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SINTONIZANDO AS ONDAS CURTAS

Autor: Célio Romais

http://www.romais.jor.br/blog/

- A Voz da Rússia possui uma transmissão em português que vai ao ar entre
2100 e 2200, no TU, que tem como destino o ouvinte de Portugal. Entretanto,
pode ser captada aqui no Brasil, em algumas localidades, como é o caso do
estado da Paraíba, conforme constatação do Lenildo da Silva. Ele capta o sinal
da emissora, em tal horário, em 9750 kHz. Outra freqüência da Voz da Rússia
neste horário é 6090 kHz. Nas emissões das quartas-feiras, Jonas Bernardino
apresenta o programa Onda DX, com informações do mundo das ondas curtas.
Confira!
- A Rádio Difusora, de Macapá (AP), voltou a ser ouvida recentemente em
4915 kHz, de acordo com Lenildo da Silva. Ele monitorou a emissora em São
José (PB), por volta de 0900, no TU, em 8 de março. Na mesma freqüência
emite a Rádio Daqui, de Goiânia (GO).
-  A emissora regional do Tibet, Xiziang PBS, pode ser monitorada aqui no
Brasil, a partir de 2050, no TU, em duas freqüências: 4905 e 4920 kHz. É uma
boa oportunidade para ouvir a música típica daquela região do planeta!
- A emissora da Zâmbia, ZNBC, pode ser monitorada a partir de 2130, no TU,
na freqüência de 5915 kHz, especialmente no Sudeste brasileiro. A estação
transmite diferentes ritmos de músicas africanas, intercalas por locuções em
dialetos desconhecidos.
- Duas emissoras brasileiras ocupam a freqüência de 4885 kHz: a Difusora
Acreana e a Cultura do Pará. O sinal desta última tem se sobressaído à
primeira em diversas localidades do país, como no Rio Grande do Sul e
Espírito Santo. Em 3 de março, eu captei a Cultura do Pará, no interior do ES,
quando a mesma irradiava uma partida de futebol entre o Independente e o
time do Cametá, pelo campeonato paraense, por volta de 2140, no TU. A
Cultura do Pará se identifica como “A maior emissora da Amazônia”.
- Em São Luís (MA), Adilson Matos tem captado a Rádio Medi Un, também
conhecida como Radio Méditerranée Internationale, pela freqüência de 9575
kHz, na faixa de 31 metros. A estação situada no Marrocos emite em francês e
árabe e também pode ser captada em 171 metros, em ondas longas, conforme
monitoria do Adilson. Além de notícias e músicas folclóricas em árabe, a Medi
Un leva ao ar músicas pop internacionais.
-  A Rádio Difusora de Cáceres (MT), está ativa na freqüência de 5055 kHz. A
estação foi ouvida pelo Lenildo da Silva, em São José, na PB, em 27 de
fevereiro, por volta de 0855, no TU. Ele ouviu o início da transmissão da
emissora, com a identificação e, após, programa religioso.
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- Uma emissora brasileira que está ativa em ondas tropicais, mas que tem
poucos relatos de sintonia é a Rádio Verdes Florestas, que transmite na
freqüência de 4865 kHz, da cidade de Cruzeiro do Sul (AC). A emissora foi
monitorada, no Rio de Janeiro (RJ), pelo Sarmento Campos, em 26 de
fevereiro. Também em Ariquemes (RO), pelo Waldecy de Oliveira, em 27 de
fevereiro, por volta de 2340, no TU, com sinal regular.
- Após dois anos de silêncio na faixa de 49 metros, a Rádio Nacional da
Amazônia, de Brasília (DF), reativou a freqüência de 6180 kHz, em 27 de
fevereiro. Os primeiros relatos de sintonia da emissora em tal canal foram feitos
pelo Waldecy de Oliveira, em Ariquemes (RO), e João Durval de Abreu, em
Pompeu (MG). Conforme informações da apresentadora da emissora, Beth
Begonha, o transmissor utilizado é o mesmo que estava emprestado para a
Rádio Senado Ondas Curtas, sendo usado em 5990 kHz. Ocorre que o
transmissor emprestado para a Rádio Senado Ondas Curtas era justamente o
reserva, que a Rádio Nacional da Amazônia estava precisando. Assim, com a
volta do equipamento, a emissora da EBC pôde novamente ser ouvida em 49
metros. Em uma discussão travada no Facebook com Natan Ferreira, que
trabalha na Rádio Senado, Beth Begonha sugeriu que todos os profissionais
que trabalham naquela emissora do parlamento façam uma campanha para
que a direção da Casa adquira um transmissor próprio e continue com o
trabalho da Rádio Senado Ondas Curtas.
- A Rádio Nova Zelândia pode ser facilmente monitorada aqui no Brasil, a partir
das 1000, no TU, em 9765 kHz, transmitindo em inglês. A dica é do Lenildo da
Silva, que reside em São José (PB).
- Aos domingos, a emissão em português da Rádio Japão leva ao ar o
programa Ponto de Encontro, onde são respondidas as cartas e informes de
sintonia dos ouvintes. Você pode conferir entre 2130 e 2200, no TU, em 11880
kHz. A Rádio Japão usa um retransmissor localizado em Santiago, no Chile.
- A emissão em espanhol da Rádio Romênia que vai ao ar entre 2000 e 2055,
no TU, tem boa sintonia, aqui no Brasil, na freqüência de 9620 kHz. A
constatação é do Lenildo da Silva, de São José de Piranhas (PB). Lembramos
que nas emissões dos domingos, Victoria Sepciu apresenta o segmento Rincón
Diexista, com informações do mundo da radioescuta e do dexista.
Monitorando a faixa de 13 metros na praia de Capão da Canoa (RS)
- Ainda há muito o que se ouvir em ondas curtas. Recentemente, fiz uma
pesquisa detalhada na faixa de 13 metros, quando pude constatar que, por ali,
várias emissoras podem ser ouvidas em boa parte do dia. A Rádio Exterior da
Espanha fica, por exemplo, durante boa parte do dia transmitindo na freqüência
de 21610 kHz. Ela está no ar, em tal canal, entre 0900 e 1700, no TU, sempre
em espanhol. Por falar no idioma espanhol, a Rádio Vaticano também pode ser
captada, em 13 metros, na freqüência de 21680 kHz. As emissões ocorrem
entre 1130 e 1200, no TU, de segundas a sextas-feiras. Além disso, outras
emissoras que transmitem para o continente asiático são facilmente captadas
aqui no Brasil. É o caso, por exemplo, da Voz do Irã e da Rádio Farda. Mesmo
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não se sabendo nada dos idiomas que tais estações emitem, é uma boa
oportunidade para se ouvir músicas exóticas, que não encontramos em outros
veículos de comunicação. Vale conferir!
- A Rádio Vaticano possui uma emissão em espanhol que vai ao ar entre 0900
e 100o, no TU, em 21680 kHz.  Excelente noticiário. Ao contrário do que muitos
pensam, a RV não fala apenas de religião. Seus noticiários são diferenciados,
pois enfocam a notícia que as tradicionais agências menosprezam.
- O estado do Mato Grosso do Sul não tem, no momento, nenhuma emissora
ativa em ondas curtas e tropicais. De acordo com informações de Édison
Bocorny Júnior, de Novo Hamburgo (RS), a Rádio da Imaculada Conceição
está fora do ar em 4755 kHz, enquanto que a Rádio Novo Tempo está inativa
em 4895 kHz. Ambas são de Campo Grande, capital daquele Estado.
- Conforme constatação de Glenn Hauser, uma emissão em espanhol da Voz
da Croácia pode ser captada às 0330, no TU, em 7375 kHz. tal emissão ia ao
ar às 0230, no TU, mas agora é irradiada uma hora mais tarde por causa do
horário do horário de verão no hemisfério norte.
- Uma nova emissora está transmitindo em caráter experimental na freqüência
de 1560 kHz, em ondas médias, no estado do Pará. Trata-se da Rádio
Constelação AM que apenas se identifica como “A Voz do Povo do Baixo
Tocantins”. A nova estação foi captada em São Luiz (MA), pelo Adilson Matos,
que não conseguiu saber de qual município ela transmite!
- De acordo com informações de Alex Robert, de Duas Estradas (PB), a
emissão em português da RAE – Radiodifusão Argentina para o Exterior que
vai ao ar às 1100, no TU, tem tido regular sintonia, nos últimos tempos, no
Nordeste brasileiro. A emissora usa neste horário a freqüência de 11710 kHz,
com emissões de segundas as sextas-feiras.
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