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SWL - Notícias 79 

SINTONIZANDO ONDAS CURTAS 

Autor: Célio Romais 
http://www.romais.jor.br/blog/ 
 
- É excelente a sintonia da Rádio Sonder Greense, cujo transmissor 
está localizado em Meyerton, na África do Sul, no Sul do Brasil, por 
volta 0030, no Tempo Universal, na frequência de 3320 kHz. Foi 
captada, aqui em Porto Alegre (RS), em 8 de janeiro, emitindo 
excelentes módulos musicais e locuções em africâner. O africâner é 
uma língua que surgiu com colonizadores holandeses e alemães na 
África do Sul. É uma mistura de tais idiomas. 
- A Rádio Iguatemi, de Osasco (SP), possui boa sintonia, no Sul do 
Brasil, a partir das 2100, no Tempo Universal, em 4975 kHz. “Se 
alguém perguntar qual rádio você ouve, responda: Iguatemi!”. Este é 
um dos slogans da estação. 
- A Rádio Novo Tempo, de Campo Grande (MS), está ativa na 
frequência de 4895 kHz. Possui boa performance de sintonia, no Sul 
do país, por volta de 0030, no TU. Sua programação está ligada à 
Igreja Adventista. 
- A estação regional chinesa PBS Xizang, que transmite de Lhasa, no 
Tibet, tem tido regular sintonia, no Sul do Brasil, por volta de 0020, 
no Tempo Universal, em dois canais: 4905 e 4920 kHz. 
- O primeiro dia do ano marcou a despedida da Voz da Croácia nas 
ondas curtas. A emissora deixou de transmitir sua programação, em 
espanhol, assim como em outros idiomas. Mais uma lástima! 
- A partir do sábado, 12 de janeiro, a programação em português da 
Rádio Japão, irradiada diariamente, às 7h30min da manhã, na hora 
brasileira de verão, passará a ser transmitida em 11960 kHz. Usará 
um retransmissor localizado na Guiana Francesa. 
posted by admin in Ondas Curtas News and have Comment (1) 
- Confira alguns horários em que a Voz da Coréia – antiga Rádio 
Pyongyang – pode ser captada em espanhol: às 2200, no TU, em 
7570 e 12015 kHz; às 0300, no TU, em 11735, 13760 e 15180 kHz. 
A Voz da Coréia é uma das poucas fontes de informação da Coréia do 
Norte, considerado um dos países mais fechados do mundo! 
- A única freqüência ativa da Rádio Canção Nova, de Cachoeira 
Paulista (SP), em ondas curtas é 4825 kHz. Entretanto, tal canal 
apresenta distorsões, que dificultam o entendimento do que está 
sendo levado ao ar. 
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- A Voz da Turquia possui duas transmissões em espanhol via ondas 
curtas. Às 1730, no TU, pode ser captada em 9495 kHz. Já às 0200, 
no TU, emite em 9410 e 9650 kHz. Indicamos a sintonia em 9410 
kHz. A Voz da Turquia transmite muita música típica daquele país, 
além de fazer concursos e enviar o cartão QSL aos que remetem 
relatório de recepção até a sua redação, localizada em Ankara, capital 
turca. 
- A partir do primeiro dia do ano de 2013, a Deutsche Welle estará 
trocando de freqüência em sua emissão matinal em português para a 
África. Substituirá 9800 kHz por 7425 kHz, às 0530, no TU. Também 
prossegue transmitindo em português às 1930, no TU, em 11800, 
11865 e 12045 kHz. Lembrando que a DW pode ser facilmente 
captada em tais horários aqui no Brasil. 
- A Rádio Roraima é uma emissora brasileira de ondas tropicais que 
tem tido relatos de sintonia em diversas partes do país e do mundo 
em sua freqüência de 4875 kHz. Foi captada, aqui em Porto Alegre 
(RS), em 16 de dezembro, às 0211, no TU, quando levava ao ar um 
excelente programa de músicas dos anos 80 intitulado Rádio Retrô. 
Confira outros detalhes e o áudio da emissora aqui! 
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