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SINTONIZANDO AS ONDAS CURTAS 
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- Representantes de meios de comunicação e organizações de Direitos Humanos 
assinaram uma petição, direcionada ao Congresso dos Estados Unidos, pedindo 
o apoio dos parlamentares para continuar com as transmissões em espanhol da 
Voz da América para a América Latina. O órgão público que controla a Voz da 
América quer cortar severamente as emissões para essa parte importante do 
mundo. Os cortes não têm como objetivo poupar dinheiro, mas os burocratas 
pretendem usá-lo de outra forma dentro da própria emissora. 
- A Rádio Vaticano é uma das emissoras internacionais que prossegue 
transmitindo em ondas curtas. Uma emissão de meia-hora do Programa 
Brasileiro vai ao ar entre 0030 e 0100, no TU, em 7305 e 15470 kHz. 
- Lembramos que a Voz da Rússia possui uma transmissão em português, com 
destino a Portugal, entre 2100 e 2200, no TU, em 5920 kHz. Nas quartas-feiras, a 
estação leva ao ar o programa Onda DX, com informações sobre o mundo das 
ondas curtas. A apresentação é de Jonas Bernardino. De acordo com dica de 
Lenildo da Silva, de São José (PB), o programa vai ao ar por volta de 2145, no 
TU. 
-  E outra dica do Lenildo sobre a emissora do Tadjiquistão: a A Tajik Radio é a 
emissora oficial daquele país montanhoso localizado na Ásia Central, cuja 
população ultrapassa os seis milhões de habitantes. Desde a capital Dushambe, 
a estação transmite na frequência de 4765 kHz. Graças ao transmissor de 100 
kW, seu sinal pode ser captado em diversas partes do mundo, inclusive aqui no 
Brasil. Em 25 de abril, ele acompanhou conversação entre locutores, no idioma 
tajaque, por volta de 0030, no TU. 
-  A Rádio Educação Rural, de Tefé (AM), está presente em ondas tropicais na 
frequência de 4925 kHz. Em 23 de abril, o Lenildo ouviu a estação por volta das 
0015, no UTC. Na oportunidade, a estação emitia um programa no qual o locutor 
passava avisos à população de Tefé. 
- Uma das emissoras que transmite em português para o continente africano é a 
Rádio França Internacional. De acordo com Antônio Avelino da Silva, que reside 
em Caruaru (PE), as emissões ocorrem no seguinte esquema: às 1600, no TU, 
em 15300 e 17605 kHz; às 1700, em 9910 kHz; às 1800, em 13765 kHz; por fim, às 
1900, no TU, em 5950 kHz. As emissões têm duração de meia-hora. 
- Estamos republicando informações sobre as transmissões em espanhol da 
Rádio Eslováquia e da Rádio Praga, que são via Rádio Miami Internacional. As 
emissões da primeira vão ao ar às 0200 e às 0830, no TU. Já da Rádio Eslováquia 
ocorrem às 0230 e às 0930, no TU. Ocorre que a Rádio Miami obedece um 
horário de verão, conforme informações de José Moacir Portera de Melo, de 
Pontes e Lacerda (MT). O canal da Rádio Miami é 9955 kHz. 
- Ao contrário do que informamos recentemente, a Rádio Brasil Central, de 
Goiânia (GO), não teve sua frequência de 11815 kHz inativa. O que pode ter 
ocorrido é que o seu sinal, devido a péssima programação, não atingiu algumas 
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regiões do país. Em Pontes e Lacerda (MT), José Moacir Portera de Melo tem 
monitorado a emissora, em tal canal, nas últimas semanas. 
- Eis alguns horários em que a programação religiosa da emissora norte-
americana Family Radio pode ser monitorada em português: às 2200, TU, em 
11825 e 17725 kHz; às 2300, no TU, em 11825 kHz. Estes horários são os que 
efetivamente vão ao ar e são captados, em Pontes e Lacerda (MT), pelo José 
Moacir Portera de Melo. 
-  A Rádio Taiwan Internacional possui uma emissão em espanhol com destino à 
América do Sul que vai ao ar entre 0200 e 0300, no TU, em 11995 kHz. Também 
pode ser facilmente ouvida por aqui entre 2300 e 2400, no TU, em 17725 kHz. 
Confira! 
-  A Rádio Record, de São Paulo (SP), reativou a freqüência de 9505 kHz, em 31 
metros. A emissora foi ouvida, neste canal, em 16 de abril, pelo Lenildo da Silva, 
em São José (PB), por volta de 1110, no TU. Já em Novo Hamburgo (RS), Édison 
Bocorny Júnior informa que a Rádio Record também tem sido ouvida, com sinal 
regular, em 6150 kHz, na faixa de 49 metros. 
- Um dos horários em que a programação em espanhol da Voz do Irã tem boa 
sintonia, aqui no Brasil, é entre 2030 e 2130, no TU, pela freqüência de 7355 kHz. 
A dica é da Kariane Modelski Golembieski, que reside em Nova Prata (RS). 
*TU = Tempo Universal. No Brasil, a diferença é de três horas a menos em 
relação à referida hora. Ou seja, quando são 21h, são zero hora, no TU. 
- Enquanto não é anunciado o encerramento das emissões em espanhol da 
Rádio Canadá, tome nota do esquema completo neste idioma. Às 2200, no TU, 
emite em 11990 e 15455 kHz; às 2300, pelas mesmas frequências; às 0000, em 
11990 e 13760 kHz; por fim, às 0100, em 11990 kHz. A emissão tem meia-hora de 
duração. 
Enquanto isso, você tem até o mês de julho para curtir o programa Canadá 
Direto, transmitido nas sextas, sábados e domingos, pela Rádio Canadá 
Internacional, em português para o Brasil. Anote o esquema: entre 2100 e 2130, 
no TU, em 15455 e 17860 kHz, com reprise entre 2200 e 2230, no TU, em 17860 
kHz, e também das 2300 às 2330, no TU, em 13760 kHz. 
- A Voz do Irã transmite em espanhol no seguinte esquema: das 0030 às 0130, no 
TU, em 9860 e 11760 kHz; das 0130 às 0230, pelas mesmas frequências; das 0230 
às 0330, em 9860 kHz; das 0530 às 0630, em 15530 e 17530 kHz; por fim, entre 
2030 e 2130, no TU, em 6055, 7355 e 9790 kHz. 
- A Adventist World Radio é uma potente estação internacional sediada em 
Londres que emite em ondas curtas por diversos idiomas. Ela usa 
retransmissores localizados na ilha de Guam, África do Sul, Alemanha, Áustria, 
Sri Lanka, Taiwan e Madagascar. Recomendamos a sintonia em francês, entre 
2000 e 2030, no TU, em 9765 e 17610 kHz, e também das 2030 às 2100, no TU, em 
15155 kHz. A Adventist World Radio responde a todos os informes de sintonia 
com cartões QSLs coloridos. 
- A Voz da Nigéria transmite em inglês entre 1900 e 2000, no TU, em 15120 kHz, 
para a Europa. A sintonia é regular aqui no Brasil. A emissora também está 
transmitindo em Digital Radio Mondiale neste canal. 
-  A Rádio Nederland pode ser ouvida, em espanhol, no seguinte esquema: entre 
0000 e 0200, em 6165 kHz; das 1100 às 1130, em 9895 kHz; das 1130 às 1230, em 
6165 kHz; das 1200 às 1230, em 9715 kHz. 
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A Rádio Canadá Internacional anunciou cortes radicais nos próximos três anos. 
Cerca de 650 postos de trabalhos serão eliminados. O centro transmissor de 
Sackville será fechado, assim como todas as emissões em ondas curtas. O foco 
da emissora será trabalhar apenas pela Internet. As transmissões em ondas 
curtas serão eliminadas de forma gradual. A produção de programas para a 
Internet será em apenas cinco idiomas: inglês, francês, espanhol, árabe e 
mandarim. As seções de língua russa e portuguesa serão encerradas. Os 
últimos programas em português serão levados ao ar em junho. É mais uma 
emissora que deixa as ondas curtas, o que é uma lástima! 
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