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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 341 de 05 de setembro de 2021 
 

EDITORIAL PRESIDÊNCIA / VICE 
 

Caros amigos 

Registramos, com imenso pesar, a partida prematura, aos 64 anos, no último dia 15 de agosto de 2021, 

de Valdemar Rodrigues Silva, PY9VRS. Mazim, como é bem conhecido, foi presidente da LABRE-MT 

entre os anos de 2000 e 2015, e, de forma totalmente abnegada, prestou inestimáveis serviços aos 

labreanos mato-grossenses, assim como à população em geral. 

 

Outra grande perda foi a do Roberto Franca Stuckert, PT2 GTI, aos 78 anos de idade, ex-diretor 

executivo da LABRE Central e atual presidente de nossa Estadual, a LABRE-DF. Ele faleceu em Brasília, 

na madrugada do dia 23 de agosto de 2021. 

Além dos imensos serviços prestados à nossa LABRE e radioamadorismo e à sua profissão de 

fotógrafo, onde se destacou, Stuckert era radioamador ativo tendo estado presente em diversas DX-

pedições por todo o Brasil e ao redor do mundo, notadamente àquela que operou na ilha de Martim 

Vaz, pioneira e até o momento única operação naquela ilha, sob os indicativos ZV0MV e ZV0MB. Além 

desta, integrou diversas outras pelas demais ilhas oceânicas brasileiras, indo até mesmo na Antártida 

em 2004. Uma lista pode ser encontrada na página   

http://www.radioamador.org.br/qsl-especiais_eventuais/zzz-qsl-manager-z.htm.  

Em seu perfil no site QRZ, também podemos encontrar um imenso acervo de fotos das expedições nas 

quais ele tomou parte:  https://www.qrz.com/db/PT2GTI 

 

A eles, e à tantos outros colegas que tem silenciado suas antenas, a nossa homenagem e solidariedade 

às famílias. 

 

Forte 73 

Marcone Cerqueira – PY6MV 

Presidente – LABRE-BA 

 

 

http://www.radioamador.org.br/qsl-especiais_eventuais/zzz-qsl-manager-z.htm
https://www.qrz.com/db/PT2GTI
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REPETIDORAS DA BAHIA 

 

Dados extraídos do site da ANATEL em 03/09/2021 

Freq. RX Freq. TX INDICATIVO CIDADE SUBTOM MODO 

144,610 145,210 PY6AD Camaçari 123.0   

146,210 146,810 PY6ARC Conceição do Coité 88.5   

147,960 147,360 PY6ARS Serrinha 88.5   

146,230 146,830 PY6ARV Salvador   desativada 

146,130 146,730 PY6BQ Santa Terezinha 110.9 À ser instalada 

146,310 146,910 PY6CG Porto Seguro 88.5   

146,350 146,950 PY6CQ Salvador – C4FM / DMR 

146,070 146,670 PY6CT Salvador 88.5 Remote Hams 

146,190 146,790 PY6ENT Entre Rios –   

145,000 144,400 PY6GI Tanquinho     

146,170 146,770 PY6GPS Serrinha 77.0   

144,890 145,490 PY6JQ Jequié 88.5   

146,150 146,750 PY6LAY Feira de Santana –   

434,200 439,200 PY6LJP Feira de Santana 88.5 UHF 

146,250 146,850 PY6LZ Serrinha 67.0   

147,990 147,390 PY6MA Conde     

146,010 146,610 PY6MR Salvador 110.9 C4FM / WIRES-X 

147,780 147,180 PY6OAB Biritinga     

146,370 146,970 PY6PL Poções 94.8   

146,370 146,970 PY6QB Feira de Santana 156.7   

146,350 146,950 PY6QD Morro do Chapéu 88.5   

147,900 147,300 PY6QF Mucugê     

144,690 145,290 PY6QG Castro Alves 88.5   

146,330 146,930 PY6RVC Vitoria da Conquista 250.3   

434,850 439,850 PY6SDR Lauro de Freitas     

144,870 145,470 PY6SK Conceição de Feira 88.5   

147,870 147,270 PY6VU Feira de Santana 88.2 (nova)  

147,600 147,000 PY6WWW Feira de Santana     

146,050 146,650 PY6ZZ Conceição do Coité     
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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. 

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 setembro: 

Indicativo Nome Nascimento 

PY6FBI FLAMINHO RINGO DE AMORIM 01/09 

PY6TL YURI SANTOS DULTRA 02/09 

PY6CI Ciro dos Reis Cerqueira 06/09 

PX6D7559 Domingos Fernando S. B. Goes 09/09 

PY6AHX MOACYR DE QUEIROZ PAIM FILHO 24/09 

PY6DY Djalma Regis Roiter 27/09 

PU6RCC Marcelo Trindade Batista 27/09 

PU6JHZ Maxoel Nascimento de Souza 29/09 

 

Desejamos a todos um forte 73! 
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LEGISLAÇÃO 

 

ESTUDO ESTATÍSTICO SOBRE O RADIOAMADORISMO NO BRASIL – VERSÃO 2021 

 

Ricardo Benedito – PY2QB lança a versão 2021 do Estudo sobre o Radioamadorismo no Brasil, com 

dados oficiais da ANATEL, com base em julho/2021, que indica quantos são os radioamadores e 

radioamadoras e em quais estados brasileiros habitam. A LABRE está publicando em primeira mão o 

trabalho. 

Como na primeira edição (2020), esse minucioso levantamento, composto por diversos gráficos 

estatísticos, traz importantes informações para os adeptos do radioamadorismo em geral, e também 

serve para readequar políticas de soerguimento na atividade por parte das entidades associativas ou 

credenciadas ao radioamadorismo de emergência. 

Dentre as principais conclusões do estudo, viu-se o pouco crescimento no número de radioamadores 

nos últimos anos e em especial após o início da pandemia; a grande prevalência de radioamadores no 

sexo masculino e na classe C em relação às outras classes e sua desigual distribuição entre os estados; 

a grande concentração de estações nas capitais, com poucas exceções; e o relativo pequeno número 

de radioamadores no Brasil quando comparado a outros países de dimensões parecidas. O autor 

também sugere ações que poderiam ser tomadas para tentar minimizar estes problemas. 

A LABRE novamente agradece ao colega Ricardo PY2QB pela oportunidade de publicar em primeira 

mão o seu estudo, que mais uma vez será de grande valia para avaliarmos melhor a situação do 

radioamadorismo brasileiro e propormos ações para melhor fomentar seu desenvolvimento, além de 

muito auxiliar nas nossas tratativas junto à ANATEL. 

Ricardo, que é professor do Curso Engenharia de Energia da Universidade Federal do ABC, tornou-se 

radioamador em 2020 já nessa nova sistemática da ANATEL de aplicação de provas online, em virtude 

das medidas sanitárias do Covid-19, obtendo o indicativo de chamada PU2RKA, correspondente à 

Classe C. Ainda em 2020, logo que a ANATEL disponibilizou provas online à Classe B, Ricardo foi um dos 

primeiros no Brasil a ser aprovados nos exames, passando desde então a utilizar o indicativo de 

chamada PY2QB. Apesar de relativamente novato no radioamadorismo, ele já é um grande entusiasta 

do “hobby” e multiplicador da atividade, tanto via rádio quanto pelo seu canal “Caçador de 

Repetidoras” no YouTube, assim como nesse seu completo trabalho  disponibilizado em primeiríssima 

mão por meio do site da LABRE, no seguinte link:  

https://labre.org.br/wp-content/uploads/2021/08/RADIOAMADORES_2a_EDICAO-2021.pdf 

 

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/. 

https://labre.org.br/wp-content/uploads/2021/08/RADIOAMADORES_2a_EDICAO-2021.pdf
https://sinach.labre-ba.org.br/
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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 

 

Concurso 2 de Julho - resultados 

 

A Comissão Organizadora do Concurso 2 de Julho e a LABRE Bahia começarão a divulgar os resultados 

durante essa semana, e enviar os respectivos Certificados de participação. 

 

As placas de 1º colocado nas categorias já estão sendo confeccionadas e serão encaminhadas tão logo 

fiquem prontas. Lembramos que, no item 9 do regulamento, serão distribuídas Placa para o 1º 

colocado em cada categoria, desde que haja pelo menos 5 participantes na categoria. 

Estaremos sorteando alguns brindes entre TODOS os participantes, e, para maior transparência, 

utilizaremos um site especializado em sorteios de números aleatórios e tal operação será gravada em 

vídeo e divulgada em nosso site. Após o prazo final de recebimento dos LOGs, atribuímos um número 

à cada participante, seguindo a ordem alfabética, por indicativo. Esse número é o que será utilizado no 

sorteio dos brindes. 

Mais uma vez agradecemos aos 157 colegas que nos prestigiaram com sua participação e convidamos 

a todos a participarem na próxima edição, em 2022. 

DIRETORIA QSL – Bureau 

 

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

DIRETORIA RADIOAMADORISMO 

 

A LABRE-BA  recebeu, por doação do colega ITAMAR BARRETO PAES - PY6IB, diversos equipamentos 

de sua estação, ora desativada. 

 

Igualmente recebemos do colega LUIZ MOREIRA - PY6HB, inúmeros equipamentos de sua estação, 

também desativada. 

https://sinach.labre-ba.org.br/
mailto:presidencia@labre-ba.org.br
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Estaremos relacionando, organizando, testando todo o material doado, para montarmos a nossa sala 

de rádio na sede de Pituaçu. 

Os equipamentos excedentes deverão ser vendidos ou rifados, revertendo o resultado em verbas para 

melhorias da estação (sala de rádio, laboratório e antenas) e da própria sede. 

 

Agradecemos imensamente aos colegas doadores. 

 

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   

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. 

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

