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- Entre os dias cinco e sete de março a Seção de Língua 
Espanhola da Rádio Taiwan Internacional realizará testes na 
frequência de 11920 kHz. Será entre 0200 e 0300, no 
Tempo Universal. Todos os ouvintes estão convidados a 
monitorarem as emissões e enviar suas impressões para o 
seguinte e-mal: esp@ti.org.tw. A Rádio Taiwan procura 
uma alternativa para continuar transmitindo em espanhol 
para a América do Sul! Vamos colaborar? 

- Em 2015, o Japão está celebrando os 120 anos do tratado 
oficial das relações diplomáticas como o Brasil. Para marcar 
a data, o Serviço em Português da Rádio Japão acaba de 
lançar um concurso de fotografias. O tema a ser enfocado 
serão os 120 anos de amizade entre Japão e Brasil. O prazo 
de participação será encerrado no dia 7 de abril. Todos os 
detalhes podem ser conferidos durante as emissões em 
português da Rádio Japão. Uma delas ocorre entre 0900 e 
0930, no TU, em 6195 kHz. 

- A Rádio Risala Internacional é uma nova emissora que 
adentrou ao mundo das ondas curtas! Trata-se, na 
verdade, de uma emissora clandestina que aluga 
transmissores franceses. Suas emissões são destinadas 
para a Somália em idioma oromo e o cunho da 
programação é religiosa muçulmana e política. 
 
- Em um breve período de férias no Noroeste do estado do 
Espírito Santo, pude comprovar a regular sintonia das 
emissões em espanhol da Rádio Belarus aqui no Brasil. Elas 
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vão ao ar nos sábados, domingos e segundas-feiras, entre 
2000 e 2020, no Tempo Universal, em 11730 kHz. Tal 
emissão é constituída de um boletim de notícias, 
informações culturais e músicas típicas daquele país 
europeu. Faz cerca de cinco anos que a Rádio Belarus 
transmite programas em língua espanhola via ondas curtas. 
Recordamos que Belarus é um país novo, que fazia parte da 
antiga União Soviética até 1990. A Rádio Belarus transmite 
desde a capital daquele país, Minsk. 

- Também pude comprovar, no interior do estado do 
Espírito Santo, a boa sintonia da Rádio Zanzibar, da 
Tanzânia, cinco kHz acima da frequência da Rádio Belarus, 
ou seja, em 11735 kHz, por volta de 2020, no TU. Esta 
estação regional africana transmite em suaíle, que é um 
dos idiomas da Tanzânia. A emissora também transmite 
muita música típica africana! 

- E por falar em músicas típicas do continente africano, 
outra estação que pode ser monitorada aqui no Brasil ao 
entardecer é a NBC Rádio 1. Trata-se da Rádio estatal da 
Zâmbia, que opera em 5915 kHz. A emissora transmite em 
diversos dialetos, mas algumas palavras são em inglês, tais 
como os numerais e menções a cidades e países. A 
emissora da Zâmbia também transmite muitas músicas 
típicas daquele país do centro-sul da África. 

- A Rádio RB2, de Curitiba (PR), é a estação brasileira que 
voltou a investir no mundo das ondas curtas desde o final 
do ano passado. Ela está no ar em três frequências: 6040, 
9725 e 11935 kHz. Não cansamos de repetir que a 
emissora merece nossa valorização e apoio! Se você tem 
captado a RB2, entre em contato com eles! O WhatsApp ou 
SMS da (041) 9706-4222 
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A Rádio RB2 concluiu seu retorno ao mundo das ondas 
curtas reativando sua 3ª frequência. Desta feita, é o canal 
6040 kHz, na faixa de 49 metros. Agora, a emissora de 
Curitiba (PR) transmite em três frequências: 6040, 9725 e 
11935 kHz. Geralmente, o canal 6040 kHz pode ser 
captado mais ao entardecer. A RB2 solicita que todos os 
radioescutas entrem em contato, dizendo como está 
recepção em sua cidade. O WhatsApp ou SMS da emissora 
é o (041) 9706-4222. Em sua página nas redes sociais, o 
locutor da emissora Jonas Moreno destaca que a RB2 foi 
ironizada por investir nas ondas curtas. Entretanto, mesmo 
que a Internet seja uma importante ferramenta, ela não 
consegue levar o sinal de rádio para todos os lugares. 
Desta forma, segundo o locutor, a RB2 está chegando aos 
locais mais distantes do nosso país e em boa parte do 
mundo. Ainda sobre a frequência de 6040 kHz, ela foi 
monitorada em Samambaia (DF), pelo Wesley Moreira, com 
excelente sinal. Também foi ouvida no Uruguai, pelo 
Rodolfo Tizzi, e em vários outros locais. 
 
- A Rádio Voz Missionária, de Balneario Camboriú (SC), 
está comprando um transmissor para voltar a transmitir na 
faixa de 25 metros. Desde Unaí (MG), Uender Marques 
destaca que entrou em contato com o pessoal da emissora 
e recebeu as informações. Faz cerca de quatro anos que a 
Voz Missionária está inativa em 11750 kHz, em 25 metros. 
Atualmente, esta emissora retransmite em 5940 e 9665 
kHz 
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