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- Desde 29 de março, está em vigência um novo período de emissões
em ondas curtas, que é quando algumas emissoras aproveitam para
fazer mudanças em seus horários de transmissões e frequências. No
Sítio Riachão, na Paraíba, Lenildo da Silva notou uma melhoria na
sintonia das emissões em português da Rádio França Internacional.
As transmissões ocorrem entre 1700 e 1730, no Tempo Universal, em
21690 kHz, e também entre 1900 e 1930, no TU, em 17660 kHz. De
acordo com ele, a emissão passou a ser irradiada através do potente
transmissor de 500 kW, localizado em Issoudun, em território
francês.
- Em Unaí (MG), Uender Marques tem captado, há alguns dias, uma
estação brasileira que está emitindo seu sinal em 7535 kHz. Segundo
ele, ela não se identifica e leva ao ar apenas músicas brasileiras e
internacionais.
- O Uender também destaca que a Rádio da Exterior da Espanha
mudou novamente de frequência. Ela voltou para a sua frequência de
17715 kHz, em 16 metros. Este canal é utilizado entre 1900 e 2300,
no TU.
- Em 3 de abril, o Uender captou, em Unaí, a estação misteriosa UVB,
na frequência de 4625 khz, na faixa de 60 metros. Trata-se de uma
estação russa, que emite um sinal monótono, acompanhado de
algumas palavras em russo. A emissora ficou famosa depois que
várias postagens a citaram em sites e blogs, na Internet.
- Apesar de alguns relatos de seu retorno ao mundo das ondas
curtas, a Rádio Brasil Central, de Goiânia (GO), continua enfrentando
alguns problemas técnicos. Em Samambaia (DF), Wesley Moreira
destaca que dificilmente tem ouvido a estação da capital do estado de
Goiás na frequência de 4985 kHz. O mesmo tem sido notado pelo Ed
Santos, em Itiruçu, na Bahia.
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- Depois de um bom tempo enfrentando problemas técnicos e com o
transmissor fora do ar, a Rádio Canção Nova, de Cachoeira Paulista
(SP), voltou a ser ouvida na onda tropical de 60 metros, mais
precisamente na frequência de 4825 kHz. A emissora foi captada, em
26 de março, em Itajubá (MG), pelo Luiz Paulo Silveira, com sinal
regular.
- Desde 29 de março está em vigência o novo período de emissões
em ondas curtas. Algumas emissoras aproveitaram para fazer
mudanças em seus horários de transmissões e frequências. Eis o
novo esquema da Rádio China Internacional em português: entre
0000 e 0100, no Tempo Universal, passa a emitir em 9560 e 9710
kHz. Entre 1900 e 2000 em 5985, 7405, 9535, 9730, 9765 e 11750
kHz. Entre 1930 e 2000 em 11640 e 13630 kHz. Entre 2200 e 2300
em 6175, 7260, 9410 e 9685. Por último entre 23:00-00:00 em 9560
e 13650 kHz. Portanto, são diversas as opções de sintonia da
emissora estatal chinesa em nosso idioma.
- Algumas emissoras brasileiras têm tido boa sintonia na faixa de 49
metros, aqui em Porto Alegre (RS), durante o período noturno
brasileiro. Destacamos a captação, por exemplo, das Rádios
Inconfidência, em 6010 kHz; RB2, em 6040 kHz; Super Rádio Deus é
Amor, em 6060 kHz; e Bandeirantes, em 6090 kHz.
- A Rádio Exterior da Espanha transmite de segundas a sextas-feiras,
entre 1900 e 2300, no TU. Já nos sábados e domingos, as emissões
vão ao ar entre 1500 e 2300, no TU., em 9620, 11685, 11940 e
12030 kHz. Desde São Paulo (SP), Alex Costa informa que, em
alguns momentos, a emissora espanhola sofre interferências da RB2
em 11940 kHz.
- Após ter passado cinco meses fora do ar, a Rádio Brasil Central, de
Goiânia (GO), voltou a transmitir em 11815 kHz. A emissora foi
monitorada no Sítio Riachão, na Paraíba, pelo Lenildo da Silva em 18
de março.
- Não esqueça que a partir do dia 29 de março, entre em vigência um
novo período de emissões em ondas curtas, que é quando algumas
emissoras aproveitam para fazer mudanças em seus horários de
transmissões e frequências. Neste novo período, por exemplo, a
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programação em espanhol da Rádio Romênia Internacional será
emitida às 0200, no TU, em 9530, 9520, 11800 e 11945 kHz.
Confira!
- A Rádio Relógio é uma emissora religiosa que transmite programas
da denominação religiosa Igreja Internacional da Graça pela
frequência de 4905 kHz. A emissora mescla sua programação
religiosa com segmentos de jornalismo e esportes.
- Algumas emissoras brasileiras têm tido boa sintonia na faixa de 49
metros, aqui em Porto Alegre, durante o período noturno brasileiro.
Destaque para a Itatiaia, em 5970 kHz; a RB2, em 6045, a Novas de
Paz, em 6080 kHz, e a Aparecida, em 6135 kHz.
- A emissora religiosa norte-americana WTWW, que transmite da
localidade de Lebannon, no Tennessee, possui uma emissão em
português para o Brasil na frequência de 12105 kHz. Ela vai ao ar
entre 2000 e 2100, no TU. Uma hora antes, a emissão é em idioma
espanhol!
- A Rádio Difusão Argentina para o Exterior – RAE, ao lado da Rádio
Havana Cuba, ainda valoriza as emissões em português para o Brasil.
Você pode conferir a emissora da Argentina entre 1200 e 1300, no
TU, em 6060 e 15345 kHz. Também entre 0000 e 0100, em 11710
kHz.
- Em Marabá (PA), Antônio de Moraes Silva tem captado, durante
todo o dia, o sinal da RB2, de Curitiba (PR), pela frequência de 11935
kHz. Lembramos que a RB2 voltou a investir nas ondas curtas no final
do ano passado!
- Em Guaratinguetá (SP), Gilberto Borges tem captado uma
interessante estação de números, na frequência de 9240 kHz. No
áudio que ele gravou em 11 de março, uma locutora fala diversos
números no idioma espanhol. Conforme o Gilberto, a emissão
daquele dia durou uma hora, a partir das 0800, no TU.
- A Rádio Havana Cuba é uma das poucas emissoras que ainda
permanece transmitindo em português para o Brasil. A estação usa a
frequência de 15230 kHz, em 19 metros, entre 2200 e 2230, no TU.
A emissão é reprisada na mesma frequência meia hora depois.
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- A partir do dia 29 de março, entre em vigência um novo período de
emissões em ondas curtas, que é quando algumas emissoras
aproveitam para fazer mudanças em seus horários de transmissões e
frequências. Anote o novo esquema das emissões em espanhol da
Rádio Romênia Internacional! Às 1900, no TU, passa a transmitir em
9540 e 11625 kHz; às 2100, no TU, em 15170 e 17745 kHz; já às
2300, no TU, emitirá em 9765, 9790, 11700 e 11800 kHz; por fim, às
0200, no TU, a Rádio Romênia poderá ser captada em 9530, 9520,
11800 e 11945 kHz. Confira!

- Lembramos que a programação em espanhol da Rádio Exterior da
Espanha está de volta ao mundo das ondas curtas, desde o final do
ano passado! Tome nota do esquema completo de horários e
frequências para acompanhares a boa programação desta tradicional
emissora de ondas curtas. De segundas a sextas-feiras, transmite
entre 1900 e 2300, no TU. Já nos sábados e domingos, as emissões
vão ao ar entre 1500 e 2300, no TU. Anote as frequências: 9620,
11685, 11940 e 12030 kHz. Desde Unaí, em MG, Uender Marques
agrega que a REE acaba também de reativar mais duas frequências:
15490 e 17755 kHz!
- Depois de algum tempo inativa, a Rádio Daqui, de Goiânia (GO),
voltou a ser captada em 11830 kHz, em 25 metros. No Sítio Riachão,
na Paraíba, Lenildo da Silva ouviu a emissora goiana em 28 de
fevereiro, às 1149, no TU, quando ia ao ar músicas sertanejas. De
acordo com ele, o sinal era regular!
- A emissora católica Rádio 9 de Julho, de São Paulo (SP), é uma das
raras emissoras brasileiras que deixa seus transmissores ligados
durante toda a madrugada. Ela foi captada, no Uruguai, pelo Rodolfo
Tizzi, em 3 de março, às 0731, no TU, pela frequência de 9820 kHz. A
estação levava ao ar o programa Com a Mãe Aparecida, gerado pela
Rádio Aparecida.
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