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PARTICIPAÇÃO DOS RADIOMADORES NO SIMULADO
ESTADUAL DO RIO DE JANEIRO (CICC / RENER-RJ)

Amigos Radioamadores filiado a RENER e Coordenadores Municipais,
Venho em primeira mão dizer-lhes que a 1º (primeira) participação em um simulado á nível estadual
foi totalmente positivo e alcançamos a meta e expectativa pré anunciada.
Digo-lhes que, sem a participação de ‘’TODOS’’ esta meta não seria alcançada. Foi de suma
importância a união dos RADIOAMADORES em nosso Estado. Quando existe uma catástrofe não
existe barreiras que pare a solidariedade humana em querer ajudar. Nestas horas, não importa a qual
grupo pertencemos, se moramos em um bairro urbanizado ou da zona rural. O que importa é o que
podemos fazer para ajudar aos nossos semelhantes.
Neste momento nos vale a pena refletir qual o nosso papel na sociedade? O que nós temos feito para
melhorar a nossa vida, a de nossa família e das futuras gerações... As nossas ''ações'' e ''feitos'' nos
dizem, quem nós somos. Nós, RADIOAMADORES temos um gosto único pela rádio frequência. E
isso vem desde os primeiros operadores de rádio no final do século XIX.
Vale a pena citar, que o nosso hobby (DX), é muito diferente dos outros! É um hobby organizado, que
tem uma legislação própria, não só no Brasil mais no mundo. Um hobby que pode salvar vidas numa
situação de desastres. Que faz toda diferença, quando os meios de comunicações falham.
No nosso dia a dia, ''todos'' utilizam os meios de comunicações sem problemas. Seja por telefone fixo,
celulares, internet, via satélites, SMS ou VoiP. Mais basta alguns fatores que nos façam deixar sem
comunicações, tais como: Muito calor, chuvas, ventos, queda de energia elétrica ou fenômenos
solares, para logo sermos convocados a auxiliar o poder público e a nossa sociedade.
E sabe o por que? Porque a população e parte dos orgãos públicos esquece destes momentos de
fragilidades. De nada adianta se ter um ''mega computador'' se não tem energia elétrica sustentável,
acesso a internet ou wi-fi! Todas as nossas informações contida nas ''nuvens'' de nada nos valem, se
não consigamos acessa-las...
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O papel da LABRE-RJ e da RENER é justamente mostrar aos órgãos de poderes públicos que estamos
aqui para ajudar, mais que, não podemos ser esquecidos quando a situação é de bonança. Queremos
ativamente participar dos planos públicos participativos como um público organizado, dando ideias e
fomentado o radioamadorismo solidário e construtivo.
Hoje, nós RADIOAMADORES detemos o respeito e admiração do Poder Público da Sociedade e da
mídia! Essa admiração e compromisso, não se compra, e não pode ser imposta. Deve ser,
CONQUISTADA.
Parabéns a todos os Radioamadores do Estado do Rio de Janeiro que de Paraty a Varre-ai. De
Porciúncula a Arraial do Cabo que tem feito um radioamadorismo de nosso estado forte. Porque os
RADIOAMADORES é formado por pessoas que faz deste hobby um belo serviço de utilidade pública.

Henrique Júnior - PY1WX
Coord. da RENER-RJ
Diretor da LABRE-RJ
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