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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 336 de 04 de abril de 2021 
 

EDITORIAL PRESIDÊNCIA / VICE 
 

Caros amigos 

CONTINUA A CAMPANHA PARA DESTRAVAR PL SOBRE ISENÇÃO DE 

IMPOSTOS 
 

A LABRE iniciou uma campanha para coletar assinaturas para um abaixo-assinado a 
ser enviado ao Congresso Nacional para que os parlamentares possam concluir 
o Projeto de Lei (PL) 5320/2009.  
 
Este projeto, que se encontra parado, trata da “isenção do Imposto de Importação e do 
Imposto sobre Produtos Industrializados a aparelhos próprios para o Serviço de 
Radioamador, 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)”. 
 
O Projeto de Lei foi apresentado ao Senado Federal em 01/06/2009, porém sua última 
tramitação ocorreu em 05/11/2018, executada pela COMISSÃO DE FINANÇAS E 
TRIBUTAÇÃO (CFT), conforme pode ser verificado no link da Câmara dos Deputados 
 
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=436645#t
ramitacoes. 
 
O abaixo-assinado, que funciona por meio de um formulário, se encontra mais abaixo 
nesta página. Após o período de coleta de assinaturas (Nome completo, CPF e 
Indicativo, se for o caso), a Comissão Organizadora do Abaixo-Assinado enviará a 
solicitação, juntamente com as informações dos assinantes, para os e-mails dos 
deputados federais que compõem a CFT e a CCJC. 

https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=436645#tramitacoes
https://www.camara.leg.br/proposicoesWeb/fichadetramitacao?idProposicao=436645#tramitacoes
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Pedimos o auxílio de todos os colegas para termos o maior número possível de 

assinaturas. Para isso, solicitamos que compartilhem o link para esta página em 

todas as suas redes sociais e também via rádio. Basta compartilhar o endereço 

 

LABRE.ORG.BR/PL5320 
 
Envie seus dados e compartilhe ao máximo. O radioamadorismo agradece! 
Agradecemos ao colega Rodolfo, PU7OOZ, pela colaboração com esta iniciativa. 

 
 
Nanossatélite brasileiro NanoSatC-Br2 
 
Após ter o lançamento postergado por problemas técnicos com o lançador Soyuz, o 
nanossatélite brasileiro NanoSatC-Br2 foi lançado com sucesso nesta segunda-feira 
(22), às 3h07, a partir do Cosmódromo de Baikonur, no Cazaquistão. O pequeno 
dispositivo fará companhia ao seu irmão mais velho, o NanoSatC-Br1, lançado há seis 
anos e que continua operacional, mesmo após o término de seu tempo de vida útil 
estimado. 
A LABRE e os radioamadores foram citados nas transmissões ao vivo realizadas pela 
TV Brasil e pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, como importantes 
coadjuvantes na missão do pequeno bólido. Os radioamadores do mundo e, em 
especial, os brasileiros, têm uma participação fundamental no rastreio e 
monitoramento destes pequenos satélites. Por meio de nossas antenas, os sinais 
transmitidos por eles são recebidos e enviados aos responsáveis pela sua operação 
em terra, o que permite a seus controladores obterem uma gama muito maior de seus 
parâmetros de operação, garantindo maior confiabilidade e previsibilidade no 
acompanhamento de sua missão. 
 
 
 
Associe-se à LABRE Bahia. Com a união de todos faremos uma entidade forte. 
 
Forte 73 

 

Marcone Cerqueira – PY6MV 

Presidente – LABRE-BA 

  

https://labre.org.br/pl5320/
https://labre.org.br/6-anos-do-lancamento-do-nanosatc-br1-cubesat-1u/
https://labre.org.br/6-anos-do-lancamento-do-nanosatc-br1-cubesat-1u/
https://labre.org.br/6-anos-do-lancamento-do-nanosatc-br1-cubesat-1u/
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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 Retorno 

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 
 

144.400 (-600) PY6GI Tanquinho 
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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 7.123 kHz no último dia 07/03/2021. 

PY6UL – Teles 

 

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 LABREANOS fazem aniversário em março (5) 

Desejamos a todos um forte 73! 

Indicativo Nome Nascimento 

PY6MY Marcos Roberto Franco de Senna 03/04/1962 

PU6JPT Fernando da Rocha Pacheco Filho 07/04/1957 

PY6MZ EUGENIO ALVAREZ MARTINEZ 07/04/1969 

PU6LCJ Luis Carlos de J. dos Santos 14/04/1960 

PY6EAT ERNESTO AUGUSTO STAFFA TIRONI 29/04/1961 
 

PRINCIPAIS DATAS COMEMORATIVAS DO MÊS 

 

 1 de abril: Dia da mentira 

 4 de abril (data móvel): Páscoa 

 7 de abril: Dia mundial da saúde 

 18 de abril: Dia nacional do livro infantil 

 19 de abril: Dia do índio 

 21 de abril: Dia de Tiradentes (Feriado nacional) 

 22 de abril: Descobrimento do Brasil 
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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 grandes modificações. 

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 

https://sinach.labre-ba.org.br/
https://sinach.labre-ba.org.br/
mailto:presidencia@labre-ba.org.br
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DIRETORIA SOCIAL 

Moacyr Paim – PY6AHX 
 

Continuamos com a nossa sede fechada para as reuniões semanais. 

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. 

DIRETORIA QSL – Bureau 

 
 

Não temos nenhuma informação 

DIRETORIA RADIOAMADORISMO 

Yuri Santos Dultra - PY6 TL 

 
Para manter as repetidoras funcionando é necessário manutenções constantes e essa 
tarefa sempre fica a cargo de poucos colegas abnegados. 
 
Queremos destacar o retorno ao funcionamento da repetidora PY6QB, mantida pela 
ASSOCIAÇÃO DOS RADIOAMADORES DE FEIRA DE SANTANA, operando na QRG 
145.970 (-600), subtom 156.7, na cidade de Feira de Santana. 

No nosso site (www.labre-ba-org.br), publicamos 2 mapas bem interessantes. 
O primeiro mostra todas as repetidoras do estado da Bahia, em suas respectivas 
cidade. Ao clicar em cada ponto marcado no mapa abre um banner com os detalhes 
da respectiva repetidora. Esse mapa pode ser acessado através do menu 
REPETIDORAS >>> Mapa das Repetidoras da Bahia por Cidade. 

O outro mapa mostra as repetidoras digitais da cidade de Salvador. O esquema é o 
mesmo, ou seja, clicando no ponto marcado no mapa abre um banner com os 
detalhes da repetidora. Esse mapa pode ser acessado no menu DIGITAL >>> 
Repetidoras digitais e hotspots em Salvador por bairro. 

http://www.labre-ba-org.br/
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Pedimos aos responsáveis pelas repetidoras que mandem todos os detalhes das 
mesmas, principalmente os endereços (LATITUDE e LONGITUDE), o tipo de 
equipamento, potência, antena e a abrangência.  
Assim poderemos atualizar os mapas que serão de suma importância para os colegas 
em trânsito ou para aqueles que gostam de DX. 
 
Essas informações podem ser dirigidas ao email labreba@labre-ba.org.br 

A LABRE BA pretende incentivar, auxiliar e orientar para que a rede de repetidoras no 
nosso estado aumente e consiga se interligar.  

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    Paim  
 
financeiro@labre-ba.org.br    Martinez  
 
 
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   

mailto:labreba@labre-ba.org.br
mailto:labreba@labre-ba.org.br
mailto:presidencia@labre-ba.org.br
mailto:labreba@labre-ba.org.br
mailto:financeiro@labre-ba.org.br
mailto:py6mv@hotmail.com
mailto:conselho@labre-ba.org.br
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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.  
 
Informamos que, na última semana o nosso site sofre tentativas de invasão por 
hackers quando tivemos o nosso banco de dados danificado e tirando o site do ar. 
Após diversas ações do suporte do nosso provedor, uma cópia em backup foi 
restaurada e o site voltou a funcionar. Ainda assim tivemos que promover algumas 
alterações no layout para que o site voltasse a funcionar da forma correta. 
São eventos que fogem ao nosso controle e que procuramos solucionar o mais 
rapidamente possível. 

 

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. 

http://www.labre-ba.org.br/
http://www.facebook.com/labre-ba

