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Caros amigos 
 
 
No dia 05/11, foi o dia do Radioamador e a LABRE Nacional reelegeu todos os 
membros do Conselho Diretor para mais um período de mandato. 
A LABRE Bahia deseja aos colegas sucesso e que continuem o excelente traba-
lho que vem realizando até agora. 
 
No domingo, dia 06/11 realizamos um grande encontro na nossa sede de Pitu-
açu om a já tradicional uma feirinha de troca onde os colegas puderam  ven-
der, trocar ou comprar diversos equipamentos. 
O encontro foi seguido de um delicioso almoço. 
 
Agradecemos a todos pela presença e, essa semana, estaremos colocando 
imagens em nosso site, registrando o evento. 
 
Devido ao sucesso do encontro, já estamos sendo cobrados para a data do 
próximo.  
Vamos nos programar e posteriormente divulgaremos nas nossas redes soci-
ais e no nosso site. 
 
Vejam na Seção da Diretoria Social e no nosso site as fotos do evento. 
 
E, devido à realização desse evento, o nosso QTC que deveria ser lido nos 40 
metros nesse domingo, fica adiado para o próximo, dia 13/11; Entretanto, está 
mantida a transmissão nessa segunda feira, dia 07/11 em DMR/VHF. 
 
Um forte 73 
Paulo Normandia—PY6PJN 
Presidente da LABRE Bahia 

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 
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BALANCETE LABRE BAHIA 

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 

Mês: outubro de 2022 

Descrição  Débito  Crédito  Saldo 

Mensalidades/anuidades recebidas   R$ 550,00   

Pagamento de Taxa de Mediação ao Banco R$ 12,08     

Pagamentos diversos R$ 606,34     

Sub totais R$ 297,94 R$ 335,00 R$ 1.212,01 
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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 
 

Esta relação refere-se aos colegas aniversariantes associados 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 

 
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 

 

INDICATIVO NOME / ENTIDADE CIDADE DIA 

PY6GN Claudionor José dos Santos Feira de Santana 3 

PY6LV VILLAR LEFUNDES Salvador 9 

PY6ES EDUARDO ARAUJO SEPULVEDA Jequié 10 

PY6NX HENRIQUE ROGERIO DA M DANTAS Salvador 27 

PY6TV ROBSON DE ALMEIDA SILVA Conceição do Coité 29 

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 

Dia do Radioamador: 22 de 
Outubro ou 05 de Novembro? 

Existe uma pequena confusão no Brasil, com respeito à da-
ta 22 de outubro, que se repete ao longo dos anos. Numa 
pesquisa rápida por meio do Google, podemos encontrar 
muitos calendários contendo as datas comemorativas nos 
quais o dia 22/10 é dito como sendo o “Dia Internacional do 
Radioamador”, ou “Dia do Radioamador”, incluindo sites fa-
mosos como a Wikipedia e até oficiais como o site 
da Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados. Em pelo 
menos um outro site, encontramos que o dia 18/04 é que 
seria o “Dia Internacional do Radioamador” e o dia 05/11 
seria o “Dia do Radioamador Brasileiro”. 

Antes de mais nada, é preciso que se diga que, a nível mun-
dial, não há confusão. Para todos os radioamadores do mun-
do, o dia de comemorações é na verdade 18 de Abril, data 
em que  foi fundada, no ano de 1925, a União Internacional 
de Radioamadores – IARU. Este é o Dia Mundial do Radioa-
madorismo, e já foi alvo de matéria aqui no QTC. 
Leia clicando aqui. 

A confusão, portanto, acontece a respeito do Dia do Radioa-
mador Brasileiro. A discrepância é entre os dias 22/10 e 
05/11, e se iniciou em 1968. Até este ano, o Dia do Radioa-
mador Brasileiro era comemorado em 22/10. A razão era que 
no dia 22 de outubro de 1935 foi publicada a Portaria 829 
pelo Governo Federal, que regulamentava o serviço de radi-
oamador no Brasil. Por motivos vários, esta data foi fixada 
para ser a data de comemoração do radioamadorismo no 
país. 

Porém, em 1968, o colega João Ramos Baccarat – PY2AJ, 
de Santos, apresentou ao Conselho da Labre em reunião na 
cidade de Curitiba-PR algo que ficou esquecido no tempo: 
Na verdade, a portaria de 1935 não inaugurava o radioama-
dorismo no país, pois desde 1923, pelo menos, haviam radi-
oamadores operando, embora de forma não oficial, pois não 
havia regulamentação do serviço na época. Pode-se ler o 
relato original de Baccarat na defesa de seu ponto clicando 
aqui. 

Em suma, Baccarat mostrou que, se a data comemorativa do 
radioamador brasileiro deveria se ater à primeira regulamen-
tação do serviço no Brasil, não deveria tomar como data o 22 
de Outubro, mas sim, o 05 de Novembro. Nesta data, em 
1924, ele demonstrou que era oficializado no Brasil o radioa-
madorismo por meio do Decreto 16.657, de 05 de Novem-
bro de 1924. Este sim, é o pontapé oficial inicial do radioa-
madorismo em nosso país! 

 

No seu Art. 43, ele diz, na grafia original da época: 

 As estações radio emissoras para o serviço particular ficam 
divididas em quatro grupos: 

1. Estações destinadas ao estabelecimento de communi-
cações particulares (A). 

2. Estações destinadas á diffusão publica de communica-
ções de interesse geral (broad-casting) (B). 

3. Estações destinadas a ensaios de ordem technica ou 
experiencias scientificas (C). 

4. Estações de amadores (D). 

A íntegra da citada lei pode ser conferida no excelente traba-
lho realizado pelo saudoso Tino, PT7AA, o livro “A Legisla-
ção Radioamadorística através dos tempos (Vol 01 – 
1924 a 2000)” que pode ser baixado gratuitamente clicando 
aqui. 

Agora podemos entender a raiz da confusão: Durante déca-
das os radioamadores comemoravam seu dia em 22/10. Só 
a partir de 1968, após PY2AJ defender sua mudança, é que 
passou a se comemorar o Dia do Radioamador Brasileiro em 
05 de Novembro! Infelizmente, como mencionamos no início 
deste texto, mesmo após 51 anos da mudança, muitos sites 
ainda continuam a referir-se erroneamente ao dia 22/10 co-
mo sendo nosso dia. 

Mas não importa! Na verdade, é opinião deste articulista que 
só nos faz bem termos esta “confusão” entre 22/10 e 05/11, 
pois em conjunção ao 18/04, nos permite ter três dias anu-
ais em que os radioamadores podem ser lembrados! 
Se nos parabenizam em 22/10, agradeçamos! 

Se, porém, nos parabenizam em 05/11, agradeçamos tam-
bém! 

Se, por outro lado, em 18/04 nos rendem homenagens, me-
lhor ainda! 

Enfim, em qualquer data, VIVA O RADIOAMADORIS-
MO!!!!!!!!! 

https://pt.wikipedia.org/wiki/22_de_outubro
http://bd.camara.leg.br/bd/bitstream/handle/bdcamara/10008/datas_comemorativas_outras.pdf?sequence=4
http://www.ponteiro.com.br/todas_datas.php
https://qtcecra.blogspot.com/2019/04/18-de-abril-dia-mundial-do-radioamador.html
http://labre.org.br/wp-content/uploads/2016/11/5-DE-NOVEMBRO.pdf
http://labre.org.br/wp-content/uploads/2016/11/5-DE-NOVEMBRO.pdf
http://www.dxbrasil.net/pt7aa/Livros/A_Legislacao_Radioamadoristica_atraves_dos_tempos(Vol_01_-_1924_a_2000).pdf
http://www.dxbrasil.net/pt7aa/Livros/A_Legislacao_Radioamadoristica_atraves_dos_tempos(Vol_01_-_1924_a_2000).pdf
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DIRETORIA SOCIAL 

 
TIAGO MENDES – PU6TVM  

 
 

No domingo dia 06/11 realizamos um grande encontro na nossa sede de Pituaçú com a presença de 
mais de 50 colegas. 
O carro chefe foi a já tradicional Feira de Trocas de equipamentos onde a turma pode comprar, ven-
der ou trocar seus equipamentos. 
 
Logo após, foi servido um delicioso almoço. 
 
Muitos colegas também instalaram seus equipamentos e realizaram QSOs tanto nos 11 metros quan-
to em VHF e UHF. 
 
Mais tarde um pouco, os colegas se divertiram com um BINGO. 
 
Devido ao grande sucesso, já fomos questionados sobre a data do próximo evento. Vamos planejar e 
posteriormente divulgar através do nosso site e das nossas redes sociais.  
 
Você perdeu? Fique atento para não perder o próximo. 
 
Vejam no nosso site as fotos do evento. 
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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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