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Aqui nesta região do Sudeste, a partir do entardecer brasileiro, há uma
grande incidência de emissoras regionais africanas que podem ser ouvidas
em ondas curtas, principalmente em 60 e 49 metros. Por exemplo, por volta
de 2120, no TU, tem chegado a Rádio Djibuti, do país do mesmo nome,
pela frequência de 4780 kHz. A emissora sofre interferência da Rádio
Congonhas, que transmite em 4775 kHz.
Outra estação africana que chega por aqui é a Rádio Zâmbia, que transmite
da capital daquele país, Lusaka. O sinal desta estação aparece sempre por
volta de 2130, no TU, em 5915 kHz. Geralmente, a programação é em
dialetos tribais.
Também várias emissões destinadas ao continente africano
monitoradas no Sudeste brasileiro. É o caso, por exemplo,
América, dos Estados Unidos, transmitindo em português. Uma
ao ar entre 1700 e 1800, no TU, ou seja, entre 14h e 15h,
Brasília, em 13630 kHz.

podem ser
da Voz da
emissão vai
na hora de

E indicamos a sintonia da programação em espanhol da Rádio Internacional
da China que vai ao ar entre 2200 e 2300, no TU, em 9490 kHz. O sinal é
praticamente local aqui no Sudeste brasileiro.
E desde Caruaru, em PE, Antonio Avelino da Silva, que preside o DX Clube
sem Fronteiras, informa os horários e frequências em que a Voz da
República Islâmica do Irã emite em espanhol. Tome nota! Entre 0020 e
0120, emite em 9860 e 12025 kHz; também das 0120 às 0220, no TU,
pelas mesmas frequências e, por último, entre 0220 e 0320, no TU, em
9860 kHz.
E desde o Sítio Riachão, na PB, Lenildo da Silva destaca que estamos em
plena época de horário político obrigatório no rádio. A sintonia das ondas
curtas, segundo ele, é uma opção para quem deseja fugir da mesmice que
impera em tal horário. Lembramos que, no rádio, a propaganda vai ao ar
entre 7h e 7h50 e do meio-dia ao meio-dia e 50, na hora de Brasília. Se
mudar o dial para as ondas curtas, por exemplo, no primeiro horário, o
ouvinte poderá acompanhar a programação em espanhol das Rádios Praga
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e Eslováquia, em 9955 kHz. No segundo horário, por exemplo, poderá
acompanhar
Aqui no Sítio Cajueiro, apurei que a emissão em português da Rádio
Exterior da Espanha também vai ao ar às 1900, no Tempo Universal, ou
seja, às 16h, na hora oficial de Brasília, em 15385 kHz. Muito
provavelmente, ele tem como destino a Europa. No último dia 14, Estela
Viana iniciou o programa dando informações sobre o enclave de melilha,
que estava sendo invadido por marroquinos. Em seguida, uma locutora com
sotaque português fez uma interessante entrevista sobre os benefícios da
dieta mediterrânea.
Também destacamos que, aqui nesta localidade, a emissão em espanhol da
Rádio Romênia que é destinada ao continente europeu, tem boa sintonia,
às 1900, no TU. Na frequência de 9540 kHz, em 31 metros, ocorre ligeira
interferência da Rádio Internacional da China, transmitindo em canal
adjacente. Já em 11635 kHz a sintonia é excelente, conforme pude
constatar no último dia 18.
Em ondas tropicais, é regular a sintonia da Rádio Clube do Pará, pela
frequência de 4885 kHz, por volta de 2120, no TU. Outra estação com boa
captação é a Ibitinga, da cidade paulista do mesmo nome, em 4845 kHz. No
dia 14, escutei a emissora levar ao ar a identificação por vinheta e, em
seguida, entrar em cadeia com a Rádio Jovem Pan, de São Paulo.
Desde Ouro Preto, em Minas, Danilo Nonato informa que entrou em contato
com o Engenheiro Gleison Ferreira, que é o responsável pelo parque técnico
da Rádio Inconfidência, de Belo Horizonte. Segundo ele, a frequência de
6010 kHz está fora do ar por causa de um problema com a turbina de
refrigeração do transmissor. O Danilo destaca que a peça custa cerca de
100 reais, mas como a estação é empresa governamental, o equipamento
obrigatoriamente deve ser adquirido segundo as normas de licitação. Por
isso, a estação pode ficar inativa por mais alguns dias.
Desde Unaí, em MG, Uender Marques informa que a Super Rádio Deus é
Amor, de Curitiba, no PR, voltou a ser captada na frequência de 11765 kHz,
em 25 metros. Segundo ele, o sinal é muito bom naquela localidade.
Por sua vez, o Lenildo da Silva destaca que no último dia 13, às 0906, no
TU, ele captou a programação em português da Rádio Japão, com excelente
sintonia, em 6195 kHz.
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Também no mesmo dia, às 0909, no TU, ele captou, com bom sinal, a Rádio
Voz Missionária, de Camburiú, em SC, pela frequência de 9665 kHz, com
bom sinal. Um pouco mais cedo, às 0900, no TU, ele monitorou o sinal da
Rádio Rebelde, de Havana, em Cuba, pela frequência de 5025 kHz.
E agora algumas informações que apurei por aqui, no Sítio Cajueiro.
Lembramos que Aqui nesta localidade do Sudeste do Brasil, temos uma
infinidade de opções para quem deseja ligar o rádio de ondas curtas.
Quem voltou a ser ouvida por aqui foi a Rádio Relógio, do Rio de Janeiro
(RJ), em 4905 kHz. Ouvimos esta estação novamente no último dia 12.
Antes disso, o canal 4905 kHz estava em silêncio. E infelizmente o canal
4825 kHz, da Canção Nova, de Cachoeira Paulista (SP), prossegue com
problemas técnicos. Só se ouve um ronco, como se fosse uma turbina de
avião.
E ao tentar ouvir uma emissora africana em 49 metros no último dia 10,
fomos surpreendidos com a sintonia da Rádio Nacional da Amazônia no
canal 5990 kHz. Naquele momento, às 2040, no TU, o apresentador Airton
Medeiros levava ao ar a previsão do tempo dentro do programa Nossa
Terra. Recordamos que há algum tempo tal canal era ocupado pela Rádio
Senado Ondas Curtas.
E agora vamos falar da Rádio Inconfidência, de Belo Horizonte (MG). Ela
permanece fora do ar em 6010 kHz, em 49 metros. No entanto, em 15190
kHz, o sinal da emissora tem sido monitorado em Marília (SP), pelo Ivan
Evangelista, e no Sítio Riachão, na PB, pelo Lenildo da Silva.
Por último, destacamos que a Rádio Exterior da Espanha possui um bom
programa sobre o dexismo. É o Amigos de La Onda Corta, levado ao ar nas
noites de domingo, a partir das 21h05min, na hora de Brasília. Na última
edição, escutei que a emissora está realizando um concurso entre os
ouvintes, enfocando a Rádio Vaticano. Você pode ouvir o programa em
9535 e 9620 kHz
A Rádio Inconfidência, de Belo Horizonte (MG), não está no ar em 6010
kHz. Isso é uma lástima, por que a estação mineira possui um excelente
programa no final de tarde, chamado A Hora do Fazendeiro, que apresenta
diversas informações relevantes para o homem do campo, além da boa
música de raiz. Outra ausência notada é a frequência de 11925 kHz, da
Rádio Bandeirantes, de São Paulo, Capital. A emissora, no entanto, tem sido
monitorada, por aqui, em 6090 e 9645 kHz.
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- Em Limeira (SP), Dinan Rogério tem captado a Voz da Mongólia
transmitindo em japonês para o continente asiático. A emissão ocorre entre
1030 e 1100, no TU, em 12085 kHz. É uma interessante sintonia!
- A KBS World Radio, da Coréia do Sul, pode ser facilmente captada
emitindo em espanhol aqui na América do Sul. A emissora transmite entre
0100 e 0200, no TU, em 9605 kHz. Utiliza, para tanto, um retransmissor
localizado nos Estados Unidos.
- Tem excelente sintonia, aqui no Brasil, a emissão em espanhol da Rádio
Taiwan Internacional que vai ao ar às 0200, no TU, em 11995 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.
- 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.
- Não cansamos de alertar os amigos radioescutas para que valorizem as
emissões em português via ondas curtas. Hoje indicamos a sintonia da
Rádio Exterior da Espanha. Às 2100, no TU, ou seja, as 18h, na hora de
Brasília, vai ao ar o programa em português daquela emissora em 17595
kHz, na faixa de 16 metros. Acompanhe as últimas informações daquele
país europeu, sempre com produção e apresentação da jornalista Estela
Viana.
- No Sítio Riachão, em São José (PB), Lenildo da Silva captou em 6 de
julho, à 0124, no TU, a Rádio La Voz de Tu Conciencia, em 5910 kHz. Tratase de uma emissora colombiana, localizada em Lomalinda. Ele ouviu a
locutora com a identificação da emissora e, em seguida, uma sequência de
músicas populares colombianas.
- As transmissões em português da Rádio Internacional da China podem ser
facilmente captadas, aqui no Brasil, às 1900, no TU, em 11750 kHz.
Também às 2300, no TU, em 13650 kHz. As duas têm ótima sintonia em
São Paulo (SP), conforme monitoria do Alex Costa.
- A cada temporada radial que passa, alguma emissora internacional
abandona as ondas curtas. Por isso, é preciso valorizar as estações que
ainda valorizam tal modalidade de radiodifusão. Uma deles é a Rádio
Havana Cuba, 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
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mesma frequência. Em Unaí (MG), Uender Marques tem captado a emissora
nos últimos dias com a qualidade de sinal um pouco baixa.
- Outra emissora que também permanece nas ondas curtas é a Rádio
Japão. Anote os dois horários em que ela 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 também em 17540 kHz.
- Apesar de ter anunciado o término de suas emissões em ondas curtas
para o último dia do mês de junho, a HCJB Global prossegue transmitindo
em português na faixa de 25 metros. Ao que tudo indica, conforme José
Moacir Portera de Melo constatou em Pontes e Lacerda (MT), o
retransmissor alemão de Nauen parece que esqueceu de tirar do ar a
programação da emissora, uma vez que todos os segmentos estão sendo
reprisados.
- Conforme constatação de Djaci Franklin, que reside em Aracaju (SE), a
Rádio Canção Nova, de Cachoeira Paulista (SP), reativou sua frequência de
6105 kHz, em 49 metros. Em três de julho, ele captou a estação paulista às
2250, no TU. Naquele momento, a Canção Nova dividia o canal de 6105 kHz
com a Rádio Cultura Filadélfia, de Foz do Iguaçu (PR). Lembrando que as
duas estações são religiosas. A CN é católica e a CF transmite programas
evangélicos.
- Em São José (PB), Lenildo da Silva captou a Rádio Nacional do Mali, em 29
de junho, às 0851, no TU, transmitindo em francês, pela frequência de
9635 kHz. É uma boa escuta deste país africano que ainda transmite em
ondas curtas!
- E quem está de volta, após passar um bom período inativa, é a Rádio
Imaculada Conceição, de Campo Grande (MS), em 4755 kHz. Lenildo da
Silva também captou a emissora, em três de julho, por volta das 0900, no
TU. Ele ouviu a identificação com as respectivas frequências das emissoras
que integram a Rede Milícia Sat.
- Informações publicadas no site da Voz da Rússia dão conta de que a
emissora poderá voltar a transmitir em ondas curtas em 2016. Segundo a
emissora, o Conselho de Segurança do governo russo aprovou a criação de
uma nova corporação que terá, entre outros objetivos, recuperar a
radiodifusão russa em ondas curtas. É ver para crer!
- A Voz da América transmite programas em língua portuguesa para o
continente africano que também podem ser escutados aqui no Brasil via
ondas curtas. Ulysses Galetti, de Itatiba (SP), a transmissão que vai ao ar,
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entre 1700 e 1800, no TU, pode ser captada em 15720 kHz. Também
ocorre uma transmissão entre 1800 e 1830, no TU, de segundas a sextasfeiras, em 15720 kHz.
- Você sabia que a Voz da Indonésia possui uma transmissão em espanhol
em ondas curtas? Ela vai ao ar, entre 1700 e 1800, no TU, em 9525 kHz, na
faixa de 31 metros. Tem como destino o continente europeu, mas pode ser
monitorada aqui no Brasil, dependendo da localização do amigo ouvinte. É o
caso, por exemplo, do nosso colaborador Lenildo da Silva, que reside no
Sítio Riachão, na PB. Ele captou a Voz da Indonésia em 22 de junho, às
1757, no TU, com sinal regular.
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