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Aqui vai uma dica para quem deseja acompanhar um bom programa
musical em ondas curtas, especialmente com canções norteamericanas e em idioma espanhol. Nos sábados, as transmissões em
espanhol da Voz da América levam ao ar o espaço De Capital a
Capital, com a condução do excelente locutor Leonardo Bonett. Você
poderá acompanhar a emissão da VOA às 2300, no TU, em 9885 kHz.
Confira!

Uma grande dica do amigo Ramón Aragão, de Barreiras (BA), para
quem deseja acompanhar bons programas em língua portuguesa nas
ondas curtas. Segundo ele, ligando o receptor a partir das 1800, no
Tempo Universal, em 17595 kHz, o ouvinte poderá acompanhar, de
segunda a sexta-feira, os programas em português da Rádio Exterior
da Espanha. Em seguida, às 1930, no Tempo Universal, é a vez de
captar a Deutsche Welle, em 17865 kHz, emitindo em português para
o continente africano, diariamente. Por fim, o Ramón indica a
sintonia, entre sexta e domingo, do programa Canadá Direto, pela
Rádio Canadá Internacional, na freqüência de 15455 kHz, na faixa de
19 metros, a partir das 2000, no Tempo Universal. Valeu Ramón e
boa viagem para quem vai seguir a recomendação!
O programa Canadá Direto, emitido em português para o Brasil, pela
Rádio Canadá, vai ao ar no seguinte esquema: nos domingos e
segundas-feiras, às 0005, no Tempo Universal, em 6100 kHz; nas
sextas, sábados e domingos, das 2100 às 2159, no Tempo Universal,
em 15455 e 17860 kHz; das 2200 às 2229, em 17860 kHz; das 2230
às 2259, pela mesma freqüência; das 2300 às 2329, em 13710 kHz;
das 2330 às 2359, em 13710 kHz; dos sábados e domingos; das
2305 às 0004, no Tempo Universal, em 6100 kHz. O programa está
distribuindo kits que ensinam o idioma inglês para escolas brasileiras
interessadas. O ouvinte deve encaminhar o nome do estabelecimento
para: brasil@rcinet.ca.
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