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ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL LABRE-BAHIA
Presidente: Paulo Normandia – PY6PJN

EDITORIAL PRESIDÊNCIA / VICE
Caros amigos
Lamentavelmente estamos vendo países em guerra na Europa, mais precisamente a Rússia e a Ucrânia.
Todas as guerras são insanas e essa não foge à regra.
No que se refere ao radioamadorismo naqueles países temos a destacar os excelentes artigos traduzidos
pelo nosso colega Alisson, PR7GA publicados no blog https://qtc.ecra.club/
“Em meio às notícias que chegam vindas das mais diversas fontes, uma pequena nota mostra que, além das
medidas de praxe que se esperam num cenário de guerra, uma afeta diretamente o radioamadorismo. Pelo
decreto que institui estado de emergência no país, o uso de transmissores do serviço radioamador está proibido
pelo menos pelos próximos 30 dias. A notícia do banimento também foi confirmada pelo vice-presidente da Liga de
Radioamadores da Ucrânia, Anatoly Kirilenko UT3UY, em comunicado.
A medida, normal em cenários de guerra, tem por fundamento o controle das informações que partem do país, já
que, em tese, estações de radioamador poderiam ser utilizadas como fontes de espionagem e disseminação de
informações para o inimigo.
Além da justificativa óbvia, estações transmissoras tornam-se alvos fáceis de serem localizados e abatidos por
mísseis. Daí, não é nada prudente transmitir em situações de guerra. Medidas similares foram tomadas em outras
ocasiões, como na guerra das Falklands (Malvinas) em 1982 e mais recentemente, na guerra do Kosovo no final dos
anos 1990. Note-se, porém, que o decreto não proíbe receptores, apenas transmissores.”
“A situação está sendo acompanhada de perto pela Região 1 da IARU e seus países membros, e estão sendo
preparadas medidas de apoio aos refugiados, principalmente nos países onde buscam abrigo e proteção.
De acordo com a DARC, Clube de Radioamadores da Alemanha, na Romênia, os radioamadores foram chamados
pelo governo para cooperar, caso a situação piore. Na Polônia, a infraestrutura da rede de telefones celulares está
sendo reforçada com a instalação de ERBs temporárias e são oferecidos aparelhos gratuitamente para uso dos
refugiados, bem como o acesso também gratuito aos trens. Além disso,

os radioamadores poloneses

disponibilizaram mais gateways Winlink para dar aos radioamadores ucranianos mais opções de comunicação
caso as redes celulares falhem ou sejam desligadas.
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IARU publicou um comunicado aonde faz um apelo à toda a comunidade mundial de radioamadores:
Se você ouvir uma estação ucraniana, não transmita, publique ou repasse o seu indicativo, localização ou
frequência — seja via rádio, via cluster ou nas mídias sociais. Você pode estar colocando vidas em risco.
Na situação atual, o melhor que podemos fazer é ouvir. Não devemos tentar contactar os radioamadores
ucranianos. Se por acaso ouvirmos uma estação de lá chamando, também não devemos fazer alarde algum nem
muito menos criar um pile-up só por querer trabalhar uma estação durante a guerra.
E se ouvirmos um pedido de ajuda?
Se você ouvir as palavras "Emergency", "Welfare Traffic" ou a abreviação "QUF", pare de transmitir, ouça a
outra estação e siga algumas regras simples:
- Ao receber esse QTC, ouça e anote tudo o que ouvir.
- Permaneça na frequência até que fique claro que sua ajuda não é necessária e outra pessoa está dando
assistência.
- Não transmita até ter 100% de certeza de que pode ajudar!
- Siga as instruções da estação de controle. A estação de controle é a estação que declarou a emergência ou
foi designada como tal pela estação em perigo.
- Mantenha os câmbios curtos. Evite informações inúteis.
- Siga o quanto possível o "script" para atender um contato de emergência:
- Quando aconteceu? (data, hora, frequência)
- Onde aconteceu? (local de emergência)
- O que aconteceu?
- Como podemos ajudar?
- Quem pode ajudar?
A mensagem ou QTC de emergência pode então ser passada para as autoridades, as quais darão o
encaminhamento necessário. Porém, você tem que explicar com calma e de forma objetiva que tipo de
informação você tem. Não entre em pânico e mantenha a calma.
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seu destinatário final. Somos úteis, mas não podemos extrapolar nossa missão. Em particular, explicar aos
outros como ajudar não compete a nós.
O que não é necessário são pessoas que pensam que agora estão "salvando o mundo" com seus kits de
rádio de emergência e pensam sabem tudo melhor que qualquer outra pessoa. O presidente ucraniano já
recebeu a confirmação de Elon Musk e da empresa Starlink de que o equipamento necessário para acesso à
Internet banda larga via satélite está a caminho e as redes móveis também estão funcionando. Ou seja, a
comunicação via ondas curtas atualmente não é necessária. Por isso, repito:
O melhor que podemos fazer é ouvir.“
Portanto, amigos, sigamos essas valiosas orientações e rezemos para que a guerra se encerre com a maior
brevidade possível.
Forte 73
Paulo Normandia – PY6PJN
Presidente – LABRE-BA
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CONSELHO DA LABRE-BAHIA
Presidente: Marcone Cerqueira – PY6MV

PALAVRA DO CONSELHO

Não recebemos nenhuma comunicação do Conselho.

REPETIDORAS DA BAHIA

Dados extraídos do site da ANATEL
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

MODO
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147,270

PY6VU

Feira de Santana

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

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

88.2

88.5

DMR em instalação
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
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QRG
145.500
145.530

Responsável
Marcone – PY6MV
Paulo – PY6PJN

MODO
DMR/C4FM
DMR

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.
Vejam, no nosso site, os mapas com a localização de cada repetidora

ANIVERSARIANTES DO MÊS

Os seguintes radioamadores baianos fazem aniversário este mês.
Indicativo

NOME

DIA

PU6KGB

FREDE SOARES MARQUES MUNIZ

1

PU6MAP

MARTIN ALEXANDER PORTMANN

2

PU6JMC

MARCELO CORREIA

3

PU6MUR

JORGE MURILO PINTO MELO

3

PU6RIC

Ricardo Sodré Andrade

3

PY6AY

ANDERSON MOSQUERA ALVES

3

PY6DB

TIELSON PEREIRA MEGA

4

PU6RES

EVERALDO ALMEIDA SACRAMENTO

5

PU6WAM

WALLACE DAMAS DO AMARAL

5

PU6JOQ

JOAO OLEGARIO DE QUEIROZ

6

PU6JCJ

JOAO CARLOS BAPTISTA JORGE DA SILVA

7

PY6AYC

IVALDO NIDIO SITONIO TRIGUEIRO

8

PY6JSR

JEOVA ROSA DOS SANTOS

PY6TB

LUIZ CARLOS COUTO NOVAES

10

PU6ROB

ROBSON RAIMUNDO DA SILVA SOUZA

11

PY6ASB

EDISON VANDER SALVADOR

11
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PAULO SERGIO SANTOS DA SILVA

11

PY6RA

RICARDO SOARES DE AZEVEDO

11

PY6SU

ROSALICE DA SILVA CIRQUEIRA SANTOS

11

PY6CJG

CARLOS HENRIQUE JANON GOTTARDO

12

PY6TS

RAMON FONSECA SEPULVEDA

13

PU6WEB

WILLIAM WAZLAWIK

15

PY6ESC

EDSON SANTOS CORREIA

15

PY6JAT

Jairo Emmanuel de Castro Cavalcanti

15

PY6OR

DECIO LUIZ BRITO SOUZA

16

PY6RD

RUDVAL OLIVEIRA MONTEIRO

16

PY6JSN

JOSELITO SILVA DO NASCIMENTO

17

PY6RAL

JOSE RICARDO DOS SANTOS SOUZA

18

PU6JCS

José Alberto Cardoso Silva

20

PU6RPE

ADRIANO ALVES GUIMARÃES CARVALHO

20

PY6CHZ

MARCIO JOSE FERREIRA DE MOURA COSTA

20

PY6CJS

CLAUDIONOR JOSE SALES SOUZA

20

PY6LOS

LUIZ OLIVEIRA SILVA

20

PY6RSC

ROBSON SANTOS COSTA

20

PU6LSS

ANTONIO SANTANA DE SOUZA

22

JOSE EDUARDO VICTORINO

23

PY6WW

CELSO DE LIMA VALVERDE NETO

23

PY6ZWL

WOLF RUDIGER WILHELM OTTO LEUTE

24

PY6FF

EDIVALDO FERREIRA DE PINHO

25

PY6VP

PY6DC

EDIELSON DE OLIVEIRA CARNEIRO

26

PU6VIV

ALEX GRAMACHO SIMOES

27

PY6TWA

AILTON GOMES LOPES

27

PY6PST

MAURICIO REIS MATOS

28

PY6RDP

JORGE PESSOA DOS SANTOS

29

PY6LON

ERLON DE JESUS SILVA

30

PU6PJR

CLEMENTE GONCALVES PEREIRA JUNIOR

31

PY6EL

EUCLIDES LIMA DE JESUS

31

MICHEL DE OLIVEIRA SOARES

31

PY6SOM

Aos colegas, desejamos um feliz aniversário com muita saúde.
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INFORMAÇÕES DAS DIRETORIAS

DIRETORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA

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

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.

Rua dos Radioamadores, 73 – Pituaçu – Salvador-BA – CEP: 41.741-080 Tel.: (71) 98701-9540
Site: www.labre-ba.org.br E-mail: labreba@labre-ba.org.br

Transmitido na frequência de
7.080 kHz - às 18 horas
Sempre no primeiro domingo de cada mês
146.670 e 146.950 (DMR) TG 72422
às 18 horas
Sempre na primeira segunda feira do mês

QTC 347 de 06 de março de 2022
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -----------------------------------

DIRETORIA DE RADIOAMADORISMO

A partir de janeiro de 2022, disponibilizamos no nosso sote – www.labre-ba.org.br, uma área específica para
divulgação das ativações especiais. O espaço estará sempre aberto aos colegas para divulgarem as datas e
detalhes suas expedições, bem como, posteriormente, reportagem em forma de artigo, estatísticas,
fotografias, vídeos.

DIRETORIA DE RADIOESCOTISMO

A UNIÃO DOS ESCOTEIROS DO BRASIL, em parceria com a LABRE Central, lançou uma série de 8 video com
aulas sobre Legislação e Ética Operacional, destinadas aos colegas que se interessam em ingressar no
radioamadorismo e se preparar para as provas da ANATEL.
Os vídeos já se encontram disponibilizados no nosso canal do YouTube TV LABRE BA cujo link pode ser
acessado em nosso site.
A LABRE BA está preparando uma série de eventos com os Escoteiros da Bahia onde apresentaremos o
nosso hobby a esse grupo de jovens com alto potencial para serem novos colegas. Aguardem novidades.

FALE COM A GENTE

E-MAILs DA LABRE

Responsável:

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

Paulo Normandia
Paim
Pacheco
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Paulo Normandia – PY6PJN
(71) 98701-9540 (Oi)
Contatos com o presidente do Conselho da LABRE-BA
Marcone Cerqueira – PY6MV
(71) 3334-8946 (Fixo)
(71) 98802-3447 (Vivo)
E-mail: py6mv@hotmail.com
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.
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