Radioamadores voluntários ativam a rede de
emergência após erupção de vulcão do Chile
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O radioamadorismo não é somente um hobby aonde falamos uns com os outros, sobre
temas técnicos ou do cotidiano. Algumas pessoas desconhecem que o Serviço de
Radioamador é considerado como de utilidade pública e realiza voluntariamente,
apoio em situações de catástrofes e emergências, quando da perda ou deficiência dos
meios de comunicações comuns. Os radioamadores, são por natureza solidários e
estão sempre prontos a colaborar. Compartilho mais um exemplo reencaminhando a
notícia dos Radioamadores Chilenos que estão prestando apoio na evacuação da
região afetada pelo vulcão Calbuco. O vulcão entrou em erupção esta semana
(22/04/2015) pela primeira vez em mais de 40 anos, forçando a evacuação de uma
área de mais de 20 Kms no em torno.

Existe aproximadamente, 5000 pessoas que residem na região e que foram realocados.
"A natureza ataca nossos irmãos chilenos, mais uma vez," disse o editor de notícias
Joaquín Solana, XE1R – IARU segunda região. Relatórios e QTCs, estão na rede de
emergência nas frequências de:
7050 kHz
14.250 kHz (alternativo)
3.738 kHz (alternativo)
e pedimos para que outros usuários mantenham essas freqüências livres para o usos de
QTC no Chile. De acordo com a equipe nacional de mineração e serviços de geologia
do Chile, a coluna de cinzas mede aproximadamente 14 kilometros. A agência disse
que a atividade vulcânica está diminuindo, mas que o estado de emergência para a
região afetada continua! A correspondente da NPR, Lourdes Garcia-Navarro,
informou que as autoridades locais estão dizendo que as pessoas têm muito medo. "A
preocupação imediata é a erupção do vulcão que pode desencadear a neve derretendo-a e causar uma gande inundação," disse ela. Ainda de acordo com a NPR, a
atividade vulcânica "parece ter pego os geólogos do Chile de surpresa." Nenhum
ferido foi relatados até agora.
Site oficial do Radio Clube do Chile:
http://www.ce3aa.cl/

La naturaleza golpea de nuevo a nuestros hermanos chilenos. El volcán

Calbuco en la Región de los Lagos ha entrado en erupción después de 54 años de
inactividad y se ha decretado la evacuación en 20 kilómetros alrededor del volcán. Se

estima que unas 5,000 personas han sido evacuadas de lugares como Chamisa, Lago
Chapo y Ruta 225. Se reporta que sus cenizas han llegado hasta Argentina. Las redes
de emergencia están en operación en las siguientes frecuencias en HF, las cuales
debemos de tratar de mantener despejadas: 7,050 kHz, 14,250 kHz (alternativa) y
3,738 kHz (alternativa)

Joaquín Solana, XE1R
Editor de Noticias - IARU R2
news@iaru-r2.org

