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EDITORIAL / PRESIDENCIA e VICE 
 
Caros amigos, 
 
O conselho concluiu em sua ultima reunião a revisão do novo estudo da Labre-Ba e em breve convocaremos 
uma assembleia geral para sua aprovação, juntamente com a apresentação do Regimento Interno. 
Mais uma ação positiva da atual gestão. 
Continuamos na luta pela regularização total de nossa associação. 
 
Também estamos formando um grupo para discussão sobre a questão das homologações de nossos 
equipamentos e aqueles que quiserem participar das discursões deveram enviar seu desejo por e-mail ou por 
WhatsApp para os contatos do presidente da Labre-Ba. O objetivo aqui será debater sobre a interpretação da 
resolução 242 da Anatel que trata do assunto e após os estudos, buscar uma formalização dos entendimentos 
junto a Anatel. 
 
Chamo a atenção também de todos para o e-mail que recebemos do conselho da Labre Central sobre o projeto 
de lei que tramita no congresso sobre a importação de equipamentos para radioamadores ao final deste QTC. 
 
Forte 73 a todos,  
 
Marcone – PY6MV – Presidente  
 

  

QTC Nº 264 de 17 de junho 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 PY6LAY 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: 
PY6LV; PY6EP; PY6ASZ; PY6EAT; PY6VF; PY6CX; PY6SML; PY6JBG; PY6HV; PY7GRM; 
PY6PIG; PY6XAF. 
 
Segunda feira passada, tivemos as presenças dos seguintes colegas em VHF: 
PY6FS; PY6PPL; PU6JPP,PY6IVO; PY6JBS; PY6NFS. 
 
COLEGAS PRESENTES EM NOSSA SEDE – SÁBADO PASSADO 

Foram estes os colegas que fizeram QRM no sábado passado, em nossa sede: 
PU6WIF; PY6IVO; PY6DY; PY6PJN; PY6SB; PY6AF; PY6MV; PU6JPP; PY6JB; PY6TL. 
 
ANIVERSARIANTES DA SEMANA 

São estes os aniversariantes desta semana, aos quais desejamos muitas felicidades e 
muitos QSOs pelo Éter!!! 
 

PU6MMB ANA LUIZA COELHO RUBINI 

PY6ADA ANIBAL DIAS DE ANDRADE SANTOS 

PY6BY EDMILSON LANDI SILVEIRA 

PY6HND EDVALDO DE CARVALHO SANTIAGO 

PY6WU João Temístocles Silva Castro 

PY6EFM JOSE SOCORRO DA SILVA 

PU6NFS NAYLSON FERNANDES DE SOUZA 

PY6RF RAIMUNDO FELISBERTO FREIRE 

PY6MS SONIA MARLENE DE SA FOGUEIRA 

 
 
  

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

 

  17 dom 
Dia do Funcionário Público Aposentado 

Dia Mundial de Combate à Desertificação 

 

  18 seg 

Dia do Químico 

Dia da Imigração Japonesa 

 

  19 ter 
Dia do Cinema Brasileiro 

Dia do Migrante 

Dia de São Romualdo 

 

  20 qua 

Dia do Revendedor 

Dia do Vigilante 

Dia do Refugiado 

 

  21 qui 
Dia de São Luís Gonzaga 

Dia do Profissional de Mídia 

Dia do Aperto de Mão 

Dia Mundial do Skate 

Dia do Intelectual 

Início do Inverno 

 

  22 sex 

Dia do Orquidófilo 

Dia do Aeroviário 

 

  23 sáb 
Dia Mundial do Desporto Olímpico 

Dia do Atleta Olímpico 

Dia do Lavrador 

Dia de São José Cafasso 

 
 
  

http://www.labre-ba.org.br/
mailto:labreba@labre-ba.org.br
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-funcionario-publico-aposentado/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-de-combate-a-desertificacao/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-quimico/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-da-imigracao-japonesa/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-cinema-brasileiro/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-de-sao-romualdo/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-revendedor/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-vigilante/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-refugiado/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-de-sao-luis-gonzaga/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-profissional-de-midia/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-aperto-de-mao/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-do-skate/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-intelectual/
https://www.calendarr.com/brasil/inicio-do-inverno/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-orquidofilo/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-aeroviario/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-do-desporto-olimpico/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-atleta-olimpico/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-lavrador/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-de-sao-jose-cafasso/
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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 – 035 –  ANATEL RESOLUÇÃO 242 DE 30/11/2000 – CONTINUAÇÃO  
 

REGULAMENTO PARA CERTIFICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DE PRODUTOS PARA 
TELECOMUNICAÇÕES 

 
TÍTULO V - Da Validade e da Identificação da Homologação 

Capítulo I - Da Validade e da Forma da Homologação 
 
Art. 34. O prazo de validade da homologação de produtos será: 
I - indeterminado para os produtos aprovados por Certificado de Conformidade; 
II - de dois anos para os produtos aprovados por Declaração de Conformidade, expedida em caráter 
excepcional nas hipóteses do art. 23, bem como para as homologações realizadas nos termos do art. 
33; e 
III - de cinco anos para os produtos aprovados por Declaração de Conformidade, expedida nas 
condições constantes do inciso I do art. 21. 
Parágrafo único. Os aditamentos à homologação não alteram seu prazo de validade. 
 
Art. 35. Quaisquer modificações no projeto ou no processo de fabricação obrigam o responsável a 
informar ao Organismo de Certificação. 
§ 1º O Organismo de Certificação avaliará o impacto das modificações, deliberando sobre a 
necessidade da realização de novos ensaios. 
§ 2º Havendo a necessidade de realização de novos ensaios, o Organismo de Certificação deve emitir 
um novo certificado de conformidade que deverá ser homologado pela Anatel. 
 
Art. 36. Nos casos de produtos objeto de Declaração de Conformidade, as alterações no produto 
obrigam o detentor da homologação a promover nova Declaração de Conformidade. 
Parágrafo único. A exigência prevista no não se aplica se as alterações no produto não modificarem 
as características técnicas testadas dentro dos limites previstos neste Regulamento. 
 
Art. 37. As obrigações previstas no art. 35 e no art. 36 são extensivas aos usuários dos produtos, 
incumbindo-lhes promover nova homologação do produto sempre que forem os responsáveis pela 
modificação ou adaptação no produto. 
 
Art. 38. O cancelamento ou a suspensão da homologação não implica vedação à continuidade de 
utilização do produto pelo usuário que dele já fazia uso, de forma regular perante a Anatel, desde que 
não haja alteração na regulamentação técnica aplicável ao produto. 
§ 1º Na hipótese de alteração na regulamentação técnica aplicável, que não implique a necessidade 
de adaptação do produto em uso, aplica-se o estabelecido no caput deste artigo. 

§ 2º Caso a alteração na regulamentação técnica aplicável implique a necessidade de adaptação do 
produto em uso, caberá ao usuário proceder às adequações consideradas obrigatórias nos termos do 
art. 6º deste Regulamento. 
  

http://www.labre-ba.org.br/
mailto:labreba@labre-ba.org.br
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/15-2000/129-resolucao-242#art23
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/15-2000/129-resolucao-242#art33
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/15-2000/129-resolucao-242#art33
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/15-2000/129-resolucao-242#art21
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/15-2000/129-resolucao-242#art35
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/15-2000/129-resolucao-242#art36
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/15-2000/129-resolucao-242#art6
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Capítulo II - Da Identificação da Homologação 

 
Art. 39. Os produtos homologados deverão portar o selo Anatel de identificação, legível e indelével, 
conforme modelo e instruções insertos no Anexo III deste Regulamento, observando as regras 
especificadas para a construção da marca Anatel. (Redação dada pela Resolução nº 662, de 8 de 
março de 2016) 
§ 1º Para os produtos nos quais seja insuficiente o espaço para a colocação da marca e do código de 
identificação da homologação, deverá ser providenciada a marcação e a identificação do código de 
homologação no manual de operação destinado ao usuário e, opcionalmente, na embalagem do 
produto. (Redação dada pela Resolução nº 662, de 8 de março de 2016) 
§ 2º A parte interessada deverá requerer autorização expressa da Anatel para aplicar o disposto no 
parágrafo anterior. 
§ 3º No caso da cancelamento ou suspensão da homologação, o responsável pelo produto se obriga 
a cessar, imediatamente após a publicação dos atos de cancelamento ou suspensão, a utilização da 
marca Anatel, assim como a comercialização do produto e toda e qualquer publicidade dada ao 
mesmo. 
 
Art. 40. O direito de uso da identificação da homologação não pode ser transferido ou cedido a 
terceiros, salvo na continuidade do uso por sucessão reconhecida pela Anatel. 
 

Capítulo III - Da Suspensão e do Cancelamento da Homologação 
Seção I - Da Suspensão e do Cancelamento do Certificado de Conformidade pelo Organismo 

de Certificação 
 
Art. 41. O Organismo de Certificação Designado, responsável pela emissão do Certificado de 
Conformidade, poderá declarar o cancelamento ou a suspensão da validade do certificado por ele 
expedido, observadas as disposições constantes deste Capítulo. 
 
Art. 42. Caberá a suspensão da validade do Certificado de Conformidade pelo Organismo de 
Certificação Designado, sempre que ocorrer uma das seguintes hipóteses: 
I - a parte interessada deixar de promover as adaptações no produto certificado, determinadas em 
decorrência da alteração ou edição de regulamentos que lhes sejam aplicáveis, nos termos do art. 6º; 
II - a parte interessada deixar de atender às cláusulas do contrato de acompanhamento para avaliação 
periódica do produto ou para a manutenção do Sistema da Qualidade do fabricante, estabelecido junto 
ao Organismo de Certificação Designado, após a certificação do produto; 
III - a parte interessada fizer uso do Certificado de Conformidade para divulgação de características do 
produto que não tenham sido objeto de avaliação; ou 
IV - a parte interessada fizer uso de qualquer forma de divulgação promocional da certificação de 
produtos que permita induzir, a terceiros, ter sido certificado um produto diverso do efetivamente 
certificado. 
Art. 43. Decorridos 180 (cento e oitenta) dias do ato de suspensão, sem que se verifiquem as 
adaptações no produto previstas no art. 6º, parágrafo único, ou a realização de nova certificação, ou 
ainda a apresentação de justificativa aceita pelo Organismo de Certificação Designado, o Certificado 
de Conformidade estará sujeito a cancelamento. 
 
Art. 44. O Organismo de Certificação Designado deverá informar, à Anatel e à parte interessada, as 
suas decisões de cancelamento ou suspensão da validade do Certificado de Conformidade de 
produtos de telecomunicação, sujeitos à homologação, no prazo máximo de 10 dias. 
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/
mailto:labreba@labre-ba.org.br
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/15-2000/129-resolucao-242#anexoIII
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2016/897-resolucao-662#art3
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2016/897-resolucao-662#art3
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2016/897-resolucao-662#art3
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/15-2000/129-resolucao-242#art6
http://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/15-2000/129-resolucao-242#art6
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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 

 
E-MAIL RECEBIDO DE PT2ADM 
 
Amigos, 
Quem tiver conhecimento com os seus políticos, vamos procura-los. 
Vejam a movimentação abaixo: 
73, 
Gustavo – PT2ADM 
 

 
Acompanhamento de Proposições  
Brasília, quarta-feira, 13 de junho de 2018 

 

 
Prezado(a) Assinante, 
Informamos que as proposições abaixo sofreram movimentações. 
 

o PL-05320/2009 - Concede isenção do Imposto de Importação e do 
Imposto sobre Produtos Industrializados a aparelhos próprios para 
radioamadorismo, quando importados ou adquiridos por radioamador 
habilitado e participante da Rede Nacional de Emergência de 
Radioamadores (Rener), integrante do Sistema Nacional de Defesa Civil 
(Sindec). 

 13/06/2018: Reabertura do Prazo para Emendas ao Projeto - Art. 166 do RICD 
(5 sessões a partir de 14/06/2018) 

  

 
 
  

http://www.labre-ba.org.br/
mailto:labreba@labre-ba.org.br
mailto:labreba@labre-ba.org.br
http://www.camara.gov.br/internet/sileg/Prop_Detalhe.asp?id=436645
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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, 17 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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