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ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL LABRE-BAHIA 
Presidente: Marcone Cerqueira - PY6 MV 

 

Nesse momento a estação oficial da LABRE-BA, a PY6AA é colocada no ar para a 
leitura do seu QTC, sempre transmitido no primeiro domingo do mês, às 18:00h na 
frequência de 7.123 Khz. 
 

QTC 334 de 07 de feveiro de 2021 
 

EDITORIAL PRESIDÊNCIA / VICE 
 

Caros amigos 

No dia 12 de janeiro de 2021 a LABRE Central se reuniu virtualmente com a 
Presidência da ANATEL para tratar dos temas montagens artesanais e exames de 
ingresso e promoção de classe para o Serviço de Radioamador. 
 
Durante a reunião, a LABRE fez uma apresentação sobre o Serviço de Radioamador 
mostrando suas diversas atividades e características experimentais tanto no Brasil 
quanto no exterior e também mostrou um histórico das normas e regulamentos no 
Brasil onde a isenção de homologação das montagens artesanais sempre esteve 
presente. 
Setores da ANATEL recentemente têm interpretado sobre a possibilidade de 
homologação também desses equipamentos.  
A LABRE mostrou que existem exceções pontuais sobre homologações para outros 
serviços por meio de regulamentações específicas e, no caso dos equipamentos 
artesanais no radioamadorismo, isso está claramente presente na própria Resolução 
697 em vigor.  
A LABRE também explicou que os equipamentos de montagens artesanais são 
submetidos a constantes modificações e aprimoramentos pelo radioamador devido as 
características experimentais e educacionais inerentes à própria atividade do serviço, 
não configurando o artesanal um produto acabado ou de inserção no mercado.  
A LABRE defendeu que este tradicional entendimento da isenção continue 
prevalecendo. O assunto continua em discussão interna na Agência. . 
Durante a reunião a LABRE parabenizou a ANATEL pela iniciativa dos exames online, 
mencionou a necessidade de atualização e modernização no conteúdo das provas, se 
colocando à disposição para colaborar nesta ação e a realização de possíveis 
convênios e parcerias neste setor. 
 
Precisamos ter uma LABRE forte e unida para que esta possa atuar cada vez mais em 

prol do radioamadorismo brasileiro. 

https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2018/1157-resolucao-697
https://www.anatel.gov.br/legislacao/resolucoes/2018/1157-resolucao-697
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Como exemplo de associação forte, lembramos que nos EUA, a ARRL (American 
Radio Relay League), a Liga Norte Americana de Radioamadorismo, que seria o 
equivalente à nossa LABRE, é responsável por muitas ações dentro do hobby que são 
delegadas pela FCC (Federal Communications Commission), espécie de Anatel de 
lá.  
 
Por meio de convênio com a FCC, a ARRL também mantém um programa destinado a 
realizar o monitoramento de todas as faixas de radioamador por meio de voluntários. 
Eles realizam escutas diárias e constantes em todas as principais faixas de 
radioamadores. O objetivo principal é identificar problemas e infrações às regras de 
operação, que por lá são bastante rígidas. Algo parecido com o que tínhamos aqui no 
Brasil há décadas atrás, quando o antigo DENTEL operava dia e noite uma rede de 
escutas para monitorar a atividade dos radioamadores e identificar problemas. Esse 
programa, não só indica à FCC a punição dos infratores, mas promove a premiação de 
boas práticas dentre os radioamadores norte americanos. 
 
Dentre as atividades delegadas pela FCC à ARRL estão o treinamento e aplicação de 
provas para ingresso e promoção de classe através de uma equipe de voluntários, 
geralmente radioamadores veteranos.  
O programa VEC (Volunteer Examiner Coordinator) da ARRL tem uma longa tradição 
de servir a comunidade de rádios amadores e a FCC com integridade e 
experiência. Como o maior VEC do país, operamos como uma fonte de informações 
com conhecimento para uma ampla gama de questões de licenciamento. 
 
Os Examinadores Voluntários (VEs) credenciados pela ARRL atuam em todo o país, 
oferecendo oportunidades de exames em suas comunidades locais e ajudando os 
candidatos a exames a cumprirem suas aspirações de Rádio Amador. 
  
Serviço e voluntariado são partes vitais de nossa cultura de rádio amador. Os VEs 
doam generosamente seu tempo, energia e habilidade à nossa comunidade. A ARRL 
incentiva e convida os veteranos a embarcar nessa jornada gratificante e se tornar um 
examinador voluntário. 
 
Não custa repetir: Precisamos ter uma LABRE forte e unida para que esta possa atuar 

cada vez mais em prol do radioamadorismo brasileirow, quem sabe, num futuro 

próximo assumirmos atividades semelhantes à ARRL junto à ANATEL, 

 
Forte 73 

 

Marcone Cerqueira – PY6MV 

Presidente – LABRE-BA 

  

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?anno=2&depth=1&hl=pt-BR&prev=search&pto=aue&rurl=translate.google.com&sl=en&sp=nmt4&tl=pt&u=http://www.arrl.org/volunteer-examiners&usg=ALkJrhjjs-sQBho-zBwZQhG9Z5tXm_MmTw
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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 de agora teremos mais este espaço e forma de registro das ocorrências, 

sugestões e CONSELHOS dos nossos conselheiros. 

 

REPETIDORAS DA BAHIA 
 

Dados extraídos do site da ANATEL em 30/09/2020 

FREQUÊNCIA INDICATIVO CIDADE SUBTOM MODO 

146.610/439.100 (-600) PY6MR Salvador 110.9 C4FM / WIRES-X 

146.670 (-600) PY6CT Salvador 88.5 Remote Hams 

146.950 (-600) PY6CQ Salvador – DMR 

145.210\(-600) PY6AD Camaçari 123.0 
 

146.810 (-600) PY6QC Conceição do Coité 88.5 
 

146.910 (-600) PY6CG Porto Seguro 88.5 
 

146.790 (-600) PY6ENT Entre Rios – 
 

146.750 (-600) PY6LAY Feira de Santana – 
 

145.970 (-600) PY6QB Feira de Santana 156.7 
 

145.490 (-600) PY6JQ Jequié 88.5 
 

146.950 (-600) PY6QD Morro do Chapéu 88.5 
 

146.970 (-600) PY6PL Poções 94.8 
 

146.770 (-600) PY6GPS Serrinha 77.0 
 

146.850 (-600) PY6LZ Serrinha 67.0 
 

147.360 (+600) PY6ARS Serrinha 88.5 
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144.400 (-600) PY6GI Tanquinho 
  

146.930 (-600) PY6RVC Vitoria da Conquista 250.3 
 

145.290 (-600) PY6QG Castro Alves 88.5 
 

146.730 (-600) PY6BQ Santa Terezinha 110.9 À ser instalada 

434.200 (+5.000) PY6LJP Feira de Santana 88.5 UHF 

145.470 (-600) PY6SK Conceição de Feira 88.5 
 

147,210 (-600) PY6ARC Conceição do Coité 88.5 
 

146.650 (-600) PY6ZZ Conceição do Coité 
  

146.830 (-600) PY6ARV Salvador 
 

desativada 

147,000(+600) PY6WWW Feira de Santana 
  

147.180(+600) PY6OAB Biritinga 
  

147.300(+600) PY6QF Mucugê 
  

147,390 (+600) PY6MA Conde 
  

439.850/434.850 PY6SDR Lauro de Freitas 
   

SIMPLEX: 

145.570 APRS – IGATE 

145.500 Local/Regional/C4FM/DMR 

146.520 Chamada Nacional 

146.550 Local/Regional 

145.530 Local/Regional - DMR 

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, 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 
 

Nesse espaço relacionamos os colegas que registraram presença na leitura do QTC 

 

Em 7.080 kHz 

PY6DD – Brandão 

PY6AWV – Adelson 

PY6ALM – Antonio Luiz 

PY6AVB – Ávido 

PY7PQ – Paulo 

PY6AC = Augusto 

 

Agradecemos a todos pela sua audiência e esperamos sua presença em todas as 

transmissões do nosso QTC. 

COLEGAS PRESENTES NA NOSSA SEDE NA SEMANA PASSADA 
  

Nossa sede não está funcionando devido ao isolamento social. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 
   

Os seguintes colegas fazem aniversário nesse mês  (52) 

Desejamos a todos um forte 73! 

PU6JLP ADALBERTO SUZART ROCHA 

PU6JAM ALCEBIADES MUNIZ DE LIMA 

PY6KRU ALEXANDRE RAMOS DE ALMEIDA 

PY6AEE ALFIO LELIS DE CARVALHO 

PU6LSN ALIBALDO LUIZ DOS SANTOS 

PY6BJ AMANDO BORGES JUNIOR 

PU6JPX ANDERSOM ARGOLO LAGARES CORTES 

PU6PTW ANTONIO LUIZ PENNA COSTA 

PY6HG ANTONIO PINTO VIEIRA 

PY6DR Audo da Silva Rodrigues 

PY6AL CARLOS ALESSANDRO SANTOS CARVALHO 

PY6BR CARLOS ANTONIO OLIVEIRA DIAS 

PY6KAT CARLOS HENRIQUE GUIMARAES DA SILVA 

PY6DA DAISY FERREIRA BARRETO 

PY6DCN DANIEL CERQUEIRA DO NASCIMENTO 
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PY6EER EDILON ESAU DOS REIS 

PY6AEC EDUARDO ANTONIO CARRARO 

PU6PTY EDUARDO DA CRUZ CAMPELO 

PY6IN ELISIA MARTINS DE OLIVEIRA 

PY6LK Emanoel Antonio Cirqueira de Quadros 

PY6ZEV EYSTEIN VEFLINGSTAD 

PY6FS FELICIANO ALVES DOS SANTOS 

PU6TRI FLAVIO DE FREITAS TRISTAO 

PU6LES GUSTAVO JORGE CARDIM LESSA 

PY6HC HELENA CRISTINA MIRANDA SANTOS DEDESMA 

PY6RAU ISRAEL DE SOUZA SANTOS 

PY6IVO IVO MARTINS JORGE 

PY6FI JADEM PEREIRA DO NASCIMENTO 

PY6RU JORGE CORREA RUFFINI 

PY6JFL JOSE FERREIRA DE LIMA FILHO 

PU6JOS JOSE OLIVEIRA SILVA FILHO 

PY6ALP LUIZ ARTHUR PINHO DA ROCHA 

PY6MAR MARA LUCIA RODRIGUES SILVA 

PY6MV MARCONE DOS REIS CERQUEIRA 

PY6ED MARIA DALVA DE CAMARGOS 

PU6XMA MARIO SANTOS DE ALMEIDA JUNIOR 

PY6MRS MARIVALDO RODRIGUES DE SANTA INES 

PU6PFI MATIAS BENEDITO DA SILVA 

PY6MB MOISES BARBOZA DE OLIVEIRA 

PY6NGS NIVALDO GOMES DA SILVA 

PY6OAS OLDEMAR ALMEIDA SILVA 

PY6PPL PAULO ALBERTO DE SOUZA LOPES 

PY6RFM RENATO DOS SANTOS DE JESUS 

PY6RMR RICARDO RAMOS MOTA 

PY6RL ROSEMAR COSTA SILVA 

PY6ZB SAMARA SUELY SANTOS SILVA SEPULVEDA 

PY6SR SERGIO RICARDO DA SILVA LESSA 

PY6SN SERGIO TELES DE OLIVEIRA 

PY6ZSP SUSANNE CORNELIA ELISABETH PELZ 

PY6VSA VALDIVINO SOUZA AMORIM 

PU6VDS VERIDIANO DE SOUZA 

PU6VIC VICENTE MENDES DAMASCENO 
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DATAS COMEMORATIVAS DO MÊS 

 Principais datas comemorativas do mês Fevereiro: 
 
01SEG 

Dia do Publicitário 

 02TER 

Dia de Iemanjá 

Dia de Nossa Senhora dos Navegantes 

 04QUI 

Dia Mundial do Câncer 

 12SEX 

Ano-Novo Chinês 

 13SÁB 

Dia Mundial do Rádio 

 14DOM 

Dia Mundial do Amor 

 15SEG 

Dia Internacional de Luta contra o Câncer Infantil 

 16TER 

Carnaval 

Dia do Repórter 

 17QUA 

Quarta-feira de cinzas 

Início da Quaresma 

 18QUI 

Dia Nacional de Combate ao Alcoolismo 

 24QUA 

Dia da Conquista do Voto Feminino no Brasil 

 25QUI 

Dia da Criação do Ministério das Comunicações 

 27SÁB 

Dia do Agente Fiscal da Receita Federal 

https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-publicitario/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-de-iemanja/
https://www.calendarr.com/brasil/nossa-senhora-dos-navegantes/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-do-cancer/
https://www.calendarr.com/brasil/ano-novo-chines/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-mundial-do-radio/
https://www.calendarr.com/brasil/carnaval/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-reporter/
https://www.calendarr.com/brasil/quarta-feira-de-cinzas/
https://www.calendarr.com/brasil/quaresma/
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 27SÁB 

Dia do Livro Didático 

 28DOM 

Dia da Ressaca 

LEGISLAÇÃO 
 

Visando orientar os interessados leigos, também publicamos em nosso site, com o 

título “O que é Radioamador”, informações importantes sobre o nosso hobby.  

 

Devido à grande procura de informações por parte de interessados em ser 

radioamador ou até mesmo colegas que queiram fazer a prova para promoção de 

classe, publicamos, em nosso site, como o título “Como ser radioamador”, as 

orientações para se inscrever na ANATEL para a realização da prova ON LINE.  

 

A ANATEL passou a realizar todas as provas de forma on-line, incluindo CW 

(telegrafia) o que facilita não só a promoção da Classe C para a B assim como o 

ingresso direto na Classe B. 

Estamos preparando orientações e tutoriais sobre os diversos sistemas da ANATEL 

que sofreram de grandes modificações. 

 

  

https://www.calendarr.com/brasil/dia-do-livro-didatico/
https://www.calendarr.com/brasil/dia-da-ressaca/
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INFORMAÇÕES DAS DIRETORIAS 
 

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA 

Eugênio Martinez – PY6MZ 
 

Lembramos a todos os associados que já estão disponíveis os boletos para o 

pagamento das mensalidades em nosso aplicativo SINACH que pode ser acessado 

em https://sinach.labre-ba.org.br/. 

 

A mensalidade que você paga à LABRE BA, é utilizada para a manutenção da 

nossa sede e para as despesas administrativas. 

Temos custos fixos como IPTU, Imposto de Renda, água, energia elétrica, 

contador, advogado, FISTEL, contribuição obrigatória à IARU, e outras mais. 

A nossa ÚNICA fonte de receita é a mensalidade/anuidade que você paga. 

Pague em dia! 
Ajude a manter a nossa entidade representativa, a nossa LABRE Bahia! 

Acesse seu boleto clicando em https://sinach.labre-ba.org.br/ 

Se você ainda não se cadastrou no SINACH entre em contato diretamente 

através do email presidencia@labre-ba.org.br 
 

DIRETORIA SOCIAL 

Moacyr Paim – PY6AHX 

 

A novidade que podemos comemorar é a chegada e liberação das vacinas contra a 

COVID19 ainda que em quantidade insuficiente, mas, já é um começo. 

Esperamos que a prioridade dos profissionais que estão na linha de frente seja 

seguida. E também esperamos que a quantidade de doses suficientes para todos os 

brasileiros seja logo produzida e disponibilizada pelo SUS. 

 

Mas, como ainda temos que seguir os protocolos preventivos, dentre eles o 

distanciamento social, avisamos aos colegas que o evento Caça a Raposa que 

havíamos programado para o mês de janeiro, está adiado por tempo indeterminado.   

https://sinach.labre-ba.org.br/
https://sinach.labre-ba.org.br/
mailto:presidencia@labre-ba.org.br
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Da mesma forma que as reuniões semanais em nossa sede também ainda não estão 

liberadas. 

Precisamos nos precaver, tomar todos os cuidados orientados pelas autoridades 

médicas. 

Esperamos que, com o início da vacinação, possamos, em breve, voltar à 

normalidade, podemos nos encontrar nos QSO de corpo presente na nossa sede, e 

voltar aos nossos eventos. 

Temos recebido notícias tristes de diversos colegas vitimados pela COVID19, vários 

deles chegando ao óbito. Nos solidarizamos às famílias de cada um deles, que 

chamamos em nosso jargão de SK ou Silent Key. 

 

Continuem  usando máscaras, higienizando as mãos com sabão e álcool em gel e 

praticando o isolamento social. Se proteja e proteja a quem você ama. 

Contest 2 de Julho 

 

A LABRE Bahia está se preparando para reativar o Conteste 2 de Julho, evento 

tradicional e que está desativado a muitos anos. Estamos organizando o regulamento 

e toda a logística necessária para a conferência e apuração da pontuação dos 

participantes. O Conteste 2 de Julho visa divulgar essa data tão importante na história 

do Brasil e reinserir a LABRE Bahia no cenário nacional e internacional uma vez que, 

nos áureos tempos, esse Conteste era bem conceituado e bem procurado. 

Caça à Raposa 

A LABRE Bahia ainda não está plenamente aberta aos encontros de todos os sábados 

em nossa sede de Pituaçu. E, respeitando as boas práticas do isolamento social, 

procuramos realizar eventos onde não exija a aglomeração de pessoas. Dentre esses 

eventos, estamos organizamos um conhecido como “Caça a Raposa”. Pretendemos 

que esse evento seja feito de forma periódica.  

Para os que não conhecem do que se trata a Caça à Raposa acontece onde um 

colega (a raposa) se esconde em um percurso previamente delimitado, emitindo sinais 

específicos, e os participantes inscritos tem a tarefa de localizar esse colega (raposa). 

Além da diversão que o evento proporciona, temos o treinamento dos colegas na 

técnica de rádio localização, tão úteis e necessários no atendimento de desastres e 

catástrofes. A radio localização ainda é muito útil na identificação de fontes de 

interferências, intencionais ou não, incluindo emissões clandestinas, interferências por 

equipamentos tais como lâmpadas de LED, câmeras de CFTV,  controles remotos de 

portões eletrônicos, elevadores,  transformadores de energia em postes, etc. 

Como ainda não estamos seguros quanto à COVID19, preferimos adiar a Caça a 
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Raposa. Fiquem atentos ao nosso site e às nossas redes sociais onde divulgaremos a 

data e o regulamento da “Caça a Raposa”. 

DIRETORIA QSL – Bureau 

 
 

Não temos nenhuma informação 

DIRETORIA RADIOAMADORISMO 
 

 
Para manter as repetidoras funcionando é necessário manutenções constantes e essa 
tarefa sempre fica a cargo de poucos colegas abnegados. 
 
É o caso da instalação, configuração e manutenção da repetidora PY6CQ (146,950) 
Digital (DMR) que contaram com a participação dos colegas PY6UN Bruno, PY6TL 
Yuri e PY6AF Amaury, feita no  sábado, dia 23/01/2021. Registramos a participação 
do nosso presidente, PY6MV Marcone presente na transferência da repetidora para o 
novo local e nas configurações e testes. 

Essa repetidora terá ainda uma nova atualização. Sai a antena flowerpot de 3 dB e 
entra uma antena 4×5/8 de 9,1 dB. 

A LABRE BA convida a todos a testarem e usarem a repetidora digital – DMR 

RADIOESCOTISMO 

 Jose Eduardo Vitorino - PY6VP 
 

Não temos nenhuma informação 

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. 

FALE COM A GENTE 
 

E-MAILs DA LABRE    Responsável:  
 
presidencia@labre-ba.org.br   Marcone  
 
labreba@labre-ba.org.br    Ricardo  
 

mailto:presidencia@labre-ba.org.br
mailto:labreba@labre-ba.org.br
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financeiro@labre-ba.org.br    Martinez  
 
qsl@labre-ba.org.br     Paim  
 
Contatos com o presidente da LABRE-BA 
:  
Marcone Cerqueira – PY6MV  
(71) 3334-8946 (Fixo)  
(71) 98802-3447 (Vivo)   
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 
WhatsApp: Nova 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.  
 

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. 

mailto:financeiro@labre-ba.org.br
mailto:qsl@labre-ba.org.br
mailto:py6mv@hotmail.com
mailto:conselho@labre-ba.org.br
http://www.labre-ba.org.br/
http://www.facebook.com/labre-ba

