LABRE-BA QTC
LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO
CNPJ 15.235.179/0001-33

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 344 de 05 de dezembro de 2021
EDITORIAL PRESIDÊNCIA / VICE
Caros amigos
Eleições
No próximo dia 11/12/2021 teremos eleições que escolherão os novos Presidente e Vice da LabreBa 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.
Lembramos que, para votar, o associado deverá estar em dia com sua mensalidade.
Esperamos contar com a presença de todos

Forte 73
Marcone Cerqueira – PY6MV
Presidente – LABRE-BA

Rua dos Radioamadores, 73 – Pituaçu – Salvador-BA – CEP: 41.741-080 Tel.: (71) 3461-7509
Site: www.labre-ba.org.br E-mail: labreba@labre-ba.org.br

LABRE-BA QTC
LIGA DE AMADORES BRASILEIROS DE RADIO EMISSÃO
CNPJ 15.235.179/0001-33

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

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

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

434,850

439,850

PY6SDR

Lauro de Freitas

434,500

439,500

PY6LF

Lauro de Freitas

MODO

UHF

88.5

DMR nova
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146,350

146,950

PY6QD

Morro do Chapéu

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

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

SIMPLEX
145.570

88.5

desativada

250.3

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
Registramos a presença dos seguintes colegas na leitura do nosso QTC do mês passado;
PY6GSR - Gilberto
PY6RQ – Antonio Carlos
PY6RL - Rosemar
PY6UL - Teles
PY6ALF – Alfredo
Agradecemos e convidamos para sempre estarem presentes nos primeiros domingos de cada
mês, na frequência de 7.123 kHz, às 18h.
ANIVERSARIANTES DO MÊS
Os seguintes radioamadores labreanos fazem aniversário no mès de dezembro.

PY6JG
PY6UN
PU6JPP

JOANY CONCEIÇÃO MAGALHÃES DOS SANTOS OLIVEIRA
Bruno Henriques de Almeida Oliveira
César Ferreira Santana

08/12
23/12
30/12

Aos colegas, desejamos um feliz aniversário com muita saúde.
LEGISLAÇÃO
LABRE REÚNE-SE COM ANATEL SOBRE MUDANÇAS NA LEGISLAÇÃO DO SERVIÇO DE
RADIOAMADOR
A LABRE esteve reunida com a ANATEL no dia 18/11 para discutir as mudanças na legislação que
rege o Serviço de Radioamador no Brasil, especificamente a revisão da Resolução 449/2006. A
Agência atualizou a LABRE quanto ao andamento interno da revisão, que atualmente encontra-se
com o Conselho Diretor para apreciação. Em breve todo o arcabouço regulatório que rege os
diversos serviços de telecomunicações será consolidado dentro de uma única resolução,
denominada “Regulamento Geral de Serviços de Telecomunicações” ou RGST.
A LABRE está empenhada em modernizar as regras que regem nosso serviço, especialmente o
conteúdo das provas, já que fomos informados há mais de um ano que a Telegrafia não será mais
cobrada como critério para ascensão de classe em função do alinhamento da legislação brasileira
às recomendações da ITU e ao que é praticado em outros países.
A LABRE tem defendido que deveriam ser utilizados outros critérios para demonstrar os
conhecimentos necessários aos candidatos em função do fim do exame de Telegrafia,
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entendimento que a ANATEL também compartilha. Assim, a agência revelou alguns possíveis
critérios objetivos que poderiam ser exigidos, sempre no sentido de estimular nos candidatos o
necessário engajamento e participação nas atividades radioamadoras em suas diferentes
vertentes.
Após a apreciação pelo Conselho Diretor da ANATEL, uma minuta de resolução será submetida a
Consulta Pública. A expectativa é que isto ocorra no início de 2022. Seguindo o rumo que vem
tomando, a ANATEL deverá manter no corpo da nova resolução apenas os itens principais que
definem o serviço de Radioamador, deixando os aspectos operacionais para serem definidos
posteriormente por meio de Atos administrativos. Isto se deve à constante atualização e às
mudanças na forma como os radioamadores fazem uso dos recursos disponíveis, sempre
atualizando e criando novas formas de praticar o hobby.
Outros pontos levantados pela LABRE na reunião foram a falta de indicativos vagos devido ao
esgotamento das combinações de sufixos existentes, problema que poderá ser solucionado com a
criação de novos prefixos para atender aos estados que estão com poucos indicativos vagos.
Também foi levantada novamente a questão das dificuldades com relação às provas.
Assim que for publicada pela ANATEL, a LABRE dará ampla divulgação da futura Consulta Pública
de forma que todos os que desejarem sugerir também o façam, visando a modernização do
Serviço de Radioamador no Brasil.
Notícia extraída do site da LABRE Central
por Alisson, PR7GA
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.labreba.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
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DIRETORIA SOCIAL
Moacyr Paim – PY6AHX
Desde o mês passado reabrimos a nossa sede em Pituaçú para os tradicionais encontros dos
colegas nos sábados pela manhã.
Esperamos que, em 2022, possamos trazer alguns eventos interessantes,
Até lá, vamos nos encontrar para aquele papo ao vivo, lembrando para os cuidados necessários
com o uso de máscaras e higienização com álcool em gel, disponibilizados em locais estratégicos.
DIRETORIA RADIOAMADORISMO
RADIOAMADOR APRESENTA PROJETO DE INCLUSÃO POR MEIO DO RÁDIO PARA PESSOAS COM
DEFICIÊNCIA
O colega Tony, PY1AX, Diretor de ensino e tecnologia da LABRE-RJ, estará apresentando no dia 03
de Dezembro uma palestra sobre seu projeto de inclusão para pessoas com deficiência
envolvendo o rádio. Com o título “O MUNDO EM SEU LAR”, a apresentação fará parte de um
evento promovido pela Prefeitura Municipal de Saquarema, no estado do Rio de Janeiro, aonde
reside o Tony, marcando o Dia Internacional das Pessoas com Deficiência, comemorado nesta
data, 03 de dezembro.
A estratégia do projeto é promover a inclusão de pessoas com deficiência à sociedade por meio do
rádio, especificamente o Serviço Rádio do Cidadão, o tradicional PX. Devido à facilidade que existe
atualmente para operar nesta faixa, seja do ponto de vista regulatório (basta um simples cadastro
online) quanto financeiro (rádios e antenas de baixo custo), Tony espera atrair a atenção de
parceiros que possam ajudá-lo a expandir o projeto, que visa integrar pessoas com deficiência à
enorme comunidade de operadores da faixa do cidadão espalhados em todo o Brasil. O objetivo é
adquirir os equipamentos e acessórios necessários para a montagem de uma estação completa
para doação aos interessados, além do suporte para que eles comecem a operar.
A ideia para o projeto veio após uma difícil situação pela qual passou o Tony, que é cadeirante,
quando esteve internado durante várias semanas devido a uma séria fratura no fêmur. Durante
sua estadia no hospital, ele conheceu um jovem que também era cadeirante e que parecia
bastante triste com sua situação e se mantinha isolado, apenas mexendo em seu celular.
Sensibilizado, Tony fez amizade com o rapaz e teve a ideia de lhe doar uma estação para que este
pudesse interagir com outras pessoas por meio do rádio, já que nem mesmo uma cadeira de
rodas o mesmo possuía em casa. Conversando com colegas e apresentando sua ideia, logo Tony
recebeu a doação dos equipamentos e os repassou ao rapaz, que ficou radiante com o presente.
A palestra “O MUNDO EM SEU LAR” foi apresentada de forma online, no dia 03 de Dezembro, às
15:30 no horário de Brasília.
Notícia extraída do site da LABRE Central
por Alisson, PR7GA
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FALE COM A GENTE
E-MAILs DA LABRE

Responsável:

presidencia@labre-ba.org.br
labreba@labre-ba.org.br
labre-ba@labre-ba.org.br
financeiro@labre-ba.org.br

Marcone
Paim
Paim
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 emails 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.
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