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REDE NACIONAL DE EMERGÊNCIA DE RADIOAMADORES – RJ (RENER-RJ)
Semana Estadual de Redução de Riscos de Desastres – NOV/2014

De acordo com o Artigo 6.2 da Norma de Ativação e Execução dos Serviços da Rede Nacional de
Emergência de Radioamadores - RENER. A Defesa Civil Estadual, solicitou a ativação da RENER
para suplementar as comunicações no simulado do dia 29/11/2014, Sábado. Estaremos participando do
exercício simulado da Semana Estadual de Redução de Riscos de Desastres. Estaremos entrando no ar
a partir das 07h00 da manhã de sábado nas frequências:
7.080Khz - 40 metros SSB
145.350 - PY1MAC, repetidora VHF Altíssimo do Caledônia
Estaremos ativando oficialmente a estação: PY1DCE (Defesa Civil Estadual) e confratenizando com
os radioamadores de 07h00 até 10h30 hora em que começa oficialmente o simulado de Comunicações
de Emergência.
O Presidente da LABRE-RJ (Cel.) Paulo Roberto, PY1PM - estará no centro nervoso das
comunicações CICC (Centro Integrado de Comando e Controle), com o Comando das Polícias:
Federal, Militar, Civil e Bombeiros Militares, agilizando em tempo real todas as Comunicações do
Estado. Na DGDEC, estará aposto o Coordenador RENER-RJ, Henrique Júnior (PY1WX) e Jackson
(PY1PDF) passando todas as informações do evento no estado e atualizando os radioamadores.
Mobilização – Na capital, 250 edificações e 25 hospitais serão desocupados, entre 09h00 e 12h00,
com o auxílio de militares do Corpo de Bombeiros e técnicos da Defesa Civil estadual. Em todo o
Estado, serão 366 prédios. A ideia é instruir o público sobre as medidas de prevenção e fornecer
orientações sobre escape em caso de acidentes diversos e incêndios.
Entre as edificações públicas e particulares que aderiram ao treinamento estão o da Nova Cedae,
Tribunal de Justiça, Palácio Guanabara e Assembleia Legislativa. O ponto de encontro do evento será
no Largo da Carioca, no Centro do Rio, onde a concentração de participantes é maior. Na ocasião,
haverá uma exposição de viaturas e equipamentos da corporação para o público.
Os bombeiros vão atuar nos exercícios checando, com a população, as escadas de emergências, os
extintores, os mapas de fuga, a iluminação e a sinalização de emergência das edificações – explica
Cel.Simões.
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Ainda na amanhã de Sábado, 208 escolas, distribuídas por 17 municípios do Estado, participarão do
exercício simulado. Cerca de 60 mil pessoas – entre alunos, professores, funcionários e diretores –
estarão envolvidas na atividade em todo o Estado.
Ações de prevenção aos acidentes de trânsito também serão realizadas por militares em 99 pontos no
Estado, sendo 71 desses na capital. Os Radioamadores do Estado do Rio de Janeiro, (RENER-RJ)
estão sendo convocados para auxiliar o poder público no simulado nas falhas de comunicações. Um
serviço de suma importância quando em situações de calamidade pública como já enfrentado.
6.2 – Ativação
A RENER poderá ser ativada nos estados e municípios afetados por desastres, através dos Órgãos
Estaduais de Defesa Civil e das Coordenadorias Municipais de Defesa Civil – COMDEC, apoiadas
pela LABRE.
6.1 – Subordinação
A Rede Nacional de Emergência de Radioamadores – RENER é parte integrante do Sistema Nacional
de Defesa Civil – SINDEC, e estará subordinada operacionalmente à Secretaria Nacional de Defesa
Civil – SEDEC
7.5 - Treinamento
Os radioamadores voluntários que pertencerem à RENER devem ser treinados, pelo órgão de defesa
civil estadual ou municipal, nos seguintes assuntos básicos: comunicações de emergência, tráfego
dirigido de mensagens pela rede ou repetidor, conhecimento técnico e ética operacional geral e
específica para respostas aos desastres. Pelo menos, uma vez ao ano, a estação Coordenação Federal
promoverá a realização de uma operação simulada de resposta a desastres.
8.2 – No caso de ativação da Rede Nacional de Emergência de Radioamadores (RENER)
somente os radioamadores voluntários poderão fazer uso das frequências listadas no item anterior ou
daquelas designadas para o mesmo fim e, em caráter excepcional, qualquer outro Radioamador, desde
que o faça com a finalidade precípua de transmitir uma informação útil para aquele momento.
Agradeço desde já aos Radioamadores parceiros que estarão neste grande feito, ciente que esse
trabalho é de TODOS para TODOS em prol da nossa sociedade.
Henrique Júnior – PY1WX
Coordenador RENER-RJ
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