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- Entre os meses de outubro e dezembro de 2013, a nova emissora 
cubana em ondas curtas, identificada como Rádio Progreso, fez 
testes na frequência de 4765 kHz. Agora, está no ar, de forma 
definitiva, sete dias por semana, entre 2300 e 0500, no TU. Em 
breve, ela emitirá um cartão QSL de confirmação. As informações 
são de Arno Coro Antich, da Rádio Havana Cuba. 

- A Rádio Clube do Pará, de Belém (PA), está presente nas ondas 
curtas, transmitindo na frequência de 4885 kHz. A emissora foi 
captada pelo Lenildo da Silva, no Sítio Riachão, na Paraíba, em 28 
de janeiro, às 0916, no TU, com excelente sinal. 

- Outra emissora da região Norte do país, captada pelo Lenildo, na 
mesma data, só que às 0907, no TU, foi a Rádio Alvorada, de 
Parintins (AM), em 4965 kHz. Na ocasião, o sinal da emissora era 
apenas regular. 

- A HCJB Global anunciou que irá mudar seu nome. Reach Beyond 
Mission (Rit Beon Mixion) será seu nome nome e o slogan será The 
Voice and Hands of Jesus. Anteriormente, a emissora se 
identificava como A Voz dos Andes. Lembramos que a emissora 
emite em português, via transmissor localizado na Alemanha, entre 
2300 e 0045, no TU, em 11920 kHz. Os programas são produzidos 
em seu escritório localizado em Curitiba (PR). 

- Com o fim das transmissões em português da Voz da Rússia e da 
Deutsche Welle, poucas estações internacionais ainda emitem para 
o Brasil. Uma delas é a Rádio Havana Cuba. Você pode ouvir os 
programas em português entre 2300 e 2330, no TU, em 15230 kHz. 
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A transmissão é reprisada meia-hora mais tarde nesta mesma 
frequência. Confira! 
  
- A Rádio Japão possui uma transmissão em espanhol que vai ao ar 
entre 0400  e 0430, no TU, em 5910 e 6195 kHz. Já em português a 
emissora pode ser captada entre 0900 e 0930, no TU, em 6195 
kHz. Também transmite entre 0900 e 0930, no TU, em 6195 e 
17540 kHz. 

- A Rádio Exterior da Espanha possui diversas transmissões em 
espanhol que podem ser facilmente captadas aqui na América do 
Sul. Indicamos a sintonia da emissora entre 2300 e 0500, no TU, 
em 9620 kHz. Confira! 
- Já as transmissões em espanhol da Rádio Romênia podem ser 
captadas em três horários diferentes. Indicamos a sintonia às 0000, 
no TU, em 7315, 9525, 13590 e 15110 kHz. Também às 0300, no 
TU, em 7345, 9650, 11800 e 13630 kHz. Confira! 

- Lembramos que as transmissões em espanhol da Rádio Praga, da 
República Checa, ainda podem ser escutadas em ondas curtas, 
graças a um acordo com a Rádio Miami Internacional. A emissora 
checa utiliza a frequência de 9955 kHz, da Rádio Miami, no 
seguinte esquema: diariamente entre 0300 e 0330 e das 0500 às 
0530. Também de segundas a sextas-feiras, entre 1100 e 1130, 
sempre no TU.  
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