Arapiraca tem um Radioamador
na Coordenação Municipal da RENER
“A nossa LABRE-AL está de parabéns, por essas e outras iniciativas...”
Considerada a segunda maior cidade do Estado de Alagoas,
Arapiraca que tem uma localização privilegiada na Região Agreste,
tem uma “Estação” Coordenadora da RENER– Rede Nacional de
Emergência de Radioamadores. Arapiraca está aproximadamente
137 km da nossa capital, Maceió. Conforme o Censo do IBGE de
2007, Arapiraca conta hoje com 202.398 habitantes. É uma das
principais cidades do Nordeste, tem uma excelente localização
geográfica e é utilizada como corredor para escoamento dos
produtos da região para todo o território nacional.
A LABRE-AL (Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão) mais uma vez vem a
público congratular-se desta vez com o colega PP7SJ Sávio José Campos Ribeiro
[Labreano desde 1986], e com aproximadamente 20 anos no radioamadorismo, pela
escolha de sua “Estação” no dia 18 de março do corrente ano, como Estação
Coordenadora da RENER em Arapiraca.
Segundo Sávio a RENER chegou ao seu conhecimento através da brilhante atuação da
LABRE-AL em uma determinada situação, onde ele ficou maravilhado com a dedicação
de todos no intuito de ajudar quem mais precisava naquele momento. “Estou bastante
otimista em trabalhar em conjunto com a COMEC – Coordenação Municipal de Defesa
Civil do meu município, procurando da melhor forma possível dar a minha
contribuição. Espero nunca precisar entrar em ação mais se for preciso estarei sempre
pronto para ajudar ao próximo”. Afirmou.
Sávio também parabenizou a todos os seus colegas que já tomaram a iniciativa de
fazer o seu cadastro junto a RENER, ressaltou da importância de todos sempre
permanecerem atentos e atualizados junto a nossa Coordenação Estadual da RENER,
para qualquer eventualidade. “Aos que ainda não tiveram a oportunidade de fazer o
seu cadastro entrem em contato com a LABRE-AL, para maiores informações. Juntese a nós para podermos ampliar cada vez mais a nossa Rede de ajuda humanitária, sua
ajuda é valiosíssima”. Declarou Sávio.
“A nossa LABRE-AL está de parabéns, por essas e outras iniciativas que vem sendo
tomada ao longo desses últimos meses, quero aqui render as minhas homenagens ao
nosso presidente PP7SMS Sebastião Marcelo dos Santos, por sua valorosa e
incansável atuação durante todos esses anos à frente dessa instituição
“radioamadorística”. Você radioamador que ainda não é labreano, junte-se a nós, veja
as mudanças, venha fazer parte da nossa família. A todos os colaboradores deixo aqui
um forte 73, contem sempre comigo”. Finalizou Sávio.
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