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O DX Clube Sem Fronteiras chegou a seu
‘nono’ aniversário de fundação no último
dia 09 de março de 2022.
Valorizando, apoiando e resgatando
a história do rádio do Brasil e do mundo.
Um grande viva aos amantes do ‘rádio’.

Destaque
Exposição ‘Rádio’
O Caruaru Shopping sediou entre os dias 11 e 17
de fevereiro, a exposição Rádio.
A curadoria foi de Túlio Marcos Correia,
radioamador e colecionador de rádios.
Desde de criança, sempre teve grande aﬁnidade
por radiocomunicação e eletrônica, estando,
estes, entre os seus hobbies prediletos.
A coleção do Túlio é composta por cerca de 170
exemplares de várias épocas, a partir da década de
40, entre receptores e transceptores. Na
exposição, pude encontrar alguns modelos do seu
acervo pessoal, todos originais e em pleno
funcionamento.
Pra todo colecionador, é sempre uma satisfação
poder compartilhar um acervo que demandou
muito esforço, tempo, pesquisas, viagens e
custos, tudo para buscar e preservar a história
desses objetos que fazem parte de nossas vidas,
seja em casa, no trabalho ou em qualquer lugar
que estejamos.

_________________________________________________________________________
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Fotos: Antonio Avelino/Gesione Rodrigues/DX Clube Sem Fronteiras
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História do Rádio
A História da Rádio Relógio 580 AM
A Rádio Relógio foi fundada em 1956 por Cesar
L a d e i r a q u e t o r n a - s e s e u d i r e t o r. S u a
programação era completamente diferente das
demais emissoras do Rio de Janeiro. Em vez de
programas jornalísticos e de entretenimento, a
rádio transmitia apenas notas jornalísticas e
curiosidades com o bordão "Você Sabia?", 24
horas por dia, na voz do locutor Tavares Borba.
A cada minuto, era atualizada a hora sincronizada com o Observatório Nacional, sendo
sempre ditas as horas, minutos e segundos, em uma locução pré-gravada pela jornalista Íris
Lettieri. Ao fundo, podia-se ouvir um barulho de tic-tac de um relógio.
Opera nos diais AM, na frequência 580 kHz, e OT, em 4905 kHz. Pertence à Fundação
Internacional de Comunicação, braço midiático da Igreja Internacional da Graça de Deus,
liderada pelo missionário R. R. Soares. Seus estúdios estão no templo da igreja no bairro
Taquara, e sua antena de transmissão está no Jardim Catarina, em São Gonçalo. A rádio
também conta com retransmissoras em Cantagalo (FM 100,3 MHz) e Paty do Alferes (FM
105,5 MHz).
Em 1967, a Rádio Relógio foi comprada pelo pastor Robert McAlister, líder da Igreja
Cristã
Foto: Divulgação
de Nova Vida. Nesta época, ocorrem as primeiras alterações na peculiar programação da
emissora. A cada hora, aos 30 minutos, era transmitido o programa religioso Café Espiritual,
produzido e apresentado por McAlister. Aos domingos, de 7h00 até 23h00, eram
transmitidos os cultos da Igreja Cristã de Nova Vida.
Nas décadas de 70, 80 e 90, quem ligasse o rádio na sintonia de AM 580 Khz, logo ouvia uma
curiosa programação. Primeiro um toc toc toc, assim mesmo, um toc toc toc incessante dos
segundos ao fundo, e uma transmissão mais ou menos assim: "Você sabia? O primeiro
cronômetro marítimo foi construído no ano de 1715 pelo inglês John Harrison. A formiga
pode levar 70 vezes o seu peso. A luz do sol demora aproximadamente 8 minutos e meio para
chegar à Terra; o prezado ouvinte sabia? Toc toc toc, seis horas, cinquenta e quatro minutos,
zero segundo, pim pim pim toc toc toc." O pim pim pim era mais ﬁno e entrava sempre depois
que a hora certa era informada minuto a minuto, 24 horas por dia, pela voz da locutora Íris
Lettieri.
Era a ZYJ 465 Rádio Relógio Federal, que marcou época na história do rádio brasileiro.
Naqueles tempos, acertar o relógio era sinônimo de sintonizar a Rádio Relógio Federal.
Muitas pessoas nem tinham relógio, pois bastava a pilha do rádio estar boa, que a hora era
ouvida com um complemento de notas informativas culturais minuto a minuto, sem
interrupção. No meio da década de 80, muitas mães abriam a porta e a janela do quarto das
crianças lá pelas 6, 7h da manhã:
_________________________________________________________________________
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- Você vai perder a hora da aula!
O sol matinal então invadia o ambiente e o rádio era ligado na Rádio Relógio. A rotina diária
de muita gente começava assim: "Você sabia? O coração da baleia da Groelândia pode pesar
até 5 toneladas. A palavra Maricá tem origem no Tupi, e signiﬁca capim de espinhos." O Toc
toc dos segundos sempre ao fundo. "A pulga consegue pular a uma distância correspondente a
350 vezes o comprimento do seu corpo. É como se um ser humano pulasse a distância de um
campo de futebol. Cada minuto que passa, um milagre que não se repete, toc toc toc, seis
horas, cinquenta e cinco minutos, zero segundo pim pim pim toc toc toc... Rádio Relógio
Federal; cultura, notícias e a hora certa do Observatório Nacional, 24 horas no ar, minuto a
minuto." E assim a programação ﬂuía. No lugar de ponteiros girando, ou números digitais se
sucedendo, as vozes, o toc toc toc e o pim pim pim incessantes ecoavam nos 580 Khz do rádio.
Muita gente, principalmente as crianças, achavam que a pobre locutora Íris Lettieri ﬁcava 24h
tendo que dizer a hora certa a cada minuto, e que só podia alimentar-se ou ir ao banheiro no
intervalo entre cada minuto que informava. E os cochilos? como seriam? Se ela logo "tinha"
que voltar correndo para dizer: "Seis horas, cinqüenta e seis minutos, zero segundo pim pim
pim toc toc toc...."
Claro que as gravações das 24h reproduzidas minuto a minuto pela Rádio Relógio foram
feitas aos poucos, em um antigo equipamento chamado Gerador de Hora Falada, fabricado
pela ﬁrma alemã Assmann, em 1975. Dois sites disponibilizam o áudio da Rádio Relógio:
http://pcdsh01.on.br/horafalada.htm, onde é possível ouvir a hora certa, que disponibiliza
algumas vinhetas da antiga emissora:
http://aimore.org/radio/Radio_AM_FM_Gravacoes.html
Alguns comerciais da Rádio Relógio também marcaram época e ﬁcaram famosos: "Material
elétrico, alta e baixa tensão, atacado e varejo, R. Pinto, que canta de galo com preço de milho
picado; General Caldwell, 173, pertinho da Central. Pneu carecou? HM trocou.
A Rádio Relógio Federal foi fundada em 1956. Passou a pertencer, desde 1966, à
denominação evangélica Igreja Pentecostal de Nova Vida, do Bispo Roberto McCallister. À
exceção dos domingos, quando transmitia os cultos da Igreja de Nova Vida das 7h da manhã
às 23h, a programação diária da Rádio era:
Do minuto zero ao minuto 10: Cinema na relógio
Do minuto 10 ao minuto 15: Agenda relógio
Do minuto 15 ao minuto 20: Relógio Notícias
Do minuto 20 ao minuto 30: Falando de Esportes
Do minuto 30 ao minuto 35: Café Espiritual com o bispo Roberto
Do minuto 35 ao minuto 45: Movimento cultural da relógio
Do minuto 45 ao minuto 50: Relógio Notícias
Do minuto 50 ao minuto 59: Você sabia?
_________________________________________________________________________
06 DX Clube Sem Fronteiras

História do Rádio
Rádio Relógio Federal - Você sabia?
“Você sabia que a mosca é um dos insetos mais ligeiros e que se pudesse voar em linha reta
levaria 28 dias para atravessar o mundo todo? Você sabia?” É claro que não, qual é a
importância de conhecer esse fato besta? Mas, há muitos anos, era o tipo de questão que
ajudava acordar os neurônios dos estudantes, comerciantes e todos os trabalhadores do Brasil
às 5, 6, 7 horas da matina. Era uma época em que ainda não existiam celulares, computadores e
modernos despertadores digitais. A Rádio Relógio Federal marcou o público de rádio por sua
pontualidade e por suas informações tipo revista Seleções: cultura inútil e outras nem tanto
assim. A Rádio Relógio foi, por décadas, uma das mais interessantes rádios que o Rio já teve.
Apesar do inconveniente de madrugar como os galos, muita gente morre de saudades da
Rádio Relógio, até hoje. A emissora fornecia a hora certa minuto a minuto, acrescentando as
curiosidades mais loucas durante todo o dia. O importante era que a rádio estava conectada ao
Observatório Nacional, que enviava o áudio da hora certa oﬁcial do Brasil. Um aparelho de
rádio era o eletrodoméstico mais importante de uma casa antes da TV. Mesmo depois que a TV
foi inaugurada no Brasil, em 1950, em São Paulo, nem todo o mundo teve dinheiro para
comprar um aparelho de TV, que custava caro. Ou seja, o móvel grande, de madeira, levou um
tempo para ocupar a sala, além disso, havia poucas estações disponíveis. O rádio dominou a
comunicação ainda na década de 50.
Outro dia, perguntado ao publicitário Kiko Fernandes sobre a Rádio Relógio, e ele
imediatamente recitou: “Você sabia que o caranguejo olha para trás achando que está olhando
para frente?” Que coisa enigmática, hein? O jornalista Giovanni Faria também foi rápido ao se
lembrar de outras perguntas: “Você sabia que a melancia tem 95% de água?” E que o
“mosquito é capaz de voar um quilômetro em sete minutos?” É engraçado como essas pérolas
não se perderam na nossa memória.
O nome da rádio se justiﬁcava: durante as 24 horas de programação, ouvia-se o "tique-taque"
de um relógio, e nas viradas de minuto a minuto, entrava uma voz feminina falando a hora
certa. Vamos ouvir um trecho do Rádio Relógio?
https://www.youtube.com/watch?v=0uVqMJmRAS8
Você sabe de quem era essa voz feminina? O pim pim pim mais ﬁno entrava sempre depois
que a hora certa era informada minuto a minuto, 24 horas por dia, pela voz da locutora Iris
Lettieri. Ao conversar com ela constata-se que ela mantém a mesma voz, apesar de ter passado
dos 70. Ela explicou que já era locutora quando foi convidada para gravar todos os minutos.
Não precisava ir à estação de rádio todos os dias. Mas muita gente pensava, principalmente as
crianças, que a pobre locutora Iris sofria em cárcere privado e ﬁcava 24h sendo obrigada a
dizer a hora certa a cada minuto. Ela só podia se alimentar ou ir ao banheiro no intervalo entre
cada minuto que informava. Já pensou?
E os cochilos da locutora, como seriam, se ela logo "tinha" que voltar correndo para dizer:
"Seis horas, cinquenta e seis minutos, zero segundo?” Pim pim pim toc toc toc...." O
engraçado é que Iris me contou que essa história de cárcere privado também existiu quando
convidava os passageiros a embarcar nos principais aeroportos do Brasil. Muita gente achava
que ela morava no Aeroporto Internacional! A sua voz sensual amenizava o medo do avião.
Tanto que a “Voz do Aeroporto”, como é chamada, ainda está presente no Tom Jobim nos
_________________________________________________________________________
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avisos especiais e no BRT. Reconhecida como Patrimônio do Rio, o prefeito Eduardo Paz fez
questão de fazer esse novo convite. Você sabia, Marco Aurélio?
Ah, quem estiver com saudades da Iris Lettieri pode acessar o site todo sonorizado:
http://www.irislettieri.com.br/ Ali, pode-se saber que ela foi a primeira locutora de telejornal
da TV brasileira, gravou spots até em russo e que foi garota propaganda e atriz de várias
emissoras de TV. É claro que as gravações das 24h reproduzidas minuto a minuto pela Rádio
Relógio foram feitas aos poucos, em um antigo equipamento chamado Gerador de Hora
Falada, fabricado pela ﬁrma alemã. Com o tempo, passou a ter mais notas jornalísticas,
utilidade pública, e continuava com os textos gravados por locutores, com inúmeras
curiosidades.
Há pouco tempo, o blog assinado por Cássio Ribeiro incluiu um trecho do programa. Uma
enxurrada de antigos ouvintes decidiu comentar. As observações são muito divertidas. Há
muita saudade e emoção envolvidas nesses depoimentos. As pessoas sentem falta dos
conteúdos de informação por mais loucos que possam parecer. Um ouvinte aﬁrma que
aprendeu muita coisa ali. Isso incluía a ladainha dos anúncios repetitivos pelas mães, vovós e
criancinhas: “Galeria Silvestre, a Galeria da Luz”, entre tantos outros.
Nem todo mundo tinha relógio de pulso naquele tempo. O despertador também não era
infalível, funcionava com corda e podia se quebrar com facilidade. Nada melhor do que a
Rádio Relógio para conferir a hora certa. No começo, quase não havia notas jornalísticas na
programação que ﬁcava muitas horas no ar, ao vivo. Era mais utilidade pública, textos
enciclopédicos com curiosidades diversas sempre precedidas ou sucedidas com a instigante
pergunta-bordão: Você sabia que...?
As pessoas começavam o dia com essas fabulosas informações repetidas no ônibus escolar
para o coleguinha que se sentava ao lado. “Você sabia que “o coração da baleia da Groelândia
pode pesar até cinco toneladas? E que a palavra maricá tem origem no Tupi, e signiﬁca capim
de espinhos?” O locutor principal, não consegui saber o nome dele de jeito nenhum,
continuava inﬁnitamente dizendo: “Rádio Relógio Federal: cultura, notícias e a hora certa do
Observatório Nacional, 24 horas no ar, minuto a minuto.” E assim a programação ﬂuía. No
lugar de ponteiros girando, ou números digitais se sucedendo, as vozes, o toc toc toc e o pim
pim pim incessantes ecoavam no rádio.
A programação foi homenageada na abertura do ﬁlme A Hora da Estrela, de Suzana Amaral,
lançado em 1985. A personagem Macabéa, moça solitária e pobre que Clarice Lispector criou,
revelava, ao ouvir A Rádio Relógio, toda a sua pequenez e humildade.
No ano de 2000, depois da morte de Robert McAlister, a rádio foi vendida a Igreja
Internacional da Graça de Deus. Chegava ao ﬁm o estilo radiofônico tão singular da saudosa
Radio Relógio Federal, que tanto marcou gerações e foi o símbolo de uma época no rádio
brasileiro.
A emissora passou por diversas fases. A primeira que durou até 2006, onde a Rádio Relógio
adotou uma programação com música gospel, mensagens do Missionário R.R. Soares,
informações jornalísticas e participação de ouvintes. Em fevereiro de 2007, a emissora adotou
uma linha jornalística, no estilo all news, sem música, mas com programas populares, de
esportes e religiosos. Esta programação foi mantida até maio de 2009. A partir desta época, a
emissora passou a repetir a programação da Nossa Rádio FM.
_________________________________________________________________________
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Em mais de 60 anos de história, a Rádio Relógio Federal oscilou nos primeiros lugares entre
as emissoras de AM da capital ﬂuminense. A emissora já ocupou entre o terceiro e oitavo
lugar. Com base em dados de março de 2013, o Ibope garantiu que a emissora ocupava há dois
anos a quinta colocação. Espero que os nossos ouvintes se lembrem de boas histórias ao ouvir
novamente a Rádio Relógio.
Em 1993, Robert McAlister morre, e a rádio continua sendo gerenciada por sua igreja, agora
sob a liderança de seu ﬁlho Walter McAlister. Em 2000, a rádio é vendida para a Igreja
Internacional da Graça de Deus, do missionário R. R. Soares. A clássica programação da
emissora deixa então de ir ao ar e dá lugar aos programas da IIGD, além de programas
musicais e jornalísticos.
Em fevereiro de 2007, a emissora adotou uma linha jornalística, no estilo all news, sem
música, mas com programas populares, de esportes e religiosos.
Em maio de 2009, a emissora passou a repetir a programação da Nossa Rádio, que no Rio de
Janeiro operava através dos FM 89.3 MHz. Em 3 de maio de 2010, a frequência é arrendada
para a Rádio Globo Rio de Janeiro, e a Rádio Relógio passa a transmitir sua programação
junto com a Nossa Rádio, mudando de nome para Nossa Rádio Relógio.
O nome, no entanto, não emplacou e a emissora voltou a utilizar a antiga nomenclatura ainda
em 2010. Em 24 de junho de 2020, a Rádio Relógio passou a estar presente em São Paulo
através de uma transmissão conjunta com a ﬁlial da Nossa Rádio na cidade, que operou de
forma experimental pelo FM 94,1 MHz. Segundo R. R. Soares, que se apresentou na emissora
paulistana na noite do dia 26, a frequência teria uma nova programação ligada à Igreja
Internacional da Graça de Deus. Em 15 de agosto, a Nossa Rádio assume a frequência em
deﬁnitivo; com isso, a Rádio Relógio deixa de ser retransmitida na capital paulista.
Programação
Atualmente, a Rádio Relógio conta com uma equipe de proﬁssionais, formada por locutores,
jornalistas, técnicos e sonoplastas empenhados a levar a melhor programação para o ouvinte.
A emissora tem uma programação ﬁrmada em três pilares: Música, informação e fé. A
programação da Rádio Relógio conta com a participação de ouvintes, que interagem também
pelas redes sociais. De hora em hora, sempre no minuto 55 é apresentado o "Giro da Rádio
Relógio", com notícias do Rio, Brasil e do mundo, além dos destaques dos esportes. Nos ﬁnais
de semana a Rádio Relógio transmite os cultos diretamente da Igreja Internacional da Graça
de Deus em São Paulo.
Endereço
Estrada dos Bandeirantes, Nº 1000
Taquara
CEP: 22710 - 112
Rio de Janeiro – RJ
Fontes:
wikipedia.org, radioinhapimfm, radionahistoria.blogspot.com
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Breve história da indústria nacional de equipamentos de rádio (parte 2)
Fabricação de alto-falantes na época
Em todos esses setores, o progresso registrado
sob o estímulo de uma procura permanente e cada
vez maior pela indústria de rádio receptores,
permitiu ao Brasil não só abastecer o seu mercado
interno com produtos de qualidade, mas
sobretudo proporcionar considerável economia
de divisas, reduzindo a dependência do país na
importação de peças e componentes para
receptores de rádio e contribuindo para o
desenvolvimento das indústrias auxiliares.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Crescimento do mercado interno
Apesar dos esforços realizados entre os anos de 1943 e 1945, foi somente depois da guerra que
se iniciou o período de grande progresso da indústria nacional de rádios. As próprias
condições existentes durante o conﬂito diﬁcultaram a expansão dessa indústria. Pouco tempo
depois de terminada a conﬂagração, veriﬁcou-se que as modiﬁcações ocorridas em nossa
economia impunham novas diretrizes, pois a nossa receita de divisas não seria mais suﬁciente
para permitir a importação livre de todas as mercadorias estrangeiras demandadas na época.
A expansão do mercado interno, em virtude do aumento das populações urbanas e da elevação
do padrão geral de vida, impôs o desdobramento da produção nacional. O êxito dos esforços
realizados reﬂetiu-se no contínuo decréscimo na utilização de materiais importados por
unidade produzida no país. Como conseqüência de crescentes diﬁculdades cambiais, passou a
indústria nacional a absorver toda a necessidade de produção de peças e componentes.
Foto: Divulgação

Produção de rádios na Invictus na década de 60
(foto ao lado).
Crescimento do processo de nacionalização
Entre os anos de 1947 e 1948, a proporção de
materiais importados utilizados na montagem de
um rádio receptor já havia sido reduzida pela
metade, o que representava uma considerável
redução no dispêndio de divisas por unidade
produzida.

A produção nacional de transformadores, chassis, escalas, bobinas e caixas atendiam
plenamente as necessidades da indústria. As indústrias começaram a produzir capacitores,
resistores e alto-falantes de qualidade.
Com o desenvolvimento da produção de peças e componentes que acompanhava
satisfatoriamente a indústria, em 1950 as necessidades de importação passaram a representar
apenas 38% de todo o material empregado na montagem de um rádio receptor. Em 1953, esse
percentual havia diminuído para apenas 22%, ou seja, a indústria brasileira havia contribuído
para reduzir a pouco mais de 1/5 do valor a porcentagem de materiais importados utilizados
num rádio receptor. O Brasil caminhava a passos largos para conseguir total independência da
importação, passando a utilizar somente peças e componentes nacionais.
_________________________________________________________________________
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Foto: Divulgação

Aumenta o consumo de nossas matérias primas
O desenvolvimento da indústria brasileira de radio receptores permitiu uma considerável
expansão do mercado de matérias primas nacionais, entre os quais podemos destacar:
madeiras, borrachas, plásticos, mica, ferro, porcelanas, vidros, ﬁos, papéis e ﬁbras. Esse fato
ilustra bem a importância do crescimento desse segmento industrial, criando oportunidades
de trabalho e de consumo de matérias primas produzidas no país.
Novas fontes de renda
A indústria brasileira de rádio receptores certamente pode orgulhar-se por ter contribuído para
criar e desenvolver novas fontes de renda com notórios benefícios, não só para o público em
geral, mas especialmente para a classe trabalhadora que encontraram novas ocupações e
especializações.
Da mesma forma, os governos em todas as esferas beneﬁciaram-se com o surgimento de
novas fontes de receita ﬁscal, revertendo em benefícios para as indústrias e trazendo novos
estímulos à produção de matérias primas, contribuindo assim para liberar divisas que podiam
ser empregadas na importação de mercadorias ainda não produzidas no país.
Cultura e recreação pelo radio

No auge da indústria, a nossa situação cambial gerou a
oportunidade para que a indústria nacional pudesse produzir
rádios a preços populares e, por conseguinte, acessíveis ao
público de todos os níveis sociais e de poder aquisitivo
diferenciado.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Num país com a enorme extensão territorial como o Brasil, o
radio está naturalmente destinado a representar um
importante papel como instrumento de difusão de cultura,
entretenimento e informação para todos os lugares,
principalmente os mais distantes e mais carentes de recursos
tecnológicos. Portanto, foi enorme o valor da contribuição
que a indústria de rádios representou para elevar o conforto e o
bem-estar da população do país.

Desenvolvendo modelos próprios de rádios portáteis e de baterias, a nossa indústria permitiu
também às populações de regiões menos favorecidas que participassem dos benefícios
culturais e sociais propiciados pela radiodifusão, criando assim laços de unidade nacional
ligando os grandes centros os mais remotos recantos do país, em muitos dos quais ainda se tem
diﬁculdades de acesso apesar da evolução dos meios de transporte.
Crescimento da concorrência interna
Antes mesmo da guerra, grandes empresas multinacionais do ramo eletroeletrônico haviam
se estabelecido no Brasil, representando sérios riscos para a indústria nacional, até então
totalmente despreparada para enfrentar essa feroz concorrência. A primeira empresa
multinacional desse segmento a se estabelecer no país foi a holandesa PHILIPS, que em 1924
inaugurou uma ﬁlial brasileira na cidade do Rio de Janeiro para a importação e venda dos
produtos fabricados na Holanda.
Por: Paschoal Francisco Fideli
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Escutas Realizadas (Logs)
Escutas Realizadas
Editor: Dario Gabrielli
Viale della Resistenza, 33 B, IT - 30031
Dolo (Ve) - Itália

E-mail: escutas_dx@outlook.com

É com grande prazer que também este mês recebemos alguma colaboração para esta página.
Infelizmente este mês recebemos a colaboração de apenas uma pessoa, por isso pedimos a
todos os assinantes e leitores desta revista para continuar a enviar as suas colaborações
certificando-se de que esta página existe. Além disso, todos os colaboradores são convidados
a lembrar-se de escrever seu nome e sobrenome após os detalhes de cada escuta.
Agradecendo, desejamos a todos uma boa saúde lembrando que as próximas colaborações
devem chegar à redação até 15 de junho de 2022.
Dario
BRASIL
11780. Seg, 14 de março de 2022. 1917-1927, Rádio Nacional da Amazônia, Brasília-DF, em
português. Um programa musical; 1920 Mulher fala, incluindo notícias. Recepção da feira:
35533 (JRX)
11780. Qua, 16 mar 2022. 1936-1946, Rádio Nacional da Amazônia, Brasília-DF, em
português. Um programa musical; 1940 Conversa de homem e mulher; 1941 ID por mulher e
notícias - Repórter Nacional. Recepção da feira: 35533 (JRX)
11815. Qua, 16 mar 2022. 1926-1935, Rádio Brasil Central, Goiânia-GO, em português. Um
programa musical com canções sertanejas; 1932 Homem fala, ID e hora local. Sinal justo e
ligeira interferência da BBC em 11810kHz. 34533 (JRX)
CLANDESTINO
11690. Seg, 14 de março de 2022. 1848-1859, Rádio ERISAT, Talata Volonondry-MDG, em
Tigrinya. O locutor de homem fala durante este log; 1859 Mulher fala, termina programa.
Recepção muito ruim a quase inaudível: 25421 (JRX)
11745. Seg, 14 de março de 2022. 1903-1914, Rádio Al-Azm, Jeddah-ARS, em árabe. Música
árabe; 1909 Homem fala; Música de 1913. Má recepção: 25522 (JRX)
12050. Seg, 14 de março de 2022. 2040-2050, Radio Ndarason Internationale, Ascension
Island-ASC, em Kanuri. Homem locutor em conversa com outro homem; 2044 Mulher fala.
Muito boa recepção: 55555 (JRX)
COREIA DO NORTE
9425. Seg, 21 de março de 2022. 1921-1930, Voz da Coreia, Kujang-KRE, em alemão.
Música; 1924 Conversas de mulher e mais música; 1928 Homem fala e outra música.
Recepção da feira: 35533 (JRX)
1635. Seg, 21 de março de 2022. 1931-1940, Voz da Coreia, Kujang-KRE, em inglês. Música;
Mulher fala e músicas. Má recepção: 35422 (JRX)
12015. Seg, 21 de março de 2022. 1941-1950, Voz da Coreia, Kujang-KRE, em espanhol.
Homem locutor fala e música; 1946 Homens e mulheres conversam. Má recepção: 35422
(JRX)
CUBA
13740. Sáb, 12 de março de 2022. 2305-2320, Rádio Habana Cuba, Bauta-CUB, em
espanhol. Os locutores da mulher e do homem falam a notícia; IDENTIFICAÇÃO;
_________________________________________________________________________
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Anúncio de programação; Notícias e comentários. Boa recepção: 45544. Log paralelo em
9710 Bejucal, 35533 (JRX)
15230. Sáb, 12 de março de 2022. 2320-2330, Rádio Habana Cuba, Quivicán-CUB, em
português. Os locutores da mulher e do homem falam notícias e comentários; Uma música
curta e comunicação dos locutores de retorno; 2325 Música. Recepção da feira: 35533 (JRX)
EMIRADOS ÁRABES UNIDOS
12065. Qua, 16 de março de 2022. 1740-1750, BBC, Al Dhabbiya-EAU, em amárico. O
locutor da mulher e do homem fala notícias, presumivelmente; 1750 ID. Má recepção: 35522
(JRX)
ESTADO DA CIDADE DO VATICANO
12040. Qua, 16 de março de 2022. 1902-1912, Voice of America, SM di Galeria-CVA, em
Tigrinya. Mulheres e locutores apresentam notícias, presumivelmente; 1908 Uma breve
pausa na música e retorno da comunicação do homem. Boa recepção: 45544 (JRX)
12075. Qua, 16 mar 2022. 1914-1924, Voice of America, SM di Galeria-CVA, em francês.
Uma conversa entre dois homens; 1919 Mulher diz ID: VOA Afrique e retorna conversa de
homens. Boa recepção: 45554 (JRX)
ESPANHA
11940 Seg, 14 de março de 2022. 2001-2011, Radio Exterior de España, Noblejas-E, em
espanhol. Locutores de mulheres e homens apresentam notícias; 2003 ID: RNE e anúncio de
programação da estação; 2004 Inicia o programa Radiogaceta de los Deportes: Dois homens
dizem notícias e comentários esportivos, principalmente sobre futebol. Boa recepção: 45554
(JRX)
ESTADO DA CIDADE DO VATICANO
12040. Seg, 21 de março de 2022. 1904-1920, Voice of America, SM di Galeria-CVA, em
língua tigrínia. Mulher fala; 1907 Música breve e conversas de homens; 1915 Mulher diz
identidade e fala notícias, presumivelmente. Recepção da feira: 45544 (JRX)
ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA
17655. Seg, 21 de março de 2022. 1805-1820, Voz da América, Greenville-NC, em português.
Notícias; 1811 ID; Notícias sobre Angola e uma entrevista com um homem, sobre notícias
governamentais e políticas deste país africano. Boa recepção: 45554 (JRX)
FILIPINAS
15190. Qua, 16 de março de 2022. 1801-1812, Radyo Pilipinas, Tinang-PHL, em língua
ﬁlipina. Os locutores da mulher e do homem apresentam notícias; ID e repete às vezes. Boa
recepção: 45544 (JRX)
FRANÇA
13740. Qua, 16 de março de 2022. 1852-1859, RFI, Issoudun-F, em francês. Homem locutor
fala; Uma música curta; 1855 Notícias por homem locutor; 1858 Mulher fala;
IDENTIFICAÇÃO; Termina. Recepção da feira: 45533 (JRX)
13740. Qua, 16 de março de 2022. 1852-1859, RFI, Issoudun-F, em francês. Homem locutor
fala; Uma música curta; 1855
Notícias por homem locutor; 1858 Mulher fala; IDENTIFICAÇÃO; Termina. Recepção da
feira: 45533 (JRX)
_________________________________________________________________________
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GRÃ BRETANHA
9485. Seg, 21 de março de 2022. 1848-1900, Voz da América, Wooﬀerton-G, em amárico.
Locutor de mulher em conversa com um homem; 1853 Uma breve música e locutor
masculino fala notícias, presumivelmente; Música de 1859. Má recepção: 35522 (JRX)
ILHA DE ASCENSÃO
11660. Qua, 16 de março de 2022. 1948-1958, BBC, Ascension Island-ASC, em Hausa. Os
locutores da mulher e do homem falam a notícia; IDENTIFICAÇÃO; 1952 Uma breve
música e retornos da comunicação do homem; 1955 Mulher também fala.
IDENTIFICAÇÃO. Boa recepção: 45544 (JRX)
12095. Seg, 14 de março de 2022. 2050-2100, BBC, Ascension Island-ASC, em inglês.
Homem e mulher dão notícias; Uma conversa com um homem; 2051 ID/BBCWS e mais
novidades; IDENTIFICAÇÃO. Boa recepção: 45544 (JRX)
15400. Qua, 16 de março de 2022. 1813-1822, BBC, Ascension Island-ASC, em inglês.
Mulher locutora entrevista uma mulher e elas falam sobre a Guerra da Ucrânia e suas
consequências; Homem locutor participa, também. Boa recepção: 45554 (JRX)
ILHAS MARIANA DO NORTE
11550. Seg, 21 de março de 2022. 1823-1833, Radio Free Asia, Saipan-MRA, em coreano.
Comunicação do locutor da mulher e do homem; 1829 Uma música breve e locutores de
retorno. Má recepção: 35522 (JRX)
JAPÃO
9835. Seg, 21 de março de 2022. 2001-2015, NHK World Japan, Yamata-J, em japonês. Os
locutores de mulher e homem falam de notícias, presumivelmente. Má recepção: 25522. Log
paralelo em 15130, retransmissão Issoudun-F, recepção muito boa: 55555. (JRX)
MADAGÁSCAR
13670. Seg, 21 de março de 2022. 1951-1958, MWV-Radio Feda, Mahajanga-MDG, em
árabe. O homem fala, prega; 1955 Uma canção árabe de cantor masculino; 1958 Mulher fala,
diz identidade e site e tchau. Boa recepção: 45544 (JRX)
MALI
5995. Sáb, 12 de março de 2022. 2245-2300, RTV du Mali, Bamako-MLI, em Bambara.
Mulher e homem falam de
notícias; 2252 Música; 2258 Mulher e homem conversam, identidade e música. Recepção da
feira: 35533 (JRX)
13685. Qua, 16 de março de 2022. 1842-1852, China Radio International, Bamako-MLI, em
árabe. Música árabe; 1845 Mulher fala; 1849 Música; 1852 Homem locutor fala. Boa
recepção: 45554 (JRX)
TAILÂNDIA
11610. Seg, 21 de março de 2022. 1836-1847, Voz da América, Udon Thani-THA, em inglês.
Locutor de homem em conversa com um homem, sobre a atual situação ucraniana; 1845 ID e
mais novidades. Recepção da feira: 45533 (JRX)
Obrigado aos amigos que colaboraram nesta edição com as informações das escutas, são:
JRX = José Ronaldo Xavier, Cabedelo, Paraíba. RX XH DATA D-808, antena Sony AN-71
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Em foco
Última edição do programa Encontro DX
Em 01 de janeiro de 1986 o Clube Dexista Globo
DX, representado pelo dexista Raimundo
Leonardo Bezerra, conseguindo junto a Rádio
Aparecida, um espaço semanal aos sábados de
30 minutos, para apresentar o programa
Encontro DX. Assim há vinte e seis anos
entrava no ar um programa dedicado aos
Dexistas e Radioescutas brasileiros, com
sintonia em outros países, graças às ondas curtas
e tropical da emissora, tendo como objetivo o
mundo do dexismo. O diretor da Rádio
Aparecida na época o Padre Ronoaldo
Pelaquim, que estava de partida para assumir o
serviço brasileiro da Rádio Vaticano, ele
prontamente aceitou a idéia.
Foto: Divulgação

A parti dos anos 90, Cassiano Macedo assume o
Programa e mesmo com o desaparecimento do
Clube Globo DX, mantém o programa no ar, com
espaço para os demais clubes dexistas do Brasil.
No ano 2000, o Encontro DX passa a contar com
dois apresentadores, quando o Dexista Jota
Moura passa a fazer parte do programa.
Cassiano Macedo e Jota Moura (Nos Estúdios da Rádio Aparecida nas gravações do
Programa Encontro DX)

A partir do dia 08 de novembro de 2008, o espaço
passa contar com 60 minutos de duração por
motivos de mudanças na grade da programação
da Rádio Aparecida aos sábados. Com essa
mudança o programa passa a ter vários quadros na
programação, entre os quais ‘O Rádio em
Revista’, ‘Arquivo do rádio’, Mundo DX e
outros.
Foram colocados no ar 1612 programa inédito,
sendo o programa em língua portuguesa mais
longevo dedicado ao mundo do dexismo e
radiodifusão do Brasil.
Ao longo desses mais de 35 anos, o programa
Encontro DX fez seu papel divulgando
informações do mundo do rádio e uma cultura de
fraternidade pelas ondas do rádio.
_________________________________________________________________________
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O “Encontro DX” entrevistou pessoas ligadas ao rádio, reconhecidas no mundo do dexismo e
comunicadores de emissoras internacionais de Ondas Curtas, entre elas, Irene Faith, da Rádio
Havana de Cuba, Serguey Beldensky, da Voz da Rússia, Alfonso Montealegre e Jaime
Báguena, da Rádio Nederland, e Yu Hui Juan da Rádio Internacional da China.
Do Brasil, também passaram pelo microfone do programa nomes importantes como Antônio
Aguilar, um dos mais famosos nomes do rádio paulista nos anos 1950, e Barros de Alencar,
uma lenda do rádio brasileiro, quando a Rádio Tupi de São Paulo era ouvida em todo o país
pelas Ondas Curtas.
“Passados 31 anos do meu trabalho e 35 anos do programa, creio que é hora de um ócio mais
dedicado a organizar meu arquivo radiofônico, que é muito grande, constituído de livros, ﬁtas,
entrevistas, folhetos, boletins de emissoras, entre outros materiais e o principal: ler mais”,
aﬁrma Cassiano, que também agradece aos Redentoristas: “(...) Agradeço a todos os diretores
da emissora que permitiram que o programa ﬁcasse tantos anos no ar e ser uma referência no
mundo do dexismo no idioma português”.
O diretor da Rádio Aparecida, padre Inácio de Medeiros, por sua vez, comenta sobre o
pioneirismo do programa na grade da emissora: “Fazemos história todos os dias, e com o
‘Encontro DX’ não foi diferente. É o encerramento de um ciclo que com certeza marcou a
trajetória da emissora e, ao mesmo tempo, o universo do dexismo”.
Segundo o padre, Cassiano Macedo deve continuar colaborando com a emissora em um
quadro especíﬁco sobre o assunto.

Foto: Divulgação

No início de 2002 a RDP Internacional investiu
pesado em novos transmissores e o seu diretor
Jaime Marques veio ao Brasil ou mais
precisamente em São Paulo e no Rio de Janeiro
para estreitar os laços com o país, trazendo uma
comitiva inclusive representantes do Instituto
Camões. Nessa foto do lado direito José Moura,
do lado esquerdo Cassiano Macedo e no centro
Jaime Marques , um entusiasta das ondas curtas
até hoje, um grande amigo.
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Em foco
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Mário Keiteris - PY2MXK, com Jota Moura
e Cassiano Macedo
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Com as lendas do
rádio, Barros de
Alencar e Gil
Gomes no dia
16.07.2002 nos
estúdios da Rádio
Tupi SP.

Nos estúdios da
Rádio Aparecida
Foto: Divulgação

Elias, Sebastião, Cassiano, Avelino, Marcos,
Rudmar - 3º Encontro Nacional de Dexistas e
Radioamadores de Caruaru - 2017
Foto: Divulgação

Encontro da CRI com os ouvintes no Rio de
Janeiro em 2004, no bairro da Tijuca. Na foto
estou com a senhor Yu que foi chefe do
Serviço em português da emissora.

Entrevista ao
radialista
Praianinho
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Em foco
Foto: Antonio Argolo

O Programa Encontro DX esteve no ar
todos os sábados as 19:00 horas de
Brasília, 21:00 Hrs UTC, pela seguintes
frequências:
820 kHz
5.135 KHz
6.135 KHz
9.630 KHZ
11.855 Khz
FM 104,3
Pela a internet no portal A12.com
Colaboradores do programa
A n t o n i o Av e l i n o , C é l i o R o m a i s ,
Francisco Braccini, Francisco Jacson,
Jailton Coutinho Amaral, Ulysses
Galletti.

Despedida do último programa Encontro DX
Com muita tristeza recebemos a notícia do encerramento do Programa "Encontro DX",
programa este que vai deixar centenas de Radioescutas, Dexistas e Radioamadores órfãos do
conteúdo elaborado com tanto aﬁnco por mais de 35 anos.
Quantas histórias, quantas entrevistas, quantas notícias foram dadas e quantas amizades
foram cultivadas por meio do programa... Dezenas, centenas de milhares de ouvintes
acompanharam as emissões do programa a cada sábado às 19h horário de Brasília (22h UTC).
As mais variadas notícias das emissoras das diversas faixas de frequências foram levadas ao
ar e também a participação dos clubes de Dexismo foram muito importantes para que mais e
mais ouvintes e apaixonados pelas ondas do rádio ﬁcassem antenados no programa.
Somente temos que agradecer toda atenção e apoio constante de você amigo Cassiano, do Jota
Moura que também teve sua contribuição e não esquecendo do idealizador do programa o
Raimundo Leonardo Bezerra, que elaborou o projeto inicial em 01 de novembro de 1986.
Agradecemos também a Direção da Rádio Aparecida pelo espaço disponibilizado em sua
programação para falar do mundo do rádio e das Comunicações. Agradecer também ao
operador Luis Cláudio e a todos que direta e indiretamente contribuíram para que o programa
estivesse no ar por mais de três décadas.
Em nome de todos que fazem o DX Clube Sem Fronteiras agradecemos ao Cassiano Alves
Macedo por seus mais de 31 anos levando informações aos diletos ouvintes do Encontro DX
que deixa um vazio no dial das emissoras de Ondas Curtas e para os amantes das Ondas do
Rádio.
Antonio Avelino
Diretor
_________________________________________________________________________
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Seção QSL’s

Rádio Kiev - 1972

Rádio
Kiev 1977

Rádio Kiev - 1980

Rádio Kiev - 1974

Rádio
Kiev 1977

Rádio Kiev - 1981

Rádio Kiev - 1983
Rádio
Kiev - 1983
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Seção QSL’s

Rádio Kiev - 1983
Rádio Kiev - 1983

Rádio Kiev - 1984

Rádio Kiev - 1984

Rádio Kiev - 1984

Rádio Kiev - 1984

Rádio Kiev - 1993
Rádio Kiev - 1989
Por: Nelcy Remedy Bidart (nelcy_bidart@hotmail.com)
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Radioamadorismo
O futuro incerto do radioamadorismo (parte 01)
Rádio deﬁnido por software e hardware barato estão sacudindo um hobby há
muito
Foto: Divulgação
associado à engenharia
Será que as faixas de radioamador ﬁcarão um dia em silêncio? Desde o surgimento do rádio,
os radioamadores utilizam certos trechos do espectro radioelétrico que são tenazmente
protegidos. A engenharia eletrônica tem se beneﬁciado enormemente de sua atividade, desde
o engenheiro solitário até o campo inteiro da engenharia. Mas a ascensão da Internet na
década de 1990, com sua capacidade de conectar bilhões de pessoas com facilidade, atraiu a
atenção de muitos radioamadores em potencial, os quais poderiam hoje estar operando via
rádio. Nos dias de hoje, com o tempo cobrando seu preço e com as ﬁleiras do
radioamadorismo diminuindo, as novas tecnologias oferecem oportunidades para revitalizar
o hobby, ainda que as gerações passadas não reconheçam.

Foto: Divulgação

O número de licenças de radioamador nos EUA têm se mantido num crescimento píﬁo de 1%
ao ano nos últimos anos, com cerca de 7.000 novos licenciados anualmente num total de
755.430 em 2018. O órgão regulador norte-americano não lista dados demográﬁcos dos
operadores, mas, curiosamente, os homens brancos na casa dos 60 e 70 anos constituem a
maior parte dos operadores. À medida que eles envelhecem, o temor é que haja muito poucos
jovens para sustentar o hobby.
[Para um estudo estatístico atual sobre o radioamadorismo brasileiro, acesse o site da
LABRE Nacional em https://labre.org.br/radioamadorismo-no-brasil-versao-2021/. N.
do T.]
“É a pergunta de um milhão de dólares: como atrair as crianças?”, Diz Howard Michel,
ex-CEO da American Radio Relay League (ARRL).

Foto: Divulgação

A questão de como atrair operadores mais jovens também revela uma profunda divisão na
comunidade radioamadora sobre o futuro do hobby. Como qualquer população humana, os
radioamadores não são uma comunidade homogênea. Encontramos ali opiniões e
perspectivas para o futuro que variam bastante. E as tecnologias digitais que têm despontado
nos últimos tempos estão escancarando ainda mais estas divisões: alguns radioamadores
vêem estas tecnologias como o futuro, enquanto outros simplesmente reagem apontando-as
como a causa para o ﬁm do radioamadorismo.
Dentro deste universo diametralmente oposto, todos concordam num ponto: o mundo está
mudando. Porém, a quantidade de espectro de rádio disponível permanece a mesma. Será
difícil manter o espaço a nós reservado contra interesses comerciais se quase nenhum
radioamador estiver tirando proveito dele.
Antes de olharmos para o futuro, precisamos examinar a situação atual. Nos Estados Unidos,
a ARRL, como associação nacional de radioamadores, está na vanguarda e, com mais de
160.000 membros, é o maior grupo de radioamadores do mundo. Ela oferece cursos para
radioamadores, promove concursos cujo objetivo é conseguir o maior número de contatos de
longa distância em 48 horas, realiza treinamentos sobre comunicação de emergência em
desastres, mantém vigilância visando proteger as faixas reservadas aos radioamadores e
muito mais.
_________________________________________________________________________
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Michel presidiu a ARRL entre outubro de 2018 e janeiro de 2020, e ele se encaixa
perfeitamente no perﬁl do radioamador americano "médio": operador do sexo masculino, 66
anos, morador de Dartmouth, Massachusetts. Graças ao interesse pelo radioamadorismo
desde sua infância, ele escolheu sua carreira proﬁssional na área da engenharia elétrica e
computação. Ele recebeu seu indicativo de chamada, WB2ITX, há 50 anos e ama o hobby
desde então.
“Quando nosso presidente [da ARRL. N. do T.] visita grupos de radioamadores, ele pergunta:
'Quantas pessoas aqui têm menos de 20 [anos]?' Para cada 100 pessoas, talvez só uma tenha
levantando a mão ", diz Michel.
A ARRL promove algumas atividades voltadas para crianças. Semestralmente, há atividades
durante o Dia das Crianças, além de contatos com clubes escolares em todo o país. Também
publica materiais que auxiliam aos professores para trabalhar o rádio em sala de aula. Mas
Michel admite que "não temos recursos para trabalhar no ensino médio" - faixa essencial para
despertar o interesse das crianças.
Precisamos “mostrar que o radioamadorismo é muito mais que simplesmente obter
uma licença, colocar um rádio na gaveta e esperar o ﬁm do mundo”.
Um real interesse por parte dos interessados é essencial porque estes futuros radioamadores
precisam vencer um obstáculo inicial antes de poderem operar um rádio: a prova. Os
requisitos para ser radioamador variam - nos Estados Unidos não é necessária licença para
ouvir sinais de rádio - mas todos os países do mundo exigem que os operadores demonstrem
algum conhecimento técnico e compreensão dos regulamentos do serviço para que possam
receber um indicativo de chamada e começarem a transmitir.
Para os jovens até a faixa etária dos 30 e 40 anos, o principal fator que os atrai para o
radioamadorismo é diferente daquele das gerações anteriores. Com a Internet e as redes
sociais como WhatsApp e Facebook, eles não precisam de um transceptor para falar com
alguém do outro lado do mundo, algo que chamava muito a atenção na era anterior ao e-mail e
das ligações de longa distância acessíveis. Em vez disso, muitos estão interessados na
possibilidade de exercer algum serviço à sociedade, como prover comunicação após um
desastre ou durante eventos públicos como maratonas.
“Há algo curioso neste grupo nascido pós-11 de setembro, que cresceram com a tecnologia
onipresente e em contato com as mudanças climáticas”, diz Michel. “Eles sabem o quanto a
infraestrutura de telefonia celular pode ser frágil. O que precisamos fazer é mostrar que o
radioamadorismo é muito mais que simplesmente obter uma licença, colocar um rádio na
gaveta e esperar o ﬁm do mundo. "
Novas fronteiras
O futuro do radioamadorismo está em jovens como Dhruv Rebba (KC9ZJX), que ganhou o
prêmio Jovem Radioamador do Ano de 2019 da Amateur Radio Newsline. Com 15 anos de
idade, ele é ﬁlho de imigrantes indianos e está no segundo ano da Normal Community High
School em Illinois, onde também pratica cross-country e participa do Future Business
Leaders of America e de clubes de robótica. Seu grande interesse no hobby é se comunicar
com astronautas no espaço.
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Radioamadorismo
Rebba conquistou sua licença Technician [similar à Classe C no Brasil. N. do T.] quando tinha
9 anos, depois de visitar o encontro Dayton Hamvention com seu pai. Nos Estados Unidos,
existem atualmente três classes de licença de radioamador, com cada uma associada a um
exame por escrito: Technician (técnico), General (geral) e Extra. Quanto maior o nível, maior
é a quantidade de modos e faixas permitidos.
“Meu pai me levou ao encontro e eu pude ver todos aqueles stands, as barracas, o código
Morse, e achei muito legal”, diz Rebba. “Era algo que meus amigos não conheciam”. Ele
então se associou ao Central Illinois Radio Club de Bloomington, começou a fazer contatos
via rádio, participou dos Field Days anuais da ARRL e foi voluntário ajudando na
comunicação em corridas locais.
“Queremos provocar impacto... O radioamadorismo é fantástico, mas muitos dos meus
amigos diriam que é muito fácil falar com pessoas pelo mundo por meio de mensagens de
texto e tudo, então isso meio que perdeu sua magia."
Mas então Rebba viu que poderia juntar o radioamadorismo com sua paixão pelo espaço: ele
conheceu o programa Radioamadorismo na Estação Espacial Internacional (ARISS),
administrado por um consórcio internacional de organizações de radioamadoras, que permite
que escolas se inscrevam realizar um contato via rádio onde alunos irão falar diretamente com
membros da tripulação a bordo da ISS. Há também uma repetidora a bordo da ISS que permite
que os radioamadores façam contatos enquanto ela orbita. Rebba procurou seu diretor, seu
professor de ciências e demais colegas de classe no Chiddix Junior High e, em 23 de outubro
de 2017, ﬁzeram contato via rádio com o astronauta Joe Acaba (KE5DAR). Para Rebba, que
atuou como principal operador durante contato, foi um momento de glória.
“A geração mais nova pode se interessar mais em comunicações de emergência e em
comunicação espacial, eu acho. Queremos causar um impacto", diz Rebba. "O
radioamadorismo é fantástico, mas muitos dos meus amigos diriam que é muito fácil falar
com pessoas pelo mundo por meio de mensagens de texto e tudo mais, então isso meio que
perdeu sua magia". Essa declaração pode partir o coração de alguns radioamadores mais
antigos, especialmente quando eles relembram seus tempos de experimentação durante sua
infância. Mas outros operadores mais antigos gostam da mudança.
Veja Bob Heil (K9EID), o famoso engenheiro de som que criou sistemas e equipamentos de
áudio para artistas como The Who, Grateful Dead e Peter Frampton. Sua empresa Heil Sound,
situada em Fairview Heights, Illinois, também fabrica equipamentos utilizados pelos
radioamadores. “Eu diria para acordar, sentir o cheiro das rosas e ver o papel do
radioamadorismo em emergências!” diz Heil, bem humorado. “Dhruv e os outros jovens
estão fazendo coisas incríveis. Eles amam pegar um kit do tamanho de um caixa de charuto,
conectar a um computador e ver a tela se transformar num rádio... Tudo está convergindo, e
isto é maravilhoso".
Mas há outros radioamadores que acham que a comunidade precisa urgentemente buscar uma
mudança se quiser sobreviver. Sterling Mann (N0SSC), ele próprio um millennial aos 27
anos, escreveu em seu blog que “Os Millennials estão matando o radioamadorismo”. É um
título sensacionalista, Mann admite. Seu texto tenta mostrar o desaﬁo que é equilibrar os
interesses do público de cabelo grisalho, e ao mesmo tempo, também atrair os mais jovens.
Por Julianne Pepitone. Traduzido e adaptado por Alisson, PR7GA (QTCECRA)
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Dicas
Alguns horários e frequências das emissoras para o novo período radial A-22,
que vai de 27 de março a 31 de outubro de 2022
A Rádio Romênia Internacional (RRI) em idioma espanhol
Das 19:00 às 20:00 UTC, em 9.610 e 11.850 kHz, para a Espanha
Das 21:00 às 22:00 UTC, em 9.620 kHz em DRM e 11.650 kHz, para a Argentina e Brasil
Das 23:00 às 00:00 UTC, em 9.700 e 11.650 khz para América do Sul, em 9.760 e 11.800
kHz para América Central
Das 02:00 às 03:00 UTC, em 9.440 e 11.945 kHz para América do Sul, em 9.700 e 11.780
kHz para América Central
A KBS World Radio, em idioma Espanhol
Das 0100 às 0200 UTC, em 11.880 KHz (América do Sul)
Das 0200 às 0300 UTC, em 15.575 KHz (América do Norte)
Das 1100 às 1200 UTC, em 11.795 KHz (América do Sul)
Das 1700 às 1800 UTC, em 9.740 KHz (Europa)
A Palavra Alegre (World Christian Broadc.KNLS), em idioma português
Das 2100 às 2200 UTC, em 9765kHz (América do Sul)
A WBCQ World's Last Chance em idioma português
Das 0700 às 0758 UTC, em 9330 kHz
Das 2200 às 2258 UTC, em 9330 kHz
Das 2300 às 0055 UTC, em 9330 kHz
A WBCQ World's Last Chance em idioma espanhol
Das 0600 às 0658 UTC, em 9330 kHz
Das 1000 às 1158 UTC, em 9330 kHz
Das 1200 às 1355 UTC, em 9330 kHz
Das 2200 às 2258 UTC, em 9330 kHz
A Rádio A Voz da Turquia, em idioma espanhol
Das 01:00 às 02:00 UTC, em 7.260 e 9.870 kHz, para Espanha, Portugal, França, Amércia
Central e América do Sul
Das 17:30 às 18:30 UTC, em 11.930 kHz, para Espanha e Europa
A Rádio Taiwán Internacional (RTI), em idioma espanhol via Rádio Miami
Internacional (WRMI)
Das 01:00 às 01:30 UTC, em 5800 kHz, para a América do Sul
Das 02:00 às 02:30 UTC, em 5010 kHz, para a América Central e Cuba
Das 22:00 às 22:30 UTC, em 5850 e 7780 kHz, para a Espanha
A Rádio Exterior da Espanha em idioma Espanhol
De segunda a Sexta Feira das 15h às 23h UTC
Em 11.670 KHz (faixa dos 25 metros) para África Ocidental e Atlântico Sul
Em 15.520 KHz (faixa dos 19 metros) para Oriente Médio, Índico e Grand Sol
De segunda a Sexta Feira das 18h às 02h UTC:
Em 11.940 KHz (faixa dos 25 metros) para América do Sul
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Dicas
Em 17.855 KHz (faixa dos 16 metros) para América do Norte
Aos sábados e domingos, das 14h às 22h UTC:
Em 11.670 kHz (faixa dos 25 metros) África Ocidental e Atlântico Sul
Em 11.940 KHz (faixa dos 25 metros) para América do Sul
Em 17.855 KHz (faixa dos 16 metros) para América do Norte
Em 15.520 kHz (faixa dos 19 metros) para Oriente Médio e Índico
A Rádio A Voz do Vietnã (VOV) em idioma espanhol
Das 18:00 às 18:30 UTC, em 11885 KHz
Das 21:00 às 21:30 UTC, em 11885 KHz
A Rádio Voz da América (VOA) em idioma Português
Das 16:30 às 18:30 UTC, em 13630 e 17655 kHz
A Rádio 9 de Julho de São Paulo, (Brasil), em idioma Português
Das 00:00 às 00:00 UTC, em 9820 kHz
A Rádio Brasil Central (RBC) de Goiás, (Brasil), em idioma Português
Das 00:00 às 00:00 UTC, em 4985 e 11815 kHz
A Rádio Nacional da Amazônia, em idioma Português
Das 00:00 às 00:00 UTC, em 6180 e 11780 kHz
A Rádio Clube do Pará (Belém/PA)(Brasil), em idioma Português
Das 00:00 às 00:00 UTC, em 4885 kHz
A Rádio Inconﬁdência (Brasil), em idioma Português
Das 00:00 às 00:00 UTC, em 6010 e 15190 kHz
A Rádio Voz Missionária, em idioma português
Das 00:00 às 00:00 UTC em 9665 kHz
A Rádio Voz Marumby, em idioma português
Das 00:00 às 00:00 UTC em 6080 kHz
A Rádio Rebelde, em idioma espanhol
Das 00:00 às 00:00 UTC, em 5025 kHz
A Rádio Vaticano em idioma português para a África
Das 08:30 às 10:30 UTC, em 17520 kHz
Das 18:00 às 18:30 UTC, em 9705 kHz
Das 21:00 às 21:30 UTC, em 7365 kHz
A Rádio Vaticano em idioma português para o Brasil
Das 01:00 às 01:30 UTC, em 7305 kHz
A Rádio Vaticano em idioma espanhol
Das 01:30 às 02:00 UTC, em 7305 kHz
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Cartas
Com o advento das fontes chaveadas e dos inversores de alta potência, o espectro do AM foi
duramente afetado pelo ruído destes equipamentos. As emissoras que operavam e operam em
Ondas Médias, passaram a ter o seu sinal muito perturbado por estes dispositivos (reatores de
lâmpadas ﬂuorescentes, carregadores de celular, computadores, lâmpadas de LED, energia
solar, TVs, etc.).
Para tentar passar por cima do ruído, os sistemas irradiantes foram bastante melhorados,
houve aumento de potência em várias emissoras; mesmo assim o ruído é perturbador.
Infelizmente o ruído se faz presente muito mais na amplitude de um sinal do que na sua
variação de frequência, ou seja, a Frequência Modulada é muito mais imune ao ruído do que a
Amplitude Modulada. Além disso, a largura de um canal de AM é de apenas 10 kHz (÷5 Khz)
enquanto que o FM tem uma largura de 150 kHz, por isto o som em FM é muito melhor. As
fontes de ruído estão no espectro de baixa frequência (25 a 250 kHz). As Ondas Médias (550 a
1700 kHz) são quase vizinhas ao ruído; já as emissoras de FM (76-88 a 108 MHz) são bem
mais afastadas dessas fontes.
A maioria dos ouvintes não tem conhecimento de como montar um ﬁltro de interferência e
construir uma antena melhor. Em geral, eles só querem ligar seu radinho ou celular e ouvir.
Com os celulares, apareceu outro problema: a quase totalidade deles só sintoniza FM. Ou seja,
é bem mais fácil ter audiência em FM do que em AM, nos dias de hoje. A Migração não foi
imposta a nenhum radiodifusor, quem quiser continuar transmitindo em AM nas Ondas
Médias poderá fazê-lo. Mas diante das adversidades encontradas pelas emissoras de Ondas
Médias, a grande maioria delas optou por migrar para a banda de FM.
Nas localidades onde havia espaço na faixa de 88 a 108 MHz, a migração foi direta; nos
grandes centros, onde não há espaço no espectro de 88 a 108 MHz, a migração será na banda
76-88 MHz. Esta faixa foi liberada pelo desligamento dos canais analógicos 5 e 6 de TV da
chamada banda baixa de VHF. Portanto, a banda de Ondas Medias não será utilizada pelo 5G,
nem por outro sistema de telefonia celular; diﬁcilmente ela será utilizada por algum sistema
de comunicação moderno, pois eles exigem uma largura de banda da ordem de vários GHz
(gigahertz) e as baixas frequências não são capazes de proporcionar. Provavelmente ela
continuará a ser utilizada por estações de outros países e principalmente pelo ruído que está
cada dia mais alto.
(Texto adaptado do original de Paulo Kloth)
Alex Costa (via Facebook)
Infelizmente essa questão dos ruídos vem a cada dia se tornando mais constante em nosso
hobby de ouvir as emissoras, prejudicando assim uma boa escuta das ondas
eletromagnéticas.
Antonio Avelino
------------------------------------------------------------------------------------------------------------As ondas curtas também tiveram suas vítimas no dolorido ano de 2021. Em 11 de março,
morreu, na região de Friburgo, na Suíça, Torquato Augusto Treichler. “Ele se juntou
serenamente às estrelas, aos 92 anos de idade”, informou o obituário, publicado em um jornal
daquele país.
NOME ARTÍSTICO -> Para quem acompanhou a antiga Rádio Suíça Internacional, nas
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décadas de 1970, 1980 e 1990, o nome Torquato não é familiar. Entretanto, se mencionarmos
o nome Sérgio Fernandes, aí sim, os saudosistas, com certeza, irão recordar. Nascido no
Estado de São Paulo, Torquato Treichler adotou o nome artístico Sérgio Fernandes e assim,
durante muitos anos, foi uma das vozes mais conhecidas dos programas em língua portuguesa
da emissora suíça. Além de apresentador, ele cheﬁou o Departamento de Língua Portuguesa.
BOAS LEMBRANÇAS -> “Foi meu chefe. Ficará para sempre uma boa lembrança dele”,
destaca Elias Kindi, que trabalhou, na Rádio Suíça, como free-lancer.
CAIXA POSTAL -> Nos primeiros anos da década de 1990, Torquato foi o apresentador do
programa Caixa Postal. Ao lado de Delma Torres, ele respondia as cartas e os relatórios de
recepção que os ouvintes enviavam para a emissora.
Nos anos de 1983 e 1984, recordo-me de ter sido um assíduo ouvinte dos programas em
português da Rádio Suíça Internacional. No sábado, 15 de dezembro de 1984, eu escutei o
programa, confeccionei um relatório de recepção e enviei para a emissora. Resultado: após
algum tempo, recebi um cartão QSL de conﬁrmação, assinado por Sérgio Fernandes, que
guardo, com carinho, em meu acervo.
VOZ MARCANTE -> Também lembro que, naquela época, ouvintes angolanos e
moçambicanos eram os que mais enviavam cartas para a Rádio Suíça. Em quase todos os
sábados, havia o pedido para que a música Mama África, de Peter Tosh, fosse executada.
Outro pedido musical era o sucesso Every Breath You Take, do conjunto The Police. Então, ao
ﬁnal, de forma simpática, Sérgio Fernandes dizia: “Every Breath You Take, conjunto The
Police, Rádio Suíça Internacional, Programa Caixa Postal …”. Este anúncio ﬁcou marcado,
na minha memória, numa das vozes mais marcantes da Rádio Suíça Internacional.
EMISSORA NACIONAL SUIÇA E DEPOIS RÁDIO SUIÇA INTERNACIONAL FOI
UMA POTÊNCIA NAS ONDAS CURTAS-ANOS 60 ATÉ FIM DO SÉCULO XX. UMA
DAS MINHAS PREFERIDAS.
A gente não deve olhar o passado com tristeza, mas sim com muito orgulho! Sem dúvida
nenhuma, este é o grande legado das ondas curtas! (Ana Cavalcanti – que foi apresentadora do
programa de resposta de cartas “BBC e Você” – na última transmissão da BBC para o Brasil
em ondas curtas, em três de abril de 2005). Na década de 1980 – auge da Guerra Fria –
chegamos a ter mais de trinta emissoras internacionais transmitindo em português para o
Brasil, em ondas curtas.
Nelcy Remedy Bidart (via grupo Nas Ondas do DX Clube Sem Fronteiras na Facebook)
Boas lembranças amigo Nelcy.
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