
GUIDOVAL RADIOAMADORES  
EM AÇÃO 

 
Houve um Grande respeito dos radioamadores deixando a repetidora 
livre,  Grande apoio da Ass. de Radioamadores de Ubá e Região.  
Parabéns Radioamadores. 

 

Na última sexta-feira, dia 13/01/2012, foram encerrados os trabalhos da 
estação de rádio montada no Centro de Comando em Guidoval. Com a 
situação estabilizada na cidade, sua missão foi cumprida e a partir daquela 
data sua atuação não se fazia mais necessária. 
Parabenizamos o Senhor Silair Xavier - PY4-UBA e os demais 
Radioamadores, pelo trabalho e desempenhado nestes dias difíceis que se 
seguiram à catástrofe ocorrida em Guidoval: 
 

Abaixo a carta de agradecimentos Capitão Passos: 
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CARTA DE AGRADECIMENTO 
AOS RADIOAMADORES  
Caros amigos radioamadores, Deus esteja sintonizado com vocês. Quero 
homenagear a todos pela BRILHANTE atuação no recente desastre de 
chuvas em Guidoval-MG. Após o ocorrido a cidade permaneceu isolada 
por várias horas, sem água, sem energeia elétrica, telefonia e qualquer 
tipo de comunicação. Ocorre que, por volta das 21h do dia 2jan12 lembrei-
me de um contato feito há vários meses com a Rener e Labre e solicitei o 
apoio, pedindo que alguém enviasse alguma informação sobre o ocorrido. 
Por volta das 23h já havia uma estação de emergência sendo montada na 
cidade, por um dedicado radioamador, o que permitiu colocar na 
frequencia o prefeito municipal, que me passou as informações possíveis e 
me deu a dimensão da tragédia. Daí partiu a mobilização estadual para 
apoiar as ações que já estavam sendo realizadas pelo helicóptero Guará 
2, durante todo o dia, mas que não havia sido possível enviar maiores 
informações enquanto salvava diversas vidas. De lá em diante foram 10 
dias em que os radioamadores se revezaram em plantão na cidade, 
enviando todas as mensagens urgentes, principalmente naqueles 
momentos em que as demais formas de comunicação se tornavam 
ineficientes. Renovo os cumprimentos a todos os que anonimamente 
trabalharam em honra das vítimas fatais e daquelas que perderam tudo 
em meio à força das águas. Que Deus os ilumine os passos. Que esta 
parceria dos radioamadores e da defesa civil se fortaleça cada vez mais, 
pelo bem e segurança do povo mineiro. Anderson Passos, Cap BM Diretor 
de Controle de Emergências Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 
Gabinete Militar do Governador. 
CAP. PASSOS 
Postado por LABRE Minas gerais  
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