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- Conforme informações de Lenildo da Silva, de São José (PB), duas emissoras 
brasileiras ocupam o canal 4905 kHz, na banda tropical de 60 metros. A Rádio 
Relógio Federal, do Rio de Janeiro (RJ), que pertence à Igreja Internacional da 
Graça de Deus; e a Rádio Anhanguera, de Araguaína (TO), da Organização Jaime 
Câmara. De acordo com ele, as duas estações chegam na Paraíba, por volta de 
2350, no TU, com intensidade do sinal praticamente igual. Aqui em Porto Alegre 
(RS), quem chega facilmente é a Rádio Relógio, a partir das 16h30min na hora de 
Brasília. 

- Conforme monitoria de Kariane Modelski, realizada em Nova Prata (RS), a Rádio 
Mundial Católica possui excelente sintonia na freqüência de 13830 kHz, 
transmitindo em espanhol para as Américas. A transmissão vai ao ar, diariamente, 
entre 1700 e 2400, no TU. A emissora está localizada em Birmingham, no estado 
norte-americano do Alabama. 

- Também segundo a Kariane, a emissão em português da Rádio Havana Cuba tem 
boa sintonia na freqüência de 15230 kHz, entre 2200 e 2300, no TU. 

- Outra dica da Kariane Modelski, de Nova Prata (RS), é que a emissão em 
espanhol da Rádio Romênia Internacional pode ser facilmente captada, entre 2100 
e 2200, no TU, em 15300 kHz. 

- A Voz do Vietnã pode ser captada, transmitindo em espanhol, na freqüência de 
6175 kHz, no seguinte esquema: entre 0300 e 0330; das 0400 às 0430 e das 0430 
às 0530, no TU. A emissora utiliza um retransmissor localizado em Cypress Creek, 
nos Estados Unidos. 

- A Rádio Canção Nova, de Cachoeira Paulista (SP), voltou a ser captada na 
freqüência de 4825 kHz. Em São José (PB), Lenildo da Silva ouviu a estação 
católica novamente em 11 

- A antiga Rádio Clube Paranaense, de Curitiba (PR), que atualmente se identifica 
como RB2, em 1410 kHz, em ondas médias, está prestes a reativar suas 
freqüências de ondas curtas. Conforme o narrador esportivo Edemar Annuseck, a 
emissora foi adquirida pela Fundação dos Irmãos Redentoristas. A previsão é que a 
RB2 reative seus canais em 49, 25 e 31 metros. É uma boa notícia! 

- Recentemente, fiz uma varredura na faixa de 31 metros (em 2 de junho) com o 
objetivo de verificar quais emissoras brasileiras estão ativas, atualmente, nesta 
faixa. As emissoras que consegui escutar aqui em Porto Alegre são as seguintes: 
Rádio Marumby, de Curitiba (PR), em 9515 kHz; Rádio Transmundial, de Santa 
Maria (RS), em 9530 kHz; Super Rede Boa Vontade de Rádios, de Porto Alegre 
(RS), em 9550 kHz; Rádio Deus é Amor, de Curitiba (PR), em 9565 e 9585 kHz; 
Rádio Aparecida, de Aparecida do Norte (SP), em 9630 kHz; Rádio Bandeirantes, de 
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São Paulo (SP), em 9645 kHz; Rádio Nove de Julho, de São Paulo (SP), em 9820 
kHz, e Rádio do Observatório Nacional, do Rio de Janeiro (RJ), em 10000 kHz. 

- A estação norte-americana Family deixou de transmitir em ondas curtas desde 1º 
de junho. Seu transmissor, localizado na Flórida, no entanto, não foi desligado 
totalmente. Ela retransmite a Rádio Taiwan Internacional em espanhol para as 
Américas às 2300, no TU, em 9690 kHz, e às 0100, no TU, em 11565 kHz. As 
informações são de Alex Costa, de São Paulo (SP). 

- A Rádio Nacional da Amazônia, de Brasília (DF), está acompanhando jogos da 
Série C do campeonato brasileiro de futebol, aos domingos. Em 2 de junho, uma 
equipe da Nacional esteve em São Luiz (MA), narrando o jogo entre Sampaio 
Corrêa e Brasiliense. A Nacional da Amazônia pode ser ouvida em 6180 e 11780 
kHz. O Sampaio Corrêa venceu o time candango por cinco a um. 

- A Voz da Indonésia possui uma transmissão em espanhol que é destinada aos 
ouvintes europeus, mas pode ser captada aqui no Brasil. Ela vai ao ar entre 1700 e 
1800, no TU, em 9525 kHz. Em 28 de maio, Lenildo da Silva captou a emissora, em 
São José (PB), com sinal regular. Durante a transmissão, a estação anunciou que a 
transmissão em espanhol também vai ao ar em outras freqüências. 

- Você sabia que a estação religiosa HCJB Brasil, substituta da antiga HCJB – A Voz 
dos Andes, que transmitia do Equador, possui uma emissão em alemão para os 
ouvintes brasileiros que entendem tal idioma? Ela é produzida nos escritórios da 
emissora religiosa sediada em Curitiba (PR). A transmissão é irradiada entre 2300 e 
2330, no TU, em 9835 kHz. A HCJB Brasil usa um retransmissor localizado em 
Nauen, na Alemanha. A emissão de 29 de maio foi monitorada em Ovalle, no Chile, 
pelo Cláudio Galaz, com excelente sinal. 

- A Rádio Exterior da Espanha possui uma transmissão em português para o Brasil 
que vai ao ar, em ondas curtas, de segundas as sextas-feiras. É transmitida entre 
2100 e 2200, no TU, em 17595 kHz. 

- A transmissão em italiano da Rádio Internacional da China para a Europa, que vai 
ao ar às 2030, no TU, tem excelente sintonia aqui no Brasil, em 7265 kHz. A 
emissão também é transmitida no canal 7345 kHz. As informações são do Alex 
Costa, de São Paulo (SP). 

- A Rádio Caiari, de Porto Velho (RO), foi sintonizada, em São José, na PB, pelo 
Lenildo da Silva, em 25 de maio, às 0921, no TU, pela frequência de 4785 kHz. 

- Ruanda é um país da África que ficou conhecido pelo genocídio praticado por 
extremistas hutus contra o grupo étnico tutsis e hutus moderados, entre abril e 
julho de 1994. A estimativa é de que foram mortos 800 mil tutsis. Em Ruanda, 
funciona um centro retransmissor de ondas curtas da emissora alemã DW. 
Entretanto, o governo ruandês possui uma emissora que pode ser captada, em 
ondas curtas, inclusive, aqui no Brasil, pela freqüência de 6055 kHz. Em Punta 
Arenas, na Patagônia Chilena, Didier Segovia captou a emissora em 23 de maio, às 
0325, no TU. É uma boa dica para acompanhar canções típicas daquele país 
africano! 
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- A Rádio Roraima, que transmite de Boa Vista, capital daquele estado brasileiro, 
pela freqüência de 4875 kHz, foi captada em São José (PB), pelo Lenildo da Silva. 
Foi em 23 de maio, às 0204, no TU, quando a estação irradiava o jogo entre 
Fluminense e Olímpia pela Taça Libertadores da América. O sinal era regular, 
segundo ele. 

- Conforme informações de Lenildo da Silva, de São José (PB), a WTWW é uma 
estação religiosa norte-americana que transmite de Lebanon, no Tennessee, pela 
freqüência de 12105 kHz. Há uma sequência em espanhol entre 0000 e 0200, no 
TU. Em seguida, das 0200 às 0400, no TU, ocorrem emissões em português. A 
programação que o Lenildo ouviu recentemente era constituída de leitura 
dramatizada do Novo Testamento da Bíblia. 

- Mais uma emissora está deixando o mundo das ondas curtas. A norte-americana 
Family Radio anuncia o fim das transmissões a partir de 1º de junho. A emissora 
emitia programas em português e espanhol. Em 2012, esteve envolvida numa 
polêmica, quando seu diretor-fundador anunciou o fim do mundo para o dia 21 de 
maio. Depois disso, a emissora nunca mais recuperou seu prestígio perante a 
comunidade de ouvintes e religiosos. 

- A Rádio Congonhas, de Congonhas do Campo (MG), foi captada, aqui em Porto 
Alegre (RS), em 17 de maio, às 0015, no TU, pela frequência de 4775 kHz. Um 
locutor apresentou notícias de Congonhas e citou o site da emissora. O sinal era 
regular. A Rádio Congonhas possui uma programação típica do interior brasileiro. 
Vale conferir! 

- Ao que tudo indica, a Rádio Canção Nova, de Cachoeira Paulista (SP), não está 
ativa em nenhuma de suas frequências de ondas curtas. Até bem pouco tempo, era 
ouvida apenas em 4825 kHz. Entretanto, em 15 de maio, seu sinal não foi 
observado em tal canal, em monitoria feita por Lenildo da Silva, em São José (PB). 
Também não foi captada, em 16 de maio, aqui em Porto Alegre (RS), em tal 
frequência. 

- A Rádio Difusora do Amazonas, de Manaus (AM), foi captada em São José (PB), 
pelo Lenildo da Silva, na freqüência de 4805 kHz, em 12 de maio, às 0030, no TU, 
com sinal regular. Na ocasião, a emissora amazonense transmitia uma partida de 
futebol. 

- A emissora boliviana Rádio Santa Cruz, que emite da cidade do mesmo nome, 
tem tido boa performance de sintonia, aqui no Brasil, na frequência de 6135 kHz. 
Foi monitorada, em São José (PB), pelo Lenildo da Silva, em 15 de maio, às 0144, 
no TU, com sinal regular. Também foi captada, aqui em Porto Alegre, em 17 de 
maio, às 0030, no TU, com sinal muito bom. Vale a pena conferir esta emissora que 
possui bons noticiários e músicas típicas daquele país. 

- Vamos recordar que a emissão em português da Rádio Japão possui excelente 
sintonia às 2130, no TU, em 17540 kHz. A transmissão é em horário apropriado e a 
programação muito bem feita. Vale conferir! 

- A Deutsche Welle está completando 60 anos de existência. Muito de seu trabalho 
é devido às transmissões realizadas em ondas curtas, em vários idiomas. Nos dias 
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atuais, a DW possui um portal em vários idiomas, incluindo o português brasileiro. 
Já em ondas curtas, ainda transmite em português para o continente africano. 

- A Radio Difusão Argentina Para o Exterior iniciou emissões em língua chinesa em 
ondas curtas. A transmissão vai ao ar entre 1000 e 1100, no TU, em 6060 e 15345 
kHz. É reprisada entre 0400 e 0500, no TU, em 11710 kHz. Para readequar sua 
grade de emissões, as demais transmissões vão ao ar no seguinte esquema: 
japonês, entre 1100 e 1200, no TU; português entre 1200 e 1300, no TU, e 
espanhol, entre 1300 e 1500, no TU, sempre em 6060 e 15345 kHz. 

- A Rádio Japão, em sua emissão em espanhol que vai ao ar às 0400, no TU, não 
tem tido boa sintonia, aqui no Brasil, na frequência de 12015 kHz. Ela está ausente 
ou quase inaudível em tal canal, conforme constatação do Alex Costa, em São 
Paulo (SP). Já em 5910 kHz, no mesmo horário, a sintonia é regular, segundo ele. 
Destaca também que as duas emissões em português da Rádio Japão com destino 
ao Brasil têm excelente sintonia na região Sudeste. Lembramos que elas ocorrem 
às 0900, no TU, em 6195 kHz, e às 2130, no TU, em 17540 kHz. 

– A Rádio Praga está completando 90 anos de atividades. Em ondas curtas, a Rádio 
Praga pode ser ouvida, em espanhol, via Rádio Miami Internacional. Na década de 
1980, a emissora chegou a transmitir em português para o Brasil em ondas curtas. 

- A Rádio Transmundial transmite na freqüência de 11735 kHz até às 17 horas, na 
hora oficial de Brasília, ou seja, 2000, no TU. Após tal horário, pode aparecer nesta 
canal a Rádio Zanzibar, da Tanzânia, que é um país localizado na África Oriental. 
Zanzibar é um arquipélago que pertence aquele país, localizado no Oceano Índico. 
A emissora foi monitorada em Feira de Santana (BA), pelo Jorge Freitas, em 2 de 
maio, às 2044, no TU, emitindo músicas locais e locução em suaíle, que é um dos 
idiomas falados na Tanzânia. No Sul do país, ainda não conseguimos captá-la. 

- Tome nota do esquema de emissões em espanhol da Voz do Irã: entre 0030 e 
02027, no TU, emite em 9550 e 11760 kHz; das 0230 às 0327, no TU, em 9550 
kHz; das 0530 às 0627, no TU, em 17530 e 17700 kHz; por fim, entre 2030 e 
2127, no TU, em 7315 e 9760 kHz. Indicamos a sintonia em 9550 kHz, a partir de 
0230, no TU. A dica é ouvir no canal 9550 kHz, nos horários citados. 

- As emissões em espanhol da Voz da Turquia ocorrem entre 0100 e 0200, no TU, 
em 9770 kHz; também entre 1630 e 1730, no TU, em 11930 kHz. A emissão das 
0100, no TU, é a que tem melhor sintonia aqui no Brasil. 

- Eis o esquema de emissões em português da Rádio Havana Cuba: entre 2000 e 
2030, no TU, transmite em 17720 kHz; das 2200 às 2300, no TU, em 15230 kHz; 
das 2230 às 2300, no TU, em 11880 kHz; das 2330 às 2400, no TU, em 15370 
kHz. 

- A Coréia do Norte é um país que está em evidência, nos últimos tempos, no 
noticiário internacional, devido a ameaças nucleares do governo daquele país 
asiático. Uma das poucas fontes do governo norte-coreano é a Rádio Voz da Coréia, 
que transmite, em ondas curtas, em espanhol. Conforme informações de Alex 
Costa, de São Paulo (SP), a estação pode ser captada, às 2200, no TU, em 13760 e 
15245 kHz. De acordo com ele, tem melhor sintonia no segundo canal citado. 



 

 
Boletim radioescuta (SWL) da LABRE-SP 
 

Por Ullysses Galletti – PY2UAJ 

 

http://www.labre-sp.org.br 
Rua Dr. Miguel Vieira Ferreira, 345-A, Tatuapé 
CEP: 03071-080 São Paulo - SP 
Tel.: 11-2093-9888 / 2294-1047 Fax: 11-2225-2828 (24 hs disponível) 

- Após ser reativada em ondas curtas, a Rádio Relógio, do Rio de Janeiro (RJ), 
prossegue sendo captada na freqüência de 4905 kHz, na faixa de 60 metros. 
Lembramos que a estação pertence ao conglomerado religioso conhecido como 
Igreja da Graça. 

- Recordamos que a Rádio Exterior da Espanha transmite um programa em 
português, apresentado por Estela Viana, às 21h, no TU, em 17595 kHz. A 
transmite ocorre de segunda a sexta-feira. Mas se o teu objetivo é ouvir a emissora 
em espanhol, indicamos a sintonia entre 2300 e 0500, no TU, em 9535 e 9620 kHz. 
A REE é uma emissora que possui uma excelente programação.  

 

 
- A Rádio Havana Cuba possui transmissão em português para o Brasil que vai ao 
ar, entre 2200 e 2300, no TU, em 15230 kHz. Desde São Paulo (SP), Alex Costa 
agrega que a emissora do Caribe possui um emissão destinada aos ouvintes da 
Europa. Ela vai ar ar às 2000, no TU, em 17720 kHz. Tal emissão também pode ser 
captada aqui no Brasil. Confira! 
 
- Durante muito tempo, a emissora da Coréia do Sul, a KBS World Radio, ensaiou 
uma retirada do mundo das ondas curtas. Nos últimos tempos, entretanto, tem 
valorizado tal modalidade de comunicação, usando um retransmissor localizado nos 
Estados Unidos, o que facilita a sua sintonia aqui nas Américas. A emissão em 
espanhol que vai ao ar entre 0100 e 0200, no TU, na freqüência de 9605 kHz é um 
exemplo do que estamos informando. A KBS possui excelente sintonia em tal canal. 
É por isso que precisamos valorizar esta emissora, escrevendo para ela! O 
programa dedicado as respostas aos ouvintes vai ao ar nos sábados. Vamos 
valorizar a emissora? 
 
- Ainda falando da KBS World Radio, a estação sul-coreana possui uma transmissão 
em francês para a África que também pode ser facilmente monitorada aqui no 
Brasil. Ela vai ao ar entre 2000 e 2100, no TU, em 5950 kHz. Para tanto, usa um 
retransmissor localizado na França. As informações são do Alex Costa, de São Paulo 
(SP). 
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