comercializados ou utilizados no País estejam em conformidade 
com os Regulamentos editados ou com as normas adotadas pela Anatel; 
II - assegurar que os fornecedores dos produtos atendam a requisitos mínimos de qualidade 
para seus produtos; 
III - assegurar que os produtos para telecomunicação comercializados no País, em particular 
aqueles ofertados pelo comércio diretamente ao público, possuam um padrão mínimo de 
qualidade e adequação aos serviços a que se destinam; 
IV - assegurar o atendimento aos requisitos de segurança e de não agressão ao ambiente; 
V - facilitar a inserção do Brasil em acordos internacionais de reconhecimento mútuo; 
VI - promover a isonomia no tratamento dispensado aos interessados na certificação e na 
homologação de produtos para telecomunicação; e 
VII - dar tratamento confidencial às informações técnicas, que assim o exijam, dentre as 
disponibilizadas pelas partes interessadas por força deste Regulamento. 
 

Capítulo II - Das Definições e Abreviaturas 
 
Art. 3º Para os efeitos deste Regulamento aplicam-se as seguintes definições: 
I - Acordo de Reconhecimento Mútuo - ARM, relativo à avaliação da conformidade: acordo 
firmado entre países com o propósito de simplificar os procedimentos de avaliação da 
conformidade de produtos para telecomunicações e, com isto, facilitar o comércio entre as 
partes.  
  

http://www.labre-ba.org.br/
mailto:labreba@labre-ba.org.br
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Destina-se ao reconhecimento, pelas partes envolvidas, dos Organismos de Certificação e à 
aceitação mútua das atividades desenvolvidas para avaliação da conformidade, de acordo 
com a regulamentação das partes importadoras. 
 
II - Avaliação da Conformidade: atividade desenvolvida com o objetivo de verificar, direta ou 
indiretamente, se os requisitos aplicáveis a um determinado produto estão atendidos; 
 
III - Certificado de Conformidade: documento emitido de acordo com as regras de um sistema 
de certificação, indicando existir um nível adequado de confiança de que um produto, 
devidamente identificado, está em conformidade com a regulamentação emitida ou adotada 
pela Anatel; 
 
IV - Certificação: conjunto de procedimentos regulamentados e padronizados que resultam na 
expedição de Certificado ou Declaração de Conformidade específicos para produtos de 
telecomunicação; 
 
V - Declaração de Conformidade: documento atestatório da conformidade de determinado 
produto, conforme disposto nos artigos 22 e 23 deste Regulamento; 
 
VI - Designação: ato pelo qual a Anatel atribui competência, na forma e nas hipóteses previstas 
neste Regulamento, a Organismos de Certificação para coordenar o processo de avaliação 
da conformidade e expedir certificados de conformidade; 
 
VII - Ensaio: operação técnica que consiste na verificação de uma ou mais características 
técnicas de um dado produto de acordo com os procedimentos especificados na 
regulamentação aplicável; 
 
VIII - Homologação: ato privativo da Anatel pelo qual, na forma e nas hipóteses previstas neste 
Regulamento, a Agência reconhece os certificados de conformidade ou aceita as declarações 
de conformidade para produtos de telecomunicação; 
 
IX - International Accreditation Forum – IAF: fórum internacional que congrega organismos de 
credenciamento e as partes signatárias de Memorandos de Entendimento e que define os 
princípios para a busca do reconhecimento multilateral entre os citados organismos. Visa a 
racionalização dos processos de reconhecimento multilateral das certificações executadas por 
organismos de certificação credenciados pelos membros signatários do Fórum; 
 
X - Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial - Inmetro: Organismo 
Credenciador oficial do Sistema Brasileiro de Certificação; 
 
XI - International Laboratories Accreditation Cooperation – ILAC: fórum internacional cujo 
objetivo é apoiar, no âmbito dos laboratórios de ensaios e de calibração, os organismos 
responsáveis pelos seus credenciamentos, dotando-lhes de critérios e procedimentos que 
garantam a confiabilidade dos resultados dos seus serviços; 
 
  

http://www.labre-ba.org.br/
mailto:labreba@labre-ba.org.br
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/15-2000/129-resolucao-242#art22
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/15-2000/129-resolucao-242#art23
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XII - Laboratório Credenciado: organismo credenciado pelo Inmetro, no âmbito específico das 
telecomunicações, apto a realizar os ensaios exigidos no processo de avaliação da 
conformidade e a emitir relatórios, conforme previsto nos regulamentos, procedimentos, 
normas para certificação e padrões vigentes; 
 
XIII - Laboratório de Ensaio: organismo, credenciado ou não, no âmbito específico das 
telecomunicações, apto a realizar os ensaios exigidos no processo de avaliação da 
conformidade e a emitir relatórios, conforme previsto nos regulamentos, procedimentos, 
normas para certificação e padrões vigentes; 
 
XIV - Terceira Parte: pessoa ou organismo que age com total independência de fabricantes, 
fornecedores, prestadoras de serviços de telecomunicações ou potenciais compradores do 
produto; 
XV - Organismo de Certificação Designado: organismo designado pela Anatel, credenciado 
ou não, apto a implementar e a conduzir um processo de avaliação da conformidade, no 
âmbito específico das telecomunicações, e a expedir o Certificado de Conformidade; 
 
XVI - Telecomunicação: transmissão, emissão ou recepção, por fio, radioeletricidade, meios 
ópticos ou qualquer outro processo eletromagnético, de símbolos, caracteres, sinais, escritos, 
imagens, sons ou informações de qualquer natureza; 
 
XVII - Produto para Telecomunicação: equipamento, aparelho, dispositivo ou elemento que 
compõe meio necessário ou suficiente à realização de telecomunicação; 
 
XVIII - Produtos para Telecomunicação da Categoria I: equipamentos terminais destinados ao 
uso do público em geral para acesso a serviço de telecomunicações de interesse coletivo; 
 
XIX - Produtos para Telecomunicação da Categoria II: equipamentos não incluídos na 
definição da Categoria I, mas que fazem uso do espectro radioelétrico para transmissão de 
sinais, incluindo-se antenas e aqueles caracterizados, em regulamento específico, como 
equipamentos de radiocomunicação de radiação restrita; e 
 
XX - Produtos para Telecomunicação da Categoria III: quaisquer produtos ou equipamentos 
não enquadrados nas definições das Categorias I e II, cuja regulamentação seja necessária: 

a) à garantia da interoperabilidade das redes de suporte aos serviços de telecomunicações; 
b) à confiabilidade das redes de suporte aos serviços de telecomunicações; ou 
c) à garantia da compatibilidade eletromagnética e da segurança elétrica. 

 
Capítulo III - Da Aplicação da Certificação e da Homologação 

 
Art. 4º São passíveis de certificação e de homologação, para efeito do que prevê este 
Regulamento, todos os Produtos de Telecomunicação classificáveis nas Categorias I, II e III. 
Parágrafo único. A Anatel poderá emitir atos que relacionem produtos de telecomunicação 
das Categorias I, II e III que serão objeto de regulamentação. 
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. 

  

http://www.labre-ba.org.br/
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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. 
 
73, Ramon – PY6TS 
 
  

http://www.labre-ba.org.br/
mailto:labreba@labre-ba.org.br
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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 

 
NENHUMA 
 
 
  

http://www.labre-ba.org.br/
mailto:labreba@labre-ba.org.br
mailto:labreba@labre-ba.org.br
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CONTATOS COM A LABRE BAHIA 

 
E-MAILs DA LABRE  Responsável: 
presidencia@labre-ba.org.br Marcone 
labreba@labre-ba.org.br Bruno/Ricardo 
financeiro@labre-ba.org.br Yuri 
qtc@labre-ba.org.br  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, 27 de maio 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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