RENER tem mais uma estação coordenadora municipal
em Alagoas - PP7AOT –
... espero servir e ser útil a nossa sociedade hoje e sempre ...
O Radioamadorismo. De um hobby para uma ocupação séria é um
passo. Por trás do microfone “PTT”, há quem use essa comunicação
não só para fazer amizades, mas para resgatar vidas e ajudar pessoas
que na sua maioria nem conhece.
A LABRE-AL (Liga de Amadores Brasileiros de Rádio Emissão) parabeniza o nosso
colega radioamador PU7AOT Oceano Teixeira Tavares Pereira (35), por ser a mais nova
estação escolhida pela RENER – Rede Nacional de Emergência de Radioamadores
como estação Coordenadora Municipal de Junqueiro-AL, de acordo com o item 6.7 da
Portaria MI nº 307, de 22/7/2009.
Segundo PU7AOT a Rener chegou ao seu conhecimento através de amigos
radioamadores que já participavam, e também por intermédio do presidente da
LABRE-AL, PP7SMS Sebastião Marcelo - de onde surgiu a indicação para que a sua
estação fosse escolhida para ser detentora da coordenação do município de JunqueiroAL.
“Fiquei muito feliz com a indicação, será uma responsabilidade a mais em minha vida,
porem muito gratificante. Espero nunca ter que atuar, pois sabemos que quando a
Rener entra em ação algo de ruim ocorreu e pessoas estarão sofrendo, e precisando de
ajuda. Como Coordenador da Rener em Junqueiro estarei sempre pronto para ser a
ponte entre o fato e as demais regiões, uma vez que, sou privilegiado em ter um
[Repetidor] instalado estrategicamente em nosso município – que pertence ao “clube
de VHF” do nosso Estado”. Afirmou
PU7AOT salientou ainda da importância de fazer parte desta família de “radioamador”.
Oceano é radioamador desde (04/10), desde então está sempre fazendo novas
amizades e ajudando ao próximo sempre que solicitado. “Aos meus amigos
radioamadores que já fazem parte desta rede de solidariedade meus parabéns, e os
que ainda não fazem parte, espero que logo tomem consciência e a iniciativa de dá
esse passo importantíssimo, para ajudar ao próximo utilizando este hobby
maravilhoso que é o do radioamadorismo”.
“Quero deixar aqui um grande abraço a todos, e espero servir e ser útil a nossa
sociedade hoje e sempre, podendo com esse simples gesto de solidariedade humana
nos mostra que, não só muda para melhor as nossas vidas, mais como as vidas de
muitas pessoas”. Finalizou.
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