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 BOLÍVIA - A emissora boliviana Rádio Santa Cruz, q ue transmite da cidade do 
mesmo nome pela freqüência de 6135 kHz tem sido mon itorada, nos últimos 
dias, a partir das 0920, no Tempo Universal. Em 6 d e maio, o Ivan Evangelista 
ouviu a emissora em Marília (SP), com sinal regular . Durante o programa, o 
locutor mencionou que cada pessoa pode comprar apen as três quilos de açúcar 
e que há um desabastecimento de vários produtos ali mentícios e o corte 
sistemático da energia elétrica na Bolívia.  

 BRASIL - A Rádio Ibitinga, da cidade paulista do m esmo nome, transmite na 
freqüência de 4845 kHz. Foi captada, em 7 de maio, às 1945, no Tempo Universal, 
no Rio de Janeiro (RJ), pelo Sarmento Campos. De ac ordo com ele, a emissora 
levava ao ar uma cobertura da inauguração do novo p rédio da Delegacia de 
Polícia de Ibitinga.  

 BRASIL - O site da LABRE paulista também divulga a  prática da radioescuta e 
do dexismo, sempre com a especial colaboração de Ul ysses Galetti. Para ler as 
informações, acesse www.labre-sp.org.br   e, clicar no lado esquerdo, em (SWL – 
RADIOESCUTA).  

 BRASIL - O sinal do Observatório Nacional do Rio d e Janeiro (rj) voltou a ser 
ouvido, novamente, em ondas curtas, na freqüência d e 10.000 kHz. A emissora 
repete, segundo a segundo, a hora certa. Lembramos que a emissora também 
confirma os devidos informes de recepção com o devi do cartão QSL. O 
endereço para correspondência é: Rua General José C ristino, 77, Rio de Janeiro 
- RJ, 20921-400. 

 CHINA - A Rádio Internacional da China transmite p rogramas em língua 
portuguesa em vários horários, com destino aos país es de fala portuguesa na 
África e para o Brasil. Uma das transmissões que te m como destino 
Moçambique e Angola, pode ser facilmente captada aq ui no Brasil em várias 
freqüências. É a que vai ao ar, entre 1900 e 2000, no Tempo Universal, em 7335, 
7405, 9535 e 9620 kHz. Confira!  

 GUIANA - A Rádio Guiana, que transmite da capital daquele país, Georgetown, 
foi reativada na freqüência de 3290 kHz, na faixa d e 90 metros. A emissora foi 
captada recentemente nos Estados Unidos e em São Ca rlos (SP), pelo Samuel 
Cássio Martins. A Guiana é o único país da América do Sul de colonização 
inglesa. Está situado no norte do continente e poss ui uma população de 750 mil 
habitantes  
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