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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 343 de 07 de novembro de 2021 
 

EDITORIAL PRESIDÊNCIA / VICE 
 

Caros amigos 

Eleições 

 

No próximo dia 11/12/2021 teremos eleições que escolherão os novos Presidente e Vice da Labre-

Ba e membros do Conselho da Labre-Ba para o biênio 2022/2023. 

 

O Edital de Convocação AGO está publicado no site da Labre, em seu QTC de outubro de 2021, 

bem conforme determina o nosso Estatuto. 

 

Reabertura da sede 

 

Ontem, dia 06/11, reabrimos a nossa sede de Pituaçú e recebemos cerca de 17 colegas para o 

tradicional QSO de corpo presente. 

Hoje, dia 07/11, recebemos 31 colegas da Faixa do Cidadão para a realização da tradicional 

ELETROCA, feirinha de compra, venda e troca de equipamentos, realizada em nossa sede. 

 

É com grande satisfação que registramos o retorno dos nossos encontros dos sábados e, 

esperamos, continuar em pleno funcionamento, evidentemente respeitando todas as 

recomendações sanitárias como uso de máscaras e álcool em gel.  

 

Forte 73 

Marcone Cerqueira – PY6MV 

Presidente – LABRE-BA 
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Palavra do Conselho 

O Conselho da LABRE BA lembra à todos os associados que, no próximo dia 11/12/2021, teremos 

eleições para a Presidência e Vice-presidência e para o Conselho, para o biênio 2022/2023. 

 

Contamos com a sua presença e seu voto. 

 

REPETIDORAS DA BAHIA 

 

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

 Freq. RX   Freq. TX  INDICATIVO CIDADE SUBTOM MODO 

   147,780     147,180  PY6OAB Biritinga     

   144,610     145,210  PY6AD Camaçari 123.0   

   144,690     145,290  PY6QG Castro Alves 88.5   

   144,870     145,470  PY6SK Conceição de Feira 88.5   

   146,210     146,810  PY6ARC Conceição do Coité 88.5   

   146,050     146,650  PY6ZZ Conceição do Coité     

   147,990     147,390  PY6MA Conde     

   146,190     146,790  PY6ENT Entre Rios –   

   146,150     146,750  PY6LAY Feira de Santana –   

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

   146,370     146,970  PY6QB Feira de Santana 156.7   

   147,870     147,270  PY6VU Feira de Santana 88.2   

   147,600     147,000  PY6WWW Feira de Santana     

   144,890     145,490  PY6JQ Jequié 88.5   

   434,850     439,850  PY6SDR Lauro de Freitas     

   434,500     439,500  PY6LF Lauro de Freitas   DMR nova  
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   146,350     146,950  PY6QD Morro do Chapéu 88.5   

   147,900     147,300  PY6QF Mucugê     

   146,370     146,970  PY6PL Poções 94.8   

   146,310     146,910  PY6CG Porto Seguro 88.5   

   146,230     146,830  PY6ARV Salvador   desativada 

   146,350     146,950  PY6CQ Salvador – DMR 

   146,070     146,670  PY6CT Salvador 88.5 Remote Hams 

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

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

   147,960     147,360  PY6ARS Serrinha 88.5   

   146,170     146,770  PY6GPS Serrinha 77.0   

   146,250     146,850  PY6LZ Serrinha 67.0   

   145,000     144,400  PY6GI Tanquinho     

   146,330     146,930  PY6RVC Vitoria da Conquista 250.3   

 

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 

  

Registramos a presença de cerca de 17 colegas ontem e cerca de 31 colegas hoje na nossa sede. 

ANIVERSARIANTES DO MÊS 

   

Não temos, em nossos registros, nenhum labreano aniversariando nesse mês de novembro; 

LEGISLAÇÃO 

 

Lembramos aos colegas interessados em ingressar no radioamadorismo ou na promoção de 

Classe, que a ANATEL realiza todas as provas de forma on-line, inclusive de CW. 

 

Para o uso da Faixa do Cidadão, não é mais necessário licença de estação com o respectivo 

indicativo.  Basta o preenchimento no site da ANATEL na DISPENSA DE AUTORIZAÇÂO. 

Consequentemente não há mais a cobrança da taxa do FISTEL. 

Aqueles colegas que já tinha suas licenças, podem optar pela DISPENSA DE AUTORIZAÇÂO, 

entretanto não mais farão jus ao indicativo. Ou continuar com a situação atual, inclusive 

mantendo a taxa anual do FISTEL. Essa licença é válida até o seu prazo de validade. 

 

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 

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

 

Reabertura da sede 

 

Registramos com imensa alegria o retorno do funcionamento da nossa sede de Pituaçú depois de 

um longo período fechada em função da pandemia. 

Ontem, dia 06/11, tivemos a presença de cerca de 17 colegas e hoje, dia 07/11, cerca de 31 colegas 

da Faixa do Cidadão que realizaram a tradicional ELETROCA. 

 

A partir de agora, esperamos funcionar normalmente nos sábados com os QSOs de corpo 

presente e palestras, cursos e outros eventos que iremos programar. 

 

Nas nossas redes sociais disponibilizamos fotos e vídeos dos encontros. 

Vejam em  

Site: www.labre-ba.org.br   

Facebook: www.facebook.com/labre-ba 

Instagram: www.instagram.com/labreba/ 

Youtube:  TV LABRE BA www.youtube.com/channel/UC4-44CDD65v08FtcwYFb0zw 

WhatsApp: Nova LABRE-BA   

 

Radioescotismo - A partir de agora, o colega Alfredo – PY6ALF assume a área de Radioescotismo. 

Essa área é potencialmente um celeiro de novos radioamadores e esperamos que o colega 

consiga resgatar e reforçar o bom relacionamento que a LABRE BA sempre teve com o movimento 

escotista.  

 

Bureau de QSL – A LABRE Central tem conseguido reativar esse importante bureau, incentivando 

as regionais a igualmente reativarem.  Apesar de, atualmente, os radioamadores utilizem os meios 

digitais, e-mail, sites especializados, etc, o tráfego dos nossos cartões QSL físicos é de suma 

importância e muitos colegas não abrem mão de ter e colecionar as famosas “cartolinas”. 

Aqui na Bahia, ainda não conseguimos reativar o nosso Bureau de QSL por absoluta falta de 

colegas voluntários. Caso você, colega radioamador/labreano, possa dispor de um tempinho livre 

que possa nos ajudar a organizar o nosso Bureau de QSL, sinta-se à vontade. Nos procure.  

 

 

https://sinach.labre-ba.org.br/
mailto:presidencia@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/
www.youtube.com/channel/UC4-44CDD65v08FtcwYFb0zw
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DIRETORIA RADIOESCOTISMO 

 Alfredo Gueudeville Loureiro - PY6ALF 
  

O Radioescotismo é a atividade de comunicação via rádio praticada por radioamadores que fazem 

parte do movimento escoteiro e por escoteiros que são radioamadores, cujo objetivo principal é 

proporcionar a intercomunicação entre os jovens, incentivando-os às praticas científicas e estudos 

técnicos bem como no auxílio às situações de emergência como acidentes e catástrofes naturais.  

Os escoteiros, no mundo todo, são potenciais radioamadores e, o JOTA é uma excelente 

oportunidade de, além de estreitarmos o relacionamento entre essas duas importantes atividades, 

divulgarmos e incentivarmos os jovens escoteiros a ingressarem no radioamadorismo. 

“O Escoteiro que é radioamador aumenta sua capacidade de ajudar e participar da formação de 

uma sociedade mais solidária.” 

DIRETORIA RADIOAMADORISMO 

 

 A LABRE-RS tem organizado diversas palestras sobre assuntos muito interessantes e que merecem 

ser assistidas.  

Vejam a relação: 

PY3PR – Princípios elétricos de uma antena e de um circuito – Recapitulando os princípios elétricos 

de uma antena e de um circuito. Como o comprimento do cabo coaxial transforma a impedância e 

a R.O.E. do sistema irradiante? 

 PY3IG – Apresentação do NANOVNA: Recursos e Aplicações – No que consiste e quais os recursos 

do NANOVNA? Opções de modelos existentes. Vantagens: por US$ 50, compete com VNA 

comercial (U$ 10000), replica e vai além do MFJ 269 (US$ 430); analisa graficamente; visualiza e 

facilita corrigir distorções na Z da antena; sintonia de filtros, perdas; range de 50 KHz a 900 MHz. 

 PY3IG – Calibração do NANOVNA: teoria e prática – Explorando os menus e calibração. 

 PY3FF – Uma breve introdução à carta de Smith e outros parâmetros na análise com VNA – Carta 

de Smith, parâmetros S, Impedância Z, Admitância Y, Perda de retorno. 

 PY3IG – Ampliando os recursos do NANOVNA no nosso PC – Software para importar os dados do 

NanoVNA e analisá-los no computador 

 PY3IG e PY3UA – NANOVNA na análise de filtros, baluns, chokes etc. – Demonstração prática 

 PY3PR e Engº Alberto Bittencourt – Identificando núcleos toroidais desconhecidos 
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 PY3IG – NANOVNA: Determinação da impedância de uma antena – imbatível para medir a 

verdadeira Impedância da antena em relação ao cabo coaxial 

 

Para maiores informações, acesse os sites da LABRE-RS: 

https://www.facebook.com/labre.rs/ 

https://labre-rs.org.br/ 

 

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/ 

Youtube:  TV LABRE BA www.youtube.com/channel/UC4-44CDD65v08FtcwYFb0zw 

 

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. 

https://www.facebook.com/labre.rs/
https://labre-rs.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/
http://www.facebook.com/labre-ba
file:///F:/Radioamador/SITE%20LABRE/www.instagram.com/labreba/
www.youtube.com/channel/UC4-44CDD65v08FtcwYFb0zw

