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Destaque
Entrevista ao Dexista e Radioescuta Itamar Nunes de Assis (INA), da cidade
de Cuiabá no estado do Mato Grosso, no Brasil.
Foto Cortesia: Itamar Nunes deAssis

DXCSF: Há quanto tempo é Dexista e Radioescuta?

INA - Desde pequeno sou apaixonado por rádio, mas escutas de emissoras internacionais
comecei em 1989, 32 anos atrás.
DXCSF: Quais as emissoras que ouvia e qual
marcou sua trajetória no início do hobby?
INA - Minha aventura no mundo das Ondas
Curtas começou com a Rádio Suíça em italiano, depois muitas outras em língua portuguesa. Rádio Suíça, rádio Sófia Bulgária, Rádio
Nederland, Voz da Grécia, DW fizeram parte de minha juventude.
DXCSF: Das emissoras ouvidas no início do hobby qual programa lhe chamava atenção, a emissora ainda está ativa?
INA - Gostava muito do programa Ponto de Encontro da Rádio Nederland, que infelizmente
não existe mais.
DXCSF: Já participou nas emissoras sendo entrevistado, qual ou quais e que ano?
INA - Não, apesar de ouvir bastante, não costumo participar.
DXCSF: Qual a emissora que ouviu e que achou que foi a mais difícil de escutar?
INA - Sem dúvida foi a Rádio Cairo em português.
DXCSF: Os eventos (concursos) que DXCSF vem realizando qual a sua opinião?
INA - Vejo como um incentivo ao hobby, uma forma de atrair os mais novos a esta atividade.
DXCSF: Já participou de eventos Dexistas?
INA - Não, ainda não.
DXCSF: Já visitou alguma emissora internacional?
INA - Não, mas pretendo.
_________________________________________________________________________

Programa En Contacto
Rádio Havana Cuba (RHC)
(em idioma espanhol) é um programa dedicado aos Código Postal 6240
ouvintes de Ondas Curtas, Dexistas e Radioamadores, Havana - Cuba
apresentado por Marta Ríos e o professor Arnaldo Coro. E-mail: radiohc@enet.cu
O programa vai ao ar sempre aos domingos.
Site: www.rhc.cu
_________________________________________________________________________
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Destaque
Concurso DX Clube Sem Fronteiras 2021
9ª Semana de Escutas em Onda Média (OM/AM)
Regulamento:
1 – Do início do Concurso:
O evento terá início às 00h (UTC) do dia 08 e terminará às 23h59min (UTC) do dia 16/05/2021.
Abrangendo a faixa de frequência de 540 a 1700 kHz.
2 - Da participação e inscrição:
Quem desejar participar deve enviar os logs até a data limite que é o dia 20 de junho de 2021.
Todos os participantes receberão Certificado de participação por e-mail.
2.1 - Da premiação:
1º -> Medalha e Boletim "DX Sem Fronteiras";
2º -> Medalha e Boletim "DX Sem Fronteiras";
3º -> Medalha e 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: "Semana OM/AM 2021".
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
A escuta que indicar a sequência das freqüências das emissoras:
- 10 Pontos
A escuta que indicar detalhes da programação e Identificação:
- 80 Pontos (sendo 50 pontos para os detalhe + 30 pontos para a identificação (ID) ouvida da
emissora);
6 – Do prazo de entrega:
O prazo de entrega (envio) dos relatórios das escutas será até as 23h59min do dia 20 de junho de
2021.
7 - Do Resultado:
O resultado será conhecido dia 11 de julho de 2021.
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História do Rádio
A história da Rádio República Islâmica do Irã (IRIB/VOIRI)
A implantação do rádio no Irã está relacionado
ao telégrafo sem fio. Portanto, para melhor
entender como surgiu o rádio, consideramos a
implantação do telégrafo sem fio no Irã no
final de 1303 em 200 mil metros quadrados de
terra (Palácio Qajar).
Os preparativos para o lançamento do telégrafo sem fio foi fornecido pelo Ministério da
Guerra e foi instalada a primeira torre de ondas longas com 120 metros de altura, cuja base
ainda está disponível, e no dia 24 de Ordibehesht 1304, um dispositivo de ondas longas de 20
kW foi instalado. Estava aberto. Em 1307, teve início a instalação de dois dispositivos de
ondas curtas e, em 1309, eles foram colocados em operação e o centro de recebimento foi
transferido para Najafabad, Teerã e o centro de telecomunicações para o campo de artilharia.
Os preparativos para a implantação do rádio
De acordo com os regulamentos iranianos, a importação e o uso de dispositivos de
telecomunicações eram de responsabilidade exclusiva do Ministério dos Correios, Telégrafos
e Telefones. Esta questão pode ser obtida em uma carta pessoal para Davood Moshe Lazar e o
Departamento de Comércio Interno do Ministério de Bem-Estar e Comércio e Obras
Públicas. O Sr. Davood Moshe Lazar, em resposta à sua carta datada de 14 de junho de 1929
(junho de 1308) sobre a implantação de um dispositivo de rádio no Irã, escreve: O telégrafo
sem fio do governo da época é geralmente proibido, mas a importação e uso de dispositivos
(canhões de rádio) que são usados apenas para ouvir melodias, bem como não é proibida a
instalação de um cinema falado no Irã em conformidade com os regulamentos aplicáveis).
Foto: Divulgação
Os preparativos foram feitos para a implantação da Rádio Teerã. Na sequência do decreto que
institui o rádio, foi decidido utilizar dois transmissores de ondas curtas de 20 kW e ondas
médias de 2 kW no Ministério dos Correios, Telégrafos e Telefones, que foram instalados para
enviar telegramas sem fios pela companhia telefônica alemã Telefonunken em Beisim Qasr.
Para se preparar para a transmissão do programa após a abertura da rádio, um grupo de
eminentes professores e escritores, incluindo o professor Saeed Nafisi e a Dra. Zabihullah
Safa, e várias mulheres intelectuais, receberam uma série de publicações literárias, históricas,
geográficas, discursos sociais e de limpeza.
Eles foram fornecidos para atender às necessidades da rádio por três meses
Vários tradutores e digitadores também foram contratados, e reuniões foram realizadas no
clube de oficiais para selecionar um orador, com a participação de vários cientistas, escritores
e especialistas em áudio (incluindo alguns alemães), e exames rigorosos foram realizados. O
trabalho técnico da rádio era com o Ministério dos Correios, Telégrafos e Telefones (o Sr.
Ibrahim Alam, Shaukat al-Mulk era o Ministro dos Correios, Telégrafos e Telefones) e os
assuntos relacionados com transmissores e estúdios eram geridos sob a supervisão de Dr.
Dariush, Diretor Geral.
A música estava sob a supervisão do Major Gholam Hossein Minbashian, o chefe da Escola
Superior de Música, e o orçamento do rádio, que era de apenas oitenta mil tomans, foi
fornecido pela Organização para o Desenvolvimento do Pensamento. Depois de feitos os
preparativos, o rádio foi finalmente inaugurado às 10 horas com um lápis em 25 de maio de
1319 (maio de 1940).
_________________________________________________________________________
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Até 1342, quando toda a organização do rádio foi transferida para o Ministério da
Inteligência, e esta situação continuou até a implantação da "Organização Nacional de Rádio
e Televisão do Irã" em 1350. A administração e organização da rádio foram denominadas:
"Editoras e Publicidade", "Rádio e Agência Noticiosa", "Editoras e Rádio", "Editoras e
Informação" e "Direção Geral de Editoras e Rádio".
De 1319 a 1327, os programas de rádio foram executados e transmitidos no mesmo estúdio
original. Mas a distância do transmissor de nove quilômetros da cidade e a presença de apenas
um carro para os membros da orquestra e alto falantes se deslocarem fizeram com que ficasse
no lado oeste da praça de artilharia próximo ao posto de trânsito local.
O desenvolvimento do rádio no Irã
No início, a Rádio Teerã tinha dois transmissores, um para ondas médias e um para ondas
curtas, usando um estúdio em um escritório sem fio para transmitir seus programas. Em 1336,
a carta da Rádio Teerã foi mudada para Rádio Irã, e mais tarde um segundo transmissor
chamado Rádio Teerã foi contratado pela Rádio Irã, de onde apenas música foi transmitida
inicialmente.
Objetivos e organização do rádio
No início da sua criação, o Departamento de Rádio foi transferido para a Direção Geral de
Publicações e Publicidade sob a direção da Dra. (Isa Siddiqa Alam), professora universitária.
Os objetivos e tarefas deste escritório eram:
- Determinando a política e a linha política do rádio
- Desenvolver a cultura pública e familiarizar as pessoas com os princípios da vida moderna
- Atenção à unidade nacional, princípios de nacionalidade e preservação da independência
- Descrição dos desenvolvimentos no país
- Conformidade total com a política governamental na publicação de notícias
- Criação de uma escola para a formação de oradores, contadores de histórias, leitores de
Shahnameh, instalações de rádios e locutores públicos no centro da cidade
- Criação de uma escola de atuação
As primeiras pessoas a trabalhar na rádio
Essas pessoas foram selecionadas entre as figuras culturais e artistas dignas e de bom gosto e
transferidas de outros ministérios para a Direção Geral de Publicações e Propaganda. Ustad
Mohammad Hejazi, apelidado de Matieh al-Dawlah (escritor e contador de histórias), Abdul
Rahman Faramarzieh (escritor e editor do jornal Kayhan) Além disso, para determinar a
política e a política do rádio, foi estabelecido o Conselho Superior de Publicações, cujos
membros incluíam: Allama Mohammad Qazvini, Mohammad Ali Foroughi (Zaka AlMulkah), Dr. Ghaem Ghani, Dr. Reza Ali (Dr. ) e Mestre Alinaghi, um ministro, foi formado.
Seção de notícias
A Agência Pars de Notícias, que antes recebia uma carta da Agência Pars, era responsável pela
produção e transmissão de notícias no rádio. Inicialmente, a Agência Pars cortava as notícias
dos jornais e as transmitia para as rádios, mas depois de cinquênta anos, a agência tornou-se
uma agência de notícias séria, que Asr preparava notícias do Irã e do mundo e as colocava à
disposição dos jornais gratuitamente.
As reportagens de rádio eram transmitidas ao vivo por meio de um transmissor móvel ou o
evento era transmitido, gravado, gravado e transmitido no rádio na seção de notícias.
_________________________________________________________________________
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As notícias estrangeiras eram recebidas por meio de uma máquina de escrever, que
funcionava como repórter, e eram traduzidas por tradutores em um curto espaço de tempo e
entregues ao redator para edição das notícias do rádio. Depois de arranjado o "rádio", ele será
entregue ao estúdio da Rádio Irã pelos funcionários da agência de notícias, controle e
transmissão. Nem é preciso dizer que, de 25 a 38, estabeleceu uma estação de rádio para si
(sob a supervisão da Direção Geral de Rádio e Radiodifusão) para cada revista provincial.
A Voz da República Islâmica do Irã (VOIRI/IRIB)
Após a Revolução Islâmica, a carta da Organização Nacional de Rádio e Televisão do Irã se
tornou o rádio e a televisão da República Islâmica do Irã. O chefe desta organização é eleito
uma vez a cada cinco anos por quatro dirigentes, sendo o mais alto funcionário da rádio o vicechefe da organização na área do som. O objetivo da Radiodifusão da República Islâmica é
transmitir e transmitir uma mensagem à comunidade, que é muito focada e coerente em seus
esforços.
The Islamic Republic of Iran Broadcasting (IRIB), anteriormente chamada de Rádio Nacional
Iraniana e Televisão até a revolução iraniana de 1979) é uma empresa de mídia controlada
pelo estado iraniano que detém o monopólio dos serviços domésticos de rádio e televisão no
Irã e também está entre as maiores organizações de mídia na Ásia e no Pacíficoregiões, e um
membro regular da União de Radiodifusão da Ásia-Pacífico. O IRIB é independente do
governo iraniano, mas seu chefe é nomeado diretamente pelo Líder Supremo, aiatolá Ali
Khamenei.
Com 13.000 funcionários e filiais em 20 países em todo o mundo, incluindo França , Bélgica ,
Malásia , Líbano, Reino Unido , Estados Unidos, a República Islâmica do Irã Broadcasting
oferece serviços de rádio e televisão nacionais e estrangeiros, transmitindo 12 canais de
televisão nacionais, 4 internacionais canais de televisão de notícias, seis canais de televisão
por satélite para audiências internacionais e 30 canais de televisão provinciais disponíveis em
todo o país, metade dos quais são transmitidos em línguas minoritárias no Irã , por exemplo
azeri e curdo, bem como sotaques locais ou dialetos do persa. O IRIB fornece doze estações de
rádio para audiências nacionais e, através do IRIB World Service, trinta estações de rádio
estão disponíveis para audiências estrangeiras e internacionais. Também publica o jornal em
língua persa Jam-e Jam.
IRIB World Service é a rede oficial de radiodifusão internacional do Irã. A rede de rádio
começou a funcionar em 1956 com o objetivo de familiarizar diferentes nações do mundo
com a história e cultura do Irã, bem como suas diferentes regiões e locais históricos.
Após mais de 40 anos de transmissões para o mundo a Rádio República Islâmica do Irá (IRIB)
encerrou suas transmissões em Ondas Curtas em 21 de março de 2021 em comunicado a
seus ouvintes em sua programação. Entretanto até o dia 28/03 ainda se ouvia a emissora, no
dia 29/03, recebi uma carta de despedida oficial do Serviço em Espanhol. A emissora
iraniana pode ser ouvida apenas pela internet no seguinte endereço na site:
https://parstoday.com.
Endereço Postal e de e-mail para contato com a emissora:
Servicio Exterior de Radio en Español
Email: vozdeiran@irib.ir
República Islámica de Irán
Apartado Postal: 19395-6767
Teherán, Irán
_________________________________________________________________________
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As Rainhas do Rádio Brasileiro (parte 1)
Rainha do Rádio foi um concurso criado pela Associação Brasileira de Rádio para arrecadar
fundos para a construção de um hospital. As cédulas de votação vinham na Revista do Rádio e
a primeira premiação ocorreu em 1937 no Iate Laranjeiras, um barco carnavalesco ancorado
na Esplanada do Castelo, no Rio de Janeiro. Linda Batista foi a campeã e reteve o título por
onze anos, até que foram realizadas novas votações.
A eleição de 1949 marcou uma das maiores rivalidades da histórias da MPB: Marlene e
Emilinha Borba. Marlene foi procurada pela Antarctica, que estava lançando o Guaraná
Caçulinha. Para promover a marca, a empresa lhe deu um cheque em branco para que ela
comprasse quantas revistas, i. e., votos fossem necessários. Marlene foi eleita com 529.982
votos. Emilinha era uma candidata forte, mas ficou em terceiro lugar, depois de Ademilde
Fonseca.
Marlene manteve o título em 1950, entregando-o no ano seguinte para Dalva de Oliveira.
Emilinha o venceria apenas em 1953. Nesse ano, a Revista do Rádio passou a fazer eleições
estaduais. Alguns estados passaram a ter seus próprios reis e rainhas.
No Rio, o primeiro cantor a ser eleito Rei do Rádio foi Francisco Carlos, em 1958. O rádio de
São Paulo realizou o concurso apenas uma vez, em 1953. Isaura Garcia foi a eleita.
Lista de Rainhas do Rádio
Linda Batista (1937 - 1947)
Dircinha Batista (1948)
Marlene (1949 - 1950)
Dalva de Oliveira (1951)
Mary Gonçalves (1952)
Emilinha Borba (1953)
Ângela Maria (1954)
Vera Lúcia (1955)
Dóris Monteiro (1956 - 1957)
Julie Joy (1958)
Foto: Divulgação

Linda Batista (nome verdadeiro Florinda
Grandino de Oliveira)(1937 - 1947). Foi uma
cantora e compositora brasileira. Era filha de
Batista Júnior e irmã de Dircinha Batista.
Começou sua carreira acompanhando sua irmã
mais nova ao violão durante suas apresentações.
Em 1936, teve que substituir a irmã no programa
de Francisco Alves na Rádio Cajuti, obtendo boa
aceitação do público.
Linda precisou de apenas um ano para se
consagrar como cantora. Em 1937, foi a primeira
cantora a ser eleita Rainha do Rádio, título que
manteve por onze anos consecutivos.

O concurso foi realizado no Iate dos Laranjas, barco carnavalesco atracado na Esplanada do
Castelo, no centro do Rio de Janeiro. Pouco depois, como contratada da então nova Rádio
Nacional, fez uma excursão de grande sucesso no Norte e Nordeste que durou seis meses,
_________________________________________________________________________
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começando por Recife, Pernambuco. Ali, apresentou-se no Teatro Santa Isabel, cantando
músicas de Capiba acompanhada da Jazz-Band Acadêmica.
Nasceu em São Paulo no dia 14 de junho de 1919 e faleceu em 17 de abril de 1988, vítima de
embolia pulmonar, na cidade do Rio de Janeiro.
Foto: Divulgação

Dircinha Batista (nome verdadeiro Dirce
Grandino de Oliveira)(1948). Foi uma atriz e
cantora brasileira.
Dircinha Batista foi uma cantora de enorme
sucesso. Em mais de quarenta anos de carreira, ela
gravou mais de trezentos discos em 78rpm, com
muitos grandes sucessos, especialmente músicas
carnavalescas. Trabalhou em dezesseis filmes.
Uma criança prodígio, Dircinha começou a se
apresentar em festivais aos seis anos de idade. Ela
começou a participar dos shows de seu pai no Rio
de Janeiro e em São Paulo a partir daquele ano.

Dircinha e sua irmã Linda conheceram a fama ainda jovens e logo conquistaram a admiração
do então presidente Getúlio Vargas que lhes elevou a condição de "patrimônio nacional" e se
tornaram campeãs de vendas da RCA Victor durante os anos 40, 50. Nasceu em São Paulo no
dia 07 de abril de 1922 e faleceu no Rio de Janeiro, 18 de junho de 1999.
Marlene (nome verdadeiro Victória Bonaiutti de
Martino)(1949 - 1950). Foi uma cantora e atriz
brasileira, conhecida como a Rainha da Era de
Ouro do rádio. Tendo gravado mais de quatro mil
canções em sua carreira, Marlene foi um dos
maiores mitos do rádio brasileiro em sua época
de ouro.
Tendo gravado mais de quatro mil canções em
sua carreira, Marlene foi um dos maiores mitos
do rádio brasileiro em sua época de ouro.

Foto: Divulgação

Sua popularidade nacional também resultou em convites para o cinema (onze filmes depois de
Corações sem Piloto, de 1944) e para o teatro (cinco peças após Depois do Casamento, em
1952), tendo também trabalhado em cinco revistas depois de Deixa Que Eu Chuto (1950).
Suas atividades internacionais incluíam turnês pelo Uruguai, Argentina, Estados Unidos
(onde se apresentou no Waldorf-Astoria Hotel e em Chicago) e França (apresentando-se por
quatro meses e meio no Teatro Olympia em Paris, a convite de Édith Piaf, que a vira no
Copacabana Palace, no Rio). Também compositora, teve seu samba-canção A grande verdade
(parceria com Luís Bittencourt) gravado por Dalva de Oliveira, em 1951. Nasceu em São
Paulo no dia 22 de novembro de 1922 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 13 de junho de 2014.

_________________________________________________________________________
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Dalva de Oliveira (nome verdadeiro Vicentina de Paula
Oliveira) (1951), foi uma consagrada cantora e compositora
brasileira, de ascendência portuguesa, sendo considerada
uma das mais importantes cantoras do Brasil, e dona de uma
voz poderosa, marcando época como intérprete. De voz
afinada, e bela, considerada a Rainha da Voz ou o rouxinol
brasileiro, sua extensão vocal ia do contralto ao soprano.
Em 1937 gravou, junto com a Dupla Preto e Branco, o
batuque Itaquari e a marcha Ceci e Peri, ambas do Príncipe
Pretinho. O disco foi um sucesso, rendendo várias
apresentações nas Rádios. Foi César Ladeira, em seu
programa na Rádio Mayrink Veiga, que pela primeira vez
anunciou o Trio de Ouro. Em 1949 deixou o trio, quando
excursionavam pela Venezuela com a Companhia de Dercy
Gonçalves.
Em 1950, retomou a carreira solo, lançando os sambas Tudo acabado (J. Piedade / Osvaldo
Martins) e Olhos verdes (Vicente Paiva), e o samba-canção Ave Maria (Vicente Paiva / Jaime
Redondo), sendo os dois últimos, grandes sucessos da cantora. No ano seguinte, foi eleita
Rainha do Rádio, e excursionou pela Argentina, apresentando-se na Rádio El Mundo, de
Buenos Aires, na qual conheceu Tito Climent, que se tornou seu empresário e depois marido,
pai de sua filha, como mencionado anteriormente. Ainda em 1951, filmou Maria da praia,
dirigido por Paulo Wanderley, e Milagre de amor, dirigido por Moacir Fenelon.
Foto: Divulgação

Mary Gonçalves (nome verdadeiro Nice
Figueiredo Rocha)(1952). É uma atriz e cantora
brasileira.
Participou, em 1944, do filme Gente Honesta, mas
seu nome não apareceu nos créditos oficiais. No
início da década de 1950, foi contratada pela
Rádio Nacional. Estreou em disco em 1951, pela
gravadora Sinter, interpretando os sambas-canção
Penso em você e Só eu sei (Paulo Soledade e
Fernando Lobo), acompanhada de Lírio Panicali e
seu conjunto de boate.

Foto: Divulgação

Na primeira versão do filme Branca de Neve e os Sete Anões, produzida pelos estúdios
Disney, em 1938, Dalva de Oliveira dublou os diálogos da personagem Branca de Neve. As
canções foram interpretadas pela dubladora Maria Clara Tati Jacome. Dalva realizou mais de
400 gravações e sua voz está em vários coros de discos de Carmen Miranda, Orlando Silva,
Francisco Alves, Mário Reis, entre outros. Nasceu em Rio Claro – SP no dia 05 de maio de
1917 e faleceu no Rio de Janeiro no dia 30 de agosto de 1972).

Em seguida, gravou o bolero Aquele beijo (Claribalte Passos e Lírio Panicali) e o sambacanção Chega mais (Pernambuco e Marino Pinto), com a orquestra de Lírio Panicali. Ainda
nesse ano, gravou o samba São Paulo (Antônio Maria e Paulo Soledade) e a marcha Carnaval
na Bienal (Heitor dos Prazeres). Nessa época, passou a atuar como contratada na Rádio
Nacional. Em 1952, foi eleita a Rainha do Rádio por 744.826 votos. Nesse ano, gravou pela
Sinter o LP Convite ao romance no qual incluiu três composições de Johnny Alf: Estamos sós,
_________________________________________________________________________
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História do Rádio
O que é amar e Escuta. Lançou também, em disco de 78 rpm, os sambas-canção Rotina (Billy
Blanco) e Vem depressa (Klécius Caldas e Armando Cavalcânti). No ano seguinte, gravou
com Lírio Panicali & Orquestra o baião Coreana (Humberto Teixeira e Felícia de Godoy) e o
bolero Aperta-me em teus braços (José Maria de Abreu e Jair Amorim). Gravou também o
samba-canção Podem falar (Johnny Alf).
Em 1956, gravou o samba Deixa disso (Newton Ramalho e Nanci Wanderley) e o sambacanção Patati-patatá (Hianto de Almeida e Francisco Anísio). Segundo o jornalista e
pesquisador Sylvio Túlio Cardoso, ela "Gravou excelentes discos para a Sinter em 1951, mas
os mesmos não tiveram boa repercussão devido a péssima qualidade técnica que o produto
daquela gravadora ostentava na ocasião." Ainda na década de 1950, abandonou a carreira
artística e foi viver na Colômbia. Nasceu na cidade de Santos em São Paulo, no dia 25 de
outubro de 1927.
Emilinha Borba (nome verdadeiro Emília Savana da Silva
Borba)(1953). Foi uma cantora de samba, marcha e choro
brasileira. É considerada uma das mais populares intérpretes do
século XX no Brasil.
Ainda menina e contrariando um pouco a vontade de sua mãe,
apresentava-se em diversos programas de auditório e de calouros.
Ganhou seu primeiro prêmio, aos 14 anos, na "Hora Juvenil", da
Rádio Cruzeiro do Sul. Cantou também no programa "Calouros
de Ary Barroso", obtendo a nota máxima ao interpretar "O X do
Problema", de Noel Rosa. Logo depois, começou a fazer parte dos
coros das gravações da Columbia.
Formou, na mesma época, uma dupla com Bidu Reis (Edila Luísa
Reis), chamada As Moreninhas. A Dupla se apresentou em várias
rádios, durante cerca de um ano e meio.

Foto: Divulgação

Logo depois, a dupla gravou para a "Discoteca Infantil" um disco em 78 RPM com a música
"A História da Baratinha", numa adaptação de João de Barro. Desfeita a dupla, Emilinha
passou a cantar sozinha e foi logo contratada pela Rádio Mayrink Veiga, recebendo de César
Ladeira o slogan "Garota Grau Dez".
Em 1939 foi convidada por João de Barro para participar da gravação da marcha Pirulito
cantada por Nilton Paz, sendo que no disco seu nome não foi creditado, apenas o do cantor.
Em março do mesmo ano grava, pela Columbia e com o nome de Emília Borba, seu primeiro
disco solo em 78 RPM, com acompanhamento de Benedito Lacerda e seu conjunto, com o
samba-choro Faça o mesmo, de Antônio Nássara e Eratóstenes Frazão e o samba Ninguém
escapa de Eratóstenes Frazão.
Nasceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 31 de agosto de 1923 e faleceu no Rio de Janeiro no
dia 03 de outubro de 2005.

Fonte: wikipedia.org
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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 satisfação que também esta edição, graças à vossa colaboração, pode ser
incluída na revista Club DX Sem Fronteiras. Infelizmente, o ano passado foi desastroso para o
mundo inteiro devido ao Vírus Corona que destruiu várias famílias. Na esperança de que este
ano seja melhor, desejo todos os meus votos de boa continuação e felicidades, aguardando as
vossas colaborações escritas possivelmente em português para evitar fazer traduções, uma
vez que o editor desta coluna não sabe português. Gostaria de lembrar a JRX que preencher os
dados da página é:
PAIS, FREQ, NOMBRE EMISORA,UTC (1942-1952) DATA (07.09.2020) IDIOMA
COMENTÁRIOS SINPO, NOME COMPLETO DO COLABORADOR (Sem Iniciales)
Dario
Alemanha
9800
07/03/2021 2153 D Adventist World Radio (AWR), om, comentários em idioma twi,
44444 (AAS)
Arábia Saudita
11820 07/03/2021 2129 ARS SBA Holy Quran Radio, om comentários em idioma árabe,
possivelmente leitura do alcorão, 33333 (AAS)
Argentina
1270
Fri, Mar 12, 2021. 0209-0235, Radio Provincia de Buenos Aires, La Plata-AR, in
Spanish. Men announcers present variety themes, in conversation; News, sport and music.
Fair reception (JRX)
Ascension Island
11810 Fri, Mar 12, 2021. 1813-1830, BBC, Ascension Island-ASC, in English. Man and
woman announcers in conversation with a chinese citizen, about economy in your country;
ID: BBCWS; 1829 Woman talks, says ID. Very good reception.(JRX)
Austria
11955 Fri, Mar 12, 2021. 1802-1812, AWR Africa, Moosbrunn-AUT, in Arabic. Man talks
with music background; ID and website; A song in arabic; 1808 Man and woman talk.Very
good reception (JRX)
Brasil
15190 07/03/2021 2026 B Rádio Inconfidência, mx, id, yl, om, sinal fraco, idioma
português, 22222 (AAS)
OM/AM
1290
Fri, Mar 12, 2021. 0153-0208, Radio Timbira, São Luís-MA, in Portuguese. Mr
Ronald Pimenta presents the programa "Revista da Noite": News, music and information;
0202 ID: Journalism, sport and culture; 0203 Station announcements; 0204 Returns previous
program. Very good reception this night (JRX)
Clandestine
7550
Fri, Mar 12, 2021. 2022-2032, Radio Free North Korea, Tashkent-UZB, in Korean.
Man and woman in conversation during this log. Fair to poor reception
_________________________________________________________________________
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Escutas Realizadas (Logs)
China
1130
07/03/2021 2334 B Rádio Cultura do Nordeste AM, mx internacional, mx “RPM LOURA GELADA”, id, idioma português, 55555 (AAS)
940
07/03/2021 2340 B Rádio Boa Vontade, id, mx Pagode “Barracão de Zinco” Elizeth
Cardoso, Moça Prosa, Mulheres na música, 101 lições de sabedoria espiritual página 41... O
Amor supera tudo. Px Samba e História. Idioma português, 55555 (AAS)
720
07/03/2021 2345 B Rádio Clube de Pernambuco, comentários de esporte, logística
do Santa Cruz e depois voltar para o clássico de domingo... Basílio, o Léo é um atleta muito
dedicado. Idioma português, 55555 (AAS)
FM
94,70 07/03/2021 2350 B Rádio Liberdade, mx de Skank “Te Ver”, id. Ouvinte Aparecida
Silva, pede uma canção de Moleca 100 Vergonha, mx “Lábios Dividido”. Idioma português,
55555 (AAS)
107,90 07/03/2021 2355 B Rádio Ipojuca, mx “eu sei que vou te amar, por toda a minha vida
eu vou te amar”... px “O Melhor dos Anos 90”, mmx de Maurício Maniere “Linda Sereia”,
idioma português, 55555 (AAS)
9410. Sat, Mar 13, 2021. 2009-2020, CNR1-Voice of China, xx-CHN, in Chinese.
Jammer/Firedrake transmission, in order to block, completely, the transmissions of the RFA,
now and until 2200UTC. Program with chinese instrumental music. Very good reception
(JRX)
11860. Sat, Mar 13, 2021. 0140-0155, CRI, Kunming-Anning-CHN, in Nepali. Brief pieces
of songs; Woman and man announcers talk news, presumed; 0150 A nepalese song. Very good
reception from Kunming-Anning (JRX)
11915. Sat, Mar 13, 2021. 0156-0209, CNR2-China Business Radio, Baoji-SifangshanCHN, in Chinese. Woman and man announcers talk with brief pieces of music background;
0200 Time bips and ID; 0201 Men announcers talk and pieces of music - It´s seems to be an
announcements, presumably; 0208 A brief music. Good reception. Parallel log on 11970,
Xian-Xianyang, very good reception (JRX)
11980 Sat, Mar 13, 2021. 0210-0220, CRI, Xian-Xianyang-CHN, in Russian language.
Man and woman announcers present news; 0214 Woman announcer talking, says the word
"Commentary", and next, man talking this commentary. Very good reception (JRX)
12055 Fri, Mar 12, 2021. 0128-0138, CNR17, Lingshi-CHN, in Kazakh. Woman
announcer presents a musical program with kazakh songs; Woman talks with music
background. Very good reception (JRX)
13630 07/03/2021 2038 CHI Rádio Internacional da China (CRI), om, comentários em
idioma inglês, 33333 (AAS)
11925 07/03/2021 2124 CHI Rádio Nacional da China (CNR 1) mx chinesa, emissão em
idioma mandarim (chinês), om, yl, 55555 (AAS)
11740 07/03/2021 2135 CHN Rádio Nacional da China Business (CNR2), om,
comentários em idioma mandarim (chinês), 44444 (AAS)
7315
07/03/2021 2205 CHN Rádio Internacional da China (CRI), yl, comentários em
idioma esperanto, 44444 (AAS)
7350
07/03/2021 2211 CNH Rádio Internacional da China (CRI), om, yl, comentários em
idioma francês, 44444 (AAS)
Cuba
13680 07/03/2021 2033 CUB Rádio Havana Cuba (RHC), yl, comentarios em idioma
francês, 22233 (AAS)
_________________________________________________________________________
DX Clube Sem Fronteiras 13

Escutas Realizadas (Logs)
Espanha
11940 07/03/2021 2101 E Rádio Exterior da Espanha (REE), comentários de desporte,
Juan Carlos Navajo es el mejor de la história ... Jugador Misterioso... Juego Atlético de Bilbao
X Granada, segunda parte, idioma espanhol, 55555 (AAS)
Estados Unidos da América
15825 07/03/2021 2010 USA WWCR1 Nashville, om, comentários em idioma inglês,
33333 (AAS)
15730 07/03/2021 2019 USA Rádio Voz da América (VOA), mx, yl, comentários em
idioma francês, 55555 (AAS)
11930 07/03/2021 2112 USA Rádio Martí, Una poténcia... Salud… la población no
tengo… en Cuba… y ahora con la pandemia… Parientes con cáncer, idioma espanhol, 44444
(AAS)
11720 07/03/2021 2141 USA Rádio Voz da América (VOA), mx internacional, yl, id,
comentários em idioma inglês, px Country Music, 44444 (AAS)
9940
07/03/2021 2147 USA Rádio Free Ásia (RFA), om, yl, comentários em idioma
coreano, 44444 (AAS)
9330
07/03/2021 2220 USA WBCQ World's Last Chance, em 06 de janeiro de 1941
problema de Guerra na Europa, uma liberdade nunca se firmou... A liberdade de imprensa e de
culta está em perigo, emissão em idioma português, 55555 (AAS)
Greece
9420
Sat, Mar 13, 2021 2022-2037, Voice of Greece, Avlis-GRC, in Greek. During this
log, man and woman announcers present a musical program with best greek songs. Fair
reception
Interesting: A colleague from Portugal, Mr Francisco Mota, confirmed, simultaneously, this
log with me ! Thanks Mr Mota. Other brazilian colleagues, too. All in shortwave portable
receivers ! (JRX)
Ilhas Ascenção
12095 07/03/2021 2044 ASC BBC de Londres, om, comentários em idioma inglês, 55555
(AAS)
12050 07/03/2021 2050 ASC Rádio NDarason Internacional, om, yl, comentários em
idioma kanuri, id, 55555 (AAS)
Korea North
7570
Fri, Mar 12, 2021. 2011-2021, Voice of Korea, Kujang-KRE, in French. Man
announcer talks; A song with choral; 2020 Man talks. Poor reception (JRX)
Nigeria
11770 Fri, Mar 12, 2021. 1831-1845, Voice of Nigeria, Abuja-NIG, in English. Woman and
man announcers present news; 1835 A conversation with a man and nigerian themes; Good
signal and moderate fading with impairing modulation (JRX)
Philippines
15435 Sat, Mar 13, 2021. 0021-0044, FEBC Radio, Bocaue-PHL, in Shan language. Man
talks, preaching presumably; 0043 A religious song. Poor reception (JRX)
Obrigado aos amigos que colaboraram nesta edição com as informações das escutas isso
é:
AAS = Antonio Avelino de Silva (Caruaru - Pernambuco)
Receptor: Degen De 1103 Antena: Telescópica
JRX = José Ronaldo Xavier (Cabedelo - Paraíba)
Receiver (s): Tecsun S-2000 Antenna (s): Degen 31MS Active Loop
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Em foco
Curiosidades de los inicios de la Onda Corta en Uruguay.
Foto: Divulgação

Entre los servicios internacionales y la voladura
de un transmisor mediante colocación de
explosivos.
La primera emisora de Onda Corta en el Uruguay,
tuvo como protagonista a la radiodifusora estatal,
S.O.D.R.E (Servicio Oficial de Radiotelevision y
Espectaculos), en 1936 (Hoy Radio Uruguay con
varias emisoras en AM y FM en todo el país).

El mundo en aquellos años estaba en plena experimentación y expansión de las emisoras de
ondas cortas, algo que se profundizo aun más durante la Segunda Guerra Mundial y después
con otras características técnicas durante la Guerra Fría.
El SODRE, inauguro CXA6 en su frecuencia de 9620 KHz, en el mes de abril de 1936, con
una potencia de 1 KW, retransmitiendo al comienzo la emisora de Onda Media del Instituto,
CX6 (en 650 KHz), pero durante la Segunda Guerra Mundial comenzó un servicio,
diferenciado de la Onda Media, dirigido a oyentes en el exterior. Utilizándose para tal fin,
antenas rómbicas para dirigir los programas hacia Europa y los EE.UU.
En Mayo de 1937, se inauguraba la segunda frecuencia: CXA4 en 6125 KHz, con sólo 175 W,
que más tarde se aumentó a 3 KW. Dos meses más tarde, en julio del mismo a año 1937, CXA4
y CXA6 aumentaron a 20 KW. En setiembre de 1940, CXA6B también en 9620 KHz y dos
nuevas frecuencias, CXA10 (11900 KHz) y CXA18 (9680 KHz).
Las antenas rómbicas eran dos. Una apuntando 20 grados al Oeste (hacia las Américas), y la
otra a 34 grados hacia el este, dirigida a Europa. Para la frecuencia de 9620 KHz (CXA6), la
antena tenía un largo de dos longitudes de onda por lado y el azimuth de su ángulo de
irradiación era de unos 24 grados. Las antenas eran soportadas por torres de madera a unos 22
metros por encima del suelo. La energía de RF se conducía de la salida del trasmisor a la
antena a través de un conductor de alimentación de 550 ohmios. Elementos reactivos se
ubicaban en el punto de alimentación de la antena para adaptar adecuadamente las
impedancias.
En tanto que la primera emisora privada de Uruguay en trasmitir exclusivamente por Onda
Corta fue Radio Continental, inicialmente en la frecuencia de en 6.000 khz, en la banda de
49 metros y que más adelante cambio de frecuencia a los 9570 Khz, banda de 31m.
La potencia utilizada por esta emisora de radio 5000 vatios. El 19 de febrero de 1937, a las 21
horas de Uruguay, CXA2, Radio Continental, comenzó a transmitir su identificación “La Voz
Criolla del Río de la Plata”, con una programación variada que incluía música, noticias y
anuncios.
La estación era propiedad de los Sres. Racine, Caissiols, y los Hermanos Bonifacino. Más
tarde, Alfredo Schroeder de origen alemán residente en Argentina, y vinculado a LS2 Radio
Prieto, y Radio Argentina, compró la parte de Racine. Si bien los estudios de esta emisora
estaban ubicados en la Ciudad Vieja de Montevideo, cercanos a la zona del puerto, su planta
emisora estaba en las afueras de Montevideo, más precisamente en el barrio La Cruz de
Carrasco.
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Em foco
La revista uruguaya “Cine Radio Actualidad”,
publicaba el 26 de febrero de 1937. En artículo
escrito por el Ing. Pedro Casas, en la Sección
“Onda Corta”…

Foto: Divulgação

“Broadcasting Uruguaya de Onda Corta”
Por fin llegó el día de debutar el Uruguay con una
broadcasting de Onda Corta. El 19 a las 21 horas,
inauguró sus trasmisiones oficiales la CXA2 en
los 50 metros (6.000 Kc/s). Francamente no
creemos en el acierto de la onda elegida.
Transmisiones en esta onda no van muy lejos y a
larga distancia nunca será una recepción segura.

Foto: Divulgação

Muy bien lo tenemos experimentado con todas
las estaciones que trasmiten regularmente, sobre
todo las de Centroamérica que se escuchan rara
vez entre nosotros. La iniciativa es hermosa y
digna de toda clase de ayuda. Sólo insistimos en
lo ineficaz de la onda, habiendo en el dial
espléndidas ondas para hacer llegar la voz del
Uruguay.
Desearíamos equivocarnos, pero la experiencia, desgraciadamente, nos da la razón. No hay
más que explorar la gama de los 50 mts. y ver cuántas son las estaciones que se reciben bien.
De cualquier manera, debemos saludar y augurar muchos éxitos a la primera radiodifusora
comercial uruguaya (en Ondas Cortas).”
Pero el 6 de agosto de 1942, sucedió algo impensable.
Publica el Diario “El Pais” de Montevideo:
“Busca la policía a los que volaron a CXA2”
“Según comunica la familia Deus, en las primeras horas del día de ayer, se oyó una gran
explosión en las cercanías de su casa, provenientes del reducido local que ocupaba la emisora
CXA2, donde aparecía el esqueleto del potente aparato trasmisor. La radio era explotada
desde hacía varios años por Ernesto Racine y J. Schmidt y desde hacía 6 años ocupaba una
pequeña construcción en Cno. Carrasco 5151.
Antes de la Guerra nadie se preocupaba por las acciones de esa emisora, pero cuando se inició,
comenzaba a hacerse notar, por la afición de sus dirigentes a los países del Eje, Así fue que,
hace un tiempo fue incluida en la Lista Negra, y como consecuencia de esta inclusión, los
propietarios de la finca que ocupaba CXA2 decidieron dar el desalojo a la firma Racine y
Schmidt.
En el local de la difusora no quedó nada en pie, había un seguro elevado sobre ésta, pero era en
el caso de incendio, a lo que sus propietarios no tendrían compensación alguna. Por parte de
Bomberos, se descarta la posibilidad de un accidente, ya que la corriente estaba cortada,
creyéndose se trata de una bomba de tiempo, aunque se desconoce la identidad de los que
pudieron colocarla.”
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Em foco
Se especuló en aquel momento que uno de los propietarios de
origen alemán estaba enviando información clasificada por
onda corta al exterior de la situación en el Rio de la Plata.

Foto: Divulgação

Esta vinculación política que es tan solo una especulación
pero habría motivado que los partidarios de los aliados que
eran la mayoría en Uruguay, habrían perpetrado este atentado
para acallar la precisamente a la emisora que ostentaba como
nombre “La Voz Criolla del Río de la Plata”.
Un capitulo merece también Radio El Espectador,
perteneciente a un grupo de emisoras nucleadas en Difusoras
del Uruguay.

Foto: Divulgação

Hacia 1947, tenia activa la Onda Corta CXA19,
Radio El Espectador, en la frecuencia de 11.835
kHz, banda de 25m, con una potencia entregada a
la antena resultaba en 5kW. la cual se sumaba a su
frecuencia de onda media 810 khz.
La onda corta de El Espectador fue una de las mas
escuchadas en el mundo con origen en
Sudamerica, ya que contaba en su diseño de
antena, con un dipolo horizontal de media onda,

orientado en dirección E-N-E, W-S-W, favoreciendo las regiones de Norteamérica y Europa.
Sus comienzos en Onda Corta, se originaron en la frecuencia de los 11.705 kHz, pero debido a
reclamos de la estación de onda corta SBP, de Suecia, se le otorgo prioridad y se cambio a los
11.835 kHz.
El Espectador, fue una excelente verificadora de reportes de sintonía, se les verificaba con
carta y tríptico.
En la actualidad y desde hace ya bastantes años, no existe ningún servicio de radiodifusión en
onda corta desde Uruguay, algo que vivimos los aficionados a la radioescucha con profundo
pesar.

Creditos La Galena del Sur del diexista ‘Horacio Nigro’, Programa Radioactividades
programa de medios de comunicación por CX26 Uruguay.
Gabriel Gomez – CX7BI. (Uruguai)
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Em foco
Descubra las maravillas de VLF
La banda VLF (3-30kHz, longitudes de onda entre 100 y 10km), definitivamente no es donde
se pueden presenciar los sonidos del silencio.
Las señales aquí van desde radioastronomía, hasta observación del clima y detectores de
metales (8kHz). Hay transmisores submarinos de la Armada en alrededor de 50 países en
todo el mundo. También se puede encontrar estaciones de señal horaria (por ejemplo: Rusia:
RJH77, RJH63, RJH90; RAB99 [25kHz]; EU: 60 [MSF; USA: WWB], 66.66 [RBU] y
77.5kHz [DCF77]).
VLF también se utilizó, en los días anteriores al GPS, con fines de navegación.
Considere, por ejemplo, el sistema ruso RSDN-20 (ALPHA) y la contraparte de la OTAN,
OMEGA (1967-1997). Incluso hoy en día, es posible que ocasionalmente resuelva señales de
navegación hiperbólicas rusas esporádicas en 11905, 12649 y 14881 kHz. Todavía hay
algunas señales LORAN-C (100kHz) y algunas señales experimentales de radioaficionados
(sub-9kHz).
Y esto no es todo: una gran cantidad de mapeo geológico (terrestre) y batimétrico (océanos)
ocurre en la banda VLF, y aquí también se pueden rastrear detonaciones nucleares. El área de
VLF es útil para la investigación de la Magnetosfera y la Ionosfera, y para rastrear las
emisiones de meteoritos, la actividad solar, los eclipses y las Eyecciones de Masa Coronal
(CME).
La siguiente lista contiene algunos ejemplos de los tipos de señales (en kHz) que se pueden
encontrar en la banda VLF. Las imagenes que acompañan, son algunos de los equipos que se
utilizan, junto con una PC, por ejemplo una tarjeta de sonido de 192 kHz y el paquete de
software Spectrum Lab. Recuerde que tiene los SDR europeos para procurar captaciones en
VLF.
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Señales VLF seleccionadas (kHz)
16.4 JXN, Gildeskål, Noruega
17.2 SAQ Grimeton (Suecia, ver texto principal)
18.1 RDL, Armada rusa (varios sitios, modo:
CIS36-50 FSK)
18.2 VTX3, Armada de la India
18.3 HWU, Armada francesa (Rosnay, Francia)
19.58 GBZ, Royal Navy del Reino Unido
(Anthorn, Reino Unido)
19.8 NWC, Harold Holt, Exmouth (Noroeste de
Australia)
20.0 Polo Sur (Universidad de Stanford)
20.27 Marina italiana (Isola do Tavolara, Italia)
20.5 RJH6x Armada rusa
20.9 TLC, Armada francesa (St. Assise, Francia)
21.1 RDL, Rusia
21.4 NPM Peral Harbour (Hawái)... Más...
...Pueden acceder a:
https://www.youtube.com/watch?v=zCXOoN8tG4 para ver Rohde & Schwarz EK070
VLF HF radio receiver

Gabriel CX7BI
_________________________________________________________________________
18 DX Clube Sem Fronteiras

Seção QSL’s

RÁDIO BRATISLAVA - 1979

RSI - 1995

RSI - 1993

RSI - 1995

RSI - 1999

RSI - 1999

RSI - 2000
RSI - 2003
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Seção QSL’s

RSI - 2003

RSI - 2004

RSI - 2007

RSI - 2007

RSI - 2008

RSI - 2009

RSI - 2012

RSI - 2014

Por: Nelcy Remedy Bidart (nelcy_bidart@hotmail.com)
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Radioamadorismo
Foto: Divulgação

Já está no AR a Rádio WebFoto:Craem,
Divulgação
voltada para os seguimentos de:
Radioamadorismo, Faixa do Cidadão,
Radioescotimo, Radioescutas e
Comunicações em Emergência.

PROGRAMAÇÃO SEMANAL
De segunda a quinta feira
As 07:00 e 18:00 horas, transmitiremos o Repórter Nacional da Rádio Nacional da Amazônia,
com as principais notícias do Brasil (Excelente noticiário para quem gosta de ficar antenado
no que anda acontecendo no Brasil.
As 20:00 horas estaremos levando ao AR as notícias relacionadas ao nosso seguimento.
Falaremos de Ativações, Expedições, Contestes, Faixa do Cidadão, Radioescutas, Radioescotismo e Comunicações em Emergência.
Sextas Feiras:
As 07:00 e 18:00 horas, transmitiremos o Repórter Nacional da Rádio Nacional da Amazônia
As 20:00 horas estaremos levando ao AR, AO VIVO, a transmissão da Rodada Escoteira,
CAIO MARTINS, gerada na Sala de Conferência CRAEM no echolink.
Sábados:
As 19:00 horas, estaremos transmitindo AO VIVO o programa Encontro DX da Rádio
Aparecida. Programa voltado para o mundo da Radioescuta, e também para o
Radioamadorismo. Detalhe: O CRAEM grava para esse programa.
Domingos:
As 08:15 horas, estaremos transmitindo AO VIVO o programa: Forquilha Ontem Hoje e
Sempre, da Rádio Forquilha FM. As 10:00 horas entra as notícias do nosso seguimento.
DIVULGUE NA RÁDIO, SUAS NOTÍCIAS:
Divulgue em nossa Rádio Web, notícias do Radioamadorismo, da Faixa do Cidadão, da
Radioescuta e do Radioescotismo. Envie para: craembrasil@gmail.com
COMO OUVIR A RÁDIO WEB CRAEM
Visite o seguinte endereço na internet: http://py1pdf.caster.fm
CERTIFICADO DE RADIOESCUTA
Envie um e-mail para nós, contendo seu nome completo, sua cidade e seu Estado. Estaremos
enviando um belíssimo Certificado. Envie seu o e-mail para: craembrasil@gmail.com
Fonte: CRAEM
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ATIVAÇÃO SOTA
O SOTA é um programa internacional que
incentiva os radioamadores a operarem desde os
cumes de montes e montanhas. Os ativadores são
Radioamadores que transmitem desde os cumes.
Os caçadores são pessoas que fazem contatos com
os ativadores.
Nós somos muito carentes em eventos radioamadorísticos nacionais. É verdade que temos
ótimos eventos como os contestes AVHFC, BSB, CQRJVHF, Farroupilha, Batalha Naval,
CBJ, CVA, CQMM DX, QRS10 e ativações dos Faróis e dos Parques (WWFF). Todos
organizados com muito esmero e maestria por pessoas que, como nós, querem e amam ajudar
o Radioamadorismo. Mas eu ouso afirmar que ainda é muito pouco. Baseio-me em
observações que faço sempre que emito um alerta de ativação SOTA. Eu consigo sentir a
ansiedade (no bom sentido) pela ativação assim que o alerta é publicado. Os grupos de
WhatsApp, Telegram, etc ficam em polvorosa. Para mim, isso demonstra a "demanda
reprimida" que temos e, por essas e outras, estamos desenvolvendo o 1º Final de Semana
Brasileiro de Ativações SOTA que acontecerá entre 17 e 18 de julho de 2021, com
distribuição de prêmios para os campeões das várias categorias. Mais a respeito em breve,
assim que o regulamento for publicado.
Esse último final de semana, aliás, foi especialmente interessante para o SOTA em PY1 e já
deu um gostinho do que vem por aí. Tivemos 3 ativações que movimentaram bem as bandas e
serviram como grande aprendizado para os ativadores. Cada morro é um morro diferente.
Cada um tem a sua peculiaridade. Meu agradecimento sincero a todos os ativadores e
caçadores que estão fazendo do SOTA mais uma possibilidade de exercermos nosso hobby.
Eu fui um dos que subiram um morro para ativar nesse fim de semana e tentei algo diferente.
Eu vinha notando que de alguma forma o celular estava atrapalhando mais do que ajudando na
hora de desfrutar da ativação. Muitas vezes eu ficava mais ligado nas mensagens diretas e dos
grupos do que operando o rádio. E isso vinha me causando uma certa ansiedade (agora no mau
sentido) durante a ativação. Claro que queremos atender a todos, mas no rádio.
Nesse domingo (21/03), pelo celular eu só avisei que estava 40 minutos atrasado assim que
deu a hora prevista de início da ativação. (E aproveito para lembrar que início de ativação
SOTA é sempre uma previsão, pois nunca sabemos o que vamos encontrar nas trilhas). E
depois avisei, gentilmente, que estava QRT e iniciando a descida. A experiência começou
muito bem, pois nem precisei avisar que tinha começado a operação. O colega PU1JGK que
estava QRV logo me atendeu assim que eu fiz a primeira chamada e se encarregou de avisar
aos demais. Depois fiz contatos em 2m e 10m com vários outros colegas sem nem olhar para o
celular que, aliás, estava filmando a ativação que você pode conferir em:
https://youtu.be/mA621w8cQTo.
Foi um bate-volta com a família o que significa que a ativação já seria curta, mas de alguma
forma, foi uma das ativações em que mais consegui desfrutar do rádio em si. Mesmo com as
crianças fazendo a maior algazarra e o pico não estar tão vazio como eu imaginava. Fiquei
especialmente feliz por fechar QSO com um dos maiores caçadores do SOTA Brasil, PY1ZV
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e, como fiquei sabendo depois, fui caçado também por PY1PTS, um dos melhores ativadores
do SOTA brasileiro com quem não consegui fechar contato nessa oportunidade, assim como
não consegui fechar com ninguém no Centro de Petrópolis. Haverá muitas outras
oportunidades! Chegando em casa, vi que os grupos estavam repleto de mensagens como de
costume e eu tinha recebido 21 mensagens diretas relativas à ativação! Desculpa a todos por
não tê-las respondido na hora, mas gostei tanto da experiência que nas próximas ativações o
celular continuará sendo usado o MÍNIMO possível. Não acredito que isso vá dificultar a vida
dos caçadores. Talvez até ajude a desenvolverem ainda mais suas técnicas de caça, a escuta, a
procura, etc.
Um forte 73 e até a próxima ativação! PY1II - Douglas - Petrópolis, RJ
Fonte: CRAEM
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LABRE defende EMC para Fotovoltaicos
No último dia 26 de março de 2021, a LABRE enviou o Ofício 051/2021 ao INMETRO
confirmando a sua continuidade na participação da Comissão Técnica de revisão dos critérios
para o Programa de Avaliação da Conformidade para Sistemas Fotovoltaicos, objeto da
Portaria INMETRO 004/2011. A LABRE é representada nesta Comissão Técnica pelos
radioamadores João Saad Jr. PY1DPU (Titular) e Flávio Archângelo PY2ZX (Suplente).
Após a elaboração de uma minuta da nova Portaria, os trabalhos da Comissão ficaram parados
por dois anos devido a alterações internas no INMETRO, sendo retomados neste ano. A
participação da LABRE fundamenta-se na proposição e defesa da inclusão de normas
internacionais de Compatibilidade Eletromagnética (EMC) para os Sistemas Fotovoltaicos,
de forma que estes sistemas não gerem interferências nos sistemas eletrônicos que permeiam
a sociedade, notadamente as telecomunicações.
Modernamente, a sociedade depende de forma intensa e irreversível destes serviços, além de
outros como os sistemas informáticos, a “Internet das Coisas” (IoT), sistemas de suporte à
vida como os equipamentos eletromédicos, os sistemas marítimos e aeronáuticos. Também é
forte candidato a ser interferido o “Smartgrid”, denominação das modernas redes elétricas
automatizadas através do uso de eletrônica embutida, do qual o próprio setor de energia
elétrica, principal interessado na geração fotovoltaica, tende a utilizar. Em vista desta
realidade, a LABRE tem dito ao INMETRO, à ANATEL e à sociedade em geral que os
Radioamadores são os “Sentinelas do Espectro de Radiofrequências”, portanto das
telecomunicações, pela sua atividade intrínseca de uso e pesquisa deste bem comum, que são
as telecomunicações por ondas de rádio.
Os radioamadores “veem” as interferências nas telecomunicações em seus equipamentos, e a
LABRE têm alertado para o grande risco que representa o descolamento do Brasil do primeiro
mundo no que tange às exigências de atendimento das normas internacionais de EMC,
podendo levar o país a um estado de poluição eletromagnética com graves consequências para
a segurança operacional dos sistemas eletrônicos acima citados. O trabalho do GDE no
INMETRO, assim como na ANATEL é, sem dúvida alguma, um trabalho que transcende o
interesse direto do radioamadorismo, beneficiando toda a sociedade brasileira.
Demonstra, também, que a LABRE tem radioamadores qualificados tecnicamente para este
tipo de trabalho, elevando a imagem do radioamadorismo brasileiro perante os órgãos
governamentais.
Fonte: LABRE Nacional
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Agnaldo José de Souza Filho
Se alguém perguntasse sobre a possibilidade de
trabalhar em jornalismo em cidades como
Londres, Praga, Estocolmo e Washington, a
resposta seria sim, enfatizando que a função
certamente seria a de correspondente
internacional. amente nas cidades citadas.

Foto: Divulgação

Entretanto, uma atividade jornalística que poucos conhecem e que foi trilhada por alguns
profissionais privilegiados foi a de locutor e apresentador em emissoras internacionais que
transmitiram programas em português em ondas curtas. Um deles, entre as décadas de 1960 e
1980, foi Aguinaldo José de Souza Filho, que trabalhou justamente nas cidades citadas.
Catarinense de nascimento, Aguinaldo iniciou sua carreira em frente aos microfones nas
Rádios Relógio e Mayrink Veiga, no Rio de Janeiro (RJ). Em 1962, quando a Voz da América
reiniciou suas transmissões em português para o Brasil, Aguinaldo fez os testes que a
emissora patrocinou na capital carioca, mas esbarrou na falta de experiência. Em seguida,
passou alguns meses trabalhando nas Rádios Tamoio e Continental, sempre como locutor e
apresentador. O sonho de ser locutor em uma emissora internacional não havia ficado para
trás e uma estratégia foi posta em ação: passou a escrever para todas as emissoras, colocando
seu nome à disposição.
Um dia, recebeu resposta da Rádio Suécia Internacional que estava recrutando locutores no
Brasil. Fez os testes, mas ficou em 2º lugar. A sorte, porém, estava ao seu lado. O 1º colocado
não gostou do salário e Aguinaldo ficou com a vaga.
NA RÁDIO SUÉCIA, AS VOZES DOS DEUSES
Em março de 1966, Aguinaldo embarcou para Estocolmo. Trabalharia como broadcastingjournalist por um ano. Na emissora, passou a ser o responsável pelo programa que respondia
as cartas dos ouvintes. Mas o que mais ficou em sua lembrança foi a criação de um radioteatro,
onde fazia várias vozes. “Eu fazia todos os papéis dos deuses de Valhalla, o que deixou o
engenheiro de som da emissora impressionado”, recorda. O emprego durou alguns meses.
NARRAÇÕES E JAZZ NA BBC
Entre muitas aventuras pela Europa, com destaque para viagens de carona, passagens por
Paris e Lisboa, Aguinaldo chegou a Londres. Na capital inglesa, consegui fazer free-lancer
para a BBC de Londres. Foram tantas narrações que Ivan Lessa o apelidou de “A Voz de Ouro
da BBC”. Após breve retorno ao Brasil, o apresentador voltaria a Londres, onde acabou sendo
contratado. Criou um programa de jazz, que foi bem recebido pelos ouvintes de ondas curtas.
Na época, eram seus colegas na emissora: Ivan Lessa, Jáder de Oliveira, Marianna Zappert,
Renato Machado, entre outros.
TRADUÇÕES SEM NEXO NA RÁDIO PRAGA
Antes de trabalhar em Londres, no entanto, Aguinaldo havia passado uma temporada na Suíça
como assistente de um instalador de aparelhos de som, que o havia recomendado ao Partido
Comunista Checo, uma vez que se autointitulava comunista. Também havia pego um trem
até a capital da então Tchecoslováquia, onde procurou emprego com o chefe dos programas
em português, Julius Petrik, que, solenemente, ignorou a carta de recomendação ao Partido
_________________________________________________________________________
24 DX Clube Sem Fronteiras

Cartas
Comunista.
Assim, após algum tempo na BBC, onde economizaria para adquirir um automóvel, partiu
para o país da Cortina de Ferro. Em Praga, Aguinaldo passou 364 dias. Trabalhava como
locutor, após receber um texto “massacrado e sem nexo” que tradutoras do tcheco passavam
para o português. Consistia, ainda, de sua rotina, entrevistar algum estudante brasileiro que
visitava a capital tcheca. Geralmente, era alguém que havia sido torturado pela ditadura
militar brasileira. Segundo ele, todas as tentativas de fazer programas mais descontraídos
eram rechaçadas. “Não queremos ideias capitalistas”, afirmavam os tchecos.
A VOLTA PARA A BBC
Da Tchecoslováquia, Aguinaldo de Souza voltou para Londres. Novamente, passa a fazer
narrações para programas produzidos por Lessa e Jader de Oliveira. Como havia casado com
uma tcheca, sua esposa também passa a atuar na BBC, no serviço em língua tcheco.
OS 14 ANOS DE VOZ DA AMÉRICA
Após três anos em Londres, Aguinaldo iniciou contatos com a Rádio Japão, já que “rotina não
se coaduna com alma de cigano”. Certo de que a vaga seria sua, iniciou viagem ao Japão,
passando pelos Estados Unidos. Já em solo americano, um novo contato mostrou que a vaga já
havia sido preenchida na emissora de Tóquio. O jeito foi contactar a Voz da América.
Inicialmente, não havia vaga, mas, no início de 1974, o jornalista Hélio Costa estava deixando
a emissora para trabalhar na Rede Globo, o que determinou a contratação do apresentador.

Na Voz da América, Aguinaldo atuou ao lado de profissionais como
Ricardo André Gardeazabal Neves, José Roberto Dias Leme, Pedro
Kattah, Guilherme de Souza, José Américo do Vidigal, Hélio Costa,
Joseph Mara Nogueira, entre outros. “A experiência de trabalhar em
estações internacionais de ondas curtas nos levava, além da pesquisa,
coleta e mera tradução das notícias, a assimilar uma perspectiva
profissional mais ampla”, ressalta. Acrescenta que a divulgação de
informação errônea ou tendenciosa “fomenta a discórdia” e que o
profissional de rádio deve ter o “máximo cuidado com o que vai
divulgar, por mais inocente que possa parecer”. Depois da Voz da
América, o apresentador atuou como dublador, locutor da TNT, até
voltar ao Brasil. Atualmente, Aguinaldo de Souza Filho reside e
trabalha em Florianópolis (SC).

Foto: Divulgação

O CLUBE DE OUVINTES
Em 1977, o mesmo locutor que tirou a vaga de Aguinaldo na Rádio Japão, acabou fazendo,
com ele, dupla na apresentação da transmissão matinal da Voz da América. Era Ricardo André
Gardeazabal Neves. Os dois eram âncoras. Durante praticamente todo o tempo em que esteve
na Voz da América, Aguinaldo apresentou o Clube dos Ouvintes, onde as cartas, postais e
relatórios de sintonia eram respondidos. Em 1977, o Clube dos Ouvintes era irradiado, aos
domingos, entre 7h e 8h, no horário de Brasília, nas freqüências de 9765, 11730, 15195 e
17830 kHz. O apresentador também recorda os programas que falavam sobre carros e
tecnologia, além da cobertura que fez do lançamento dos primeiros ônibus espaciais, em Cabo
Canaveral.

Texto enviado pelo amigo Nelcy Remedy Bidart
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O FIM DA ONDA CURTA (FINAL)
Sobre a questão das transmissões de rádio de estações não católicas, encontramos a Rádio
Mundial Adventista e a Rádio Mundial Trans entre as mais proeminentes. Sem dúvida como
as emissoras católicas, o objetivo é levar a palavra de Deus a ouvintes espalhados pelo mundo.
A Rádio Mundial Adventista começou suas transmissões de Portugal, fazendo programas
para a Europa e a União Soviética, mais tarde as transmissões para a Ásia começaram do Sri
Lanka primeiro para transmitir de Guam depois, eles também começaram as transmissões
dirigidas para a América Central, e também para a África do Gabão .
O tempo continua passando e o desejo de levar a palavra de Deus a todo o mundo está se
realizando é que a AWR comece as emissões de Forli para chegar a parte da Europa e Norte da
África, bem como as emissões para a América da Costa Rica que eles iniciaram da Guatemala.
Hoje, a Rádio Mundial Adventista transmite para todo o mundo e suas transmissões são
transmitidas em um grande número de idiomas e dialetos.
A história da TWR é semelhante à da AWR, esta estação religiosa usava vários locais de
transmissão para chegar a todo o mundo, para que o transmissor de Guam chegasse à Ásia,
Oceania e ilhas do Pacífico como KTWR, na América temos em Bonaire transmissores para
ensinar a Bíblia e levar a Palavra Divina para o Caribe, América do Norte e América Central e
norte da América do Sul, TWR - Brasil para levar a Palavra ao cone sul da América, e para o
continente da Europa a primeira transmissão foi feita de A Voz de Tânger e foi dirigido para a
Espanha, e depois com o tempo passou pela Rádio Montecarlo - Monaco, na Áustria usa os
transmissores Moonbrunn e na Estônia as transmissões na África foram feitas da Suazilândia
e Madagascar.
Outras estações religiosas que transmitiram ao longo do tempo foram El Heraldo de la Ciencia
Cristiana, Family Radio, Good News World, World Harvest Radio, Voice Hope Network,
WEWN dos Estados Unidos, FEBC das Filipinas, KWHR - World Harvest Radio-Hawaii,
FEBA Radio de Islas Seychelles, Radio Verdad Guatemala, algumas delas hoje
desapareceram do éter.
Todas as emissoras religiosas têm o mesmo objetivo, dar aulas de ensino bíblico, levar a
Palavra de Deus que por meio das ondas do rádio chegam aos lugares mais distantes,
transmitir missas entre outras coisas.

Hola buenos días por el presente envío
información sobre Radio Clarín, para que sea
publicada en el próximo boletín.

CX 58 RADIO CLARIN
Radio Clarín fue fundada el 12 de octubre de 1958 utilizando los 580 khz de la Onda Media,
aunque en sus comienzos utilizo la frecuencia de los 1590 khz.Desde sus estudios ubicados en
el centro de Montevideo desarrollo su programación destacando las transmisiones de música
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folclórica y tango, y en todas las horas pares pasan tangos interpretados por Carlos Gardel,
dedicando espacios específicos a Edmundo Rivero, Agustín Magaldi, y Julio Sosa entre otros.
El cierre previsto para el 31 de diciembre de 2020 quedo sin efecto ya que el gobierno por
intermedio del Ministerio de Cultura anunció que no se debe perder el gran valor cultural,
patrimonial, y forma parte de la mejor tradición de la radio y se harán todos los esfuerzos para
mantenerla al aire. Cerraba sus emisiones con la canción Pájaro Campana y la Marcha Mi
Bandera. Aunque el cierre previsto solo correspondía a las emisiones de radio, ya que estará
con sus emisiones por internet, así que por un tiempo Radio Clarín seguirá en el aire por su
frecuencia de 580 khz.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------CW 158 Radio San Salvador fue fundada el 5 de febrero de 1982, transmite desde la ciudad de
Dolores en el Departamento de Soriano- Uruguay por la frecuencia de 1580 khz.
Su característica es CW 158 Radio San Salvador la radio de todos, 1580 kilociclos de
amplitud modulada, cuenta con un transmisor de 1Kw y tiene un alcance de 150 kilómetros a
la redonda, aunque en la noche se puede escuchar desde lugares más distantes.
Su programación abarca programas de música joven, agropecuarios, informativos locales,
nacionales e internacionales, noticias del deporte y transmite durante las 24 horas del día.
La emisora confirma los reportes de escucha mediante carta QSL,
Su dirección postal:
Avenida Asencio 1695
Dolores - Soriano - Uruguay
administracion@radiosansalvador.com.uy
Hector Gregorio Goicoechea (Uruguai)
Obrigado amigo Hector pelas mensagens. Forte 73 desde Brasil!

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)
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Venha fazer parte do
DX Clube Sem Fronteiras

Seja um Associado!
Com apenas R$ 40,00 por ano

www.dxclubesemfronteiras.com
8201320210032

