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Destaque
Entrevista ao Dexista e Radioescuta Kleber Chaves Valente (KCV) da cidade do
Canto do Buriti do estado do Piauí no Brasil.
DXCSF: Como se deu seu início no mundo da
Radioescuta e que receptores usou?
KCV - Eu entrei no mundo da radioescuta
fazendo uma pesquisa na internet para comprar
um rádio Transglobe em 2018, sendo ele o meu
primeiro receptor, posteriormente comprei o
Tecsun PL-660.

Foto: Cortesia Kleber Valente

DXCSF: Quais as emissoras que ouvia e qual marcou sua trajetória no início do hobby?
KCV - NHK World Japão na frequência 6.195 kHz em português para o Brasil, todos os dias
de 06:00 às 0630 BRT e/ou 09:00 às 09:30 UTC e também a Rádio Nacional da Amazônia.
DXCSF: Teve alguma emissora internacional que foi a sua preferida nas escutas?
KCV - NHK World Japão em português.
DXCSF: Das emissoras ouvidas no início do hobby qual programa lhe chamava
atenção, a emissora ainda está ativa?
KCV - Encontro DX da Rádio Aparecida, infelizmente a Rádio Aparecida não transmite mais
em ondas curtas.
DXCSF: Na atualidade qual a emissora que mais ouve e o programa que participa?
KCV - A Rádio Timbira 1290 kHz de São Luis, Maranhão, programa A Voz do Campo de
05:00 às 06:00 BRT, de segunda à sexta em ondas médias, em Ondas curtas gosto da Rádio
Nacional da Amazônia quando transmite futebol.
DXCSF: Já participou nas emissoras sendo entrevistado, qual ou quais e que ano?
KCV - Em 2021 fui entrevistado pelo grande nome do Dexismo brasileiro o Sr. Ulysses
Galletti no programa Encontro DX da Rádio Aparecida.
DXCSF: Qual a emissora que ouviu e que achou que foi a mais difícil de escutar?
KCV - Rádio Exterior da Espanha e China Rádio Internacional, entre outras.
DXCSF: Qual a sua opinião em relação às emissoras que abandonaram as Ondas
Curtas?
KCV - É uma pena terem abandonado, mas por questões de diﬁculdades orçamentaria e
principalmente por novas tecnologias neste mundo globalizado elas estão deixando de
transmitirem em Ondas Curtas, mas com o advento de guerras, catástrofes...as ondas curtas
tem uma importância muito grande, possivelmente com a Guerra na Ucrânia iremos viver
uma nova guerra fria.
DXCSF: Os eventos (concursos) que DXCSF vem realizando qual a sua opinião?
KCV - É muito importante para manter o hobby vivo e aproveito para parabenizá-lo por essa
sua
iniciativa Antônio Avelino de realizar vários concursos anualmente.
_________________________________________________________________________
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DXCSF: O que é o hobby do Dexismo (dxismo) pra você?
KCV - hobby de se escutar transmissões de sinais longínquos, provenientes de regiões
distantes (milhares de quilômetros), fora das áreas de cobertura projetadas pelas emissoras e
preferencialmente de potências reduzidas.
DXCSF: Já participou de eventos Dexistas?
KCV - Ainda não, mas pretendo ir a um evento de Dexistas o mais breve possível.
DXCSF: Já visitou alguma emissora internacional?
KCV - Não.
DXCSF: Quantos QSL's? Quantos países conﬁrmados?
KCV - NHK World Japão, TWR Trans World Rádio, RTM Malásia, LRA36 Rádio Nacional
Arcangel San Gabriel, MWV World Cristhian BC., Observatório Nacional, Rádio Free Ásia,
WWVH, NDR Grub an Bord, Adventist World Radio, VOA Rádio Ashna, entre outros.

A Rádio Palavra Alegre (World Christian Broadcasting) está
transmitindo duas horas de programas em idioma português, não mais
uma hora, agora são duas horas diárias de programação.
Segue os horários e frequências:
Das 21:00 às 23:00h UTC (das 18:00 à 20:00h Horário de Brasília) em
9.765 kHz (faixa de 31 metros)
Site:
https://palavraalegre.com.br/
_________________________________________________________________________
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História do Rádio
A História da Rádio BBC de Londres
Em 18 de outubro de 1922, um consórcio de fabricantes
britânicos de rádios fundou a British Broadcasting Company
Ltd, empresa encarregada de transmitir um serviço de rádio
em caráter experimental. John Reith se tornou o primeiro
CEO da empresa. Em 1º de junho de 1927, uma carta real
estabelece uma entidade pública, a British Broadcasting
Corporation, como sucessora da British Broadcasting
Company Ltd.
John Reith foi nomeado seu CEO. Em 1932, a BBC começou
a transmitir sinais televisão a título experimental. A
transmissão regular de TV começou em 1936. A primeira
obra de ﬁcção cientíﬁca exibida pela televisão, uma
dramatização da peça R.U.R. de Karel Čapek, foi ao ar em 11
de fevereiro de 1938, transmitida pela BBC. R.U.R. foi a obra
que apresentou pela primeira vez a palavra "robô", termo
criado por Josef Čapek, irmão do autor.
Foto: Divulgação

Primeira logomarca da BBC

Foto: Divulgação

Em 1954, a BBC perdeu seu monopólio de TV no
Reino Unido quando a rede privada ITV
apareceu. O monopólio do rádio persistiu até os
anos 1970.
A BBC é uma empresa independente da
Foto: Divulgação
intervenção do governo, todas as atividades
da
BBC são supervisionadas pela BBC Trust
(anteriormente Board of Governors of the BBC),
produzindo conteúdos que, sendo de interesse
nacional, e que podem integrar a grade da BBC.

São asseguradas cotas, em todos os canais, para a produção nacional advinda de produtores
independentes, sendo o mínimo de 25% de todo material veiculado, mantendo um menor
nível de produção importada. A gestão geral da organização está nas mãos do director-geral,
que é nomeado pela BBC Trust, ele simultaneamente o redator-chefe da BBC e preside o
Conselho de Administração.
Carta Régia
A BBC opera sob a Carta Régia. A atual Carta entrou em vigor no dia 1 de janeiro de 2007 e
com um período de duração de 10 anos, ou seja, até 31 de dezembro de 2016. A Carta de 2007
determina que a missão da Corporação é "informar, educar e entreter". A carta deﬁne que a
Corporação existe para servir o interesse público e para promover ﬁns públicos: sustentar a
cidadania e a sociedade civil; promover a educação e a aprendizagem, estimulando a
criatividade e excelência cultural; representar o Reino Unido, as suas nações, regiões e
comunidades; beneﬁciar o público com tecnologias e serviços de comunicações novos; e
assumir um papel de liderança na transição para a televisão digital.
Esta Carta também levou a cabo a maior mudança na estrutura da Empresa desde a sua
criação. Ele aboliu o órgão, por vezes controverso, Conselho de Governadores, e substituiu-o
pelo BBC Trust e um Diretor-Geral.
_________________________________________________________________________
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De acordo com a Carta Régia, a BBC deve obter
uma licença do Home Secretary, onde se
estabelece os termos e condições em que a BBC é
transmitida.
Logo marca dos anos 50 a 60
Segundo Jonas Valente, o BBC Trust, criado após a Carta Régia de 2007, foi um órgão
responsável pela ﬁscalização e o cumprimento dos princípios que guiam a atuação da BBC.A
partir de 2016, após a publicação de uma nova Carta Régia, o conselho foi extinto e suas
funções foram transferidas para o Oﬃce of Communications (Ofcom), órgão regulatório do
Reino Unido para emissoras (rádio e televisão), telecomunicações e serviços postais.
O conselho era formado por doze membros: um presidente, um vice e dez participantes
ordinários, dos quais quatro eram representações das quatro nações que formam o Reino
Unido. A indicação desses membros era feita pelo monarca britânico a partir de uma lista de
possíveis nomes estabelecidos por um servidor do Departamento de Cultura, Mídia e
Esportes (DCMS), o presidente da BBC e um assessor independente.
o BBC Trust foi um marco para a gestão participativa da sociedade no veículo. Em relação ao
antigo sistema vigente, conhecido como Board of Governors of the BBC, nota-se um maior
atendimento ao interesse público. Além da vigília dos princípios do veículo por membros com
certa autonomia, legitimada pela pluralidade dos membros que participam da seleção, ainda
cabia ao conselho a nomeação do diretor geral da emissora. Também havia ligações com
vários setores civis da Grã-Bretanha, como os conselhos de audiência, o comitê central
religioso de aconselhamento e o comitê de padrões editoriais.
A Direção-Geral é responsável pela gestão operacional e pela prestação de serviços dentro da
estratégia deﬁnida pela BBC Trust. A Direção-Geral é composta por dois administradores
executivos e não executivos, nomeados pelo BBC Trust. A Direção-Geral é composta pelo
Diretor-Geral, bem como os Diretores de cada uma das principais divisões da BBC, com
exceção do Grupo Norte BBC.
O conceito de imparcialidade utilizado, em teoria, pela BBC é descrito como "imparcialidade
devida". O termo vem da crítica ao trabalho jornalístico que se diz imparcial, o que pode ser
interpretado como neutro. Contudo, há uma diferença entre os dois conceitos, pois a
neutralidade pode pressupor que o jornalista não se posiciona enquanto produz. Para fazer a
apuração do material, é necessário se posicionar para ter um direcionamento na pesquisa, o
que não signiﬁca defender uma opinião especíﬁca, mas sim promover o debate de opiniões
diferentes para que os telespectadores formulem suas próprias convicções.
A ética jornalística propõe que o proﬁssional não tome partido e passe a informação para o
público com o máximo de verossimilhança. A imparcialidade devida tem mais relação com a
pluralidade na emissão de informações. O posicionamento do proﬁssional depende de como o
canal pretende passar a informação. O principal é que não seja unilateral e detenha de variadas
fontes conﬁáveis. A credibilidade da BBC enquanto jornalismo é por ter como objetivo
principal garantir a democracia composta por cidadãos bem informados. E todos os canais
estão sob regras de atender aos princípios do interesse coletivo, como qualidade, equilíbrio e
regionalização.
A adequação a estas normas são ﬁscalizadas pelo Ofcom (Oﬃce of Communications), órgão
regulador do setor de comunicações, criado em 2003, cujas funções são deﬁnidas por lei.
_________________________________________________________________________
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Alguns canais da emissora destacados por promover essa ideia são BBC Television, BBC
Radio, BBC News e BBC America.
Em 2004, a BBC produziu um relatório reavaliando as práticas jornalísticas da corporação,
que traz considerações principalmente ao que se refere à imparcialidade empregada nas
coberturas noticiosas da BBC. Este documento ﬁcou conhecido como Neil Report. Ele foi
produzido após o escândalo entre o jornalista da BBC, Andrew Gilligan, e o governo
britânico.
No dia 29 de maio de 2003, Gilligan veiculou uma matéria na qual acusava o governo de
manipular um relatório sobre armas de destruição de massa no Iraque. A principal fonte de
Gilligan, o cientista britânico David Kelly, suicidou-se dois meses após a veiculação da
matéria, o que fez o Parlamento determinar a realização de uma investigação sobre o caso. Ao
ﬁnal, com a divulgação do relatório Hutton Report, que inocentava o governo britânico e
responsabilizava a BBC pela acusação infundada, a BBC foi aconselhada a adotar padrões
mais rigorosos de checagem de informação e busca de pluralidade. Gilligan foi pressionado a
se demitir.
Desde 1922, quando realizou a sua primeira transmissão radiofônica, a BBC consolidou-se
como uma organização pioneira no rádio e televisão. O Serviço Mundial da BBC transmite
em 45 idiomas, e conta com a maior audiência radiofônica do mundo - cerca de 140 milhões
de ouvintes.
A transmissão diária da BBC começou no estúdio de Marconi em Londres, 2LO, no Strand,
em 14 de novembro de 1922. John Reith, um engenheiro escocês de 33 anos, foi nomeado
gerente geral da BBC no ﬁnal de 1922.
Novembro de 1922 - 2LO lançado: Após o fechamento de várias estações amadoras, a BBC
iniciou seu primeiro serviço diário de rádio em Londres – 2LO. Depois de muita discussão, as
notícias eram fornecidas por uma agência, e dramas musicais e 'conversas' enchiam as ondas
do rádio por apenas algumas horas por dia. Não demorou muito para que o rádio pudesse ser
ouvido em todo o país. Pathe News marca o início de 2LO em um cinejornal.
Setembro de 1923 - primeira edição do Radio
Times
A primeira edição do The Radio Times listou os
poucos programas oferecidos. Também forneceu
conselhos para entusiastas de rádio iniciantes e
vários anúncios da incipiente indústria de rádio,
oferecendo o que há de mais recente em
tecnologia de recepção de rádio. Ela se tornaria
uma das revistas de listagem mais populares do
mundo.
Fevereiro de 1924 - os Pips ouviram pela
primeira vez: Ouvidos na rádio BBC desde 1924,
os seis 'pips' gerados eletronicamente para indicar
o Greenwich Time Signal (GTS) foram
inventados pelo astrônomo real Sir Frank Watson
Dyson e pelo diretor geral da BBC John Reith.
_________________________________________________________________________
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Os seis 'pips' curtos foram projetados para marcar o início preciso de cada hora na rádio BBC.
Hoje o GTS é ouvido na BBC Radio 4, e outras redes da BBC. Sinais de tempo baseados no
mesmo princípio existem em outros países.
Novembro de 1929 - John Logie Baird testa a televisão: Usando as frequências da BBC, John
Logie Baird transmitiu algumas de suas primeiras transmissões experimentais de televisão de
estúdios perto de Covent Garden, em Londres. As imagens eram em preto e branco, criadas
por meios mecânicos usando um disco de digitalização, composto por apenas 30 linhas de
deﬁnição.

Cartão QSL da BBC de Londres - 27/11/1979 (Foto: Arquivo Alencar Aldo Fossá)
A Redação Brasileira
“O senhor Hitler entrou hoje à noite em Viena”. Com essa manchete, em 14 de março de
1938, o jornalista Manuel Braune, o celebre “Aimberê”, iniciou a primeira transmissão da
BBC em português para o Brasil.
Desde então, a Redação Brasileira, sediada em Londres, proporciona aos ouvintes e às rádios
retransmissoras uma cobertura jornalística inigualável dos principais eventos mundiais. Ao
longo dos últimos sessenta e um anos, a BBC acompanhou por exemplo, a Segunda Guerra
Mundial, a Guerra do Vietnã, a chegada do homem à Lua, a Guerra do Golfo, e a morte da
princesa Diana.
Em setembro de 1939, transmitimos do discurso do primeiro-ministro da Grã-Bretanha,
Neville Chamberlain, anunciando o início da Segunda Guerra Mundial.
Menos de dois anos depois, a Grã-Bretanha tinha um novo líder - Winston Churchill, dono de
uma oratória admirada até por seus inimigos políticos. “Estamos prontos para defender o
nosso país.”
No período pós-guerra, a Redação Brasileira começou a transmitir um total de 3 horas e 45
minutos, diariamente. Sempre com o seu jornalismo de alta qualidade e objetividade,
relatando os fatos que sucederam o conﬂito mundial.
O escritor e jornalista Antônio Callado era um dos integrantes da equipe da Redação
Brasileira naquela época. Eram tempos difíceis, mas estimulantes.
A Grã-Bretanha iniciou uma fase de reformas sociais e conﬂitos coloniais - em 1949, a Índia
conquistou a sua independência.
Carmen Miranda: Os nossos estúdios receberam visitantes ilustres, com o maestro VillaLobos e estrela de Hollywood Carmen Miranda.
_________________________________________________________________________
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Além da cobertura dos fatos importantes do mundo,
a BBC levou aos ouvintes brasileiros peças teatrais
de autores famosos, como “Verdadeiro demais para
ser bom”, de George Bernard Shaw.
Na década de 60, a América Latina cresceu de
importância na cobertura internacional do Serviço
Mundial da BBC. Mas, infelizmente, o noticiário da
região se concentrava nos regimes militares e
ditatoriais predominantes em diversos países.
Relatamos os constantes abusos dos direitos
humanos no Brasil - casos de tortura, por exemplo.
O governo brasileiro, dominado pelos militares, nos
enviava queixas constantes sobre o nosso noticiário.
Foto: Marcia Poole com o astro da música pop britânica, Peter Gabriel, nos estúdios da BBC
de Londres em 1989.
Em 1983, entrevistamos o piloto Ayrton Senna. Ele falou de sua paixão pelo Brasil e pelas
pistas de corrida.
Em 1992, foi a vez de ouvirmos o compositor Chico Buarque, que veio a Londres lançar a
tradução em inglês de seu romance Estorvo, batizado de “Turbulence”.
Quatro anos depois, o cantor e compositor Milton Nascimento, um dos artistas brasileiros
mais conhecidos na Inglaterra, bateu um papo com os jornalistas da BBC e contou que gosta
mesmo é de romper as barreiras musicais.
Em 1997, a Grã-Bretanha parou diante da morte da princesa Diana. Dezenas de rádios
brasileiras retransmitiram a cobertura do funeral da Princesa de Gales realizada pela BBC.
Em 3 de abril de 2005, após décadas, a BBC de Londres deixou de transmitir em português,
via ondas curtas, para o Brasil.
BBC World Service é um serviço internacional de notícias disponível em rádio, televisão e
online. Fornece relatórios de notícias imparciais e análises em inglês e 40 outros idiomas .
Contatos com a emissora:
BBC World Service
Audience Relations
Zona C, 7th Floor
Broadcasting House
Portland Place
Londres
W1A 1AA
https://www.bbc.com | worldservice.letters@bbc.co.uk

Fontes: wikipedia | bbc.com
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Breve história da indústria nacional de equipamentos de rádio (parte ﬁnal)
No início da década de 40, a PHILIPS estabeleceu uma
parceria com a CACIQUE, surgindo assim a
INBELSA – Indústria Brasileira de Eletricidade S/A –
que teve participação importante no desenvolvimento
das telecomunicações brasileiras ao longo das décadas
de 50 e 60 fabricando, entre outros itens, transceptores
para ondas curtas. Posteriormente surgiram a IBRAPE
– Indústria brasileira de produtos eletrônicos – e a
PHILIPS DO BRASIL.

Foto: Divulgação

Também se estabeleceram no Brasil a GENERAL
ELECTRIC em 1936, cuja produção de rádiosreceptores era realizada na unidade fabril da Rua do
Hipódromo, no bairro paulistano da Moóca. Em 1934 a
PHILCO desembarcou no país trazendo na bagagem
os famosos rádios “capelinha” em formato de cone,
mas somente em 1948 foi construída a primeira fábrica
de rádios no Brasil, na cidade do Rio de Janeiro.

Rádio GE modelo MA-225

Rádio Philco Capelinha

Em 1956 estabeleceu-se no Brasil a alemã TELEFUNKEN, iniciando a fabricação de rádios
valvulados de alta qualidade, completando assim o “trio de ferro” que impuseram uma feroz
concorrência à indústria nacional na chamada “era de ouro” do rádio no Brasil.

Receptor proﬁssional
mod.E127 KW/4-B
_________________________________________________________________________
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Surgimento de outras indústrias

Foto: Divulgação

História do Rádio
Em torno do rádio deu-se a alavancagem da indústria eletrônica nacional, desenvolvendo-se
outras indústrias como a da televisão e dos equipamentos destinados ao radioamadorismo.
Sugiram então importantes fabricantes como a DELTA, EUDGERT, INTRACO, MAJOR,
PCM, entre outros, que deram importante contribuição para o desenvolvimento do
radioamadorismo no Brasil.
Referência bibliográﬁca:
·
Álbum de 10º aniversário da Invictus Rádio e Televisão – 1953
·
Revistas Antenna Eletrônica Popular (coleção particular)
·
Revistas Electron (coleção particular)
·
Revistas Monitor de Rádio e Televisão (coleção particular)
Portal da radioantiguidade – www.bn.com.br/radios-antigos

Foto: Divulgação

Por: Paschoal Francisco Fideli

PROGRAME NA SUA AGENDA!
VENHA NOS PRESTIGIAR NESTE GRANDE ENCONTRO EM
COMEMORAÇÃO AOS DEZ ANOS DO CLUBE DE RÁDIO
OUVINTE INTERNACIONAL ‘DX CLUBE SEM FRONTEIRAS’.

_________________________________________________________________________
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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 nesta edição é possível publicar esta coluna dedicada às
classificações. Lembro-me de que esta coluna pode sobreviver graças às suas contribuições.
Lembro-me daqueles que desejam receber uma notificação em que se lembram do prazo para
envio de contribuições, podem me enviar seu endereço de e-mail ou whatsapp para o endereço
mencionado nesta página ou para o número 0039 333 7613634. envio os meus sinceros votos
e bons 73, lembrando que as próximas colaborações devem chegar à redação até 15 de
setembre de 2022 .
Dario
ALEMANIA
9760 AWR Nauen,2025,13.06.2022 em Frances. OM Programa religioso. 24322 (HGG)
11800 AWR Nauen,1950,13.05.2022 em Árabe. OM Programa religioso. 33333 (HGG)
ARABIA SAUDITA
9675 KBSA 1925,13.05.2022 em Arabe.Sagrado Coràn. 25432 (HGG)
ARGENTINA
620 Rádio Província de Missiones 0205,12.06.2022.Identiﬁcação da emissora, me
religiosa.33333 (CAE)
950 CNN Rádio, Buenos Aires,0010,07.06.2022. Notícias esportivas. 33333 (CAE)
1350 Rádio Buenos Aires, Buenos Aires,0135,12.06.2022 Buenos Aires ARG. Locutor com
previsão do tempo, musica.33333 (CAE)
BOTSWANA
9490 Voz de America 1945,11.05.2022 em Frances.OM,Id,YL. 33333 (HGG)
BRASIL
830 Rádio Independente, Cruz Alta. RS 1000,09.06.2022.Identiﬁcação, mx gaúcha. 22222
(CAE)
940 Rádio Boa Vontade, Rio de Janeiro. 0045,11.06.2022 identiﬁcacao programa sobre anjos
de Deus. Musica 33333 (CAE)
1310 Rádio Sarandi, Sarandi 0115,02/06/2022.Música de bandinhas. 33333 (CAE)
1340 Rádio Jornal da Manhã, Ijuí. RS 0100,1.06.2022. Identiﬁcação, propaganda cachaça 7
campos de Piracicaba. 22222 (CAE)
1380 Rádio Cultura, Santana do Livramento. RS 1010,10.06.2022.Notícias policiais, id,
comerciais. 33333 (CAE)
1420 Rádio Guarujá, Florianópolis. SC 0005,01.06.2022.Programa com Juliano Rocha, id.
33333 (CAE)
1500 Rádio Liberdade Canguçu RS,0010,02.06.2022. Programa A música da Liberdade.
33333 (CAE)
1540 Rádio Quaraí, Quaraí. RS,0050, 12.06.2022. Programa com musica gaúcha. 23322
(CAE)
1590 Rádio Clube, Joinville 2320, 11.06.2022.id px Bailão da Clube. 33333 (CAE)
9290
Rádio Araucária 2150,06.06.2022. id mx sertaneja. 22222 (CAE)
_________________________________________________________________________
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Escutas Realizadas (Logs)
9550 Red Boa Vontade 1700,11.05.2022 em brasileiro, Id,programa religioso. 44444 (HGG)
9820 Rádio 9 de Julho, São Paulo. SP,0240,05.06.2022. Locutor com orações e leituras
bíblicas. 34433 (CAE)
9820 Radio 9 de Junio 1745,11.05.22 em Portugues,programa religioso. 33333 (HGG)
11780 Rádio Nacional da Amazônia, Brasília 1140,5.06.2022. Programa história do Brasil,
mx com Lorota Rios. 44444 (CAE)
11815 Rádio Brasil Central, Goiânia GO 0315,05.06.2022. Programa madrugada musical.
44444 (CAE)
11895 Voz Misionaria 1730,11.05.22 em Portugués.Programa religioso//9665. 44444 (HGG)
15190 Rádio Inconﬁdência, Belo Horizonte MG,1940,05.06.2022.Jogo do campeonato
brasileiro Atlético e Palmeiras. 44444 (CAE)
CHINA
12005 China Radio International, Kunming-CHN,1015-1025, 16.06.2022 em cantonês.
Comunicação de homem e mulher durante todo o log. Recepção da feira: 35533 (JRX)
COREA DEL NORTE
9425 La Voz de Corea 2030,11.05.22 em Coreano.Trasmissao de musica.22222 (HGG)
9435 La Voz de Corea 1725,11.05.22 em Coreano. Transmissão de voz e música. 24322
(HGG)
9875 La Voz de Corea 2015,12.05.22 em Coreano. Transmissao de voz. 24322 (HGG)
11635 La voz de Corea 1935,13.05.22 em Ingles. Transmissao de musica. 24322 (HGG)
COREIA DEL SUR
9580 KBS World Radio, Kimjae 0147-0157,16.06.22 em japonês. Os locutores de mulher e
homem falam durante este log. Má recepção: 35322 (JRX)
9740 Radio Korea Internacional 1735,11.05.22 em Español.Cx casa presidencial.33333
(HGG)
CINGAPURA
11735 BBC, Kranji-SNG 1748-1758,16.06.22 em dari. Homens locutores apresentam
notícias; 1755 Mulher diz identidade e site; As notícias continuam; 1759 ID. Recepção da
feira: 35533 (JRX)
11735 BBC, Kranji-SNG 1800-1815,16.06.22 em Pachto. EU IRIA; Homens locutores falam
de novidades, é claro; Falando, muitas vezes, sobre o Afeganistão e o Taleban; Entrevistas
com uma mulher. Recepção da feira: 45433 (JRX)
CUBA
13740 Rádio Habana Cuba, Bauta 0136-0146, 16.06.22 em espanhol. Mulher e homem
apresentam notícias - Programa "Desde Habana"; 0138 Los Deportes: Notícias esportivas por
locutor; 0142 Mulher fala de novidades. Recepção da feira: 45533 (JRX)
ESPANHA
11940 Radio Exterior de Espana, Noblejas-E 0123-0135, 16.06.2022 em espanhol. Locutores
e locutores apresentam o programa "Enclave Turismo": Turismo, Naturaleza, Meio Ambiente
e Gastronomia. Boa recepção: 45554 (JRX)
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Escutas Realizadas (Logs)
EUA
7305 Radio Vaticana, Greenville-NC 0100-0110, 16.06.2022 em português. IS, ID; Mulher
fala sobre a programação do dia; 0102 Locutores femininos e masculinos apresentam
novidades. Recepção da feira: 35533 (JRX)
11880 KBS World Radio,Greenville-NC 0110-0122, 16.06.2022, em espanhol. Locutora
apresenta o programa "Corea a Diario": com temas e músicas variadas; EU IRIA. Boa
recepção: 45554 (JRX)
17655 Voz da América, Greenville-NC 1735-1747,16.06.2022 em português. Locutores e
locutores apresentam notícias, incluindo notícias esportivas; EU IRIA. Boa recepção: 45544
(JRX)
ILHA DE ASCENSÃO
15490 BBC 1816-1829,16.06.2022,16.06.22 em francês. Locutor de mulher entrevista um
homem; Fim de 1829. Boa recepção: 45554. Logs paralelos em 13790smg, recepção muito
boa: 55555; 15325wof, bom: 45544 (JRX)
IRÃ
9470 VOIRI, Sirjan-IRN 1847-18.57,16.06.22 em Hausa. Homem locutor fala, em conversa
com outro homem; 1852 Uma breve música e retorno da comunicação do homem. Má
recepção: 35322 (JRX)
KUWAIT
12070 Voz da América, Kuwait-KWT 1835-18.45, 16.06.2 em amárico. Locutor de mulher
em conversa com um homem; 1840 Uma breve música e conversas de homem; Entrevista
continua. Recepção da feira: 35533. Log paralelo em 15660wof, justo: 35533 (JRX)
REPUBLICA POPULAR CHINA
7240 PBS Xizang 2000,11.05.22 em Chino. Himno de China,musica //7450.24322 (HGG)
7255 Radio Int de China 2005,10.05.22 em Chino. Locutor, 33333 (HGG)
7285 Radio Int de China 2010,13.05.22 em Chino/Ingles. Locutor
//7295;7415;9440;9610.33333(HGG)
7305 Radio Int de China 2010,11.05.22 em Cino/Polaco.Programa musical,33333 (HGG)
7325 Radio Int de China 2015,11.05.22 em Cino/Serbio.Programa musical
//7390,9585,22222 (HGG)
7385 Radio Int de China 1920,10.05.22 em Cino/Albanes.Programa musical, 33333 (HGG)
7415 Radio Int de China 1935,10.05.22 em Cino/Checo.Programa musical, 33333 (HGG)
7435 Radio Int de China 1940,10.05.22 em Cino/Rumano. Locutor,musica, 24322 (HGG)
9440 Radio Int de China 1920,11.05.22 em Cino/Ingles.Locutor, 33333 (HGG)
9525 Radio Int de China 1925,11.05.22 em Cino/Ruso. Locutor, 33333 (HGG)
9685 Radio Int de China 1720,11.05.22 em Chino/Hausa.Programa musical,24322 (HGG)
11650 Radio Int de China 1710,11.05.22 em Esperanto. Locutora Feminina y programa
musical ,44444 (HGG)
Obrigado aos amigos que colaboraram nesta edição com as informações das escutas, são:
CAE = Carlos Alberto Erdmann, Vera Cruz RS RX Motobras RM-PFT122AC, Antena:
Telescópica
HGG = Hector Gregorio Goicoechea, Pan de Azucar, Maldonado, Uruguay, RX Sangean
ATS405 com antena de hilo largo 40 metros
JRX = José Ronaldo Xavier, Cabedelo, Paraíba. RX XH DATA D-808 com antena Sony AN-71
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O Início da Telegraﬁa no Brasil
A inauguração da primeira linha de
telegraﬁa elétrica no Brasil ocorreu na
cidade do Rio de Janeiro, em 11 de
maio de 1852, com a ligação via cabo
subterrâneo entre o Palácio de São
Cristóvão e o Quartel Central no
Campo da Aclamação, atual Campo de
Santana, feita pelo físico Guilherme
Schüch, Barão de Capanema (18241909) e auxiliado pelos presos da Casa
de Detenção.
Seu caráter experimental teve como
função testar o funcionamento do novo
aparelho. O experimento contou com a
presença do imperador, cujo interesse
pelo conhecimento cientíﬁco e
tecnológico era notório.

Após os testes, foram comprados na Europa aparelhos do tipo Morse, ﬁos e isoladores. Os
novos aparelhos foram instalados em algumas repartições públicas na Corte, no quartel dos
bombeiros, no quartel da polícia e nas fortalezas da Baía de Guanabara. Em 1857, foi
inaugurada a estação telegráﬁca de Petrópolis, cidade de veraneio da Corte. Esta foi a estação
mais distante em que as linhas telegráﬁcas se estenderam entre 1852 e 1865.
Num período de treze anos, a extensão das linhas telegráﬁcas brasileiras atingiu 100 km. O
Telégrafo ajudou no impacto da Lei Eusébio de Queiroz, que de fato, extinguiu o tráﬁco de
escravos no Brasil. Os números a seguir representam a quantidade de escravos trazida para o
Brasil nos últimos anos desse comércio: em 1849, foram 54.000 negros; em 1850, 23.000
negros; em 1851, 3.000 negros; em 1852, 700 negros"
A rede de telegraﬁa sofreria intervenções também a partir da Guerra do Paraguai (1864-1870),
pois o Governo precisava manter diálogo constante com a província do Rio Grande do Sul,
dessa maneira, foram instalados ﬁos até lá. Um longo trecho desta linha foi colocado no mar,
por cabos submarinos. Ainda em 1872, o Brasil estava desconectado da comunicação
telegráﬁca com a Europa, já que não havia instalação de cabos entre os continentes. Foi então
que o Barão de Mauá conseguiu do governo Imperial a autorização para a instalação de um
cabo ligando o Brasil a Portugal.
Em seguida a transferência dos direitos de implantação dos cabos que pertencia ao Barão de
Mauá foi encaminhada a empresa Brazilian Submarine Telegraph Company, mas mesmo
assim, o serviço de implantação do cabo foi desenvolvido pela empresa inglesa, Telegraph
Construction and Maintenance. O serviço de telegraﬁa entre os dois países foi inaugurado em
junho de 1874.
Em 23 de dezembro de 1873, concluía-se a ligação entre Belém, Recife e Salvador ao Rio de
Janeiro, na presença de Pedro II que, da praia, assistiu à chegada do cabo e a ﬁnalização da
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DX Clube Sem Fronteiras 15

Em foco
ligação em uma construção em Copacabana. Tão pronto a ligação foi concluída, o Imperador
enviou cabogramas aos presidentes das três Províncias, nos seguintes termos: "Já se acha o
cabo submarino no território da capital do Brasil. A eletricidade começa a ligar as cidades
mais importantes deste Império, como o patriotismo reúne todos os brasileiros no mesmo
empenho pela prosperidade de nossa majestosa pátria. O Imperador saúda, pois, a Bahia,
Pernambuco e Pará por tão fausto acontecimento, na qualidade de seu primeiro compatriota e
sincero amigo. Até aos bons anos de 1874." Neste dia, o Barão de Mauá foi elevado a
Visconde.
Em 22 de junho de 1874, quando a ligação com a Europa foi completada (de Recife a
Carcavelos em Portugal, via Cabo Verde e Ilha da Madeira), a notícia foi alcançar o Imperador
em visita à Biblioteca Nacional, então na Rua do Passeio, 46. Sua Majestade mandou passar
cabogramas ao presidente da Brazilian Submarine Telegraph Company depois Western
Telegraph Co. Ltd. E ao Papa, os monarcas de Portugal, Inglaterra e Áustria e ao Presidente
dos EUA
Houve manifestações na Câmara e júbilo popular. A Imprensa divulgou, por vários dias,
notícias a respeito. O Brasil era, de fato, a primeira nação da América latina. Essa hegemonia o
Império a conservaria zelosamente até a sua queda.
Durante a cerimônia o agora Visconde de Mauá, deu de presente ao Imperador uma caixa de
madeira jacarandá contendo amostras de todos os cabos submarinos existentes no mundo
naquele momento. Atualmente faz parte do Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro.

Não podemos comentar sobre o início das telecomunicações
sem falar do precursor no Brasil o marechal Cândido Mariano
da Silva Rondon. Conhecido como Marechal Rondon (nasceu
na cidade de Santo Antônio de Leverger, no estado do Mato
Grosso, em 5 de maio de 1865 e faleceu no Rio de Janeiro em
19 de janeiro de 1958), foi um engenheiro militar e sertanista
brasileiro, famoso por sua exploração de Mato Grosso e da
Bacia Amazônica Ocidental e por seu apoio vitalício às
populações indígenas brasileiras.
Foi o primeiro diretor do Serviço de Proteção ao Índio (SPI) e
estimulou a criação do Parque Nacional do Xingu. O estado
brasileiro de Rondônia recebeu esse nome em sua
homenagem.
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Fonte: História de Dom Pedro II. Heitor Lyra/ O telégrafo como meio de comunicação e
integração social. Centro Universitário de Volta Redonda, UniFOA.

Em 1881, o jovem incorpora-se ao 3º Regimento de Artilharia a Cavalo. Ingressa na Escola
Militar, no Rio de Janeiro, onde obtém o bacharelado em Ciências Físicas e Naturais. Em
1888 será segundo-tenente. De ideias abolicionistas e republicanas, Rondon participou
diretamente com Benjamim Constant das articulações do golpe republicano que derrubou
Dom Pedro II, o último imperador do Brasil.
O recém-criado governo republicano estava preocupado com o oeste do Brasil, muito isolado
dos grandes centros e nas regiões fronteiriças. Em 1890, é nomeado ajudante da Comissão de
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Construção das Linhas Telegráﬁcas de Cuiabá a Registro do Araguaia, a primeira linha
telegráﬁca do estado de Mato Grosso. Esta linha telegráﬁca foi ﬁnalmente concluída em 1895
e, posteriormente, Rondon iniciou a construção de uma estrada que ligava o Rio de Janeiro
(então capital da república) a Cuiabá, capital de Mato Grosso. Até esta estrada ser concluída, o
único caminho entre estas duas cidades eram pelo transporte ﬂuvial. Em 1891 (ou 1892),
Rondon é nomeado chefe do Distrito Telegráﬁco de Mato Grosso e pede exoneração do cargo
de professor. Nessa época, ele se casara com Francisca Xavier, no Rio de Janeiro. Juntos, eles
tiveram sete ﬁlhos (Heloísa Aracy, Bernardo Tito Benjamin, Clotilde Teresa, Maria Sylvia,
Beatriz Emília, Maria de Molina e Branca Luíza).
De 1900 a 1906, Rondon ﬁcou encarregado de instalar a linha telegráﬁca do Brasil para a
Bolívia e o Peru. Durante esse período, entrou em contato com os indígenas bororos, no oeste
do Brasil, e foi tão bem sucedido nesse contato, que completou a linha telegráﬁca com a ajuda
deles. Ao longo de sua vida, Rondon descobriu e nomeou rios, montanhas, vales e lagos e
implantou mais de cinco mil quilômetros de linhas telegráﬁcas nas ﬂorestas brasileiras. Em
1906, foi encarregado pelo então presidente da república, Afonso Pena, de ligar Cuiabá ao
recém incorporado território do Acre.
Pela competência demonstrada na construção de linhas telegráﬁcas, Rondon foi encarregado
de estender a linha telegráﬁca de Mato Grosso para a Amazônia. No curso da construção da
linha, descobriu o rio Juruena, um importante aﬂuente do Tapajós, no norte de Mato Grosso.
Também descobriu os Nambiquara, um povo isolado que até então havia matado todos os não
índios com quem entrara em contato. Rondon também descobriu as ruínas do Real Forte
Príncipe da Beira, a maior relíquia histórica de Rondônia. Foi promovido a major do Corpo de
Engenheiros Militares, responsável pela construção da linha telegráﬁca de Cuiabá para Santo
Antônio da Madeira, a primeira a chegar até a região amazônica. Os trabalhos da chamada
Comissão Rondon foram desenvolvidos de 1907 a 1915. Ao mesmo tempo, estava sendo
construída a Ferrovia Madeira-Mamoré, que, juntamente com a exploração e integração
telegráﬁca de Rondon, ajudou a ocupar a região do atual estado de Rondônia.
Em maio de 1909, Rondon iniciou sua mais longa expedição. Ele partiu do distrito de
Tapirapuã, em Tangará da Serra, rumo ao noroeste até o rio Madeira, um dos principais
aﬂuentes do rio Amazonas. Em agosto, todos os seus suprimentos de sua equipe estavam
esgotados. Para sobreviver, a expedição recorreu à caça e à coleta na ﬂoresta. Quando
Foto: Divulgação
chegaram ao rio Ji-Paraná, não tinham suprimentos. Durante a expedição descobriram
um
grande rio entre o Juruena e o rio Ji-Paraná, que Rondon chamou de rio da Dúvida. Para
chegar ao destino, construíram canoas e, com sucesso, a equipe conseguiu chegar ao Rio
Madeira, no Natal de 1909. Ao regressar ao Rio de Janeiro, o Marechal Rondon foi saudado
como herói, porque se acreditava que ele e a expedição haviam morrido na selva. Após a
expedição, ele se tornou o primeiro diretor do Serviço de Proteção ao Índio, criado no governo
do presidente Nilo Peçanha.
Em setembro de 1913, Rondon foi atingido por uma ﬂecha envenenada dos índios
nhambiquaras. Foi salvo pela bandoleira de couro de sua espingarda. Porém, ordenou aos seus
comandados que não reagissem e batessem em retirada, demonstrando seu princípio de
penetrar no sertão somente com a paz. Ele aﬁrmava: "Morrer, se preciso for. Matar, nunca".
Em 1914, com a Comissão Rondon, construiu 372 km de linhas e mais cinco estações
telegráﬁcas: Pimenta Bueno, Presidente Hermes, Presidente Pena (mais tarde Vila de
Rondônia e atual Ji-Paraná), Jaru e Ariquemes, na área do atual estado de Rondônia. Em 1 de
janeiro de 1915, completou sua missão com a inauguração da estação telegráﬁca de Santo
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Antônio do Madeira.
O Meridiano 52 Oeste é também uma referência geográﬁca para a história das comunicações
no Brasil. Rondon foi o segundo ser humano a receber em sua honra um meridiano com seu
nome. Ele cumpriu missões abrindo estradas, criando linhas telegráﬁcas, mapeando ﬂorestas,
rios e montanhas e estabelecendo relações cordiais com os índios. Ele manteve contato com
vários povos indígenas do Brasil.
Expedição com Roosevelt: Em janeiro de 1914, Rondon partiu com o ex-presidente dos
Estados Unidos, Theodore Roosevelt na Expedição Cientíﬁca Rondon-Roosevelt, cujos
objetivos eram explorar o Rio da Dúvida. A expedição deixou Tapiripuã e chegou ao Rio da
Dúvida em 27 de fevereiro de 1914. Eles não alcançaram a foz do rio até o ﬁnal de abril, depois
que a expedição sofreu muito. Durante a expedição, o Rio da Dúvida foi renomeado para Rio
Roosevelt. A aventura no rio da Dúvida foi a mais difícil da vida de Theodore Roosevelt,
tendo abalado sua saúde para o resto da vida. Todos os homens, exceto Rondon, sofriam de
doenças e enfermidades constantes.
Após a expedição de 1914, Rondon trabalhou até 1919, mapeando o estado de Mato Grosso.
Durante esse tempo, ele descobriu mais alguns rios e fez contato com várias tribos indígenas.
Em 1919, já como general de brigada, Rondon foi nomeado diretor de Engenharia do
Exército, e autorizou a construção de quartéis. Nessa época ele também acumulou os cargos
de chefe da corporação brasileira de engenheiros e de chefe da Comissão Telegráﬁca.
Em 1924 e 1925, ele liderou as forças do exército contra uma revolta no estado de São Paulo.
De 1927 a 1930, Rondon foi encarregado de examinar todas as fronteiras entre o Brasil e seus
países vizinhos. Durante a Revolução de 1930, Rondon renunciou ao cargo de chefe do SPI.
Durante 1934-1938, Rondon foi encarregado de uma missão diplomática, como mediador de
uma disputa entre a Colômbia e o Peru sobre a cidade de Leticia. Em 1939, ele voltou à direção
do SPI e expandiu o serviço para novos territórios do Brasil.
Na década de 1950, ele apoiou a campanha dos Irmãos Villas-Bôas, que enfrentava forte
oposição do governo e dos fazendeiros de Mato Grosso e levou ao estabelecimento da
primeira reserva para os povos indígenas: o Parque Nacional do Xingu, criado em 1961.
Em 5 de maio de 1955, data em que completou 90 anos de idade, foi agraciado com o título de
Marechal do Exército Brasileiro, concedido pelo Congresso Nacional. Em 1957, Rondon foi
indicado ao Prêmio Nobel da Paz pelo Explorers Club de Nova Iorque. Faleceu no dia 19 de
janeiro de 1958, aos 92 anos de idade. Seu corpo foi sepultado no Cemitério de São João
Batista, no Rio de Janeiro.
Toda a atuação de Rondon como sertanista e defensor dos direitos dos índios fez com que ele
recebesse inúmeras homenagens. Vários eventos cientíﬁcos em todo o planeta
homenagearam-no pelos trabalhos realizados por ele. Aqui no Brasil existem cidades e até um
estado que levam em seus nomes uma homenagem a Rondon. No Mato Grosso, a cidade de
Rondonópolis e, no Paraná, a cidade de Marechal Cândido Rondon levam esses nomes como
forma de homenagem ao sertanista. Em 1956, o território de Guaporé, na Região Norte, teve
seu nome alterado para Rondônia. Ele também foi promovido a marechal pelo Exército
quando possuía 90 anos. Rondon ainda foi considerado por muitas personalidades como
merecedor do Nobel da Paz pelo seu trabalho na defesa dos índios. Até mesmo Albert
Einstein, um grande nome da Física, sugeriu que ele fosse indicado para receber o prêmio.
Infelizmente, o sertanista nunca recebeu o Nobel.
Em 05 de maio é comemorado no Brasil o dia Nacional das Comunicações em sua
homenagem pela data de seu nascimento.
Fontes: Wikipedia, mundo educação
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Seção QSL’s

Rádio Voz da América (VOA) - 1981

Rádio Voz da América (VOA) - 1972

Rádio Voz da América (VOA) - 1987

Rádio Voz da América (VOA) - 1982
Rádio
Voz da
América
(VOA)
1989
Rádio Voz da América (VOA) - 1993

Rádio
Voz da
América
(VOA)
1992
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Seção QSL’s

Rádio Voz da América (VOA) - 1993

Rádio Voz da América (VOA) - 1993

Rádio Voz da América (VOA) - 1996

Rádio Voz da América (VOA) - 1997

Rádio Voz da América (VOA) - 1998

Rádio Voz da América (VOA) - 1999

Rádio Voz da América (VOA) - 1999

Rádio Voz da América (VOA) - 2007

Por: Nelcy Remedy Bidart (nelcy_bidart@hotmail.com)
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Radioamadorismo
O futuro incerto do radioamadorismo (parte ﬁnal)
“O público-alvo de qualquer programa sobre radioamadorismo, podcasts, clubes, Foto:
meios
de
Divulgação
comunicação, revistas, lives ou qualquer outra coisa, não são os jovens", escreveu ele. Para
captar o interesse desta geração, ele sustenta que o radioamadorismo deve mudar seu foco
centrado nos contatos interpessoais para atividades que visem a comunicação de homem para
máquina, ou máquina para máquina.
Esses interesses opostos estão se mostrando parecidos com uma divisão tecnológica
analógico-digital. Como o Spectrum relatou em julho de 2019, um dos principais debates
dentro do radioamadorismo é sua função no futuro: é um hobby social? Ou uma ferramenta
para tráfego de dados? Quem decide?

Foto: Divulgação

Essas perguntas não têm respostas deﬁnitivas ou imediatas, mas vão direto ao cerne do futuro
do radioamadorismo. Loring Kutchins, presidente da Fundação ARSFi, que ﬁnancia e
coordena o sistema de “e-mail mundial via rádio” Winlink, diz que a divisão entre quem
defende o caráter social e os que buscam o sentido utilitarista parece se reduzir à idade de seus
defensores.
“O radioamadorismo é realmente um hobby social... Aqui no Mississippi, você chega às 5 ou
6 da tarde e tem uma grande rodada acontecendo. Alguns deles parecem meio bêbados, mas
conversando com você."
“Os mais jovens que chegaram agora tendem a ver o radioamadorismo como um serviço,
conforme deﬁnido pelas regras da FCC, que deﬁnem seu propósito, especialmente no que se
refere a operações de emergência”, disse Kutchins (W3QA) à Spectrum no ano passado.
Kutchins, 68, expandiu o tema em uma entrevista recente: “As pessoas da minha época estão
partindo, aquelas que começaram numa época em que sintonizar a Rádio Moscou era algo
mágico. Mas o rádio valvulado do vovô não é grande coisa em comparação com a tecnologia
de hoje. Porém, ninguém precisa ﬁcar triste por isso. É normal."
Os rádios do vovô certamente ainda permanecerão por aí, no entanto. “O radioamadorismo é
realmente um hobby social, ou tem sido um hobby muito social, já que a maior parte dos
operadores gosta de bater papo", diz Martin F. Jue (K5FLU), fundador da fabricante de
acessórios de rádio MFJ Enterprises, em Starkville, Mississipi. “Aqui no Mississippi, você
chega às 5 ou 6 horas e tem uma grande rodada acontecendo - alguns deles parecem meio
bêbados, mas conversando com você. É um grupo social, e alguns deles sequer falam contigo
se você não faz parte do grupo."
Martin F. Jue (K5FLU), fundador da
conhecida fabricante de acessórios de rádio
MFJ, está desenvolvendo novos produtos
para atender à mudança para comunicações
de rádio digital nas bandas amadoras.
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação
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Destaque
Radioamadorismo
“Tudo vai ser digital em algum momento, desde o que chega na antena até que se torne áudio
no ﬁnal.”
Porém Martin Jue, 76 anos, observa que a abrangência do radioamadorismo hoje está muito
além da tradicional divisão entre "bate-papo" e DX graças à chegada das tecnologias digitais.
Por esta razão, a MFJ mudou o enfoque de seus produtos.
“O radioamadorismo está conectado à Internet agora. Com um HT portátil e barato, utilizando
sistemas repetidores conectados à Internet, você está pronto para fazer contatos”, diz ele.
“Você não precisa de um rádio HF e de uma antena enorme para falar com pessoas em
qualquer lugar do mundo".
Seguindo esta tendência, no ano passado a MFJ lançou o RigPi Station Server: um sistema de
controle composto por um Raspberry Pi com um software de código aberto embarcado que
permite aos operadores controlar seus rádios remotamente a partir de seus iPhones ou de um
simples navegador web.
“Algumas pessoas não têm espaço ou condição de instalar uma antena, mas isso não importa
mais porque eles podem usar o rádio de outra pessoa por meio desses RigPis”, diz Jue. Ele
avisa, porém, que sua solução RigPi não é plug and play - “você ainda precisa saber algo sobre
redes de computador, como conﬁgurar uma porta" -, mas ele entende que as coisas estão
evoluindo rapidamente. “Tudo está indo cada vez mais na direção dos modos digitais”, diz
Jue. “Em termos de equipamento, tudo vai ser digital em algum momento, desde o que chega
na antena até que se torne áudio no ﬁnal.”

O sinal vindo do exterior
O avanço da tecnologia na China e o crescimento da classe média, com renda disponível,
levaram a um aumento “dramático” de radioamadores.
Fora dos Estados Unidos, existem dados bastante animadores, de acordo com Dave Sumner
(K1ZZ), secretário da União Internacional de Radioamadores (IARU)(www.iaru.org). Esta
entidade que reúne associações nacionais de radioamadores em todo o mundo representa os
interesses do radioamadorismo perante a International Telecommunication Union
(ITU)(https://www.itu.int/en/Pages/default.aspx), uma agência especializada das Nações
Unidas que aloca e gerencia o espectro radioelétrico a nível mundial. Neste exato momento,
na China, Indonésia e Tailândia, o radioamadorismo está crescendo de forma consistente, diz
Sumner.
O avanço da tecnologia na China e o crescimento da classe média, com renda disponível,
levaram a um aumento “dramático” de radioamadores, aﬁrma Sumner. A Indonésia está
sujeita a desastres naturais por ser uma ilha, o que desperta o interesse em comunicações de
emergência, e seu presidente é um radioamador (seu indicativo é YD2JKW. N. do T.). Já na
Tailândia os dados são menos precisos, diz Sumner, mas ele também acredita que por lá a
movimentação para formar equipes de resposta da comunidade está gerando curiosidade
sobre o radioamadorismo.
“Portanto”, diz Sumner, “devemos ser cautelosos em aﬁrmar que o radioamadorismo está
diminuindo no mundo todo”.
A China também tem papel importante neste cenário: lançando rádios baratos no mercado. Há
alguns
anos, um rádio UHF / VHF portátil básico custava cerca de cem dólares americanos.
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Radioamadorismo
Agora, graças a fabricantes chineses como a Baofeng, você pode conseguir um por menos de
25 dólares. Os rádios HF também estão mudando, com o surgimento dos rádios deﬁnidos por
software (SDR).
“Foram os rádios de baixo custo que mudaram o radioamadorismo e o futuro dele, e
continuarão a fazer isso", diz Jeﬀ Crispino, CEO da Nooelec, uma empresa em Wheatﬁeld,
NY, que fabrica equipamentos de medição e rádios deﬁnidos por software, onde o
processamento dos sinais é feito por um código de software, e não por componentes
eletrônicos.
“No começo, rádios SDR só eram possíveis no contexto militar pois eram muito caros. Porém,
nos últimos 10 anos, esse custo caiu para cerca de 20 dólares". Atividades como rastreamento
de aviões, barcos e monitoramento por satélite meteorológico eram impraticáveis em meio
analógico, mas são muito mais fáceis com equipamento SDR, diz Crispino.
A Nooelec recebe sempre relatos de clientes a respeito da utilização dos produtos da empresa.
Por exemplo, cerca de 120 membros do grupo Space Australia têm um projeto para coleta de
dados da Via Láctea. Eles estão usando um SDR e um ampliﬁcador de baixo ruído da Nooelec
com uma antena corneta (horn) feita em casa para detectar o sinal de rádio emitido por nuvens
interestelares de gás hidrogênio.
“A partir destes relatos, iremos desenvolver produtos e acessórios, por exemplo, para
detecção da linha de hidrogênio, de forma que as pessoas possam explorar eventos
astronômicos com um dispositivo de 20 dólares e um acessório de 30", diz Crispino.
Olhando para o futuro, a equipe da Nooelec tem falado sobre como "achatar a curva de
aprendizado" e diminuir as barreiras iniciais para que o usuário médio - não apenas o
tecnicamente hábil - possa criar e desenvolver seus próprios projetos inovadores dentro do
mundo do radioamadorismo.
“É um mundo cada vez mais fragmentado”, diz Crispino. “Mas não acho que isso seja ruim.
Quando você consegue enxergar um desaﬁo especíﬁco, pode trazer aplicações especíﬁcas.
Certamente não pensamos nisso tudo ainda.”
O universo do radioamadorismo é afetado pelo mundo ao seu redor - pela cultura, pela
tecnologia, pelas mudanças climáticas, pelo surgimento de uma nova geração. E os
radioamadores são uma comunidade variada e vibrante de milhões de pessoas, novos e
experientes, velhos e jovens, que gostam de robótica ou de bater papo, de competir ou de
prestar serviço na comunicação durante emergências, todos de alguma forma animados ou
preocupados, pessimistas ou otimistas sobre como será o futuro do radioamadorismo.
Como Michel, o ex-CEO da ARRL, aﬁrma: “Cada radioamador tem [sua] própria opinião. O
que aprendemos ao longo dos mais de cem anos de história é que sempre haverão estes
embates. AM versus SSB é um exemplo, e há mais. A tecnologia evolui. E o mercado seguirá
atendendo à demanda existente."

Por Julianne Pepitone. Traduzido e adaptado por Alisson, PR7GA (QTCECRA)
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Dicas
Concurso DX Clube Sem Fronteiras 2022 | Fim de Semana de Escutas em Onda Curta
Regulamento:
1 – Do início do Concurso:
O evento terá início às 00h (UTC) do dia 09 e terminará às 23h59min (UTC) do dia
10/07/2022. Abrangendo a faixa de frequência de 5065 a 22000 kHz.
2 - Da participação e inscrição:
Os que desejarem participar devem enviar os logs até a data limite que é o dia 24 de julho de
2022. Todos os participantes receberão Certiﬁcado de participação por e-mail.
2.1 - Da premiação:
1º -> Medalha e exemplar do Boletim "DX Sem Fronteiras";
2º -> Medalha e exemplar do Boletim "DX Sem Fronteiras";
3º -> Medalha e exemplar do Boletim "DX Sem Fronteiras".
3 – Do envio:
Os relatórios dos logs (escutas) deverão ser enviados para o e-mail:
concursodxcsf@gmail.com colocando como título: "Escutas Fim de Semana OC 2022".
4 – Dos relatórios:
Os logs (escutas) deverão ser enviados em ordem crescente de horário, ou seja, do primeiro
indo até o último, na seqüência.
4.1 – Os relatórios deverão conter:
- Número seqüencial, Frequência, Data, Horário, Nome da emissora, Comentário (detalhes
da escuta), SINPO.
5 – Dos logs (escutas) aceitos:
O intervalo entre cada escuta e o respectivo registro deverá ser mínimo de 05 minutos,
portanto, para intervalos menores não serão considerados.
5.1 – Da Pontuação:
Cada escuta ou Informe de Recepção (IR) irá receber uma pontuação máxima de 100 pontos.
A escuta que indicar: Nome do Dexista, Endereço Completo, Data, Hora UTC e Código
SINPO: - 10 Pontos (2 ponto por informação)
A escuta que indicar a sequência das freqüências das emissoras: - 10 Pontos
A escuta que indicar detalhes da programação e ouvir a Identiﬁcação: - 80 Pontos (sendo 50
pontos para os detalhe + 30 pontos para a ID ouvida);
6 – Do prazo de entrega:
O prazo de entrega (envio) dos relatórios das escutas será até as 23h59min do dia 24 de julho
de 2022.
7 - Do Resultado:
O resultado será conhecido dia 14 de agosto de 2022.
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Dicas
Horários e frequências das emissoras em onda curta
A Rádio Exterior da Espanha transmite em idioma Português
Das 17:00 às 17:30 UTC, em 11670 kHz (de segunda-feira a sexta-feira)
Das 23:00 às 23:30 UTC, em 11940 e 17.855 KHz (de segunda-feira a sexta-feira)
RAE Argentina ao Mundo (via WRMI)) transmite em idioma português
Das 02:00 às 03:00 UTC em 5800 kHz, em idioma português (quarta-feira)
Das 09:00 às 10:00 UTC em 9455 kHz, em idioma português (sexta-feira)
Das 11:00 às 12:00 UTC em 15770 kHz, em idioma português (terça-feira)
A Rádio Voz da América (VOA) transmite em idioma Português para a África
Das 16:30 às 18:30 UTC, em 13630 e 17655 kHz
A Rádio Voz Missionária, transmite em idioma português
Das 00:00 às 00:00 UTC em 9665 kHz
A Rádio Vaticano transmite em idioma português para o Brasil
Das 01:00 às 01:30 UTC, em 7305 kHz
A Rádio Brasil Central (RBC) de Goiás, (Brasil), transmite em idioma Português
Das 00:00 às 00:00 UTC, em 11815 e 4985 kHz
A Rádio Nacional da Amazônia, transmite em idioma Português
Das 00:00 às 00:00 UTC, em 6180 e 11780 kHz
------------------------------------------------------------------------------------------------------------A Radioescuta é um passatempo dedicado ao monitoramento de sinais de rádio no
espectro eletromagnético.
O hobby é praticado por pessoas que investigam o
comportamento das comunicações nas ondas curtas,
ondas tropicais, ondas médias (AM), rádio FM.
O livro físico tem 333 páginas, no tamanho 22,8cm X
15cm formato "L". Autor: Cristiano Torres do
Amaral.
O valor do livro já com o frete incluso custa R$ 80,00.
Opção de pagamento:
Transferência via chave PIX:
Chave PIX:
antonioavelinodx@gmail.com
Favorecido:
ANTONIO AVELINO DA SILVA
_________________________________________________________________________
DX Clube Sem Fronteiras 25

Aconteceu
6º Encontro de Radioamadores de Caruaru 2022
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Cartas
GRUPO RÁDIO BRASIL PAPA DELTA BANDA DO CIDADÃO.
Fundado em 20 de março de 1996, o Grupo PAPA
DELTA é um Grupo Nacional e Internacional de DX
nos 11 metros. Hoje somos mais de 200 integrantes,
com integrantes no Uruguay, Argentina, Chile,
Portugal. Em todos os estados Brasileiros temos
integrantes. 80% são também radioamadores com
indicativo para operar 11 metros.
Se você desejar ser um PAPA DELTA, acesse nosso
site e faça seu cadastro.
http://grupopapadelta.com
Francisco Jacson - Rio de Janeiro
Obrigado amigo Francisco Jacson pelas informações!
------------------------------------------------------------------------------------------------------------Já estou indo para a 6a edição do programa 'Ginga Brasil' na WBCQ 4790kHz todos os
sábados às 23h (Brasília) 02:00UTC. Eu produzo e apresento o programa em inglês que é
sobre Música Popular Brasileira.
O programa está dentro do projeto Radio Angela
Service e tem como curador William Tilford que
apresenta nesta mesma emissora os conhecidos
programas Uncle Bill's Melting Pot e The Island of
Music.
Pode sintonizar a WBCQ em 5130kHz à partir das
23h (Brasília) ou via estação kiwisdr de Rochester,
Nova York no link: http://www.jimlill.com:8075
Julio Cesar Pereira - Rio Grande do Sul
Obrigado amigo Júlio Cesar pelas informações!

ESCREVA PARA NÓS:
DX Clube Sem Fronteiras
Caixa Postal 77 | CEP - 55002-970 | Caruaru - Pernambuco - Brasil
Site: www.dxclubesemfronteiras.com
E-mail: dxclubesemfronteiras@gmail.com
Telefone: 55 (81) 99257-1734 (whatsapp)
_________________________________________________________________________
DX Clube Sem Fronteiras 27

Venha fazer parte do
DX Clube Sem Fronteiras

Seja um Associado!
Com apenas R$ 50,00 por ano

www.dxclubesemfronteiras.com
9201320220037

