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SINTONIZANDO AS ONDAS CURTAS 

Autor: Célio Romais 

http://www.romais.jor.br/blog/ 

A HCJB Global está fazendo testes usando os transmissores da Media Broadcast, 

localizada em Montsinery, na Guiana Francesa, em suas emissões para o Brasil. O 

esquema é o seguinte: das 2245 às 2300, no TU, em idioma kulina; e das 2300 às 

0045, no TU, em português, pela freqüência de 11920 kHz, na faixa de 25 metros. 

O presidente da HCJB, Edson Bruno Zilse, pede para que os ouvintes reportem 

como está a sintonia da emissora em sua região. Para tanto, basta entrar no site da 

estação e remeter um informe de sintonia. Todos serão respondidos com o devido 

cartão QSL de confirmação. 

 

A Rádio Vaticano informou que irá manter um horário e frequência em ondas curtas 

para a sua transmissão em português para o Brasil. Recentemente, a “emissora do 

Papa” havia anunciado que deixaria de transmitir em tal modalidade para as 

Américas, o que incluía o término das emissões em português. Atenção para o 

horário correto, que está sendo anunciado em suas emissões, de acordo com 

monitoria de José Moacir Portera de Melo, de Pontes e Lacerda (MT): é entre 0030 

e 0100, no Tempo Universal, ou seja, entre 21h30 e 22h, no horário oficial de 

Brasília, em 15470 kHz, em 19 metros. 

 

A Super Rede Boa Vontade de Rádios, de Porto Alegre (RS), está ativa, em ondas 

curtas, em suas três freqüências: 9550, 11895 e 6160 kHz. Esta última freqüência 

acaba de ser reativada, conforme informações de Édison Bocorny Júnior, de Novo 

Hamburgo (RS). A estação tem sido monitorada em diversas partes do país. 

 

Outra estação brasileira que também voltou a transmitir em ondas curtas foi a 

Rádio Novo Tempo, de Campo Grande (MS). Em São José (PB), Lenildo da Silva 

captou a frequência de 4895 kHz, em 28 de junho, por volta de 0945, no TU. O 

sinal era regular naquela região do país. 
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A Rádio Nacional da Amazônia, de Brasília (DF), já está transmitindo novamente na 

faixa de 49 metros. Em 27 de junho, Édison Bocorny Júnior captou a emissora em 

Novo Hamburgo (RS) durante o período noturno. O sinal era regular. 
 
A Rádio Cultura, de São Paulo (SP), só vai voltar a transmitir em ondas curtas 
novamente caso elas sejam revitalizadas. A informação foi dada pela direção da 
estação a Edison Bocorny Jr., de Novo Hamburgo (RS), que questionou o porquê da 
ausência da estação nas freqüências de 6170, 9615 e 17815 kHz. 
 
As transmissões em espanhol da Voz da Croácia podem ser monitoradas às 2230, 
no TU, em 9925 kHz. A emissora utiliza um retransmissor localizado na Alemanha. 
 
As transmissões em português da Rádio Exterior da Espanha vão ao ar entre 1730 
e 1800, no TU, em 17595 e 17755 kHz, em 16 metros. O programa é reprisado 
entre 2100 e 2200, no TU, em 11680 kHz. A REE envia QSL para seus ouvintes. E-
mail: portugues@rtves.es. 
 
A Rádio Romênia Internacional está ampliando sua programação na Internet. A 
partir de agora, todos os programas ficam disponíveis durante uma semana no 
seu site, incluindo da programação em espanhol. 
 
As transmissões em espanhol da Rádio Marti, com destino ao público ouvinte de 
Cuba, ocorrem praticamente durante toda a noite brasileira, em diversas 
frequências, principalmente na banda de 41 metros. O canal 7405 kHz, por 
exemplo, está no ar entre 0300 e 0700. 
 
Conforme Samuel Cássio Martins, de São Carlos (SP), a Malásia continua sendo um 
alvo interessante para o dexismo em ondas curtas. Ele conseguiu boa recepção da 
emisora RTM Sarawak, em 9835 kHz, entre 1000 e 1100, no TU, em 4 de maio. 
 
Em São José (PB), Lenildo da Silva captou recentemente uma interessante 
transmissão em espanhol. Trata-se da Voz da Indonésia, que emite no idioma de 
Cervantes, para a Europa e América Latina, entre 1700 e 1800, no TU, em  9525 
kHz. Ele ouviu a emissora em 9 de junho, quando um locutor anunciava os horários 
e frequências em que a estação transmite em espanhol. 
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