Conselho Nacional convoca R2 do Brasil para apoio às vítimas das enchentes do RJ
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CONVOCAÇÃO
Diante da dimensão da catástrofe que se abateu sobre várias regiões do país e solidário com a população atingida pela tragédia
ocasionada pelas recentes chuvas, o Conselho Nacional de Oficiais R/2 do Brasil:
APELA
Às autoridades federais, estaduais e municipais para que se mobilizem com todos os recursos disponíveis, a exemplo da ajuda
habitualmente concedida pelo nosso governo a outros povos já vitimados por grandes sinistros. Os nossos compatriotas, em
especial aqueles que sofrem diretamente as conseqüências da inclemência da natureza - muitas vezes potencializada pela inércia e
descaso de maus administradores - esperam dos governantes uma resposta rápida e eficaz face à situação de calamidade pública
instalada nas áreas atingidas; e
CONVOCA
Os Oficiais R/2 em geral, principalmente aqueles integrantes das dezessete Associações filiadas ao CNOR, para que participem de
um mutirão de apoio e solidariedade às vítimas dos temporais em todo o país. Para essa missão recomendamos aos companheiros:
1 - A participação direta nas ações gerais de socorro à população civil. Oficiais R/2 médicos, dentistas, farmacêuticos,
fisioterapeutas e veterinários podem se apresentar como voluntários nos diferentes organismos de Defesa Civil. Da mesma forma,
poderão colaborar os assistentes sociais e especialistas em Resgate, como também os engenheiros civis, arquitetos, geólogos,
meteorologistas e rádio amadores;
2 - A doação de alimentos não perecíveis, de preferência prontos, como enlatados, biscoitos, etc. Também serão úteis peças de
vestuário, água mineral, medicamentos, material de higiene corporal e outros itens divulgados pela imprensa. Tais doações poderão
ser entregues diretamente nos postos de coleta anunciados na mídia;
3 - A doação de sangue, pelos cidadãos com idade entre 18 e 65 anos, nos hospitais e postos de coleta;
4 - A realização de atos religiosos em benefício dos atingidos pelo infortúnio; e
5 - A manutenção de um permanente estado de alerta, diante da possibilidade de novas ocorrências semelhantes, uma vez que
estamos no início da temporada de chuvas, especialmente na região sudeste.
RESERVA ATENTA E FORTE!
Rio de Janeiro, 13 de janeiro de 2011
Sérgio Pinto Monteiro - 2º Ten R/2 Art
Presidente do CNOR
CONVOCAÇÃO - Nº 2
1 - O Conselho Nacional de Oficiais R/2 do Brasil agradece o apoio recebido da Oficialidade R/2, que rapidamente se mobilizou em
atendimento à CONVOCAÇÃO expedida pelo CNOR dia 13 de janeiro, logo após o início das chuvas que atingiram a região serrana
do Rio. Voluntários e doações marcaram a presença dos Oficiais R/2 desde os primeiros momentos da tragédia.
2 - Dando continuidade às nossas ações humanitárias, estamos planejando realizar uma jornada a um dos municípios atingidos no
próximo sábado, dia 22. O local exato será definido sexta-feira, dia 21, véspera da operação.
3 - Estamos convidando os Oficiais R/2 que puderem dispor de um veículo com tração nas quatro rodas (4X4) a participar de um
comboio que partirá do CPOR/RJ às 07:30 do sábado, dia 22. O retorno está previsto para o final da tarde. Por razões de segurança,
do referido comboio somente poderão participar viaturas 4x4, sem a presença de familiares. Os companheiros que puderem
conseguir tais veículos deverão entrar em contato conosco (urgente) pelos telefones (21)2560-6584, (21)2564-3276 ou (21)8187-1558.
4 - Contaremos mais uma vez com o apoio do CVMARJ, através do Ten Capella, que nos cederá duas viaturas, sendo que uma
delas deverá ser um caminhão militar Engesa Diesel que transportará as nossas doações.
5 - Para o cumprimento de mais esta missão dependemos fundamentalmente do seu apoio. Estamos, pois, solicitando a ajuda de
todos os Oficiais R/2
, fazendo chegar até sexta-feira à sede do CNOR e da AORE/RJ as doações que irão abastecer as nossas viaturas, diariamente das
09:00 às 17:00, inclusive no feriado do dia 20. No momento estamos priorizando água mineral, material de higiene corporal, produtos
de limpeza, velas e alimentos não perecíveis. Também serão bem vindas rações caninas.
6 - Certos de que a Reserva Atenta e Forte, mais uma vez irá demonstrar que a união é um dos nossos melhores princípios,
aguardamos sua participação e visita.
Fraternalmente,
Rio de Janeiro, 17 de janeiro de 2011
Sérgio Pinto Monteiro - 2º Ten R/2 Art
Presidente do CNOR
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