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Destaque

DXCSF: Há quanto tempo é Dexista e Radioescuta?

DN: Comecei a ouvir rádio ainda criança, por
volta dos 4,5 anos. A minha mãe ligava um
receptor da motorádio onde passávamos a tarde
ouvindo a Rádio Globo, a Tupi, a Rádio
Inconﬁdência, a Itatiaia e outras. Quando eu
ligava ele ﬁcava muito calmo e passava as tardes
ouvindo o rádio, era como se fosse uma terapia.

Foto Cortesia: Danilo Nonato

Entrevista ao Dexista, Radioescuta e Radioamador Danilo Nonato (DN),
da cidade Ouro Preto no estado de Minas Gerais, no Brasil.

Eu começo como um ouvinte mais técnico, com 10 anos de idade e a primeira emissora que
ouvi foi a rádio França Internacional através de um receptor, motorádio de quatro faixas. Logo
após, tive contato com a BBC de Londres, com a Rádio China Internacional, entre outras que
mantinham o serviço em língua portuguesa ou espanhola, para o Brasil e América Latina.
Graças as ondas curtas eu conheci muitos lugares do mundo, sem sair de casa, acompanhando
as informações, o cotidiano desses países e povos.
Com o Radioamador, na verdade eu fui rádio cidadão da sigla PX, também ﬁz vários contatos
pelo mundo, na América do Sul e Europa, então foi uma ótima escola a faixa cidadão aonde eu
fui o PX4C1627. Esse indicativo também me proporcionou conhecer muita gente através do
rádio. Nessa época eu tinha 14 anos.
A partir dos 16, 17 anos ingressei como Radioamador e sou o PU4DNP e como rádio amador,
gosto muito da rádio escuta. E, atualmente, venho me dedicando a pesquisas e ao trabalho do
Sota, que é uma forma de fazer contato através do rádio amador, subindo nas montanhas. Eu
gosto muito de montanhas e estou agregando montanhas e rádio.
DXCSF: Quais as emissoras que ouvia e qual marcou sua trajetória no início do hobby?
DN: Sempre ouvi a Rádio Internacional da China, a Voz da Turquia e a Rádio Exterior da
Espanha. A emissora que marcou a minha trajetória e início no hobby, além da Rádio França
Internacional, foi a Rádio Nederland. Essa emissora teve um papel decisivo, porque, ali, eu
encontrei um rádio diferente, uma forma de locução diferente. Eu fui um ouvinte apaixonado
pela Rádio Nederland.
DXCSF: Das emissoras ouvidas no início do hobby qual programa lhe chamava atenção, a emissora ainda está ativa?
DN: Das emissoras que eu ouvia no início do hobby, a BBC de Londres foi a que chamou
muito a atenção e o programa que eu gostava era o Café Europa. Na BBC eu ouvi muitos
acontecimentos da história contemporânea do planeta, entre eles, foi através da BBC que eu
ouvi a notícia da morte do Papa João Paulo II. Foi uma emissora que marcou muito.
Um outro programa que também me chamou a atenção, era o programa Europarada da Rádio
Nederland onde era apresentado as 40 músicas mais tocadas no mês, na Europa. Então, o Café
Europa, da BBC de Londres e o Europarada, da Rádio Nederland, são os dois programas que
chamou a minha atenção. Ambas emissoras estão inativas em português para o Brasil.
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DXCSF: Na atualidade qual a emissora que mais ouve e o programa que participa?
DN: Atualmente ainda ouço a Rádio Exterior da Espanha, a Voz da Turquia, a Rádio Romênia
e participo do programa semanal, em português, da Rádio Argentina ao mundo e também faço
parte do programa semanal, da palavra alegre aos sábados, do rádio DX onde falamos de rádio
para os ouvintes de rádio.
DXCSF: Já participou nas emissoras sendo entrevistado, qual ou quais e que ano?
DN: Sim já participei, mas não me recordo o ano. Já fui entrevistado pela Rádio de Portugal,
Rádio Nederland, Rádio França, Rádio do Vaticano, pela KBS da Coreia do Sul, Rádio
Taiwan, entre outras. Fui entrevistado, principalmente na época do auge das ondas curtas,
início dos anos 2000. Até 2010 nós tínhamos centenas de emissoras e sempre eu era
entrevistado.
DXCSF: Qual a emissora que ouviu e que achou que foi a mais difícil de escutar?
DN: Bom, eu tenho duas emissoras que foram difíceis de ouvir, mas consegui. A primeira foi a
Rádio Vanuatu, que está na Oceania e a Rádio Voz da Correia, que está na Correia do Norte.
São duas emissoras curiosas e difíceis de serem ouvidas.
DXCSF: Qual a sua opinião em relação às emissoras que abandonaram e das que estão
pensando em abandonar as Ondas Curtas? As novas tecnologias realmente vieram
para dar um fim às ondas do Rádio de um modo geral, qual a sua opinião?
DN: Bom, eu lamento as emissoras que abandonaram as ondas curtas, mas a gente sabe que o
custo de energia elétrica em todo planeta terra é muito alto. Então, o primeiro agravante é o
custo da energia elétrica e depois as crises, porque parte dessas emissoras eram estatais,
mantidas com dinheiro público e com as crises, lamentavelmente o rádio que está sempre
ligado na pasta da cultura, sofre seus cortes.
As novas tecnologias, no meu ponto de vista, vieram para agregar as ondas curtas e de modo
geral, não acho que nós vamos ter o ﬁm delas. Muito pelo contrário, a onda curta precisa
buscar novas alternativas, ou seja, digitalizar. Também vejo a possibilidade de novas
emissoras, devido as complexidades mundo afora. Quem conhece a região amazônica do
Brasil ou quem conhece parte da África, sabe do que estou falando, existem regiões onde
somente o rádio que chega em ondas curtas. E sem um programa global de atendimento a
internet para todas essas regiões, nós vamos ter o rádio como a fonte primaria de informação,
por muito tempo. Por tanto, eu sou muito otimista e acho que o rádio continua ﬁrme e forte,
ainda por muitos anos.
DXCSF: O que é o hobby do Dexismo (dxismo) pra você?
DN: Pra mim, o hobby do dexismo é a oportunidade de fazer uma grande viagem, seja pela
Oceania, pela África, pela Ásia, pela América do Norte ou pela América do Sul, sem sair de
casa e conhecer povos, música, culinária, tudo através do rádio. É um hobby fantástico, é um
hobby que eu recomendo a todas as pessoas, principalmente, pra quem gosta de música e
cultura. O hobby da rádio escuta e do dexismo é uma passagem livre para uma viagem a
qualquer canto da terra.
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A HISTÓRIA DA RÁDIO HCJB – “A VOZ DOS ANDES.”
A história da Rádio HCJB – “A Voz dos Andes” remonta ao contexto das décadas de 1920 e
1930, considerada a “Era do Rádio” nos Estados Unidos. É nessa época, mais especiﬁcamente
em 1921, que ocorre a primeira transmissão de um programa cristão pelo rádio: a estação de
rádio KDKA transmite o culto da Igreja Episcopal do Calvário, em Pittsburg, Pensilvânia.
Já a partir da metade da década de 1920 muitas igrejas e ministérios começam a fazer
transmissões: viram o novo meio de comunicação como uma importante ferramenta para a
divulgação do Evangelho. A aceitação do rádio, porém, não foi unânime: “Tal como ocorreu
com muitos outros avanços tecnológicos, muitos cristãos evangélicos temiam a introdução do
rádio.” – conforme o livro “Os 100 acontecimentos mais importantes da história do
cristianismo” (Editora Vida).
Em meados de 1927 o missionário Clarence W. Jones (1900-1986), formado no Instituto
Bíblico Moody (um instituto cujo foco são as missões mundiais) convenceu-se de que era
chamado por Deus para implantar uma rádio missionária na América do Sul. Clarence
percebeu que o rádio poderia ser um “novo missionário” – um instrumento para cumprir o
mandamento de Jesus Cristo: “Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura”.
Após tentativas frustradas de obter uma licença estatal para instalação de sua estação de rádio
missionária em países como Colômbia, Cuba, Panamá e Venezuela, foi no Equador que
Clarence W. Jones juntamente com Reuben Larson, D. S. Clark e com o advogado Luis
Calisto obtêm uma licença para operação de uma estação de rádio por 25 anos com as letras de
identiﬁcação: HCJB.
Assim, às 16:00 horas do dia 25 de dezembro de
1931 – Dia de Natal – de um estábulo remodelado
e com um transmissor de apenas 250 watts, ocorre
a primeira transmissão da rádio HCJB, com um
programa de uma hora de duração em língua
espanhola e inglesa. Tornara-se a primeira estação
de rádio do Equador e a primeira emissora cristã
missionária internacional do mundo.

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Pastor Victor Arndt

Foto: Divulgação
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O nome “HCJB” deriva do preﬁxo utilizado para emissoras de rádio no Equador que inicia
com as letras “HC”. Às iniciais do preﬁxo foi atribuído um lema condizente com a missão
evangelizadora da emissora: HCJB: “Hoy Cristo Jesus Bendice”. Daí surgiu as variantes:
“Heralding Christ Jesus' Blessing” em inglês, “Höre Christi Jesu Botschaft” em alemão e
“Hoje Cristo Jesus Bendiz” em português. Por transmitir de Quito, a capital do Equador
localizada na Cordilheira dos Andes, a HCJB ﬁcou conhecida como “A Voz dos Andes”.
Logo o ministério da HCJB expandiu seu serviço para diversos idiomas: russo, quéchua,
sueco, português, alemão, japonês, entre outros. A partir de 1953 as transmissões ocorrem a
partir da localidade de Pifo, a leste da cidade de Quito aumentando o alcance das transmissões
em Ondas Curtas. Por exemplo, em 1955, a HCJB recebe as primeiras cartas provenientes de
países atrás da Cortina de Ferro e em 1981, no aniversário de 50 anos da HCJB, a emissora
recebia mais de cem mil cartas por ano.
Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

O ministério HCJB Global também instalou um
hospital evangélico: o Hospital Vozandes (1955)
em Quito, uma usina hidroelétrica em Papallacta
para alimentação do sítio transmissor de Pifo e
chegou a ter um canal de televisão: a HCJB-TV.
A programação em português iniciou em
01/05/1964 em Quito com o casal Victor e Helena
Arndt. Posteriormente, em 1976, eles voltaram ao
Brasil e montaram o estúdio de gravação em
Curitiba – PR. As gravações eram feitas no Brasil
e enviadas para Quito, para transmissão em
Ondas Curtas.
Em uma entrevista à Revista Ultimato, o pastor
Victor Arndt relata sobre o início da HCJB no
Brasil: “Trabalhei em Quito por dois anos e nesse
período eu fazia programas em português
pensando em todos os ouvintes brasileiros. Foram
anos de muito aprendizado.

No entanto, com o término do meu trabalho foi me dito que eles queriam descentralizar as
ações na capital equatoriana e assim, fui responsável por construir uma ﬁlial aqui em Curitiba.
Assim, nascia a HCJB no Brasil.” A grade de programas da HCJB Brasil em Ondas Curtas era
muito variada, sendo alguns programas: Você na HCJB, De Homem para Homem, Crianças
para Cristo, De Mulher para Mulher, Desfrute Deus, Doutrinas Bíblicas, Hinos Queridos,
Perguntas e Respostas, Verdade Bíblica, Notícias Missionárias, Consultório Pastoral e DXHCJB, este último voltado especialmente para o público dexista/radioescuta. Havia ainda
programação diária (Leitura Bíblica) no idioma dos índios Kulina.
No ano de 2009 a missão HCJB Global informa o fechamento dos trabalhos em Pifo. Um dos
motivos foi a construção do Aeroporto Internacional de Quito nas proximidades do campo de
antenas da HCJB.
_________________________________________________________________________
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Outro motivo foi a crise ﬁnanceira e a mudança de visão por parte da direção da missão. Com a
eminência do fechamento do sítio transmissor de Pifo-Equador a equipe da HCJB Brasil, em
carta aos ouvintes, manifestara preocupação pelo futuro das Ondas Curtas, pois via a
necessidade de continuar as transmissões devido à realidade do povo brasileiro que mora em
áreas rurais e ribeirinhas, sem acesso a emissoras AM/FM ou à internet. Diante do cenário a
HCJB Brasil buscou alternativas para continuidade do ministério pelo rádio. Assim, passou a
transmitir pela Rádio CVC do Chile e posteriormente pela Media&Broadcast da Alemanha.
Tais mudanças aumentaram os custos de transmissão sendo que em 2014 foram encerradas as
transmissões da HCJB Brasil em Ondas Curtas. Após o encerramento das emissões em rádio o
trabalho da HCJB Brasil volta-se para a produção de conteúdo digital disponibilizado no site
da emissora www.hcjb.com.br. O site possibilita que muitas web-rádios baixem a
programação e a retransmitam. Mais recentemente foi desenvolvido um aplicativo de celular
para acesso à programação da HCJB.
Não mais podendo alcançar por Ondas Curtas os povos isolados, em 2015 surge uma nova
ferramenta para o ministério da HCJB: o Cartão do Céu, um cartão de memória distribuído por
missionários para ser usado em celulares contendo a Bíblia da Sociedade Bíblica do Brasil em
áudio, além de 300 horas de programas produzidos pela HCJB Brasil. Segundo o site da HCJB
Brasil: “Deus deu ao homem inteligência para desenvolver a tecnologia, agora então vamos
usar toda a tecnologia possível para fazer com que a Palavra de Deus chegue ao maior número
possível de pessoas. Objetivo de tudo isso é alcançar vidas para Cristo e proporcionar
crescimento pelo conhecimento da Bíblia, a Palavra de Deus.”
Tal como ocorreu nos primórdios do rádio como meio de comunicação, nas décadas de 1920 e
1930, também agora outras mídias e recursos tecnológicos têm sido usados por igrejas e
ministérios na divulgação do Evangelho. Assim também a HCJB – “A Voz dos Andes”, após
adaptações às novas tecnologias ao longo dos seus 90 anos de existência, continua
anunciando seu lema: “Hoje Cristo Jesus Bendiz”.
CONTATO DA EMISSORA HCJB
Endereço:
Rua Frederico Maurer, 2801
Boqueirão – Curitiba – PR – Brasil
CEP: 81670-020
Fone: (41) 3376-3553
Whatsapp: (41) 9179-6430
Site: www.hcjb.com.br
E-mail: hcjb@hcjb.com.br

Foto: Divulgação

Foto: Divulgação

Clarence Jones

TEXTO: colaboração do radioescuta Weslley Loose Ludtke - “PW8004SWL”
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A história da Empresa de rádio Motobras
Em 1993 nascia no Brasil a Motobras, marca de propriedade da Audiomotor Comercial e
Industrial Ltda., fabricante especializada em rádios portáteis, que captam emissoras nas
faixas de FM, AM e Ondas Curtas. Com a idéia de produzir rádios com frequência em Ondas
Curtas, que captasse emissoras das principais cidades brasileiras e também do exterior, seus
produtos foram ganhando campo e hoje se encontram na maioria dos lares do território
nacional.
Procurando ﬁcar sempre atualizada, mas sem mexer no design dos produtos, a empresa
experimentou investir em tecnologia e incorporou em alguns de seus modelos, entrada USB,
Cartão de Memória e Leitor de CD Player e MP3.
Os rádios Motobras são fabricados na cidade de Brasópolis, sul do estado de Minas Gerais
e são comercializados em mais de 2 mil lojas espalhadas por todo o Brasil, além de sites
de comércio eletrônico.
Hoje a Motobras é reconhecida pela qualidade de
seus produtos, alinhada a um bom atendimento,
produtividade e eﬁciência administrativa.
POLÍTICA DE QUALIDADE
“Satisfazer nossos clientes através da melhoria continua; capacitação, segurança e saúde dos
colaboradores; respeito ao meio ambiente e consciência social.”
Objetivos da Qualidade:
Satisfazer nossos clientes atendendo suas
expectativas, através de melhorias continuas;
Fornecer produtos de qualidade cumprindo os
requisitos legais;
Entrega no prazo;
Inovar e criar produtos que atendam a real
necessidade de nossos clientes.
Reduzir os desperdícios: custos de não
conformidades e custos em geral que não
agregam valor aos nossos produtos;
Desenvolver aos colaboradores competência
através de treinamento e conscientização;
Considerar a qualidade como parte integrante de
qualquer atividade, não podendo ser
desmembrada ou delegada;
Promover programas de saúde, segurança no
trabalho e respeito ao meio ambiente;
Atender a comunidade com consciência social.

Pessoas Físicas – Nossa rede de distribuição cobre praticamente todo o território brasileiro e
os produtos podem ser encontrados facilmente nas principais Lojas e Magazines. Caso não
encontre os produtos desejados mande um e-mail para: motobras@motobras.com.br ou
ligue para (11) 3723-7190.
_________________________________________________________________________
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As Rainhas do Rádio Brasileiro (parte 2 - final)

Foto: Divulgação

Abelim Maria da Cunha - Ângela Maria (1954)
Foi uma cantora, compositora e atriz brasileira, expoente da Era do Rádio, considerada dona
de uma das melhores vozes da MPB e eleita a Rainha do Rádio em 1954. Também é uma das
cantoras brasileiras que mais venderam discos, cerca de 60 milhões de discos. Ângela Maria é
conhecida pelos grandes críticos da música nacional e internacional como a maior voz do
Brasil.
Intérprete de canções como Babalu (Margarita Lecuona), Gente Humilde (Garoto/Chico
Buarque/Vinicius de Moraes), Cinderela (Adelino Moreira) e Orgulho (Waldir Rocha/Nelson
Wederkind), serviu como fonte de inspiração para artistas como Elis Regina, Djavan, Milton
Nascimento, Ney Matogrosso, Cesária Évora e Gal Costa, além de ter sido,
comprovadamente pelo Ibope, por um longo período, a cantora mais popular do Brasil e
conquistado a admiração de personalidades como Édith Piaf, Getúlio Vargas, Juscelino
Kubitschek, Amália Rodrigues e Louis Armstrong.
A jovem almejava trabalhar nas rádios e alcançar o
sucesso, mas seu pai era contra por ser muito religioso,
querendo que a ﬁlha se convertesse a religião evangélica e
casasse cedo. Angela não tinha o desejo de viver assim, e
foi atrás do seu grande sonho, que era cantar. Inscreveu-se
em diversos concursos de rádio, e passou na maioria
deles. Contratada para cantar nas rádios, e também
participar de novelas radiofônicas, não poderia perder
esta grande oportunidade, e nem deixar seu pai saber
sobre. A solução foi inventar um curso de costura após o
expediente de trabalho, mas na verdade ia cantar e atuar
nas rádios, fazendo uma voz mais suave para que a família
não a reconhecesse, passou a apresentar-se como Ângela
Maria.

Em 1947, aos dezenove anos, trabalhava de dia e à noite tentava por todos os meios conseguir
vaga em algum programa de música. Ia de rádio em rádio fazer inscrições para sorteios, até
que conseguiu ser premiada e se apresentou aos jurados em uma rádio, passando no teste.
Com isso, começou a apresentar-se como cantora no Pescando Estrelas, um programa de
calouros. Sua interpretação era considerada belíssima, sempre tirava nota máxima e ganhava
todos os concursos. Todos a queriam para cantora e assim, foi cantar no famoso Dancing
Avenida e depois na rádio Mayrink Veiga. Em 1951, já com o aval da família, mesmo após
inúmeras brigas, gravou o primeiro disco. Vieram assim os sucessos que a consagraram.
Com grande sucesso no Brasil, passou a viajar o mundo com canções belíssimas em sua voz,
considerada muito harmônica. Além de cantora, fez cursos de teatro e atuou em cinema, no
longa-metragem Portugal... Minha Saudade em 1973, comédia produzida, dirigida e estrelada
por Mazzaropi. Angela Maria consagrou-se como uma das grandes intérpretes do gênero
samba-canção (surgido na década de 1930), ao lado de Maysa, Nora Ney e Dolores Duran.
Gravou dezenas de sucessos como: Não Tenho Você, Babalu, Cinderela, Moça Bonita, Vá,
mas Volte, Garota Solitária, Falhaste Coração, Canto Paraguaio, A Noite e a Despedida, Gente
Humilde, Lábios de Mel, e outros.
Nasceu na cidade de Macaé – RJ no dia 13 de maio de 1929 e faleceu em São Paulo no dia 29
de setembro de 2018.
_________________________________________________________________________
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Vera Lúcia Ermelinda Balula - Vera Lúcia (1955)
É uma cantora luso-brasileira. No ano de 1951 lançou pelo pequeno selo Elite Special seu
primeiro disco interpretando o samba Copacabana (João de Barro e Alberto Ribeiro) e o baião
Veio amô. No mesmo ano, gravou um de seus maiores sucessos, a marcha Rita sapeca. No ano
seguinte, gravou a marcha Pisca-pisca, o samba-canção Verdadeira razão, o samba Não vou
chorar, o Baião de Alagoas. No mesmo ano, foi contratada pela Odeon, onde estreou com a
marcha Pagode chinês (Ari Monteiro e Irani de Oliveira) e o samba Vou-me embora.

Foto: Divulgação

Em 1953, gravou o Baião da saudade e o samba-canção Intriga. No mesmo ano, gravou os
sambas-canção Filha diferente e É tarde demais (Hianto de Almeida). Em 1954 gravou os
sambas Não vivo em paz e Eu não perdoo. No mesmo ano, lançou dois sambas-canção Eu sei
que você não presta e Sempre eu. Ainda em 1954, passou a gravar na Continental e lançou os
sambas Valerá a pena e O que os olhos não veem. No mesmo ano, gravou o xote Suspiro vai e o
samba-canção Ter saudade.
Em 1955, foi eleita Rainha do Rádio, sucedendo
Ângela Maria, que por decisão de Manoel Barcelos
foi impedida de coroar a nova rainha, homenageando
então Carmen Miranda, portuguesa de nascimento
como ela e que estava no Rio, em fase de recuperação
de saúde. Além deste título, ganhou dez troféus ao
longo da carreira, como destaque de programas de
televisão, entre eles a do Chacrinha. No ano de 1956,
lançou os sambas-canção Molambo e Quem sabe é
você, Duvido e o samba Cansei de ilusões. No ano
seguinte, gravou mais uma composição da dupla
Jaime Florence e Augusto Mesquita: o samba Zomba
de mim.

No mesmo ano, lançou o clássico fado-canção Nem às paredes confesso (Artur Ribeiro, Max
e F. Trindade). Gravou ainda em dueto com William Duba a marcha Bacana de Copacabana.
Em 1958, gravou o samba canção Por causa de você. No mesmo ano, passou a gravar pela
Sinter e lançou o samba Janela do mundo e o samba-canção Castigo.
Em 1959, gravou duas composições de Tom Jobim: o samba Este teu olhar e o samba-canção
Porque tinha de ser, este, parceria com Vinicius de Moraes. No ano seguinte, gravou a marcha
Sacode a tristeza (Miguel Gustavo). Ainda em 1960, gravou um de seus maiores sucessos, o
samba Leva-me contigo. Em 1962, lançou as músicas O bilhete e Samba sem pim-pom
(Evaldo Gouveia e Jair Amorim). Também gravou a música "Vai acabar nosso amor",
composição de Haroldo Lobo e Milton de Oliveira.
Nasceu na cidade de Viseu em Portugal no dia 07 de agosto de 1930.
Adelina Doris Monteiro - Dóris Monteiro (1956 - 1957)
É uma cantora e atriz brasileira. Descrita por renomados críticos musicais como a cantora que
tem "a bossa de quem já nasceu sabendo" e símbolo de "modernidade já atemporal" no
universo da música brasileira, a carioca Doris Monteiro começou a despontar para o público
aos 15 anos, cantando em programa de calouros no rádio, em francês. O ano era 1949 e o
samba-canção consagrava cantores com vozes de alta potência e repertório de dor de
_________________________________________________________________________
10 DX Clube Sem Fronteiras

Foto: Divulgação

História do Rádio
A artista tem um papel importante na história da
música brasileira ainda por ter aﬁançado, com sua
arte, o início da carreira de grandes criadores. "Um
atrás do outro, Doris ajudou a deslanchar
compositores como Tom Jobim e Dolores Duran (Se
É Por Falta de Adeus), o hoje injustamente esquecido
Fernando César (Dó-Ré-Mi, Graças a Deus e Joga a
Rede no Mar), Billy Blanco (Mocinho Bonito), Sílvio
César (O Que Eu Gosto em Você), Sidney Miller (Alô
Fevereiro), Maurício Tapajós e Hermínio Bello de
Carvalho (Mudando de Conversa)", ressalta em
artigo o jornalista, biógrafo e escritor Ruy Castro.
Tão logo se tornou famosa, nos anos 50, foi
convidada a fazer cinema, participando de oito ﬁlmes
ao longo da carreira.

Em 1953 obteve o prêmio de Melhor Atriz no I Primeiro Festival de Cinema por sua
interpretação em Agulha no Palheiro, de Alex Viany. Com mais de 20 LPs e mais de 20 discos
de 78rpm gravados, Doris se mantém ativa, fazendo shows. Em 2020, regravou a música
Fecho Meus Olhos, Vejo Você no álbum Copacabana - Um Mergulho nos Amores
Fracassados, produzido pelo jornalista e musicólogo Zuza Homem de Mello, com base em
seu livro Copacabana - A Trajetória do Samba-Canção(1929-1958), lançado em 2017.
Nasceu na cidade do Rio de Janeiro no dia 21 de outubro de 1934.

No ano seguinte, acompanhada de Britinho e sua
orquestra, gravou o xote Amor é bom de dar (Bruno
Marnet e Roberto Faissal) e a Valsa do primeiro
ﬁlho (Ari Rabelo e Luiz de França). Naquele ano,
passou a gravar pela Columbia, e lançou um disco
com Renato de Oliveira & Orquestra, no qual
cantou o beguine Sombras (Johnny Mercer e
Lavello, versão de Arierpe) e bolero Tinha que ser
(Fernando César). Em 1958, foi coroada Rainha do
Rádio, sendo a última cantora a receber o título.
Neste ano, participou de dois ﬁlmes: E o Bicho Não
Deu, produzido pela Herbert Richers, e O Camelô
da Rua Larga, pela Cinedistri. Também lançou
disco, com o bolero Podes voltar (Othon Russo e
Nazareno de Brito) e a valsa E a chuva parou
(Ribamar, Esdras Silva e Vitor Freire).

Foto: Divulgação

Beatriz da Silva Araújo – mais conhecida como Julie Joy (1958)
Foi uma cantora, atriz e apresentadora brasileira. Começou sua carreira em meados dos anos
50, interpretando canções em inglês. Gravou o primeiro disco pela Sinter, em 1956, com o fox
Verão em Veneza (Incini e Ribeiro Filho) e o samba Finge gostar (Meira e Chico Anísio).
Nessa época, tornou-se contratada na Rádio Nacional. Também se apresentava na TV Tupi.

Retirou-se da vida artística no ﬁnal da década de 60. Nasceu na cidade do Rio de Janeiro no dia
30 de setembro de 1930 e faleceu no dia 12 de abril de 2011.
Fonte:
wikipedia.org
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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 mesmo nesta edição da página dedicada à escuta houve várias
colaborações, mesmo que eu tive que trabalhar muito para defini-las da forma exata, pois os
colaboradores não inserem os dados corretamente e no oficial Língua portuguesa do boletim
DX Sem Fronteiras. Lembro que a partir da próxima edição nenhuma colaboração será
incluída se não for escrita em português / brasileiro. Lembro também que o prazo para
colaborar na próxima edição da coluna será 15 de setembro de 2021.
Dario
ALEMANHA
9800
Adventist World Radio, Nauen-D 2109-2119,04.06.2021 in Nigerian Pidgin. Man
talks, preaching; 2113 ID; Man and woman talk; ID, website and POBox to Nigeria; 2117
other man preaching. Good reception (José Ronaldo Xavier - Cabedelo - PB)
BOTSUANA
12070 Voice of America, Selebi-Phikwe 1922-1930 04.06 2021 in Tigrinya. Man talks;
1927 Abrupt ends. Fair to poor reception (Josè Ronaldo Xavier Cabedelo Paraíba)
9490
VOA 20025,13.06.2021 em francês. Px musical, ﬁnal da transmissão, bonito blues.
35433. (Jorge Freitas - Feira de Santana - BA)
BRASIL
9665
Rádio Voz Missionária 1723,13.06.2021 em português. Pastora agradece aos
ouvintes. 45444. (Jorge Freitas - Feira de Santana - BA)
9665
Radio Voz Missionária, Camboriú-SC 2158-2210,05.06.2021in Portuguese.
Woman and man announcers present news summary; 2203 Gospel songs. Fair reception
(José Ronaldo Xavier - Cabedelo - PB)
10000 Observatório Nacional Time Signal em português 1729,13.06.2021 25432. (Jorge
Freitas - Feira de Santana - BA)
CHINA
7205
Rádio China Internacional 1907,13.06.2021.Música típica chinesa (Antônio
Louzada - Porto Alegre - RS)
7215
Rádio China Internacional 1912,13.06.2021. Fala de homem e mulher num diálogo
em idioma cantones,35353 (Antônio Louzada Porto Alegre - RS)
7225
Rádio China Internacional,2114,13.06.2021.Música cantada por voz feminina e
tocada por piano de Fundo e orquestra.45454 (Antônio Louzada Porto Alegre - RS)
7240
PBS Xizang 2005,13.06.2021 em chinês. Falas de OM e música. 45444. (Jorge
Freitas - Feira de Santana - BA)
7240
Rádio PBS Xizang 2014,13.06.2021 Música lenta tocada por piano. 45454 (Antônio
Louzada - Porto Alegre - RS)
7250
Rádio China Internacional 2301,13.05.2021. Programa de notícias em espanhol
transmitido por locutor feminino; fala de uso de capital estrangeiro para produção chinese
35353 (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
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7255
Rádio China Internacional ,1922,13.06.2021. Voz masculina falando em idioma
turco. 45454 (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
7265
China Radio International, Urumqi-CHN 1954-2000 in Esperanto. Woman
announcer talks. Poor reception (José Ronaldo Xavier - Cabedelo - PB)
7265
Rádio China Internacional 2019,13.06.2021.Música com ritmo meio cubano
cantado por voz feminina e coro.35443 (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
7285
Rádio Internacional da China 2024.13.06.2021.Programa falado por locutor
masculino e feminino conversando em idioma inglês onde ele da gargalhada como se tivesse
encenado um diálogo.35353. (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
7295
Rádio China Internacional,1932,13.06.2021. Notícias dadas por locutor masculino
em inglês e fala a palavra Califórnia e entra depoisuma locutora feminina que fala um inglês
sem sotaque nenhum.45554 (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
7300
Rádio China Internacional 2256,13.05.21. Final da programação da radio tocando
música chinesa e logo sai do ar.35353 (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
7305
Rádio Internacional da China,2029,13.06.2021,Programa com música tradicional
chinesa. 45454. (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
7325
Rádio China Internacional 2117,13.06.2021.Música típica chinesa com voz
feminina e instrumentos típicos. 35353 (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
7335
Rádio China Internacional 2034,13.06.2021. Programa falado por uma voz
masculina e de fundo em alguns momentos tem uma música de fundo tocada por um
piano.35453 (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
7345
Rádio China Internacional 2039,13.06.2021. Programa falado por uma locutora
feminina falando em italiano dando notícias fala do Partido Comunista Chino. 35353
(Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
7350
Rádio China Internacional 1937,13.06.2021. Notícias dadas por uma locutora
feminina em francês; acaba a notícia e uma voz masculina faz uma breve chamada e volta a
voz feminina. 45454 (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
7350
Rádio CNR 11,2306,13.06.21.Programa de notícias onde fala um locutor
masculino.24252 (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
7360
Rádio do Vaticano 2122,13.06.2021. Programa de entrevista em idioma português
que fala sobre a arte da dança, com uma mulher que fala o português com sotaque bem forte.
35353 (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
7370
China National Radio 2-China Business Radio, Beijing,2147-2157, in Chinese.
Man and woman announcers talk; 2154 A music; 2156 Return announcer communications.
Fair reception (José Ronaldo Xavier - Cabedelo - PB)
7370
Rádio CNR 2 China Business Radio 2127,13.06.201.Programa que parece um
programa de notícias falado por voz masculina com QRN – 14241. (Antônio Louzada - Porto
Alegre - RS)
7385
PBS Xizang, Lhasa-Tibet 2123-2135,05.06.2021 in Tibetan. Woman announcer in
conversation with a man; He plays a brief song without musical instruments; 2126 A
conversation continues; 2130 Other brief song by man; 2131 A song. Good reception. Parallel
logs on 6025tib, fair; 6130tib, fair reception (José Ronaldo Xavier - Cabedelo - PB)
7385
Rádio China Internacional 1942,13.06.2021. Música POP que quando acaba
aparece uma voz feminina e fala intercalada com música, como se tivesse dando informações
em idioma albanês; entra nova música POP.35343(Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
7385
Rádio PBS Xizang 2154,13.06.2021 Fala de locutor masculino em meio a QRN.
13131 (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
7395
Rádio CNR 2 China Business Radio 2154, 13.06.2021.Música tocada de violão não
cantada e quando termina vem voz masculinafalando chinês e depois da o sinal característico
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de hora cheia da radio chinesa 25242 (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
7395
Rádio China Internacional 1947,13.06,21. Homem e mulher falam em idioma
chinês como se estivessem dando aula de chinês.35453 (Antônio Louzada - Porto Alegre RS)
7415
Radio China Internacional 1952,13.06.21. Música POP em idioma que não consigo
identiﬁcar; ao terminar a musica começa outra na sequência sem nenhum tipo de intervalo ou
fala de locutores.45444 (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
7435
Rádio China Internacional 1957,13.06.21. Música POP estilo romântico com piano
e cantada por voz masculina e ao terminar uma voz fala Radio China Internacional e o idioma
é o Romeno e segue por uma música com instrumentos chineses como uma vinheta,45454
(Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
7440
Rádio China Internacional 2044,13.06.21. Programa falado por locutor masculino
falando em chinês e aparece de fundo em alguns momentos uma música orquestra. 45454
(Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
7445
Rádio China Internacional 2109, 13.06.21.Música chinesa instrumental tocada por
orquestra e piano e não cantada. 25242 (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
7600 Rádio Sound Of Hope Xi Wang Zhi Sheng 2049,13.06.21.Fala de locutor masculino
em meio a QRN.23252 (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
9410
Rádio China Internacional2238, 13.06.21.Programa com música típica chinesa
acompanhada por instrumentos típicos de música chinesa, 35353. (Antônio Louzada - Porto
Alegre - RS)
9500
NR1 Voice of China 2045,13.06.2021 em chinês. Fala de OM sob fundo musical.
25433.(Jorge Freitas - Feira de Santana - BA)
9570
Rádio China Internacional 2145,13.06.2021.Programa de música tocando uma
música Pop e ao terminar música uma voz feminina fala como uma propaganda.25342
(Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
9610
China National Radio 8, Beijing 2215-2225,05.06.2021 in Mongolian language.
Man announcer presents a musical program with mongolian songs. Fair reception. Parallel
log on 11810bei, good reception (José Ronaldo Xavier - Cabedelo - PB)
9685
Rádio China Internacional 2207,13.06.2021. Música típica chinesa com
instrumental de música chinesa que tooca no programa de idioma português – 35353
(Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
9780
PBS Qinghai, Xining 2231-2243,05.06.2021, in Chinese. Woman and man
announcers talk during this log. Fair reception. Parallel log on 6145xin, poor reception (José
Ronaldo Xavier - Cabedelo - PB)
9820
Rádio CNR 2 China Business Radio 2212,13.06.21. Programa falado por locutor
masculino que fala em chinês. 35333 (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
9880
Rádio China Internacional 2217,13.06.2021. Programa falado por uma voz
feminina. 35353. (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
9900
Rádio CNR 1 2246,13.06.2021.Programa com dois locutores falando
intercaladamente em chinês. 25242. (Antônio Louzada - Porto Alegre - RS)
COREIA
7210
Rádio Voice of Korea KCBS 2008,13.06.2021. Voz masculina falando coreano
como se desse notícias, com interferência de 7205kHz.22352. (Antônio Louzada - Porto
Alegre - RS)
9425
Voice of Korea 2020,13.07.2021 em coreano. Bela música instrumental. 35433.
(Jorge Freitas - Feira de Santana - BA)
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Estação de Rádio SAQ Grimeton
Uma nova estação de rádio
O motivo para construir uma estação de rádio para o tráfego de telegramas da Suécia para os
EUA foi que vários cabos para o tráfego de telegramas através do Atlântico foram daniﬁcados
por atos de guerra durante a Primeira Guerra Mundial. Como resultado, tanto as autoridades
quanto a comunidade empresarial da Suécia acharam muito difícil manter contato com o
continente americano. A Suécia não tinha seus próprios cabos através do Atlântico. No ﬁnal
da Primeira Guerra Mundial, um transmissor em Karlsborg foi colocado em uso para o tráfego
de telegramas. O transmissor em Karlsborg gerenciava o tráfego para a Europa, mas apenas
esporadicamente chegava à costa leste dos Estados Unidos. Como a tecnologia de rádio se
desenvolveu consideravelmente durante a guerra, o Parlamento sueco decidiu em 1920 alocar
dinheiro para uma nova estação de rádio na costa oeste da Suécia.
Foto: Divulgação

O então Conselho Telegráﬁco solicitou
informações de custo de cinco empresas
diferentes. A RCA (Radio Corporation of
America) foi ﬁnalmente escolhida como
fornecedora da estação de rádio, que fornecia
tanto a estação transmissora quanto a estação
receptora. A estação transmissora estava
localizada em Grimeton, cerca de 10 km a leste de
Varberg, e a estação receptora estava localizada
em Kungsbacka.

A estação de rádio em Grimeton
O transmissor foi projetado por um engenheiro sueco, Ernst Alexanderson, que é
relativamente desconhecido na Suécia, mas um inventor muito apreciado e respeitado nos
Estados Unidos. Durante sua vida, Alexanderson recebeu 344 patentes concedidas em
engenharia elétrica e eletrônica. Os trabalhos de construção começaram em novembro de
1922 e a estação foi colocada em operação em 1 de dezembro de 1924. Em 2 de julho de 1925,
a estação foi oﬁcialmente inaugurada pelo Rei Gustaf V. O custo de construção foi de SEK 4,3
milhões, e então incluiu uma vila residencial para sete famílias e a estação receptora em
Kungsbacka no montante.
A estação em Grimeton continha dois equipamentos transmissores idênticos, mas espelhados,
que funcionavam alternadamente, cerca de um mês de cada vez. A nova conexão de telegrama
provou ser muito estável e conﬁável, e quase todo o tráfego de telegramas da Suécia para a
América do Norte e do Sul foi mediado por Grimeton e seus transmissores de máquina. Foi só
em 1938 que a nova tecnologia com transmissores de tubo de elétrons de ondas curtas
começou a ser usada junto com transmissores de máquina. Durante a Segunda Guerra
Mundial, a necessidade de conexões de telegramas estrangeiros via rádio aumentou
dramaticamente, e transmissores de ondas curtas adicionais foram instalados em um ritmo
rápido para controlar o tráfego. Os transmissores da máquina foram usados ocasionalmente
durante a guerra para enviar mensagens a submarinos. Após a Segunda Guerra Mundial, a
maior parte do tráfego de telegramas foi transmitida por transmissores de ondas curtas, e
transmissores de máquina foram usados cada vez menos.
Tráfego do telegrama
Em Grimeton, nenhuma mensagem foi tratada. Isso ocorreu inicialmente no Radio Center
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no prédio do Telegraph Board em Kaserntorget, em Gotemburgo. Aqui os telegramas foram
recebidos e o texto foi convertido em código Morse em tiras perfuradas. Essas tiras furadas
eram colocadas em leitores de tiras, que eram conectados aos transmissores em Grimeton por
linhas aéreas em postes e, assim, controlavam o transmissor Grimeton para enviar os
telegramas em código Morse às estações receptoras do outro lado do Atlântico. A expedição
do telegrama foi transferida para Estocolmo em 1938.
Rádio e TV
No ﬁnal dos anos 1950, emissoras de TV e FM chegaram a Grimeton. Esses transmissores
foram colocados em casas menores nas proximidades das torres de antenas. Em 1965, foi
construído um novo edifício de estação para TV e radiodifusão e, desde então, quase todos os
transmissores adicionais em Grimeton foram colocados na "nova estação". Assim, o antigo
edifício da estação foi preservado intacto com o equipamento e mobiliário que existia em
meados dos anos 1960.
Grimeton, Patrimônio Mundial da Humanidade
A estação de rádio de Varberg em Grimeton foi
construída na década de 1920 para comunicação
sem ﬁo com a América. Em 2004, a instalação foi
inscrita na Lista do Patrimônio Mundial.
A motivação para o Prêmio do Patrimônio
Mundial foi " A Estação de Rádio Varberg em
Grimeton é um monumento único e único que
representa o processo de desenvolvimento em
tecnologia de comunicação durante o período
após a Primeira Guerra Mundial ."

Foto: Divulgação

Com a inscrição na Lista do Patrimônio Mundial, Halland e Varberg receberam um título
poderoso com o signiﬁcado de que aqui está um objeto de tão grande valor para a humanidade
do mundo inteiro que é indispensável. A planta funciona hoje tão bem quanto quando foi
inaugurada em 1925. Claro, não é usada com tanta frequência agora, mas pelo menos duas
vezes por ano o alternador antigo é ligado e uma mensagem é enviada ao redor do mundo.
O Patrimônio Mundial de Grimeton consiste na antiga estação de rádio, a área ao redor da
estação e um centro de visitantes associado. Neste último, os visitantes podem tomar um café,
assistir a ﬁlmes, fazer compras na loja ou apenas olhar para a enorme instalação. Para obter
informações sobre o horário de funcionamento e reservas de visitas guiadas, entre em contato
com o Grimeton, Patrimônio Mundial.
Site: www.grimeton.org | Email: info@grimeton.org | Tel: 0340-67 41 90
O transmissor Alexander
O transmissor foi projetado por um engenheiro sueco, Ernst Alexanderson, que é
relativamente desconhecido na Suécia, mas um inventor muito apreciado e respeitado nos
Estados Unidos. Durante sua vida, Alexanderson recebeu 344 patentes concedidas em
engenharia elétrica e eletrônica. A estação em Grimeton continha dois equipamentos
transmissores idênticos, mas espelhados, que funcionavam alternadamente, cerca de um mês
de cada vez. A nova conexão de telegrama provou ser muito estável e conﬁável, e quase todo o
tráfego de telegramas da Suécia para a América do Norte e do Sul foi mediado por Grimeton e
seus
transmissores de máquina.
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Foi só em 1938 que a nova tecnologia com transmissores de
tubo de elétrons de ondas curtas começou a ser usada junto com
transmissores de máquina. Durante a Segunda Guerra
Mundial, a necessidade de conexões de telegramas
estrangeiros via rádio aumentou dramaticamente, e
transmissores de ondas curtas adicionais foram instalados em
um ritmo rápido para controlar o tráfego. Os transmissores da
máquina foram usados ocasionalmente durante a guerra para
enviar mensagens a submarinos. Após a Segunda Guerra
Mundial, a maior parte do tráfego de telegramas foi transmitida
por transmissores de ondas curtas, e transmissores de máquina
foram usados cada vez menos.

Foto: Divulgação

O alternador
O alternador Alexander é o coração do transmissor de ondas longas.
A unidade transmissora consiste essencialmente nas seguintes partes:
- O motor de acionamento
- O redutor
- O gerador de alta frequência.
Tudo é colocado sobre uma sólida base de aço.
No total, a unidade transmissora pesa cerca de 50 toneladas.
Foto: Divulgação

O motor de acionamento
O motor de acionamento é um motor assíncrono
de 500 cavalos de potência (aprox. 370 kW). O
estator é bifásico, o que é extremamente raro. A
tensão de alimentação é nominalmente 2.200 V. A
alimentação bifásica é obtida de transformadores
conectados à Scott em um invólucro de
transformador separado. Quando o motor de
acionamento gira a 711,3 rpm, o alternador
fornece a frequência correta. O rotor é trifásico e
conectado à resistência de líquidos por meio de
anéis coletores.
Foto: Divulgação

A engrenagem
A engrenagem aumenta a velocidade do motor de
acionamento de 711,3 rpm para a velocidade do
gerador de alta frequência de 2115 rpm.
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O gerador de alta frequência
O gerador de alta frequência tem um design muito diferente. Isso porque ele deve gerar uma
frequência de 17.200 Hz, que é uma frequência extremamente alta para máquinas rotativas.
Para manter as perdas de ferro razoáveis, o estator é feito de ferro laminado muito ﬁno que é
enrolado em um pacote de estator, ao contrário das máquinas CA tradicionais que têm o
estator feito de placas de estator comprimidas.
Foto: Divulgação

O rotor do gerador de alta frequência também tem um design
muito diferente. Normalmente, o rotor de uma máquina CA
possui um enrolamento que é alimentado com corrente contínua
para fornecer um campo magnético giratório no estator. O rotor
do gerador de alta frequência é uma placa de aço com diâmetro de
1,6 me largura de aproximadamente 7,5 cm na periferia. A placa
de aço não tem enrolamento. Em vez disso, 488 ranhuras são
fresadas na periferia da placa de aço. Os recortes são preenchidos
com material não magnético (latão) para reduzir o atrito do ar.
O ﬂuxo magnético é gerado por um enrolamento de campo
localizado na parte externa do estator. O estator é projetado para
envolver a periferia do rotor. O ﬂuxo magnético é conduzido
através da periferia do rotor via estator.

O espaço de ar entre o disco do rotor e o estator é inferior a 1 milímetro. O estator possui um
total de 64 enrolamentos de âncora que captam as variações no ﬂuxo magnético. As variações
ocorrem quando o aço magnético e o material não magnético passam alternadamente pelo
ﬂuxo magnético. Cada enrolamento de armadura fornece 100 V e 30 A, que são conduzidos
aos transformadores no quadro de distribuição de alta frequência. Um detalhe interessante do
gerador de alta frequência é o dispositivo que mantém o disco do rotor centralizado no meio
do estator, independente das mudanças de comprimento do eixo do rotor devido à variação de
temperatura.
Em termos nominais, o gerador de alta frequência produziu 200 kW. No tráfego normal de
telegramas, esse efeito raramente é usado. Eles produziram toda a potência necessária para
uma boa audibilidade nos Estados Unidos. Hoje em dia não magnetizamos tanto a máquina.
Para as transmissões que Alexander realiza, a potência do gerador é de cerca de 80 kW.
Resistências de
ﬂuidos
Dois resistores de
ﬂuido são usados
como resistores de
rotor variáveis para
o motor elétrico da
unidade Alexander.
Um terceiro
resistor de líquido
está disponível
como unidade
sobressalente.

Foto: Divulgação

Fonte: Associação Alexander (alexander.n.se)

Foto: Divulgação

Antenas múltiplas
A chamada antena múltipla
é suportada por seis torres
de antenas. Cada torre de
antena tem 127 m de altura
e o braço transversal tem 46
m de largura. Entre as torres
es tão oito condutores
(originalmente doze
condutores) para a corrente
da antena. As ondas de
rádio irradiam de
condutores de antena
verticais, um de cada torre.
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Seção QSL’s
1945

1964
1966

1973
1981

1981

1996

1992
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Seção QSL’s
1995

1995

2000
Rádio Bulgária - 2000

2003

2008

Rádio Bulgária - 2011
Por: Nelcy Remedy Bidart (nelcy_bidart@hotmail.com)

Rádio Bulgária - 2012
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Radioamadorismo
OBSAT-2021: Radioamadores auxiliam projetos de satélites de escolas e universidades
Foto: Divulgação
Recebemos do colega Paulo Leite, PV8DX,
a
excelente notícia que dois projetos do estado de
Roraima criados para a Olimpíada Brasileira de
Satélites, a OBSAT, foram aprovados na primeira
fase de seleção. Trata-se dos projetos "PROED
CUBESAT" e "Moxie", ambos desenvolvidos na
Escola Estadual Gonçalves Dias, de Boa Vista/RR,
escola que já ﬁgurou matérias aqui no QTC da
ECRA envolvendo radioamadorismo na escola e
satélites:

OUTRAS EQUIPES

Foto: Divulgação

Equipe de escola em Roraima tentará contato
via satélite durante feira de ciências Radioamadorismo na escola: Projeto de Roraima é apresentado em workshop para gestores.

Membros da equipe MOXIE e PROED CUBESAT da
Escola Gonçalves Dias. Cortesia LABRE-RR

Foto: Divulgação

Assim como as demais equipes
classiﬁcadas, cada um receberá um "kit"
oﬁcial gratuitamente para construção,
testes, desenvolvimento e um futuro
lançamento. Sim! Segundo a organização,
está previsto um lançamento real!
Segundo a página da LABRE-RR, que
também é parceira na iniciativa, serão
utilizados conhecimentos interdisciplinares
nas áreas de Geograﬁa e Física, sendo os
alunos orientados pelos professores
Zilmarinho Brasil de Almeida, Dulce
Andréa Uchôa de Oliveira e pelo Orientador
de Tecnologia Paulo Costa Leite, PV8DX. O
Paulo, além da experiência na área de
satélites, dará o suporte necessário no que
diz respeito a utilização de frequências
destinadas ao serviço de radioamador, sendo
o responsável pela estação de transmissão e
recepção de dados da missão.
Na página da LABRE-RR podem ser
encontradas outras informações, incluindo
vídeos com os organizadores da Olimpíada
saudando os radioamadores que estão dando
suporte aos projetos.

Minuano-SAT (UNIPAMPA)
Além das duas equipes de Roraima, temos
Membros da equipe Minuano-SAT
conhecimento de outra equipe que já está
sendo assessorada por radioamadores ou é la LABRE/AMSAT-BR.
composta por radioamadores: A equipe
Minuano-SAT, composta por alunos e Além deste projeto especíﬁco, na referida
professores da Universidade Federal do Universidade já funciona há algum tempo um
Pampa. Eles estão sendo acompanhados pe- Clube do Radio, composto por radioamadores
_________________________________________________________________________
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Radioamadorismo
licenciados e que já desenvolveu projetos aliando o radioamadorismo ao ambiente
acadêmico. Veja aqui mais informações sobre o Clube do Rádio da UNIPAMPA.

Foto: Divulgação

Guardiões do Mar e Lagarsat (IFF - Campus Macaé)
Após a divulgação desta matéria, recebemos notícia que o Campus Macaé, do Instituto
Federal Fluminense, também conta com projetos classiﬁcados na OBSAT e auxiliados por
radioamadores. Segundo a notícia divulgada em seu site oﬁcial, "estudantes do Campus
Macaé estão participando (...) com equipes de nível 2 (Ensino Médio) e 3 (Graduação). A
equipe de nível 2 “Guardiões do Mar” é composta por Mylena Bento, Sanny Alcântara, Bruno
Pereira e José Henrique Ferreira. A equipe “Lagarsat” é formada pelos estudantes da
graduação Caio de Paula, Gabriel Souza, Suellen Siberlick e Thiago Alves."

Equipe Lagarsat (graduação)

Foto: Divulgação

Equipe Guardiões do Mar (Ensino Médio)

Ambas as equipes estão sendo orientadas pelos professores Eduardo Beline PY1EB e Sandro
Ribeiro PY1SAN.
ATENÇÃO! Se você está lendo este texto e conhece outros projetos classiﬁcados da OBSAT
que tenham a ajuda ou a participação de radioamadores, entre em contato com o QTC da
ECRA. Mande um email para qtcecra@gmail.com.
A OBSAT é uma excelente oportunidade para cooperação entre o radioamadorismo e a
ciência, já que os projetos da Olimpíada fatalmente utilizarão nossas faixas para a
comunicação com o solo. Sabemos que no Brasil há diversos colegas que gostam de operar e
têm experiência com satélites. Ao mesmo tempo, também sabemos que a operação satelital
pelos radioamadores não é muito conhecida do grande público. Que tal se esses colegas
"sateliteiros" pudessem oferecer algum auxílio a estas equipes?
A lista com as equipes habilitadas pode ser encontrada no site do QTCECRA (qtc.ecra.club),
separada por estado e escolaridade.
A OBSAT
Segundo o site do projeto dentro do MCTI, a "Olimpíada Brasileira de Satélites MCTI é uma
Olimpíada Cientíﬁca de abrangência nacional, concebida pelo Ministério da Ciência,
Tecnologia e Inovações, e organizada pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) em
conjunto com a Agência Espacial Brasileira (AEB/MCTI), o Instituto Nacional de Pesquisas
Espaciais (INPE/MCTI) e a Escola de Engenharia de São Carlos (EESC), da Universidade de
São Paulo (USP)."
_________________________________________________________________________
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Radioamadorismo
Ainda segundo a página oﬁcial, a OBSAT "tem por objetivo promover experiências teóricas e
práticas em projetos de satélites de pequeno porte, difundindo a cultura aeroespacial para
estudantes e professores de instituições de ensino de nível médio, técnico proﬁssionalizante, e
universitários. A OBSAT é gratuita para qualquer aluno matriculado em instituições
brasileiras de ensino fundamental, médio, técnico ou superior. Como objeto de trabalho, e ao
mesmo tempo ferramenta de aprendizado, utilizam-se pequenos satélites, chamados de
CanSats, TubeSats, PocketSats ou CubeSats."

____________________________
Foto: Divulgação

O sistema de Rádio do TITANIC
O Marcelo, PU1MHA, enviou ao QTC da
ECRA um trabalho primoroso que ele
realizou sobre um tema que parece
inesgotável, mesmo após inúmeros textos,
artigos, livros, ﬁlmes, etc: O TITANIC.
Mais especiﬁcamente, sua estação de rádio.

É um material riquíssimo, contendo desde os rudimentos do rádio, passando por inúmeras
fotos, gráﬁcos e muitos detalhes sobre o sistema instalado na embarcação, as diﬁculdades das
comunicações via rádio, algo muito novo na época e ainda não muito bem compreendido,
seus operadores e demais tripulantes, e indo até aos detalhes sobre o terrível acidente que
vitimou mais de 1500 pessoas, mas que teria sido ainda mais terrível não fosse o auxílio que o
rádio conseguiu atrair.
Pelo volume e qualidade do texto, logo percebe-se que não foi trabalho fácil. Mesmo assim, o
Marcelo escolheu disponibilizá-lo sem custo, como um presente à comunidade
radioamadorística em língua portuguesa. É uma leitura bastante agradável e interessante e
que renderá bons momentos ao leitor.
O conteúdo pode ser conferido na integra no link:
https://qtc.ecra.club/2021/06/o-sistema-de-radio-do-titanic.html

Fonte: QTC ECRA
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Dicas
O DX Clube Sem Fronteiras vem informar a todos os
amantes das onda do rádio que foi lançado no último dia
30 de abril de 2021 o livro Guia Moderno do
Radioescuta editado pelo Professor, Engenheiro,
Dexista e Radioescuta Cristiano Torres do Amaral.
O livro apresenta os conceitos básicos de guerra
eletrônica, defesa cibernética, espionagem
eletromagnética e os sistemas de varredura, vigilância e
monitoramento de telecomunicações utilizados pelas
agências de inteligência. Também reune depoimentos
de ouvintes de rádios em ondas curtas do Brasil e do
mundo, consolidando um importante acervo de
memórias e histórias do rádio. Também está incluído na
publicação um belo Portfólio de cartões QSL de
emissoras de rádio internacionais.

O libro físico tem 330 páginas no tamanho 22,8cm X 15cm formato "L", e está disponível
para venda no Brasil pelo DX Clube Sem Fronteiras. o Valor do livro é de R$ 80,00 com frete
grátis para todo o Brasil. Para adquirir o exemplar visite o site do clube em:
www.dxclubesemfronteiras.com

_________________________________________________________________________
Nos dias 17 e 18 de Julho, teremos a edição 2021 de um
concurso excelente e feito para quem está iniciando na
telegraﬁa e no radioamadorismo de competição. Tratase do concurso QRS-10, promovido pela LABRE-SP.
QRS signiﬁca telegraﬁa em baixa velocidade, e o 10 a
velocidade máxima permitida neste concurso: 10
palavras por minuto.
Esta velocidade é bem adequada para que os novatos
possam acompanhar e aprimorar sua prática de
telegraﬁa, e para quem está querendo iniciar, é um
excelente incentivo. Porém, como é a velocidade
máxima, nada impede que se opere numa velocidade
menor, ao gosto do participante.
A festa começa no sábado dia 17/07 às 21h UTC (18h Brasília) e termina domingo dia 18/07,
também às 21h UTC, exclusivamente em 40 metros, entre as frequências de 7.010 kHz a
7.035 kHz, exatamente para permitir especialmente a participação dos colegas da classe C.
Segundo o regulamento, "será outorgada uma menção honrosa a todos os menores de 18 anos.
A julgamento da comissão organizadora, poderão ser outorgadas outras menções, como por
exemplo veteranos, participantes de assíduos no QRS, etc."
Todos os radioamadores que gostam de telegraﬁa ou que querem se aprimorar nela estão
convidados. Inclusive, como na telegraﬁa os veteranos são especialmente solícitos em
acolher os novatos, temos certeza que será um momento muito bom para todos. Para maiores
informações, visite a página do concurso dentro do site da LABRE-SP.
_________________________________________________________________________
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Hola cómo están? Por el presente envío información sobre el circuito CORI.
CORI fue fundado el 19 de junio de 1960 y tiene la tarea de informar a los ciudadanos de los
lugares más alejados de Uruguay, para eso cuenta con 30 emisoras en Amplitud Modulada del
interior del país que retransmiten los noticieros realizados por CX 30 Radio Montecarlo y
programas de interés como los son los relacionados al Agro, Deporte, sorteos de quiniela entre
otros.
CORI es la sigla de la Cooperativa de Radioemisoras del Interior, y sus integrantes son:
AM 900 CW 17
Radio FronteraArtigas
AM 930 CX 30
Radio MontecarloMontevideo
AM 1110 CW 111
Radio Paso de los Toros
Paso de los Toros- Tacuarembó
AM 1160 CW 116
Radio Agraria
Guichón- Paysandú
AM 1210 CV 121
RBC del Este
Piriápolis- Maldonado
AM 1220 CX 122
Radio Reconquista
Rivera
AM 1270 CV 127
Radio CuareimArtigas
AM 1320 CV 132
Radio Fortaleza
Rocha
AM 1320 CW 154
Radio Charrúa
Paysandú
AM 1360 CW 41
Radio 41
San José
AM 1390 CW 45
Difusora Treinta y Tres
Treinta y Tres
AM 1400 CX 140
Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó
AM 1410 CW 27
Radio Tabaré
Salto
AM 1420 CX 142
Radio Felicidad
Paysandú
AM 1430 CW 25
Radio DuraznoDurazno
AM 1440 CX 144
Radio Rivera
Rivera
AM 1460 CX 146
Radio CarmeloCarmelo- Colonia
AM 1470 CX 147
Radio Cristal del Uruguay
Las Piedras- Canelones
AM 1510 CX 151
Radio Rincón
Fray Bentos- Río Negro
AM 1510 CW 57
Radio San Carlos
San Carlos- Maldonado
AM 1510 CW 151
Radio Ibirapitá
San Gregorio de PolancoTacuarembó
AM 1520 CV 152
Paz La Nueva RadioGuichón- Paysandú
AM 1520 CX 152
Radio Acuarela
Melo- Cerro Largo
AM 1550 CW 155
Radio Sarandí del Yi
Sarandí del Yi- Durazno
AM 1560 CX 156
Difusora Americana
Trinidad- Flores
AM 1560 CV 156
Radio Vichadero
Vichadero- Rivera
AM 1580 CW 158
Radio San Salvador
Dolores- Soriano
AM 1580 CW 54
Emisora del Este
Minas- Lavalleja
AM 1590 CW 159
Radio Regional
Lascano- Rocha
AM 1600 CV 160
Radio Continental
Pando- Canelones
Espero sea de utilidad y les puedo conﬁrmar que muchas de esas emisoras conﬁrman los
reportes de sintonía, lo hacen siempre y cuando envíen el estampillado para la respuesta.
Hola buenas tardes como están, en esta ocasión envío un artículo sobre emisoras de radio de
Uruguay que conﬁrman los reportes de sintonía enviando el franqueo postal correspondiente,
Desde ya les deseo buenos 73 con estas emisoras.
_________________________________________________________________________
DX Clube Sem Fronteiras 25

Cartas
CX 140 RADIO ZORILLA DE SAN MARTIN
El 16 de septiembre de 1939 el señor Luis Santos Dini recibe la autorización de
Radiocomunicaciones luego de haber hecho varias horas de transmisiones de prueba para
poner al aire la primera emisora de radio en Onda Media del departamento de Tacuarembó, su
identiﬁcación fue CW 46 Radio Juan Zorrilla de San Martín, el nombre es en honor al poeta de
la patria. Sus estudios se encontraban en la calle 18 de julio al 338, transmitía 3 horas diarias,
entre las 11 y 13 horas y entre las 20 y 21 hs en la frecuencia de 1470 khz del dial,
compartiendo la frecuencia con la CW 46b una emisora del departamento de Canelones. Su
primer transmisor tenía una potencia de 200 watts y una antena de 27, 5 metros. En el año
1960 se integra al Circuito CORI (Cooperativa Radioemisoras del Interior) y en 1962 cambia
la vieja característica CW 46 Radio Zorrilla de San Martín y pasa a denominarse CX 140
Radio Zorrilla de San Martín y comienza a transmitir por 1400 khz. Tiene política de contestar
los informes de recepción de diferentes partes del mundo, como archivo adjunto envío
facsímil de tarjeta QSL de CX 140 Radio Zorrilla.
CW 53 LA VOZ DE MELO
El 27 de junio de 1942 la ciudad de Melo cumplía su aniversario 157 de su fundación, y ese día
comienzan las transmisiones de CW 53 La Voz de Melo, en un principio utilizó la frecuencia
de 1580 kilociclos y transmitía con una potencia de 250 vatios. Los estudios se encontraban en
la calle 25 de mayo 537, actual calle Aparicio Saravia contando con una antena estilo
Marconi. A los pocos años la emisora adquiere su propio local y se muda a la calle Montevideo
al 721, hoy Remigio Castellanos frente a la Plaza Constitución y se llevó la planta emisora a la
Ruta 26 muy cerca del arroyo Conventos. Su programación actual es dinámica, variada y se
centra al acontecer del departamento de Cerro Largo, además de tener la información de lo
que sucede en el país e irradia música de todos los géneros. Conﬁrma los reportes de sintonía
enviando el franqueo de correos correspondiente.
CW 158 RADIO SAN SALVADOR
Comenzó a transmitir 5 de febrero de 1982 desde la ciudad de Dolores en el departamento de
Soriano, utiliza un transmisor de 1 kw en la frecuencia de los 1580 kilociclos, transmite las 24
horas del día, con una programación variada con noticieros locales y nacionales, música
variada que abarca todos los géneros, programación referida al agro y eventos deportivos.
Integrante del circuito CORI y conﬁrma los reportes de sintonía con carta QSL.
Este listado de emisoras del interior de Uruguay, las marcadas en negro conﬁrman los
informes de recepción, alguna de ellas solicita el franqueo de correo para la respuesta.
Muchas de estas emisoras están en los departamentos fronterizos con Brasil, es el caso de
Artigas, Rivera, Cerro Largo y Rocha. Si alguno de ustedes necesita que les envíe las cartas
desde Uruguay mandar detalles que yo con gusto envío las cartas desde Uruguay.
Espero que este listado sea de utilidad, les saludo atte esperando pronta respuesta, saludos.
EMISORAS DE RADIO DEL INTERIOR EN ONDA
MEDIA(AM) 0550- Radio Colonia- Colonia 1020 - Radio Libertadores - Salto
1110 - Radio Paso de los Toros - Paso de
0680 - Radio Young - Río Negro
los Toros - Tacuarembó
0740 - Radio Tabaré - Salto
1120 - Radio Salto - Salto
0900 - Radio Frontera - Artigas
1160 - Radio Agraria - Cerro Chato
0960 - Radio Yi - Durazno
_________________________________________________________________________
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1180 - La Voz de Artigas - Artigas
1200 - La Nueva Radio - Florida
1210 - RBC del Este - Piriápolis- Maldonado
1210 - Radio El Libertador - Vergara - Treinta y
Tres
1210 - Difusora Soriano - Mercedes - Soriano
1220 - Radio Reconquista
1240 - Radio Paysandú - Paysandú
1250 - Radio Bella Unión - Bella UniónArtigas
1260 - Difusora Rochense
1270- Radio Cuareim- Artigas
1280- Radio Tacuarembó
1320- Radio Fortaleza- Rocha
1320- La Voz de Paysandú- Paysandú
1340- La Voz de Melo- Melo- Cerro Largo
1360- Radio Río Branco- Río Branco- Cerro
Largo
1360- Broadcasting San José- San José
1370- Radio San Javier- San Javier- Río Negro
13701390- Difusora Treinta y Tres- Treinta y Tres
1400-Radio Zorrilla de San MartínTacuarembó
1410- Radio Turística- Salto
1420- Radio Lavalleja- Minas- Lavalleja
1420- Radio Felicidad- Paysandú
1430- Radio Durazno- Durazno
1440- Radio Chuy- Chuy- Rocha
1440- Radio Rivera - Rivera
1450 - Radio Arapey - Salto
1460 - Radio Carmelo - Carmelo - Colonia
1460- Radio Radio Batlle y Ordoñez- Lavalleja
1470 - Radio Cristal - Las Piedras - Canelones

1470 - Radio María - Cerro Largo
1480 - Radio Internacional - Rivera
1480 - Radio Universo - Rocha
1480 - Difusora Río Negro - Fray Bentos- Río
Negro
1490 - Emisora del Centro - Baltasar BrumArtigas
1490 - Radio del Oeste - Nueva Helvecia
1510 - Radio Ibirapitá - San Gregorio de
Polanco
1510 - Radio Rincón - Río Negro
1510 -Radio San Carlos - San CarlosMaldonado
1520 - Radio Acuarela de Melo
1520 - Paz La Nueva Radio - Paysandú
1540 - Radio Patria - Treinta y Tres
1540 - Radio Charrúa - Paysandú
1540 - Radio Centro - Soriano
1550 - Radio Sarandí del Yi - Durazno
1550 - Radio Agraciada - Soriano
1560 - Difusora Americana - Flores
1560 - Radio Maldonado - MaldonadoINACTIVA
1560 - Radio Vichadero - Rivera
1570 - Emisora Celeste - Tomás GomensoroArtigas
1570 - Radio Canelones - Canelones
1580 - Emisora del Este - Minas - Lavalleja
1580 - Radio San Salvador - Dolores Soriano
1590 - Radio Real San Carlos- Colonia
1590 - Radio Lascano- Rocha
1600 - Radio Continental - Pando- Caneloners
1600 - Radio Litoral - Río Negro

HECTOR GREGORIO GOICOECHEA
Lavalleja 419 - Pan de Azúcar - Maldonado CP 20300 - Uruguay

Agradecemos ao amigo Hector Gregorio Goicoechea por suas valiosas informações.
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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