
TABELA DE REPETIDORAS 
Cortesia:  PP5VX (Bone) em Junho 2013 - Revisão: 1 

 

Exclusivamente na Internet ! 
 

VHF, em:  www.qsl.net/pp5vx/vhf-repetidoras.html 

UHF, em:  www.qsl.net/pp5vx/uhf-repetidoras.html 

Diretrizes para você utilizar e colaborar, com estas Tabelas gratuitas: 
 

1. Use [CTRL-F] para pesquisar na Tabela, porque não está em nenhuma ordem 
 
2. É muito mais fácil para nós, apenas "alimentar" a Tabela com os dados, pois colocar tudo em ordem de frequências (e faixas), vai nos tomar 
um tempo de que definitivamente não dispomos ! 
 
3. A coluna "Opr" ( Operação ) na Tabela, poderá conter uma das letras: A: Ativa, I: Inativa, M: Manutenção e X: Desconhecida. 
 
4. Nós, em nenhuma hipótese ou alegação por mais "coerente" que seja , vamos assumir qualquer  responsabilidade seja direta ou seja 
indireta pelas informações contidas nesta Tabela: Sua veracidade, precisão dos dados, ou efetiva operacão. 
 
5. Na coluna "Informou/Data" consta o Indicativo de Chamada e a Data da Informação dos dados nesta Tabela - sendo destes a única 
responsabilidade. Exceto onde indicado, com o nosso Indicativo de Chamada ( o que é óbvio ! ) 
 
6. Se quer colaborar - e esta é a idéia ! - por gentileza: Nos informe apenas por email (verbal ou "no ar", não será considerado) os dados que 
constam de todas as colunas, aguardando até a próxima Sexta-Feira subsequente à Informação/Correção segundo a data de "disparo" do seu 
email ( que consta do “header”, e não pode ser alterada ! ) para a efetiva inserção na Tabela. No caso de dois ou mais emails iguais ( com a 
mesma informação/correção ) valerá sempre o último que for recebido. 
 

Repetimos: Atualizamos tudo sempre nas Sextas-Feiras, e no caso de dois ou mais emails iguais valerá sempre o último 
 
7. Os eventuais emails de correção dos dados, terão apenas o titular na coluna "Informou/Data".  
Mas é ele, que terá qualquer responsabilidade na Informação/Correção. 
Portanto seja Responsável: Pois caso informe qualquer correção você as assumirá na íntegra ! 
( conforme perfeitamente definido no Ítem 5 ) 
 
8. Para o email de informação indique todas as colunas relevantes que constam da Tabela. As informações que não constam dela serão 
sumariamente descartadas, como Latitude, Longitude, Potência, Altitude, etc. E este "descarte", notem bem também poderá ocorrer - caso os 
dados estejam incompletos ou sejam de alguma forma "incoerentes" ( caso nos informem ser uma Repetidora "proscrita", p. ex. ) ! 
 
9. Esta Tabela é uma gentileza - uma oferta única de PP5VX, através deste site, sendo absolutamente gratuita, e portanto, sem nenhuma 
garantia implícita ou explícita tanto nos dados, quanto nas exceções ( explícitas no Ítem 5 ) 
E nós podemos suspender esta oferta, a qualquer tempo, sem nenhum prévio aviso ! 
 

Um modelo de email de Informação ou Correção, pode ser este: 
 
Nosso email é:    pp5vx @ amsat . org  ou pp5vx (arroba) amsat ( ponto) org  
“Assunto:” ( ou “Subject:”)  RPT  Por Gentileza: Não utilize qualquer outro “Assunto:” ou “Subject:” ! 

 

( use uma linha para cada coluna da Tabela ! ) 
 

QRG (MHZ):    tal Frequência de Saída (TX) da Repetidora ( a que você escuta ) 
UF:     tal Unidade da Federação ( com duas letras ) 
Indicativo de Chamada:   tal Oficial da ANATEL ( vamos consultar  ! ) 
Offset:     tal + (mais) ou - (menos), em kHZ ou MHZ 
IARU LOC:    tal IARU LOCATOR ( chamado de “Localizador” no Brasil, com 6 caracteres ) 
CTCSS:     tal O valor do tal “sub-tom” ( em HZ ). Se não tiver, indique “sem” 
Quem Informa ?:     tal O seu Indicativo de Chamada ! 
Data ( Mês e Ano ) da Informação:  tal O Mês e o Ano da Informação/Correção ( dois ou mais emails iguais vale o último ) 
Situação da Repetidora (Opr):  tal Uma das Letras: (A)tiva, (I)nativa (M)anutenção ou (X) Desconhecida. 

 
Ao seguir este modelo preenchendo tudo, as chances de incluir as suas Informações/Correções aumentam ! 

 
( Nós atualizamos a Tabela exclusivamente nas Sexta-Feiras, então, eventuais diferenças poderão ocorrer ) 

 

Faça um Bom Uso do Radioamadorismo para fazer sempre ! 

http://www.qsl.net/pp5vx/vhf-repetidoras.html
http://www.qsl.net/pp5vx/uhf-repetidoras.html

