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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 

de cada mês, às 18:00h, na frequência de 7.123 kHz e divulgado em 

nosso site nos formatos PDF e PODCAST. 
 

QTC 340 de 01 de agosto de 2021 
 

EDITORIAL PRESIDÊNCIA / VICE 
 

Caros amigos 

Ouvidoria Nacional  

Após planejamento e discussões internas, a LABRE lança oficialmente o serviço 

de Ouvidoria Nacional, disponível para denúncias, elogios, reclamações ou 

sugestões. As mensagens encaminhadas à Ouvidoria Nacional podem ser 

referentes e/ou destinadas tanto às estaduais da LABRE quanto à Administração 

Nacional, que tomará as ações cabíveis caso a caso. O serviço está disponível a 

nível nacional para qualquer pessoa interessada. 

Para acessar a Ouvidoria Nacional, acesse WWW.LABRE.ORG.BR/OUVIDORIA 

Este é mais um serviço oferecido pela LABRE em prol do Radioamadorismo 

Brasileiro. 

 

LABRE PARTICIPA DE CONSULTA PÚBLICA DO INMETRO SOBRE EMC 

No dia 12 deste mês a LABRE, por meio do seu Grupo de Gestão e Defesa 

Espectral, registrou a sua contribuição na Consulta Pública do INMETRO na 

revisão da Portaria relativa aos requisitos técnicos de qualidade dos sistemas 

fotovoltaicos, onde a Liga defende a inclusão dos requisitos de Compatibilidade 

Eletromagnética (EMC) com base em normas internacionais com o objetivo de 

reduzir a geração de interferências ao espectro de radiocomunicações. 
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A participação da LABRE na Comissão Técnica do INMETRO voltada a esta revisão 

ocorre há vários anos e, neste ano, tem sido intensa, requerendo o estudo e 

aprofundamento em área específica tecnicamente complexa, reuniões do Grupo 

Focal de EMC da Comissão, análise de inúmeras normas internacionais e estudo 

de casos no exterior, revisão do extenso documento dos requisitos técnicos de 

qualidade (RTQ) em vigor (a CP é enorme), preparação de apresentação do 

Grupo Focal em defesa da EMC em reunião plenária, dentre outras ações. 

Todo esse esforço tem sido necessário de forma a permitir uma contribuição 

tecnicamente correta e convincente em uma consulta pública extensa em setor 

tão importante, tanto sob o ponto de vista do potencial gerador de 

interferências, como pela importância desta forma de geração de energia, 

especialmente no momento de crise hídrica e energética por que passa o país. 

O trabalho da LABRE nesta CP é, portanto, de suma relevância para a defesa não 

só das condições de funcionamento do serviço de radioamador, mas, sobretudo, 

em defesa de toda a sociedade brasileira altamente dependente da 

Compatibilidade Eletromagnética entre setores como o de geração de energia, o 

de telecomunicações, a “Internet das Coisas”, sistemas de suporte à vida 

(aviação, eletromédico etc), dentre outros. O INMETRO também recebeu 

manifestações de outros setores da sociedade e avaliará as contribuições para 

redigir a nova regulamentação. 

 

Forte 73 

 

Marcone Cerqueira – PY6MV 

Presidente – LABRE-BA 
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OUÇA O CONSELHO 
 

Este tópico foi criado para que possamos dar voz ao nosso conselho aqui em 

nosso  QTC. Até o presente momento não recebemos nenhum informe. 

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 – C4FM / 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 

 
144.400 (-600) PY6GI Tanquinho 

  
146.930 (-600) PY6RVC Vitoria da Conquista 250.3 
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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 

146.500 Local/Regional/C4FM/DMR 

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, pois poderá 

haver, em algum momento, chamados urgentes e pedidos de ajuda. 
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COLEGAS PRESENTES NO  QTC ANTERIOR 
 

Devido às condições desfavoráveis de propagação, não registramos nenhum 

colega na transmissão do nosso QTC no mês passado. 

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 nesse mês de agosto: 

PX6D4915 ARNALDO ALEX FRANCISCO DE ARAUJO 03/08 

PY6IP Izaias Pereira dos Santos 15/08 

PU6JDE Wilson de Moura Reis 17/08 

PY7WM Wagner Pedro de Mello 18/08 

 

Desejamos a todos um forte 73! 

DATAS COMEMORATIVAS MAIS IMPORTANTES DO MÊS 

 

 05 de Agosto – Dia Nacional da Saúde 

 08 de Agosto – Dia dos Pais 

 09 de Agosto – Dia Internacional dos Povos Indígenas 

 11 de Agosto – Dia do Advogado 

 14 de Agosto – Dia do Combate a Poluição 

 

LEGISLAÇÃO 

 

A LABRE, de forma a poder apresentar sugestões à ANATEL no tocante ao 

melhoramento e ampliação da oferta de exames online para COER, iniciou a 

pesquisa abaixo para que possamos conhecer melhor esta demanda. 

Se você pretende tornar-se radioamador ou deseja progredir de classe, pedimos 

que preencha e envie os dados do formulário linkado abaixo. Também pedimos 

que esta pesquisa possa ser divulgada e compartilhada o máximo possível para 
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que possamos ter uma ideia precisa da real situação dos exames para 

radioamador no Brasil. 

Os primeiros números nos mostram o quadro abaixo. Com certeza temos muito 

mais demanda do que isso.  

Pedimos aos colegas que respondam a pesquisa para podermos ter um retrato 

mais preciso da demanda reprimida.  

 
https://labre.org.br/pesquisa/ 

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. 

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

 

Concurso 2 de Julho - agradecimentos 

 

A Comissão Organizadora do Concurso 2 de Julho e a LABRE Bahia registram a 

valiosa e imprescindível colaboração dos colegas abaixo mencionados, sem o 

que não teríamos conseguido realizar o Concurso. 

PS7DX – Ed 

PY6UL – Teles 

PR7AB – Junior 

PY4WAS – Edinho 

Assessoria especial: W3KM – Dave Mascaro – desenvolvedor do programa 

apurador que utilizamos. 

 

Por uma falha imperdoável não mencionamos o colega PS7DX – Ed  nos 

agradecimentos constantes no nosso Regulamento, o que corrigimos agora. O 

colega Ed foi o primeiro a nos incentivar e orientar sobre a recriação do 

Concurso 2 de Julho uma vez que o mesmo é o organizador da maioria dos 

Concursos brasileiros atualmente, tendo, portanto, larga experiência no assunto. 

Pedimos nossas sinceras desculpas ao Ed ao tempo que agradecemos por suas 

orientações e sugestões. 

Registramos ainda a participação de 5 colegas YL. Sabemos que as mulheres 

estão presentes no radioamadorismo brasileiro de forma forte e atuante, tanto 

nos Concursos, quanto nos DX, CW, e em todas as modalidades. Esperamos tê-

https://sinach.labre-ba.org.br/
mailto:presidencia@labre-ba.org.br
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las novamente na edição de 2022 que, muito provavelmente, terá uma categoria 

específica para elas. 

E agradecemos a todos os colegas que participaram do retorno do nosso 

Concurso 2 de Julho. E, desde já, convidamos a todos que participem da edição 

de 2022 que, certamente, virá melhorada. 

Estamos ainda em processo de recebimento de LOGs. Lembramos aos colegas 

que ainda não nos enviaram seus LOGs que o prazo é até o dia 04/08/2021.  Os 

LOGs recebidos após essa data não pontuarão, porém confirmarão os pontos 

para os demais participantes que realizaram QSOs com os mesmos. 

 

DIRETORIA QSL – Bureau 

 

O Bureau de QSL da LABRE Bahia ainda se encontra inoperante. 

DIRETORIA RADIOAMADORISMO 

 

Radioamadores australianos inauguram repetidora de TV Digital Amadora 

em alta definição 

 

Por Alisson, PR7GA 

O Boletim de notícias da WIA, associação nacional dos radioamadores da 

Austrália, informou que o Repetidor de TV Digital Amadora (DATV) da Amateur 

Radio Victoria, VK3RTV, começou a operar retransmitindo sinais de alta definição 

(Full HD) no dia 15 de julho, com dois canais multiplexados usando o protocolo 

DVB-T2. Acredita-se que esta seja a primeira vez que este protocolo é utilizado 

na Austrália. Quem tiver curiosidade de ver como é o setup da repetidora, 

incluindo fotos dos equipamentos, torre e antenas, pode conferir na página da 

própria repetidora mantida pelo grupo: http://www.vk3rtv.com/pixrtv.html 

 

https://www.wia.org.au/members/broadcast/wianews/display.php?file_id=wianews-2021-07-25
http://www.vk3rtv.com/pixrtv.html
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Expedições com indicativos especiais definidos para setembro de 2021 

Por Ronaldo PS8RV 

ZY3F - Parque Nacional da Lagoa do Peixe-RS ==> 02 a 06 de setembro de 2021 

           Manager - Alexandre 

ZY2O - Floresta Nacional de Ipanema-SP  ==> 03 a 05 de setembro de 2021 

           Manager - Eduardo 

ZX7F - Parque Nacional de Furna Feia-RN ==> 14 a 16 de setembro de 2021. 

           Manager - Wagner 

ZW7I - APA de Santa Cruz-PE ==> 17 a 19 de setembro de 2021 

           Manager – Ronaldo 

 

Radioamadores respondem às inundações na Europa Ocidental 

Traduzido por Hilton Libanori, PY2BBQ 

O Coordenador de Comunicações de Emergência da Região 1 da União 

Internacional de Radioamadores (IARU) Greg Mossop, G0DUB, relatou no fim de 

semana que os radioamadores voluntários responderam após uma inundação 

generalizada e catastrófica na Alemanha, Bélgica e Holanda. A inundação, 

resultante de chuvas intensas sem precedentes, ceifou mais de 120 vidas. 

Centenas de outros permanecem desaparecidos. 

“Clubes de radioamadores estão em contato com as autoridades competentes, 

mas atualmente não há necessidade de apoio operacional”, relatou o DARC. 

Existe um acordo de ajuda mútua entre organizações de radioamadores na 

Alemanha, Bélgica e Holanda. Mossop disse que grupos de comunicação de 

emergência nas regiões afetadas e circunvizinhas estão prontos para responder 

às solicitações e coordenar seus esforços conforme necessário. 

 

“Esta emergência vai durar algum tempo enquanto a infraestrutura é reparada e 

a ameaça de barragens danificadas e mais chuvas são reduzidas”, disse Mossop. 

– Agradecimentos à IARU e DARC 

http://www.iaru.org/
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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 desde que relacionados ao 

radioamadorismo. 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  

labre-ba@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   

 

Visitem nossas Redes Sociais  

Site: www.labre-ba.org.br   

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

Instagram: www.instagram.com/labreba/ 

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. 

http://www.facebook.com/labre-ba
file:///F:/Radioamador/SITE%20LABRE/www.instagram.com/labreba/

