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- A Rádio Municipal, de São Gabriel da Cachoeira (AM), está ativa na 
frequência de 3375 kHz, em 90 metros. A emissora foi captada em 
Nova Xavantina (MT), pelo Daniel Oliveira, em 10 de dezembro, com 
sinal regular. 
- O sinal da Rádio Cultura Filadélfia, de Foz do Iguaçu (PR), tem 
chegado distorcido na frequência de 6105 kHz, em 49 metros. A 
emissora divide o canal com a Canção Nova, de Cachoeira Paulista 
(SP), mas, nos últimos meses, está sozinha, já que a estação católica 
paulista está ausente em tal frequência. 
- Nos últimos dias, a Rádio Canção Nova, de Cachoeira Paulista (SP), 
não tem sido captada, no Sul do país, em 4825 kHz. Fora do ar? Se 
sim, não é mais captada em nenhum canal de ondas curtas! 
- Além de 11915 kHz, a Rádio Gaúcha, de Porto Alegre (RS), reativou 
a frequência de 6020 kHz, em 49 metros. Foi monitorada, em Porto 
Alegre (RS), em 9 de dezembro, por volta de 0930, no TU, com sinal 
regular. 
- Conforme informações de Édison Bocorny Júnior, de Novo 
Hamburgo (RS), a Rádio Nacional da Amazônia está de volta em seu 
canal 6180 kHz, em 49 metros. No período noturno, por volta de 
2330, no TU, seu sinal, em Porto Alegre (RS), tem sido encoberto 
pelo da China National Radio 1, emitindo em mandarim, conforme 
monitoria feita em 12 de dezembro. 
- De acordo com informações de Daniel Oliveira, de Nova Xavantina 
(MT), a Rádio Brasil Tropical, de Cuiabá (MT), está ativa na 
frequência de 5015 kHz. A estação retransmite em ondas tropicais a 
programação da Rádio Cultura AM, da mesma cidade mato-
grossense. 
- Tem chegado ao Sul do Brasil, por volta de 0450, no TU, a 
programação em mandarim da Rádio Free Asia, na frequência de 
21765 kHz. A emissão é via retransmissor localizado em Tinian, que é 
uma das Ilhas Marianas do Norte, um território não incorporado dos 
Estados Unidos, localizado no Pacífico. A emissora foi captada em 
Porto Alegre (RS), em 9 de dezembro, às 0455, com sinal regular. 
- As transmissões em espanhol da Rádio Taiwan Internacional vão ao 
ar no seguinte esquema: entre 0100 e 0200, no TU, em 11565 kHz; 
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das 0200 às 0300, no TU, em 11995 kHz; das 2000 às 2100, no TU, 
em 3965 kHz; e das 2300 às 2400, no TU, em 9690 kHz. 
- De acordo com informações enviadas por Neto Vitalino, da 
Assessoria de Imprensa da Prefeitura de Cruzeiro do Sul (AC), a 
Adalberto Marques de Azevedo, de Barbacena (MG), a Rádio 
Integração permanece transmitindo na frequência de 4765 kHz, em 
ondas tropicais. A Assessoria da Prefeitura daquele Município acreano 
informou também que outra estação, a Rádio Verdes Florestas, está 
no ar em 4865 kHz. Clique aqui para ler exemplo de trabalho social 
da Rádio Integração. 
- A Rádio do Observatório Nacional do Rio de Janeiro (RJ) é uma 
interessante emissora que transmite a hora de dez em dez segundos. 
Ela pode ser ouvida na freqüência de 10000 kHz. Estava fora do ar, 
mas voltou a ser captada, em 1º de novembro. 
– A REE deixou de transmitir em ondas curtas para a Europa e 
América do Norte desde 26 de novembro. As emissões em DRM para 
tais continentes permanecem no ar. Já as emissões em ondas curtas 
para o resto do mundo não foram afetadas, apenas a potência foi 
reduzida. 
– A Rakhine Broadcasting Station é uma emissora do estado de 
Rakhine que transmite entre 2330 e 00330, no TU, em 7110 kHz. 
Aquele país era muito difícil de ser ouvido aqui no Brasil, mas esta 
estação tem sido monitada pelo Samuel Cássio Martins, em São 
Carlos (SP), com sinal fraco, mas compreensível. Segundo ele, a 
recepção tem estado favorável em torno de 0010, no TU, horário em 
que a greyline está sobre aquela região. 
– A Somalilândia é um estado não reconhecido pela Somália, de onde 
emite a Rádio Hargeisa, em 7120 kHz. A estação foi monitorada em 
São Carlos (SP), pelo Samuel Cássio Martins, em 21 de novembro, às 
0350, no TU, com músicas locais em idioma somali. 
Conforme correspondência enviada a Cláudio de Oliveira Carvalho, 
que reside em Timon (MA), a Voz da República Islâmica do Irã 
informa que planeja um novo serviço de língua estrangeira. O serviço 
seria em português e o destino seriam os ouvintes brasileiros. A 
emissora não deu mais detalhes de como irá proceder, mas está de 
olho na audiência brasileira, sem se importar com o declínio das 
ondas curtas ou despesas com tal modalidade de comunicação que, 
ainda nos dias atuais, serve para a difusão de propaganda política 
para países como o Irã. Atualmente, a estação iraniana está presente 
nas ondas curtas com emissões em 27 idiomas. O Cláudio de Oliveira 
Carvalho conclama aos ouvintes brasileiros para que escrevam cartas 
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à emissora manifestando apoio à criação do serviço em português da 
estação. As cartas devem ser formais, no estilo clássico, ou seja, 
remetidas pelo tradicional correio, dirigidas ao seguinte endereço: 
Voz da República Islâmica do Irã, Caixa Postal 19395, 6767, Teerã, 
Irã. Vamos apoiar? 
- As duas estações de Goiânia (GO), que transmitem em 25 metros, 
estão ativas em seus respectivos canais. A Brasil Central, em 11815 
kHz, e a Rádio Daqui, em 11830 kHz. Ambas foram captadas em 
Veranópolis (RS), em 17 de novembro, por volta de 1830, no TU. 
- Já as estações da capital mineira, Belo Horizonte, possuem regular 
sintonia no Sul do Brasil em 49 metros. A Itatiaia, em 5970 kHz, e a 
Inconfidência, em 6010 kHz. Esta última também pode ser captada 
em 15190 kHz, em 19 metros. 
- A All Índia Radio é uma potente emissora asiática que pode ser 
facilmente monitorada em ondas curtas transmitindo principalmente 
em inglês e hindu. Uma emissão que vai ao ar para o continente 
africano, pode ser monitorada por volta de 1700, no TU, em 13695 
kHz, conforme escuta feita por Claudir Ghiggi, em Nova Prata (RS). 
- A Rádio Transmundial tem melhor sintonia, no Sul do Brasil, na 
manhã brasileira em sua freqüência de 31 metros, mais precisamente 
no canal 9530 kHz. Em 11735 kHz, a emissora está no ar sempre até 
às 1900, no TU. O transmissor da emissora está localizado em Santa 
Maria (RS). 
- Aos domingos, às 1100, no TU, a Rádio Vaticano transmite a Hora 
do Angelus, em 21680 kHz, na faixa de 13 metros. Antes da emissão, 
leva ao ar identificações em vários idiomas, incluindo em português, 
na voz de Silvonei José Protz. 
- A emissão em espanhol da KBS World Radio vai ao ar entre 1100 e 
1200, no TU, em 11795 kHz. Aos domingos, irradia o segmento 
Melodias de Korea, com muita música daquele país asiático. Para o 
domingo, 30 de dezembro, a emissora prepara um programa especial 
de passagem de ano. 
- A Rádio Gaúcha, de Porto Alegre (RS), já está de volta em 11915 
kHz. Foi ouvida em Ovalle, no Chile, por Cláudio Galaz, em 23 de 
novembro, às 2210, no TU. 
- A única frequência ativa da Rádio Canção Nova, de Cachoeira 
Paulista (SP), em ondas curtas, no momento é 4825 kHz. Já faz 
meses que não é captada em 6105 e 9675 kHz. 
– Keith Perron, um conhecido comunicador de rádio canadense, está 
construindo uma nova emissora de ondas curtas em Taiwan. Trata-se 
da PCJ. A nova estação terá um espaço em espanhol, conduzido por 
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Jaime Báguena e Alfonso Montealegre que, durante muitos anos, 
foram apresentadores da Rádio Nederland. A nova emissora também 
retransmitirá a programação da Rádio Austrália em inglês e chinês. A 
estação funcionará em local resistente a terremotos. 
A Difusora possui regular sintonia em 4815 kHz, em 60 metros. 
Conforme Carlos Neto, a antena de ondas tropicais é a que aparece 
primeiro, com quatro hastes, ao lado de uma casinha. 
- Sim! A Rádio Gazeta, de São Paulo (SP), está transmitindo na 
freqüência de 15325 kHz, na faixa de 19 metros. Em 17 de 
novembro, captei a emissora, por volta de 1905, no TU, na Linha 
Carlos Gomes, em Veranópolis (RS), quando ia ao ar a narração do 
gol do atacante Medina, do Guarani, de Campinas (SP), na derrota de 
2 a 1 frente ao CRB, em Maceió (AL). A estação também irradiava 
informações do jogo do São Caetano contra o Goiás, na Série B do 
campeonato brasileiro. Havia interferência da Rádio Marti, que emite 
no canal 15330 kHz. Qual o nome do programa de tal estação que 
interferia na Rádio Gazeta? InterferenciaRM! 
- A Rádio Gaúcha, de Porto Alegre (RS), está com suas duas 
frequências de ondas curtas inativas: 6020 e 11915 kHz. O 
comunicador da emissora, Cláudio Brito, informou que o 
Departamento Técnico já recebeu reclamações dos ouvintes sobre o 
fato. O grande problema é a falta de peças para reposição no 
transmissor da emissora. 
- A Rádio Cultura, de Araraquara (SP), é uma emissora brasileira que 
ainda transmite na faixa de 90 metros. Quem a sintoniza, tem a 
oportunidade de acompanhar a programação típica do interior do 
Brasil. Confira na freqüência de 3365 kHz. O sinal da emissora tem 
chegado ao Sul do após às 2300, no Tempo Universal. 
- Já na faixa de 120 metros, surpreendentemente a Rádio Educadora, 
de Limeira (SP), tem sido monitorada na freqüência de 2380 kHz, 
conforme Sarmento Campos, que reside em Macaé (RJ), e Rudolf 
Grimm, em São Bernardo do Campo (SP). 
- Ainda ondas tropicais: as duas rádios de Londrina (PR), estão firme 
e forte no ar. Em 4815 kHz, quem aparece é a Rádio Difusora. Já em 
4865 kHz, é a Rádio Alvorada. Ambas transmitem programação 
religiosa. 
- A Voz da Croácia transmite em espanhol para a América do Sul às 
0330, no TU, em 7375 kHz. Conforme José Moacir Portera de Melo, 
que reside em Pontes e Lacerda (MT), também há uma emissão do 
programa Croacia Hoy às 2330, no TU, pela mesma freqüência. 
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- A Rádio Havana Cuba também é uma emissora internacional de 
ondas curtas que permanece transmitindo em português para o 
Brasil. A emissão tem meia hora de duração. Indicamos a sintonia na 
freqüência de 15230 kHz, às 2300, no TU, com reprise logo em 
seguida. 
- Uma emissora regional chinesa tem tido regular sintonia no Sul do 
país nos últimos dias. Trata-se da Xiziang PBS, de Lhasa, na região 
autônoma do Tibet. A partir das 0030, no TU, a estação pode ser 
monitorada em 4905, 4920 e 6025 kHz. É uma boa oportunidade 
para ouvir canções tibetanas. Além disso, a estação envia cartão QSL 
para os informes recebidos em língua inglesa. 
- A Rádio Romênia Internacional possui quatro emissões diárias em 
espanhol. A maioria delas possui regular sintonia aqui no Brasil. Às 
2000, no TU, emite em 6010 e 9895 kHz; às 2200, no TU, em 13860 
e 15160 kHz; às 0000, no TU, em 7315, 9525, 13590, 15110 e 
15160 kHz; por último, às 0300, no TU, em 9765, 11825, 11850 e 
13630 kHz. 
- A Voz da Croácia transmite em espanhol para a América do Sul às 
0330, no TU, em 7375 kHz. Conforme Paulo Roberto Peres Michelon, 
de Porto Alegre (RS), a sintonia do programa Croacia Hoy é 
excelente! Confira! 
- A Rádio Japão iniciou parceria com a Rádio Iguatemi, de Osasco 
(SP). Os programas em português da NHK são retransmitidos pela 
emissora paulistana entre 18h30min e 19h, na hora brasileira de 
verão, em 1370 e 1520 kHz, e também em 4975 kHz, na faixa de 60 
metros, em ondas tropicais, conforme eu constatei, aqui em Porto 
Alegre, no dia 2 de novembro. 
- A Rádio Internacional da China transmite uma emissão de uma hora 
em português para o Brasil, às 0000, no TU, em 9435 e 9710 kHz. 
Uma hora mais tarde, você pode captar a transmissão em espanhol 
em 9590 kHz. 
- Uma das emissões em português da Rádio Exterior da Espanha vai 
ao ar às 1830, no TU, em 17715 kHz. Conforme dica de Rogério 
Krugger, de Nova Prata (RS), a recepção é excelente no Sul do Brasil. 
- A Rádio Difusão Argentina Para o Exterior – RAE é uma das poucas 
estações internacionais que possui emissões em português para o 
Brasil. A partir de novembro, a emissora possui a usar sua freqüência 
de 15345 kHz, para transmitir para o Brasil, entre 1100 e 1200, no 
Tempo Universal. Com isso, seu sinal melhorou em várias partes do 
país, conforme constatação de Lenildo da Silva, em São José (PB), e 
Denis Figueiredo, no Rio de Janeiro (RJ). 
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- A Rádio Miami Internacional – WRMI é uma emissora de ondas 
curtas dos Estados Unidos que se tornou opção para ouvir várias 
programações, desde estações que já não têm seus transmissores 
até programas políticos e religiosos. Como exemplo, citamos a Rádio 
Praga, da República Tcheca. A Rádio Miami transmite os programas 
da Rádio Praga entre 0830 e 0900, no TU, em 9955 kHz, em 31 
metros, de acordo com informações de Lenildo da Silva, de São José 
(PB). Nas emissões dos domingos, a Rádio Praga lê cartas clássicas e 
mensagens dos seus ouvintes! 
- A Rádio do Observatório Nacional do Rio de Janeiro (RJ) é uma 
interessante emissora que transmite a hora de dez em dez segundos. 
Ela pode ser ouvida na freqüência de 10000 kHz. Ultimamente, 
estava fora do ar, mas voltou a ser captada, em 1º de novembro, em 
Duas Estradas (PB), pelo Alex Robert Bráz. 
- As duas rádios de Londrina (PR), que emitem em ondas tropicais, 
estão firme e forte no ar. Em 4815 kHz, quem aparece é a Rádio 
Difusora. Já em 4865 kHz, é a Rádio Alvorada. A primeira, leva ao ar 
programas evangélicos, de diversos segmentos. A segunda tem 
parceria com a Rede Milícia Sat, que professa a fé católica. 
- As transmissões em ondas curtas sempre são feitas em dois 
períodos radiais. Na mudança de um período para outro, as 
emissoras aproveitam para modificar horários e freqüências. O 
objetivo é sempre obter uma melhoria de sua sintonia em todo o 
mundo. 28 de outubro marcou um novo período radial. As 
transmissões em português para a África da Deutsche Welle, por 
exemplo, passam a ocorrer da seguinte forma: entre 0530 e 0559, no 
TU, em 9800, 12045 e 17800 kHz. Já a emissão da noite será entre 
1930 e 1959, no TU, pelas frequências de 11800, 11865 e 12045 
kHz. 
- Desde 28 de outubro, a Rádio Japão iniciou parceria com a Rádio 
Iguatemi, de Osasco (SP). Os programas em português da NHK serão 
retransmitidos pela emissora paulistana entre 18h30min e 19h, na 
hora brasileira de verão, em 1370 e 1520 kHz, na Grande São Paulo. 
A Iguatemi também transmite em 4975 kHz, na faixa de 60 metros, 
em ondas tropicais. Confirmada a NHK também em ondas tropicais! 
Foi captada, em 2 de novembro, aqui em Porto Alegre (RS), às 2044, 
no Tempo Universal, em 4975 kHz, quando Sonia Nakagawa 
apresentava o programa Sabor do Japão. A apresentadora deu 
detalhes de uma receita de como fazer bolinhos de peixe fritos. 
- Conforme monitoria feita por Lenildo da Silva, na zona rural de São 
José (PB), a Rádio Difusora, de Macapá (AP), está fora do ar, nos 
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últimos dias, na frequencia de 4915 kHz. Quem aparece em seu lugar 
é a Rádio Daqui, de Goiânia (GO). Outra emissora que não tem sido 
ouvida é a Gaúcha, de Porto Alegre (RS), em 6020 e 11915 kHz, 
conforme informações de Édison Bocorny Júnior, de Novo Hamburgo 
(RS). 
- A KBS World Radio, da Coréia do Sul, prossegue transmitindo em 
espanhol para a América do Sul via ondas curtas. A emissão ocorre 
entre 0300 e 0400, no TU, na freqüência de 15400 kHz, em 19 
metros. A emissora agora usa o retransmissor localizado na Guiana 
Francesa. 
- Da mesma forma, a Voz do Vietnã pode ser ouvida, em espanhol, 
entre 0300 e 0330, no TU, em 6175 kHz. A emissora que antes usava 
um retransmissor da Rádio Canadá, agora usa um relay norte-
americano, localizado na cidade de Furman. 
 
 
MATÉRIA SELECIONADA POR 
ULYSSES GALLETTI - PY2 UAJ 
COORDENADOR SWL LABRE – SP     
14/12/2012 

 


