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Caros amigos 
 
Rodada 2 de Julho 
 
A LABRE Bahia criou a Rodada 2 de Julho em modo digital DMR/C4FM que es-
treou no último dia 01/09/2022. 
A rodada estará no ar todas as quintas feiras, à partir das 20 horas, no TG da 
Bahia 72422. 
Embora a Rodada 2 de Julho seja originalmente em DMR, os colegas que ope-
ram em C4FM em Salvador e nas áreas de alcance da repetidora PY6SK, em 
Conceição da Feira, Serra do Putuma a 411M acima do nível do mar, tem aces-
so ao TG 72422.  
Operando nas QRGs TX 144.870 MHz e RX 145.470 MHz a repetidora está lin-
kada com o TG 72422.  
Na primeira edição tivemos 64 participantes. 
Cabe lembrar que o participante que se fizer presente no TG, entre 20 e 21 
horas, fará jus a um Certificado, gerado automaticamente pela rede em todas 
as edições da Rodada. 
Para obter o seu Certificado, basta entrar no nosso site, menu DIGITAL >> Ro-
dada 2 de Julho – DMR 
 
C4FM 
 
Se você tem um Hotspot e seu equipamento tem C4FM e quer modular no TG  
Bania  -  72422, é só se conectar ao servidor YSF Bahia, e nas repetidoras Digi-
tais no protocolo C4FM. 
Na configuração do servidor procure por -> YSF72422 - YSF-BAHIA-BR - BMTG - 
72422. 
Quem tiver dificuldade nas configurações, do Hotspot e montagem da repeti-
dora Digital pode entrar em contato com a LABRE-BA através do email labre-
ba@labre-ba.org.br que algum membro da equipe entrará em contato. 
 
73 de PY6PJN  
Paulo Normandia 

ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL LABRE-BAHIA 
 

Presidente: Paulo Normandia – PY6PJN 
 

EDITORIAL 

CONSELHO DA LABRE-BAHIA 
 

Presidente: Marcone Cerqueira – PY6MV 
 

PALAVRA DO CONSELHO  

Lembramos a todos que as  atualizações do nosso Estatuto e do nosso Regi-
mento Interno estão em estudos e queremos a sua colaboração.  
Participe! 
 

73 de PY6MV 
Marcone Cerqueira 
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Caros amigos.  
 
A partir de setembro, estamos substituindo o SINACH pelo novo Sistema de Gerenciamento de Associa-
dos, uma plataforma muito mais ágil e moderna. Migramos todos os dados pessoais e financeiros do sis-
tema antigo para o novo.  
 
Precisamos que os colegas acessem para conferir seus dados e comecem a usar o novo Sistema, principal-
mente na parte financeira onde poderão acompanhar e gerenciar seus pagamentos de mensalidades/
anuidades.  
Pedimos que todos atualizem seus dados pessoais, inclusive enviando documentos tais como RG, Com-
provante de Residência, cópia do COER e da Licença, além de sua foto. 
 
Se você já é associado, o primeiro acesso se dá usando o seu CPF como LOGIN e clicando em “ESQUECEU 
SUA SENHA?” quando abrirá uma tela permitindo que você crie uma senha. 
 
Para entender e aprender como utilizar o Sistema, disponibilizamos um tutorial no nosso site.  
 
A mensalidade que você paga à LABRE BA, é utilizada para a manutenção da nossa sede e para as despe-
sas administrativas. 
Temos custos fixos como IPTU, Imposto de Renda, água, energia elétrica, contador, advogado, FISTEL, con-
tribuição obrigatória à LABRE NACIONAL e à IARU, e outras mais.  
 
A nossa ÚNICA fonte de receita é a mensalidade/anuidade que você paga.  
 
Valores mensalidades  
Radioamador da Capital BA                         R$ 35,00 
Radioamador do Interior  BA                     R$ 25,00 
Radioamador de outro estado                    R$ 45,00 
Radio Cidadão                                                 R$ 20,00 
Radio Cidadão de outro estado                    R$ 25,00 
Aspirante e escoteiros BA                              R$ 10,00 
Aspirante e escoteiros de outro estado       R$ 15,00 
 
O valor da Anuidade atual é    R$ 420,00 
 
Ou seja, com apenas R$ 35,00 por mês você estará garantindo a representatividade de nossa atividade no 
Brasil. 

 
ATENÇÃO - A taxa por cada boleto recebido aumentou de R$ 2,70 para R$ 3,02, portanto, dê preferência 
ao pagamento por PIX diretamente através da chave abaixo. Não esqueça de comunicar o seu pagamento 
ao nosso tesoureiro através do email financeiro@labre-ba.org.br 

 
PIX: CNPJ 15235179000133  
 
Associe-se! 
Pague em dia!  
 
Ajude a manter a nossa entidade representativa, a nossa LABRE Bahia! 

DIRETORIA FINANCEIRA 
 

Fernando Pacheco – PU6JPT 



 

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

Transmitido no primeiro domingo do mês 

Nas frequências de 7.080 kHz - às 9 horas 

 

E na primeira segunda feira do mês   

Nas frequências de 

 146.610 e 146.950 (DMR) TG 72422 - às 21 horas 

QTC 353 -  04 E 05  DE SETEMBRO 22  

 

 

BALANCETE LABRE BAHIA 

Mês: Janeiro de 2022 

Descrição  Débito  Crédito  Saldo 

Saldo do mês anterior      R$                 747,51 

eembolso despesas para gestão anterior  R$               583,59     

Sub totais  R$               583,59    R$                 163,92 

Mês: Fevereiro de 2022 

Descrição       

Mensalidades/anuidades recebidas    R$         2.168,92   

Pagamentos diversos  R$               182,73     

Sub totais  R$               182,73  R$         2.168,92  R$             1.986,19 

Mês: Março de 2022 

Descrição  Débito  Crédito  Saldo 

Mensalidades/anuidades recebidas    R$             578,50   

Pagamentos diversos  R$            1.010,68     

Pagamento de trimeste da Labre Nacional  R$               315,00     

Pagamento de Fistel das Repetidoras  R$                  44,25     

Pagamento de Fomento da Repetidoras  R$                    6,72     

Sub totais  R$            1.376,65  R$             578,50  R$             1.188,04 

Mês: Abril de 2022 

Descrição  Débito  Crédito  Saldo 

Mensalidades/anuidades recebidas    R$             380,00   

Pagamento de Taxa de Mediação ao Banco  R$                  18,90     

Sub totais  R$                  18,90  R$             380,00  R$             1.549,14 

Mês: Maio de 2022 

Descrição  Débito  Crédito  Saldo 

Mensalidades/anuidades recebidas    R$             275,00   

Pagamentos diversos  R$                  10,80     

Sub totais  R$                  10,80  R$             275,00 R$             1.813,34 

 Mês: Junho de 2022 

Descrição  Débito  Crédito  Saldo 

Mensalidades/anuidades recebidas   R$             365,00  

Pagamento de Taxa de Mediação ao Banco  R$                   10,80   

Pagamentos diversos  R$                 870,05   

Sub totais  R$                 880,85  R$             365,00 R$             1.297,49 

 Mês: Julho de 2022   

Descrição  Débito  Crédito  Saldo 

Mensalidades/anuidades recebidas  R$             155,00  

Pagamento de Taxa de Mediação ao Banco  R$                   13,50   

Pagamentos diversos  R$                  289,58   

Sub totais  R$                  303,08 R$             155,00 R$             1.149,41 

 Mês: agosto de 2022   

Descrição  Débito  Crédito  Saldo 

Mensalidades/anuidades recebidas  R$             335,00  

Pagamento de Taxa de Mediação ao Banco  R$                   11,44   

Pagamentos diversos  R$                  286,50   

Sub totais  R$                  297,94 R$             335,00 R$             1.186,47 
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SIMPLEX      LINKS DIGITAIS – Hotspots base – DMR/C4FM/DSTAR 
 

 
 
 

 
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 

QRG Responsável MODO 
145.500 Marcone – PY6MV DMR/C4FM 
145.530 Paulo – PY6PJN DMR 

REPETIDORAS DA BAHIA 

novos procedimentos ou me-
lhorias no gerenciamento. 
Inclua totais de vendas ou 
lucros para mostrar o cresci-
mento da empresa. 

Alguns boletins informativos 
contêm uma coluna atualiza-
da a cada edição: uma colu-
na de dicas, crítica literária, 
uma carta do presidente ou 
um editorial. Você também 
poderá fornecer o perfil de 
um funcionário ou de clientes 
importantes. 

Este artigo pode conter de 
100 a 150 palavras. 

Os temas dos boletins infor-
mativos são bem variados. 
Você pode incluir artigos 
sobre novos avanços e des-
cobertas tecnológicas em sua 
área. 

Se preferir, poderá fazer 
observações sobre as ten-
dências comerciais ou econô-
micas ou previsões para 
clientes. 

Se fizer uma distribuição 
interna, poderá analisar 

Frequência INDICATIVO CIDADE SUBTOM MODO 

147.180 PY6OAB Biritinga     

145.210 PY6AD Camaçari 123.0   

145.290 PY6QG Castro Alves 88.5   

145.470 PY6SK Conceição de Feira -  C4FM 

146.810 PY6ARC Conceição do Coité 88.5   

146.650 PY6ZZ Conceição do Coité     

147.390 PY6MA Conde     

146.790 PY6ENT Entre Rios –   

146.750 PY6LAY Feira de Santana –   

439.200 PY6LJP Feira de Santana 88.5 UHF 

146.970 PY6QB Feira de Santana 156.7   

147.270 PY6VU Feira de Santana 88.2   

147.000 PY6WWW Feira de Santana     

145.490 PY6JQ Jequié 88.5   

439.850 PY6SDR Lauro de Freitas     

439.500 PY6LF Lauro de Freitas   DMR em instalação 

146.950 PY6QD Morro do Chapéu 88.5   

147.300 PY6QF Mucugê     

146.970 PY6PL Poções 94.8   

146.910 PY6CG Porto Seguro 88.5   

146.830 PY6ARV Salvador   desativada 

146.950 PY6CQ Salvador – DMR 

146.670 PY6CT Salvador 88.5 Remote Hams 

146.610 PY6MR Salvador 110.9 C4FM / WIRES-X 

146.730 PY6BQ Santa Terezinha 110.9  

147.360 PY6ARS Serrinha 88.5   

146.770 PY6GPS Serrinha 77.0   

146.850 PY6LZ Serrinha 67.0   

144.400 PY6GI Tanquinho     

146.930 PY6RVC Vitoria da Conquista 250.3   

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 
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MAPA DAS REPETIDORAS DE SALVADOR E REGIÃO METROPOLITANA 
 

MAPA DAS REPETIDORAS DA BAHIA 
 

 
 
 
 

No nosso site, os 
pontos nos mapas 
são clicáveis. Ao 
selecionar uma 
determinada repe-
tidora, clicando no 
seu símbolo, apa-
recerão os deta-
lhes das mesmas, 
tais como indicati-
vo, localização, 
inclusive geográfi-
cas, e, a maioria 
dos casos, uma 
imagem da cidade 
ou localidade. 
 
Por isso, pedimos, 
mais uma vez, aos 
colegas responsá-
veis pelas repeti-
doras que entrem 
em contato com a 
gente para mante-
rem seus dados 
atualizados. 
 
A correta informa-
ção sobre as repe-
tidoras, além de 
ajudar colegas em 
trânsito, será ex-
tremamente útil 
no projeto de in-
terligação das mes-
mas, através de 
links, conectando 
todo o estado. 
 
Mantenham seus 
dados atualizados! 
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Aos colegas, desejamos um feliz aniversário com muita saúde 

Página 6    

ANIVERSARIANTES DO MÊS 
 

DIA INDICATIVO NOME CIDADE 

2 PY6TL YURI SANTOS DULTRA Salvador 

5 PY6LS LUCIANO PINTO SEPULVEDA Vitória da Conquista 

8 PY6XL GERALDO NATIVIDADE FERREIRA DO SACRAMENTO Salvador 

10 PY6NW EVERALDO UZEDA R DA COSTA Salvador 

11 PY6TA THEODORO GOMES DE ALMEIDA Salvador 

14 PY6RT ROBERTO LUIS DA SILVA TOURINHO Feira de Santana 

16 PY6EAS EDNA ASSUNCAO SANCHES Salvador 

20 PY6UL EDSON TELLES DA SILVA Salvador 

24 PY6AHX MOACYR DE QUEIROZ PAIM FILHO Lauro de Freitas 

25 PY6WH ANTONIO GERALDO LIMA SANTOS Itabuna 

27 PY6DY DJALMA REGIS ROITER Salvador 

28 PY6ATA LUIZ EDUARDO LOPES DA SILVA Salvador 

30 PY6ME HEITOR AUGUSTO COSTA ANDRADE Salvador 

A partir desta edição apenas publicaremos e leremos no ar a relação dos colegas aniversariantes associa-

dos à LABRE BA para que não fique muito longo e nem a leitura muito demorada; 

Entretanto, no nosso site, na Seção ANIVERSARIANTES publicamos a relação de TODOS os radioamadores 

baianos que aniversariam no mês, Labreanos ou não. 

Se você é aniversariante do mês e seu nome não apareceu no nosso site, entre em contato com a gente 

para que possamos atualizar nossa base de dados. 

 
CONCURSOS NACIONAIS 

 
SETEMBRO 
- 3º Final de Semana FARROUPILHA   CW/SSB/MISTO       Regulamento 
 
NOVEMBRO 
- 1º Final de Semana – Concurso Falcons DX Group    SSB       Regulamento 
- 2º Final de Semana GCWAL       Regulamento 
- 3º Final de Semana SACW – Grupo de CW de São Paulo   CW       Regulamento 

http://labre-rs.org.br/wp-content/uploads/2020/08/RegulamentoHF2020versao210.pdf
https://falconsdx.com/regulamento-rules-do-1o-conteste-ssb-falcons-dx-group-2021/
http://sacw.cwsp.com.br/
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DIRETORIA DE RADIOAMADORISMO 

 
MOACYR PAIM  -  PY6AHX 

Balão estratosférico será lançado nesta sexta no 
RN e radioamadores são solicitados para rastre-
ar 

Nesta sexta-feira, 02 de setembro de 2022, o Centro 
Vocacional Tecnológico Espacial (CVT-E) localizado 
na cidade de Parnamirim, no Rio Grande do Norte, 
receberá a Etapa Regional Norte/Nordeste da  
OBSAT MCTI, durante a qual será lançado um balão 
estratosférico com experimentos selecionados den-
tro da Olimpíada Brasileira de Satélites  
(OBSAT), com horário previsto de início às 7h  e tér-
mino às 17h.  
 
O lançamento do balão está previsto para ser reali-
zado dentro de uma janela de horário predermina-
do mediante autorização: entre 14h e 15h.  
Os satélites desenvolvidos por cada equipe serão 
lançados por meio de um balão estratosférico equi-
pado com radiossonda RS41 operando a 403 MHz, 
permitindo o seu rastreio em tempo real.   
Os dados de cada satélite serão transmitidos em 
intervalos de 4 minutos na frequência de 915 MHz 
(LoRa), e também em 403 MHz por meio de 
uma radiossonda RS41. Os dados serão salvos local-
mente na sonda, e enviados para o servidor. A previ-
são do trajeto do balão pode ser vista na imagem 
abaixo:  
Para este rastreamento, que é muito importante 
para o acompanhamento do balão contendo os sa-
télites até o momento do resgate, está sendo solici-
tada a ajuda de todos os radioamadores que possuí-
rem condições de recepção e decodificação dos si-
nais da radiossonda. Para isso, basta um simples 
dongle SDR como o rtl-sdr e o software, que pode 
ser SDR# para receber o sinal e o RS-41 Tracker para 
decodificar o sinal.  
Como o balão deve subir a a uma altitude bastante 
elevada, é esperado que os sinais transmitidos se-
jam recebidos num raio considerável, tipicamente 
chegando a mais de 400 km quando estiver no pon-
to mais alto de sua trajetória.  
 
 
NASA pede ajuda para rastrear e medir sinal de 
espaçonave que será lançada à Lua em breve 
 
A NASA publicou hoje, 16/08/2022, um documento 
oficial no qual solicita formalmente a ajuda de cida-
dãos de todo o mundo para rastrear e medir o efei-
to Doppler nas transmissões da Missão Artemis 1 
observado na Terra.  

A data de lançamento da missão está prevista para 
o dia 29 de agosto de 2022. A iniciativa visa dar à 
Agência Espacial Norte-americana informações so-
bre estações terrestres em todo mundo que pos-
sam ser utilizadas para aumentar a sua capacidade 
de medição em caso de necessidade. Embora não 
sejam citados diretamente, os radioamadores que 
operam na faixa dos microondas podem ter um pa-
pel-chave no pedido.  
 
O pedido da NASA não envolve nenhum tipo de 
transmissão da Terra para a espaçonave, nem capa-
cidade para decodificar a telemetria. Basta apenas 
que os interessados tenham capacidade de recep-
ção na Banda S entre 2200 e 2290 MHz e condições 
de observar e medir o efeito Doppler no sinal trans-
mitido a partir da espaçonave. Porém, aqueles que 
tiverem capacidade de decodificar os sinais irão re-
ceber os detalhes técnicos para que possam realizar 
essa decodificação.  
 
No documento, é mencionado que o nível de potên-
cia transmitido poderá requerer antenas de altíssi-
mo ganho para medição ótima (parabólicas com 
diâmetro de 9 metros, por exemplo), mas também 
diz que antenas menores também poderão ser utili-
zadas.  
 
Os interessados deverão enviar um email à NASA. 
Na resposta, deverão ser fornecidas informações 
sobre sua própria estação, incluindo as característi-
cas de suas antenas, a capacidade de rastrear o si-
nal transmitido e medir o Doppler dele, e até a capa-
cidade de desligar totalmente qualquer tipo de 
transmissão a partir da sua estação para garantir 
que não haja radiação em direção à espaçonave, 
dentre outras questões citadas.  

https://www.qsl.net/py4zbz/rs41.htm
https://airspy.com/download/
http://escursioni.altervista.org/Radiosonde/dl.php?name=RS41TrackerV01-17.zip
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DIRETORIA SOCIAL 

 
TIAGO MENDES – PU6TVM  

 
LABRE   publica  nova  edição  de  estudo  estatístico  sobre  o  Radioamadorismo  no  Brasil 
 
Já está disponível no site da LABRE Nacional a mais nova edição, atualizada com dados de 2022, do estudo 
estatístico elaborado pelo colega Ricardo Benedito, PY2QB. Desde 2020, em sua primeira edição, temos 
publicado este excelente e inédito estudo que ajuda a lançar luz sobre a realidade brasileira no que se re-
fere ao radioamadorismo.  
 
Assim como os seus antecessores, o presente estudo toma como base os dados oficiais disponibilizados 
pela ANATEL no Portal Brasileiro de Dados Abertos e em sítios próprios.  
 
Para compor o estudo, estes diversos dados foram reunidos, filtrados, cruzados e estruturados por Ricar-
do, que tem experiência na área.  
 
Dentre as conclusões, a mais óbvia é que o número de radioamadores aumentou no Brasil desde o ano 
passado. Quase 1000 novos colegas hoje estão modulando nas nossas faixas, perfazendo um crescimento 
da ordem de 2,2% e rompendo a marca de 40 mil radioamadores em julho de 2022.  
 
O estado com maior número absoluto de radioamadores continua sendo São Paulo, com mais de 10 mil. 
Já o estado com maior densidade de radioamadores, também permaneceu o mesmo: Paraíba, que conta 
com mais de 45 radioamadores por 100 mil habitantes. Já em relação a cidades, São Paulo lidera com 2430 
colegas paulistanos, seguido por Rio de Janeiro com (1521) e Fortaleza (1447).  
 
O estudo também mostrou que a predominância da classe C frente ao número total de radioamadores 
continua, mas com leve diminuição: 70%. Em 2021, era 71%, o que mostra que muitos colegas fizeram a 
promoção de classe, embora esta distribuição esteja muito longe da ideal. Outro dado que mostra uma 
profunda desigualdade é a porcentagem de radioamadoras: apenas 6%, frente a 94% de operadores do 
sexo masculino. Em 2021, a porcentagem era de 7%.  
 
Falando de estações, o estudo mostrou uma variação de 5%, passando de cerca de 60 mil em 2021 para 
mais de 63 mil em 2022, dentre estações móveis, fixas, repetidoras, beacons e terrenas. Destas, mais de 
17 mil se encontram no estado de São Paulo. Novamente, o estado com maior número de estações frente 
a sua população é a Paraíba, com 66,4 estações para cada 100 mil habitantes.  
 
Temos que destacar que na Bahia temos apenas 1.126 radioamadores, o que é muito pouco dentro o ce-
nário nacional. 
 
O documento completo pode ser acessado tanto no site da LABRE Nacional quanto no site da LABRE Bahia 
 

 
 
 
 
 



 

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

Transmitido no primeiro domingo do mês 

Nas frequências de 7.080 kHz - às 9 horas 

 

E na primeira segunda feira do mês   

Nas frequências de 

 146.610 e 146.950 (DMR) TG 72422 - às 21 horas 

QTC 353 -  04 E 05  DE SETEMBRO 22  

 
 

FALE COM A GENTE 

E-MAILs DA LABRE     Responsável:  
 
presidencia@labre-ba.org.br     Paulo Normandia  
labre-ba@labre-ba.org.br    Paim 
financeiro@labre-ba.org.br     Pacheco 
conselho@labre-ba.org.br     Marcone 
 
Contatos com o presidente da LABRE-BA 
Paulo Normandia – PY6PJN  
(71) 98701-9540 (Oi)  
 
Contatos com o presidente do Conselho da LABRE-BA 
Marcone Cerqueira – PY6MV  
 (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.bahia 
Instagram:  www.instagram.com/labreba/ 
Youtube: TV LABRE BA www.youtube.com/channel/UC4-44CDD65v08FtcwYFb0zw  
WhatsApp:   LABRE-BA – apenas para associados 
   RADIOAMADORES BA – aberto a todos os radioamadores 
 
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.  
 

OUÇA O NOSSO QTC EM FORMATO PODCAST 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://anchor.fm/labre-bahia 
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