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- O mês de dezembro marcou o encerramento da participação da Voz
da Rússia no cenário mundial das ondas curtas. No dia 31, alguns
dexistas tentaram ouvir a emissora, mas a emissão em português já
não estava mais no ar, conforme constatou Antônio Argolo, em
Jequié (BA). Ao que tudo indica, a última transmissão foi um dia
antes, de acordo com José Moacir Portera de Melo, que ouviu a
emissão, nesta data, em Pontes e Lacerda (MT). Ele captou a
programação, em português, mas sem despedidas ou algo parecido.
Durante muitos anos, a Voz da Rússia se identificou como Rádio
Central de Moscou. Em português, transmitia desde 1934. Teve
importante papel na difusão do socialismo durante a Guerra Fria,
fazendo um contraponto ao capitalismo da emissora norte-americana
Voz da América. A Voz da Rússia promete estar presente na Internet.
Mas, para os radiófilos, sem os chiados das ondas curtas, perdeu a
essência do verdadeiro rádio!

- Melhorou a sintonia da Rádio Miami Internacional aqui no Brasil
após o acordo feito com a Family Radio, onde a primeira passou a
usar o transmissor da segunda. As emissões em espanhol da Family
Radio voltaram a ser captadas, aqui no Brasil, via Rádio Miami, na
frequência de 9955 kHz, entre 2300 e 2400, no TU, com bom sinal.
Também é utilizada a frequência de 13695 kHz, neste mesmo
horário.

- Em São José de Piranhas (PB), Lenildo da Silva tem captado,
diariamente, a emissão em italiano da Rádio Vaticano, que vai ao ar
entre 1300 e 1320, no TU, em 21560 kHz, na faixa de 13 metros. De
acordo com ele, a transmissão é constituída de noticiário relacionado
ao Papa Francisco e outras informações do noticiário internacional.

- O fundador da emissora religiosa norte-americana Family Radio,
Harold Camping, morreu em 15 de dezembro, aos 92 anos de idade.
Ele fundou a emissora em 1959. No ano de 2011, Harold ficou
famoso por pregar que o mundo acabaria em 21 de maio daquele
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ano. Como a previsão não se concretizou, a Family Radio passou a
enfrentar problemas financeiros, com a queda de doações dos fiéis, o
que determinou a venda de parte de seu conglomerado de emissoras.

- A Rádio Free Asia lançou um cartão QSL de confirmação especial
pelos seus 17 anos de atividades. A estação foi lançada em 1996
pelos Estados Unidos, com notícias, comentários e programação
cultural para os países asiáticos. Esta estação é facilmente captada
aqui no Brasil e sua direção tem interesse em receber relatórios de
sintonia de todas as partes do mundo, escritos em inglês. Se você
captou a emissora, seja em mandarim ou outro idioma, anote alguns
dados em inglês e envie paraqsl@rfa.org.

- As duas estações de ondas curtas de Belo Horizonte (MG), estão
firme e forte, transmitindo na banda de 49 metros. Em 5970 kHz, a
Rádio Itatiaia foi captada aqui em Porto Alegre (RS), em 10 de
dezembro, às 21h, na hora oficial de Brasília, transmitindo um
programa popular, com recados e piadas. Dez minutos depois, captei
a Rádio Inconfidência, em 6010 kHz, quando Ricardo Parreiras
apresentava o programa Clube da Saudade. As duas estações da
capital mineira têm regular sintonia no Sul do Brasil.

- A Rádio Internacional da China possui uma transmissão em
espanhol que vai ao ar entre 2300 e 0100, no TU, pela frequência de
9800 kHz. Possui fácil sintonia aqui no Brasil. De segundas a quintas-
feiras, a melhor música chinesa é transmitida dentro do programa
Onda China. Confira!

- Com a morte do líder Nelson Mandela, ocorrida em 5 de dezembro,
a África do Sul está em evidência no noticiário internacional. A
emissora daquele país, a Channel Africa, transmite em ondas curtas,
inclusive em português. Conforme Lenildo da Silva, que reside em
São José (PB), a emissora foi captada, recentemente, em Havana –
Cuba, pelo Miguel Angel Rivero, às 1400, no TU, em 9625 kHz,
emitindo em português.
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