RADIOHAUS NEWS

Boletim informativo da Radiohaus Radiocomunicação
© 2011 Radiohaus Comércio e Tecnologia de Produtos Ltda.

1/2011 04 Fevereiro

ENTREGA DOS RÁDIOS DOADOS PELA ICOM À CVB
No último dia 2 de fevereiro, um dos proprietários
da Radiohaus Radiocomunicação, Erwin Hübsch Neto,
PY2QI, esteve na cidade de Teresópolis (RJ),
representando a ICOM America Inc., Empresa da qual a
Radiohaus é distribuidor autorizado no Brasil, para
formalizar a entrega dos 22 rádios doados pela ICOM
para a Cruz Vermelha Brasileira.

A ICOM ofereceu sem nenhum custo, 21 rádios
portáteis de VHF modelo IC-V80 Sport e um rádio para
comunicação aeronáutica modelo IC-A6 os quais tem
um valor de mercado de 10 mil Reais.
Os equipamentos foram importados dos Estados
Unidos para o Brasil pela Radiohaus, que assumiu todos
os custos de seguro, frete e impostos de importação.
A doação foi recebida no galpão da filial da Cruz
Vermelha Brasileira em Teresópolis por seu presidente
Herculano Abrahão que destacou a utilidade dos
equipamentos para a comunicação entre os seus
voluntários.
O Sr. Herculano colocará os equipamentos à
disposição de outras unidades da CVB na região e
promoverá a integração com os radioamadores para o
treinamento dos membros da CVB e operação dos
equipamentos em situações de emergência.
“A idéia é fortalecer uma parceria com o clube de
radioamadores para a operação dos equipamentos”
afirmou Abrahão.

A iniciativa da doação dos equipamentos foi da
ICOM America, que ficou sensibilizada com a tragédia
que se abateu sobre a região serrana do Rio de Janeiro e
elegeu a Radiohaus para escolher uma instituição de
renome que tenha feito trabalho de socorro às vítimas
das chuvas.
Entre as diversas entidades que trabalharam e
ainda estão trabalhando na região, a Cruz Vermelha
Brasileira foi a escolhida pelos relevantes serviços
prestados não só na região, como em todo o Brasil e no
mundo.

Um dos bairros de Teresópolis atingidos pela tragédia.

Na ocasião, um termo de doação foi assinado entre
a ICOM/Radiohaus e a Cruz Vermelha Brasileira e foi
feita a entrega de toda a documentação fiscal e técnica
dos equipamentos.
Após a entrega o Sr. Herculano levou o Sr. Erwin e
outros voluntários para conhecer alguns dos locais
afetados pela maior tragédia natural da história do Brasil,
onde centenas de pessoas perderam suas vidas.

Erwin da Radiohaus e o Sr. Herculano Abrahão, Presidente
da filial da Cruz Vermelha em Teresópolis (RJ).

Certamente os equipamentos serão de grande
utilidade nessa e em futuras ações da Cruz Vermelha
Brasileira.

