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Caros amigos 
 
Nesse mês de dezembro faremos um breve recesso na nossa Rodada 2 de 
Julho que sempre vai ao ar às quintas-feiras, a partir das 20 horas no TG 72422   
- Bahia. 
Voltaremos a partir de 19 de janeiro de 2023. 
 
No próximo sábado, dia 10/12, a Diretoria e o Conselho da LABRE Bahia esta-
rão reunidos em nossa sede de Pituaçú para tratar da atualizações do nosso 
Estatuto, do nosso Regimento Interno e do nosso Código Eleitoral. 
Essas atualizações são obrigatórias para adequação às novas leis e por deter-
minação da LABRE Nacional. 
Tão logo tenhamos a versão definitiva desses três importantes documentos, 
disponibilizaremos em nosso site para conhecimento de todos. 
 
E, no domingo, dia 11/12, teremos a nossa confraternização de Natal junta-
mente com a já tradicional Feirinha de trocas, encerrando as atividades da 
nossa sede em 2022. 
 Estaremos fechados para permitir que todos possam comemorar as festas 
natalinas com seus familiares. 
A LABRE Bahia reabrirá sua sede a partir do dia 21/01/2023. 
 
E, por último, em função dos feriados de final de ano, o nosso QTC de janeiro 
de 2023 será lido e transmitido nos dias 08 e 09/01/2023. 
 
Desejamos à todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo 
 
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,  do nosso Regi-
mento Interno e do nosso Código Eleitoral estão sendo finalizados e, em breve, 
estarão sendo divulgados.  
 
73 de PY6MV 
Marcone Cerqueira 
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Caros amigos.  
 
Desde setembro de 2022 estamos usando o novo Sistema de Gerenciamento de Associados, uma plata-
forma muito mais ágil e moderna. Migramos todos os dados pessoais e financeiros do sistema 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 

Mês: novembro de 2022 

Descrição  Débito  Crédito  Saldo 

Mensalidades/anuidades recebidas   R$ 285,00   

Pagamento de Taxa de Mediação ao Banco R$ 6,04     

Pagamentos diversos R$ 139,10     

Transf. Doações 06/11/2022  R$     350,00      
Sub totais R$ 485,14 R$ 285,00 R$ 1.001,87 
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SIMPLEX     
 LINKS DIGITAIS – Hotspots base – DMR/C4FM/
DSTAR 
 

 
 

 

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     

146.730 PY6CM Coração de Maria   

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 e INTERNACIONAIS 

À partir de janeiro de 2023 começaremos a relacionar aqui no nosso QTC e, principalmente no nosso site, os 
Concursos Nacionais e Internacionais, de modo que os radioamadores possam se programar para participa-
ção nos mesmos. 
Lembramos que colegas baianos tem sido presença constante nos Concursos, obtendo excelentes classifica-
ções. A LABRE Bahia parabeniza e incentiva a participação em mais uma gratificante modalidade de radioa-
madorismo. 

 NOME / ENTIDADE CIDADE DIA 

MARCUS PAULO FONTES CALHEIRA Salvador 1 

MIZAEL FARIAS DE ARRUDA Feira de Santana 1 

AFONSO SILVEIRA IVO Salvador 7 

GENOEL FIGUEIREDO DE CARVALHO Feira de Santana 9 

ANTONIO CANCIO DOS SANTOS Salvador 15 

FRANCISCO ALVES VIEIRA Salvador 18 

WANDERLEY DE OLIVEIRA E SILVA Salvador 27 
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DIRETORIA DE RADIOAMADORISMO 

 
MOACYR PAIM  -  PY6AHX 

Radioamador brasileiro faz contato com 
astronauta à bordo da Estação Espacial 
 
Artigo do site Ecra-Club 
Por Alisson Teles Cavalcanti PR7GA 

A segunda-feira, dia 28 de novembro de 2022, co-
meçou com uma manhã bastante atípica para al-
guns radioamadores e aspirantes que estavam nas 
dependências da Escola Naval da Marinha do Brasil, 
sediada aos pés do Pão de Açúcar, no Rio de Janeiro.  
 
Precisamente às 09:26 da manhã, uma voz vinda de 
um rádio sintonizado em 145,800 MHz quebrou o 
silêncio e desfez a ansiedade no coração das pesso-
as presentes ali. Era o astronauta Josh Cassada, que 
estava falando a bordo da Estação Espacial Interna-
cional, saudando a todos e dando as boas vindas na 
ISS. A partir daquela confirmação, o sinal verde foi 
dado para que uma conversa de cerca de 10 minu-
tos se iniciasse entre astronauta e oito aspirantes 
que foram selecionados dentre os que estariam se 
formando neste ano na tradicional instituição edu-
cacional da nossa Marinha.  

A ideia para este contato partiu do Tony, PY1AX. Ele 
vinha amadurecendo a ideia desde 2020, quando 
coordenou outro contato com astronautas da ISS 
com a Escola Americana do Rio de Janeiro. Na ocasi-
ão, o contato foi feito em modo multi-point, por 
meio de uma estação da ARISS na Europa, devido às 
então vigentes restrições devido à pandemia, que 
obrigou que cada estudante participasse por via re-
mota, evitando-se aglomeração.  

Desta vez, na Escola Naval, o contato seria feito da 
maneira habitual, via rádio, em simplex. Para isso, 
Tony vinha reunindo os equipamentos necessários 
exigidos pelos coordenadores dos contatos com 
escolas, que são bastante rígidos com relação a pla-
nos de contingência em caso de alguma falha. Tudo 
tem que ser duplo: dois rádios, duas antenas, com-
putadores, etc.   

Na foto, o nosso colega Tony - PY1AX, 
um radioamador extremamente atu-
ante em várias modalidades 
Queremos lembrar que, através dos 
nossos equipamentos de VHF/UHF, 
todos nós podemos realizar QSOs via 
satélite e até mesmo com a Estação 
Espacial Internacional  -  IIS.  

Frequências das repetidoras   
Esclarecimento  

As repetidoras de radioamadores são regulamenta-
das pela ANATEL e suas frequências são determina-
das pelo Ato nº 9106, de 22 de novembro de 2018. 

Constantemente temos sido questionados sobre 
algumas repetidoras baianas usarem frequências 
iguais. Esclarecemos que a ANATEL permite o uso 
de frequências iguais em repetidoras desde que ob-
servadas distâncias mínimas para evitar interferên-
cia entre as mesmas.  
Sempre divulgamos a lista das repetidoras do Esta-
do da Bahia, tanto aqui no nosso QTC quanto no 
nosso site, Essa lista é obtida em consulta ao site da 
ANATEL e não informa se a repetidora está operan-
do ou está desativada. Só informa a situação legal 
da sua licença. 
Portanto, dependemos de informações externas, ou 
seja, de colegas usuários ou, preferivelmente, dos 
colegas responsáveis pelas repetidoras. 
Manter as informações atualizadas não só ajuda a 
todos os usuários, especialmente os colegas de pas-
sagem pela área de atuação da repetidora, bem co-
mo será a base de uma possível futura interligação 
entre as repetidoras que a LABRE Bahia vem estu-
dando. 
 
Portanto, colocando um ponto final nas questões 
levantadas, o uso de frequências iguais por repeti-
doras é perfeitamente possível, desde que uma não 
interfira na outra por proximidade. 
 
E, mais uma vez apelamos aos responsáveis pelas 
repetidoras que mantenham contato com a LABRE 
Bahia para atualizarmos os seus dados. Esses dados 
são de uso apenas pelo site, para benefício de to-
dos, não afetando em nenhum momento os dados 
constantes na ANATEL. A obrigatoriedade de atuali-
zação de dados, principalmente endereço, junto à 
ANATEL continua sendo obrigatória de acordo com 
os normativos que regem o serviço de radioamador 
e são de responsabilidade única e exclusivamente 
dos responsáveis pelas mesmas, e a LABRE Bahia 
não tem nenhuma ingerência ou participação nisso.  
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DIRETORIA SOCIAL 

 
TIAGO MENDES – PU6TVM  

 

Homenagem 
 

Em 5/11/22, o Conselho Diretor da LABRE Nacional, reunido em Brasília/DF, durante a 87ª Reunião 
Ordinária Anual, e em reconhecimento aos relevantes serviços prestados ao radioamadorismo, conce-
deu a Comenda da Ordem do Mérito do Radioamador a Edna Assunção Sanches - PY6EAS. 
 
Sendo o primeiro radioamador baiano a receber essa honraria. 
 
Lamentavelmente a nossa colega Edna faleceu em 07/07/22 o que deixou a todos nós com uma pro-
funda tristeza. 
 
A LABRE Bahia está em contato com a família para que possamos entregar a referida Comenda, ho-
menageando, dessa forma, a nossa inesquecível colega que tanto fez pelo radioamadorismo. 
 

Lembramos aqui alguns serviço de relevância de Edna - PY6EAS  
Diretora Social da LABRE/BA por vários anos 
Presidente da LABRE/BA por 2 mandatos 
Conselheira da LABRE/BA 
Coordenadora de várias rodadas  
Fomentou o radioamadorismo entre as Bandeirantes  
Promoveu, participou e divulgou vários eventos e encontros de radioa-
madores.  
Era assídua participante de várias rodadas, sempre admirada por todos 
pela sua gentileza e dedicação ao radioamadorismo. 
 

 

Último encontro do ano 
 
No próximo domingo, dia 11/12/2022, termos o nosso encontro de confraternização de Natal. Na 
ocasião teremos novamente a Eletroca, a feirinha de compra, venda e troca de equipamento dos co-
legas. 
Após essa data a sede da LABRE Bahia só voltará a funcionar no dia 21 de janeiro de 2023, dando es-
paço para as comemorações natalinas dos colegas junto aos seus familiares. 
 
A família LABRE Bahia deseja a todos um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo! 
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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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