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- Em primeiro de abril o centro retransmissor da TDF, localizado em
Montsinéry, na Guiana Francesa, será fechado. No entender de seu
diretor, Renê Iafrate, as ondas curtas, nos dias atuais, sofrem com a
concorrência da Internet e outras plataformas. Conforme Cláudio
Gallaz, que reside em Ovalle, no Chile, com o encerramento das
atividades da TDF, emissoras como a Rádio Japão, França e KBS
World serão afetadas. Sem o relay da Guiana Francesa, elas
perdem qualidade em seu sinal.

- Em 3 de março, a Rádio Nacional da Amazônia, de Brasília (DF),
entrou em cadeia com a Rádio Cultura do Pará (PA), durante a
transmissão da partida em que o Paysandu venceu o Remo por 2 a
1 e sagrou-se campeão do 1º turno do Parazão e garantiu vaga na
final e Copa do Brasil do próximo ano.

- De acordo com informações de Jorge Freitas, de Feira de Santana
(BA), a Rádio Belarus possui, atualmente, transmissão em espanhol
em três dias da semana: sábados, domingos e segundas-feiras. Vai
ao ar entre 2000 e 2020, no Tempo Universal, em 6155 e 11730
kHz. É importante valorizar a Rádio Belarus que, com o declínio das
emissões em ondas curtas, está investindo nesta modalidade de
transmissão radial.

- Nos últimos dias, a África do Sul tem enfrentado apagões. Com
isso, retransmissões de estações como a BBC e a RFI, que usam
retransmissor localizado em Meyerton, não foram realizadas.
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- Ao contrário do que estávamos informando, o Programa Brasileiro
da Rádio Vaticano não é mais transmitido em ondas curtas. A
emissora anunciou que voltaria atrás depois de acabar com tais
emissões, mas isto não ocorreu, conforme constata José Moacir
Portera de Melo, de Pontes e Lacerda (MT). Somente os programas
em português para a África é que são transmitidos em ondas curtas.
Portanto, caso você queira acompanhar a Rádio Vaticano em
português via ondas curtas, anote o esquema: uma emissão vai ao
ar entre 0530 e 0600, no TU, em 7360, 11625 e 13765 kHz.
Também ocorre uma emissão entre 1800 e 1830, no TU, em 11625,
13765 e 15570 kHz. O esquema é uma colaboração também do
José Moacir Portera de Melo.

- Ainda conforme o José Moacir, a Rádio Nederland ainda
permanece emitindo em espanhol, em ondas curtas, mas com
destino ao Caribe. A emissão de meia hora vai ao ar, às 0000, no
TU, em 9895 kHz, de segundas a sextas-feiras.

- As emissões em espanhol da Voz da Turquia podem ser
sintonizadas entre 0200 e 0300, no TU, em 9410 e 9650 kHz.

- Amigos de la Onda Corta é o programa da Rádio Exterior da
Espanha que fala do mundo da radiodifusão e dexismo. Uma das
emissões vai ao ar, nas segundas-feiras, entre 0005 e 0055, no TU,
em várias freqüências, mas com melhor sintonia, aqui no Brasil, em
9535 e 9620 kHz.

- Apesar dos avanços tecnológicos, a radiodifusão em ondas curtas
ainda tem grande importância para regiões como o Centro Oeste e
o Norte do Brasil. Um exemplo é a freqüência de 4885 kHz. São
três as emissoras que ocupam tal canal: Rádio Clube do Pará, de
Belém (PA); Rádio Difusora Acreana, de Rio Branco (AC); e Rádio
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Maria, de Anápolis (GO). Dependendo da região em que o ouvinte
está, uma ou outra emissora aparece se sobrepondo à outra em
certos horários. No interior do estado do Espírito Santo, por
exemplo, constatei, em 10 de fevereiro, que a Rádio Maria, de
Anápolis, às 2210, no TU, possuía um sinal superior às demais.

- A Rádio Relógio, do Rio de Janeiro (RJ), voltou a transmitir na
freqüência de 4905 kHz, na faixa de 60 metros. A emissora foi
monitorada em Nova Xavantina (MT), pelo Daniel Oliveira, em 22 de
fevereiro, e também por este colunista, em 23 de fevereiro, às 2220,
no TU, no Noroeste do Espírito Santo. Durante a sintonia, captei
trechos do programa do Missionário RR Soares que originalmente
vai ao ar na TV. A estação pertence ao conglomerado religioso
conhecido como Igreja da Graça. Para conferir se era a Nossa
Rádio Relógio, comparei com o que era emitido em 580 kHz, em
ondas médias, e constatei que, realmente, era a Nossa Rádio
Relógio, uma vez que levou ao ar uma identificação e a hora certa
de minuto a minuto. O sinal era excelente naquela localidade da
região Sudeste do país.

- A Bielorússia é um país do Leste Europeu que até 1990 pertenceu
à antiga União Soviética. Pouco conhecida, pode ser monitorada,
em ondas curtas, em idioma espanhol. A Rádio Belarus possui uma
emissão neste idioma apenas nos domingos, entre 2000 e 2020, no
TU, na freqüência de 11730 kHz. A transmissão tem como destino a
Europa, mas pode ser monitorada aqui no Brasil. Em 24 de
fevereiro, foi captada pelo Jorge Freitas, em Feira de Santana (BA),
com sinal regular.

- Faleceu em 11 de fevereiro o radialista e sócio-fundador da Rádio
Guarujá Paulista, de Guarujá (SP), Jovanir Rampazo. Durante
muitos anos ele apresentou um programa na madrugada, onde era
conhecido como “O Fazendeiro do Mar”. A Rádio Guarujá Paulista
transmitiu em ondas curtas durante metade da década de 2000 em
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três frequências. Atualmente, está inativa, apesar de ainda deter os
canais antes ocupados.

- A Voz da Rússia é uma das emissoras internacionais que
prossegue transmitindo em português via ondas curtas. Indicamos a
sintonia a partir das 2200, no TU, em 9750 kHz, na faixa de 31
metros. A transmissão tem uma hora de duração e é reprisada, às
2300, pelo mesmo canal. O transmissor está localizado na Armênia.

- Uma dica para ouvir músicas pop e árabes é sintonizar a estação
marroquina Medi Un. O sinal da emissora chega aqui no Brasil a
partir de 2030, no TU, e pode ser captado noite adentro.
Atualmente, a freqüência da Medi Un é 9579 kHz (provavelmente
para fugir de interferência de uma estação religiosa brasileira!).

- A Rádio Canção Nova, de Cachoeira Paulista (SP), continua
transmitindo, em ondas curtas, em apenas uma frequência: 4825
kHz. Nas demais, 6105 e 9675 kHz, já faz algum tempo que não é
mais captada.

- A Voz da Turquia pode ser captada, transmitindo em espanhol,
todos os dias, entre 0200 e 0300, no TU, em 9410 kHz, em 31
metros. Na emissão de sábado, 2 de março, acompanhei boletim de
notícias, uma aula de idioma turco (que tal aprender este idioma
numa aula em espanhol?) e belas canções típicas da Turquia.
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