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COMUNICADO AOS SÓCIOS DA LABRE-RJ E AOS RADIOAMDORES EM GERAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO.

Em resposta a matéria publicada no blog Radioamadorismo carioca, a ata da reunião do Conselho Estadual da
LABRE-RJ, na qual é citado em destaque o Convenio realizado entre a CAR E Brasil e LABRE-RJ, esta presidência
tem a informar que trata-se de uma parceria no âmbito do projeto “Redes de Redução de Riscos de Desastres,
gerando escala a partir de boas praticas de RRD na escola e comunidade” , com o objetivo de conjugar
esforços para promover a organização e articulação de seminários regionais para radioamadores e
comunicadores na linha do resultado 4 do projeto.
Compete a LABRE-RJ coordenar e organizar a logística dos 08(oito) seminários regionais sobre Redução de
Risco de Desastre no Estado do Rio de Janeiro conforme plano acordado entre CARE Brasil, Defesa Civil
Estadual e LABRE-RJ. Para apoiar o Plano de Ação que está sendo implementado pelo Grupo de Coordenação
do Resultado 4, liderado pela LABRE-RJ, a CARE contribuirá com o valor bruto total de R$ 26.880,00 (vinte e
seis mil e oitocentos e oitenta reais) repassado em duas parcelas iguais, entendendo que o mesmo será usado
para cobrir despesas relacionadas à elaboração, difusão e implementação do Resultado 4, tais como,
combustível, honorários para a equipe executora, matérias de consumo, escritório, deslocamentos, material
de informática e diárias. O Grupo de Coordenação do Resultado 4, através da LABRE-RJ, irá apresentar a CARE,
2(dois) relatórios de atividades e planilhas de uso dos fundos repassados.
Já foram realizadas oficinas em Niterói, Nova Friburgo e recentemente em Angra dos Reis, com a participação
da Defesa Civil, Radioamadores, Comunicadores e CARE. Estão previstas oficinas em Cabo Frio, Campos dos
Goytacazes, Volta Redonda, Itaperuna e Duque de Caxias. Todas devidamente informadas no site da LABRE-RJ
quando na época da realização.
Cabe informar que os recursos estão sendo realmente transferidos para conta de terceiros que prestam os
serviços e vendem material para realização das oficinas, tais como, pastas com material de divulgação,
camisetas dos eventos, hospedagem, banner com os logotipos das entidades participantes, refeição para os
inscritos etc.
Cabe ressaltar que essa atividade é a primeira do gênero realizada por uma equipe da LABRE-RJ e que outras
parcerias estão em andamento, tendo em meta o crescimento institucional e desenvolvimento de atividades
baseadas na Lei Federal 12.608 de 2012.
Caro sócio se você precisar de mais informações, compareça na sua Liga, ou me mande um e-mail que eu terei
o máximo prazer em informa-lo sobre qualquer assunto de nosso interesse.
Paulo Roberto Monteiro Araujo- Presidente
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