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SINTONIZANDO ONDAS CURTAS
Autor: Célio Romais
http://www.romais.jor.br/blog/
- 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 email: 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 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
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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.
- A Rádio Inconfidência, de Belo Horizonte (MG), permanece firme e
forte transmitindo em 15190 kHz, na faixa de 19 metros. Em São
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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.
- Em 30 de março inicia um novo período radial em ondas curtas,
que é quando as estações internacionais fazem ajustes em suas
frequências e horários. Confira algumas mudanças!
- 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.
- Já a Rádio França Internacional transmitirá, no nosso idioma, com
destino ao continente africano, entre 1700 e 1733, no TU, em 9910
kHz. Também das 1900 às 1933, no TU, em 5950 kHz. Lembramos
que, apesar dos transmissores estarem direcionados para a África,
as emissões podem ser facilmente captadas aqui no Brasil.
- E você tem ainda todo o ano de 2014 para acompanhar a
programação em português da performática emissora alemã
Deutsche Welle em ondas curtas. No dia 31 de dezembro ela
silenciará em nosso idioma. Vai lá e confere os horários e
frequências da emissora alemã. Entre 0530 e 0600, no TU, emite
em 11800, 11955 e 12070 kHz. Ainda, entre 1930 e 2000, no TU,
em 11800 e 12025 kHz.
- A Rádio Romênia Internacional continua valorizando as
transmissões em espanhol em ondas curtas. Entre 30 de março e
26 de outubro, a estação romena poderá ser conferida no seguinte
esquema: às 1900, no TU, em 9540 e 11625 kHz; às 2100, no TU,
em 15300 e 17745 kHz; às 2300, no TU, em 9740, 9765, 11795 e
11955 kHz; por último, às 0200, no TU, em 9520, 9645, 11945 e
11955 kHz. Confira!
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