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- Após cerca de seis meses em silêncio, a frequência de 11925 kHz da Rádio 
Bandeirantes, de São Paulo (SP), voltou a ser escutada novamente. Quem 
notou seu retorno foi o Lenildo da Silva, no Sítio Riachão (PB), em 12 de abril, 
pelo horário da manhã. No Sul do Brasil, o canal de 25 metros tem boa sintonia 
no período vespertino. Em 25 metros, a Bandeirantes transmite há cerca de 40 
anos na mesma frequência. 

- Os programas em espanhol da Rádio Romênia podem ser captados, aqui no 
Brasil, às 1900, no TU, na frequência de 11625 kHz. Também às 0200, no TU, 
em 11945 kHz. Aos domingos, a emissora leva ao ar um programa de 
respostas às cartas e mensagens dos ouvintes, além do tradicional segmento 
de dexismo e radioescuta, conduzido por Victoria Sepciu. 
- A HCJB emite em português, via transmissor localizado na Alemanha, entre 
2300 e 0045, no TU, em 11920 kHz. Os programas são produzidos em seu 
escritório localizado em Curitiba (PR). 

- A Rádio Havana Cuba é uma emissora que permanece transmitindo em 
português para o Brasil. A emissora do Caribe usa a frequência de 15230 kHz, 
em 19 metros, entre 2200 e 2230, no TU. Em seguida ao término, a emissão é 
reprisada na mesma frequência. 

- As emissões em português da Rádio Cairo, da República Árabe do Egito, vão 
ao ar entre 2215 e 2330, no TU, em 12000 e 15480 kHz. 

- Confira os dois horários em que a Rádio Japão pode ser captada em 
português. Entre 0900 e 0930, no TU, transmite em 6195 kHz. À noite, pode 
ser monitorada entre 2130 e 2200, no TU, nos 4975 kHz da Rádio Iguatemi de 
Osasco (SP), e 17540 kHz. 
 
- Desde 30 de março, os programas em espanhol da Rádio Romênia estão 
sendo emitidos em novos horários e frequências. Conforme Lenildo da Silva, 
que reside no Sítio Riachão, na PB, a transmissão que vai ao ar, com destino à 
Europa, às 1900, no TU, tem regular sintonia na frequência de 11625 kHz. Já a 
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emissão com destino à América do Sul às 0200, no TU, pode ser facilmente 
captada em 11945 kHz. Confira! 

- As emissões em espanhol da Rádio Exterior da Espanha que têm a melhor 
sintonia aqui no Brasil são as que vão ao ar entre 2300 e 0500, no TU, em 
9620 kHz. 

- Algumas emissões em língua portuguesa para a África também podem ser 
captadas aqui no Brasil. Iniciamos com a Voz da América. A emissora do 
governo dos Estados Unidos tem regular sintonia, às 1700, no TU, em 15720 
kHz. 

- A Rádio França Internacional ainda pode ser captada transmitindo em língua 
portuguesa em ondas curtas. A estação de Paris emite em português para o 
continente africano, entre 1700 e 1733, no TU, em 9755 kHz. Para tanto, utiliza 
um retransmissor localizado em Meyerton, na África do Sul. Você também pode 
ouvir a emissora aqui no Brasil, especialmente no Nordeste, onde Lenildo da 
Silva capta a Rádio França com sinal regular. 
No último dia 30 de março iniciou um novo período radial em ondas curtas, que 
é quando as estações internacionais fazem ajustes em suas frequências e 
horários. 

- Tome nota do esquema completo de emissões em português da Rádio 
Internacional da China: entre 1900 e 200, no TU, emite em 5985, 7405, 9535, 
9620, 9765 e 12095 kHz; das 1930 às 2000, no TU, em 11640 e 13630 kHz; 
das 2200 às 2300, no TU, em 6175, 7260, 9410 e 9685 kHz; entre 2300 e 
0000, no TU, em 9560 e 13650 kHz; por último, entre 0000 e 0100, no TU, em 
9560 e 9710 kHz. 

- A Rádio Japão começou a utilizar um horário específico dentro da grade de 
programação da Rádio Miami Internacional. Os programas em espanhol da 
estação de Tóquio podem ser acompanhados, via Rádio Miami, às 0400, no 
TU, em 5985 kHz. A Rádio Miami solicita que os ouvintes enviem informes de 
sintonia para o seguinte e-mail: info@wrmi.net. 
- Confira, agora, os dois horários em que a Rádio Japão pode ser captada em 
português. Entre 0900 e 0930, no TU, transmite em 6195 kHz. À noite, pode 
ser monitorada entre 2130 e 2200, no TU, nos 4975 kHz da Rádio Iguatemi de 
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Osasco (SP), e 17540 kHz. Conforme Kariane Modelsky, de Nova Prata (RS), a 
Rádio Japão possui excelente sinal em 17540 kHz. 

- A Rádio Havana Cuba é uma emissora que permanece transmitindo em 
português para o Brasil. A emissora do Caribe usa a frequência de 15230 kHz, 
em 19 metros, entre 2200 e 2230, no TU. Em seguida ao término, a emissão é 
reprisada na mesma frequência. 
 

- A emissora cubana Rádio Progresso foi captada, em Feira de Santana (BA), 
pelo Jorge Freitas, em 23 de março, às 0155, no TU, pela frequência de 4765 
kHz. Ele ouviu músicas locais e a identificação através de vinhetas. Faz pouco 
tempo que a Rádio Progresso passou a transmitir nesta frequência. 

- De acordo com Lenildo da Silva, que reside no Sítio Riachão (PB), a CVC La 
Voz deixou de transmitir em ondas curtas em meados do ano 2012. Porém, a 
emissora conta com uma afiliada em ondas tropicais. Trata-se da Rádio 
Cultural Amauta, de Amauta, no Peru, que emite em 4955 kHz. Ainda que de 
forma dificultosa, essa afiliada da CVC pode ser ouvida durante a noite aqui no 
Brasil, conforme o Lenildo. 
 

- A WTWW é uma emissora religiosa norte-americana que transmite de 
Lebanon, no Tennessee, pela frequência de 12105 kHz. Entre 0200 e 0400, no 
TU, a emissão é em português para o Brasil, segundo o Lenildo da Silva. 

- Conforme relato de Rodolfo Tizi, a Rádio Pátria Nueva, da Bolívia, tem tido 
excelente sintonia, nos últimos tempos, pela frequência de 6025 kHz. Ele fez a 
monitoria no Uruguai, sempre à noite, por volta de 0150, no TU. Lembramos 
que a Pátria Nueva é a antiga Ilimani. O nome foi mudado pelo Presidente Evo 
Morales. 

- Com o de resgatar áudios de antigas transmissões de rádio via ondas curtas 
foi criada, no Facebook a comunidade “Antigas Transmissões em Ondas 
Curtas”. Para conferir e curtir, acesse Facebook.com/AntigasTransmissões. 
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- A Rádio Inconfidência, de Belo Horizonte (MG), permanece firme e forte 
transmitindo em 15190 kHz, na faixa de 19 metros. Em São Bernardo do 
Campo (SP), Rudolf Grimm tem captado a estação mineira, neste canal, por 
volta de 2320, no TU. Em 8 de março, ele acompanhou a partida de futebol 
entre Cruzeiro e Tupi. 

- Para quem chega em casa às 18h, na hora de Brasília, fica a dica para 
sintonizar duas emissões em português, seguidas, uma atrás da outra, na faixa 
de 16 metros. Às 18h, sintonize em 17595 kHz, na Rádio Exterior da Espanha, 
e acompanhe as últimas informações daquele país europeu, sempre com 
produção e apresentação da jornalista Estela Viana. Em seguida, às 18h30min, 
entra no ar a transmissão em português da Rádio Japão, na frequência de 
17540 kHz. A Rádio Japão, como sempre, tem um excelente noticiário, 
comentários e programas culturais de qualidade. Em 21 de maio, eu 
acompanhei as duas emissoras, com som quase local, na cidade de Palmeira 
das Missões (RS). 

- Tem tido excelente sintonia, aqui no Brasil, a emissão em espanhol da Rádio 
Romênia Internacional que vai ao ar às 0200, no TU, em 11945 e 11955 kHz. 
Aos domingos, a emissora leva ao ar um programa de respostas às cartas e 
mensagens dos ouvintes, conduzido por Victoria Sepciu. 

- A Rádio Relógio Federal, do Rio de Janeiro (RJ), está ativa na frequência de 
4905 kHz, em ondas tropicais. Ela pertence ao grupo evangélico ligado à Igreja 
da Graça, do Missionário RR Soares. A sintonia da estação é excelente no 
Nordeste brasileiro, conforme constatou, recentemente, o Lenildo da Silva, no 
Sítio Riachão, na Paraíba. Aqui no Rio Grande do Sul, o sinal da emissora 
chega com relativa facilidade também. 

- Em tempos de aplicativos em smartphones que aproximam as pessoas, como 
é o caso do Tinder, o velho e bom rádio também desempenha um papel 
semelhante ao de cupido. A Rádio Itatiaia, de Belo Horizonte (MG), leva ao ar, 
nos domingos, às 21h, na hora oficial de Brasília, o programa Ponto de 
Encontro. Renato de Oliveira conduz o programa que tem como objetivo 
“aproximar pessoas do bem para o bem e para que fujam da solidão”. Os 
ouvintes interessados são entrevistados no ar, onde falam de suas qualidades 
e virtudes que buscam nas outras pessoas. Este interessante programa pode 
ser conferido, em ondas curtas, na frequência de 5970 kHz, em 49 metros. A 
sintonia é boa no Sul do Brasil. 
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- Em Muriaé (MG), Léo Mattos tem monitorado o sinal da Rádio Meteorologia 
Paulista, de Ibitinga (SP), em 4845 kHz, principalmente ao amanhecer e 
anoitecer. 

- O Léo Mattos também destaca a sintonia da Rádio Congonhas, da cidade 
mineira do mesmo nome, que está ativa em 4775 kHz. Ele entrou em contato 
com a emissora, falando da sintonia em ondas topicais e recebeu um alô, no 
ar, do apresentador Luiz Evandro. 

- A cidade de Londrina (PR) possui duas emissoras que estão ativas, 
atualmente, em ondas tropicais, na faixa de 60 metros. São elas, a Difusora, 
que transmite programação evangélica, em 4815 kHz, e a Rádio Alvorada, em 
4865 kHz, que emite programas de cunho católico. 

- Tem tido excelente sintonia, aqui no Brasil, a emissão em espanhol da Rádio 
Romênia Internacional que vai ao ar às 0200, no TU, em 11945 e 11955 kHz. 
Aos domingos, a emissora leva ao ar um programa de respostas às cartas e 
mensagens dos ouvintes, além do tradicional segmento de dexismo e 
radioescuta, conduzido por Victoria Sepciu. Vai lá e confere. 
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