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Da “casa-caverna” em Yan´an
aos canais de FM

Concurso em homenagem aos 70 anos da CRI

Desde o dia 13 de junho, a CRI promove, via ondas curtas e online, o concurso 70 Anos da CRI em
homenagem à fundação desta emissora. Como de costume, o CRIpor apresentará em cada programa
alusivo ao concurso duas perguntas, e colocará um questionário no website http://portuguese.cri.cn. A data
limite para a entrega das respostas é 31 de outubro de 2011. Um júri da CRI vai definir os três primeiros
colocados, além do vencedor do prêmio especial, que ganhará uma viagem à China com tudo pago.
Para facilitar a participação dos ouvintes e internautas, publicamos neste e no próximo número da
Fanzine uma série de artigos sobre a história da CRI.
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Fotos na capa

1. Yan´an, cidade da província de
Shaanxi
2. Hara Kiyoko, primeira locutora da
CRI
3. Antiga sede da CRI em Yan´an
4. Antigo estúdio da CRI em Yan´an
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1. Qual foi a primeira língua de transmissão da CRI?
Inglês
Francês
Japonês
Espanhol
2. Qual foi a cidade onde a CRI estabeleceu sua primeira rádio FM?
Nairobi
Londres
Paris
Washington
3. Quantos escritórios centrais regionais a CRI planeja estabelecer no
exterior?
6
8
9
10
4. Em que ano foi realizado o evento Viagem de Amizade China-Rússia –
Viagem pela Rússia?
2004
2005
2006
2007
5. Você sabe em quantas línguas a CRI transmite sua programação?
47
53
59
61
6. Sabe em que ano foi criado o site multilíngue da CRI?
1997
1998
1999
2000
7. Quantos clubes de ouvintes a CRI tem no exterior?
3065
3165
3195
3200
3200
8. Qual nome do primeiro clube de ouvintes da CRI?
Clube dos ouvintes da Rádio Beijing
Clube dos ouvintes
Clube dos ouvintes da Rádio Internacional da China

Emissora a transmitir no maior
número de línguas, a CRI considera
como suas tarefas primordiais
apresentar a China ao mundo e, o
mundo ao mundo. Desde os anos
80, a CRI já fixou 32 escritórios
de correspondentes no exterior
(incluindo Hong Kong e Macau) e,
nos próximos dez anos, vai instalar
oito escritórios centrais na África,
Oriente Médio, Europa e América.
A CRI sempre busca ecoar

No começo da década de
40, o povo chinês empreendia
uma guerra antifascista, lutando
arduamente contra os invasores
japoneses. Naquele momento,
o Partido Comunista da China
(PCCh) estabeleceu em Yan´an,
então sede da entidade, a Rádio
Xinhua. No dia 3 de dezembro
de 1941, a locutora japonesa
e oposicionista à guerra, Yuan
Qingzhi (Hara Kiyoko), fez a
primeira transmissão da Rádio
Xinhua em japonês, tendo
como público-alvo os soldados
japoneses na China. A data é
definida como o aniversário da
Rádio Internacional da China
(CRI). Apesar de a voz ter saído
de uma “casa-caverna” simples
com uma potência de apenas
300 watts, aquela era a primeira
transmissão do país em língua
estrangeira.
Após a vitória contra a
invasão japonesa, a Rádio
Xinhua inaugurou em 1947,
as transmissões em inglês. Em
junho de 1949, a Rádio Xinhua
se mudou para Beijing, e após
várias mudanças de nome ganhou
reflexões. Nestas
circunstâncias,
eles não apenas
representam a
voz do próprio
país, como
também a visão
dos países em
desenvolvimento.” Ao enfocar
o desenvolvimento da China e
as mudanças do mundo, a CRI
tem dedicado esforços para
renovar o conceito de difusão
internacional, organizando uma
série de eventos internacionais em
função de construir uma ponte de
entendimento e amizade entre os

Testemunha do progresso da
China e das mudanças do
mundo

a voz da China. Hong Lin, ex-correspondente-chefe da CRI no
Paquistão, disse: “Os jornalistas
chineses e ocidentais avaliam um
mesmo assunto a partir de diferentes
pontos de vista e têm diferentes
ponderações. Os profissionais
chineses têm a obrigação de emitir
sua voz e fazer suas próprias

a atual denominação de Rádio
Internacional da China, hoje
uma emissora de divulgação
internacional em 61 línguas.
A política de reforma e
abertura que o país começou
a adotar no final dos anos 70
criou condições favoráveis à
expansão da CRI. Hoje, ela tem
32 sucursais em todo o mundo e
deve estabelecer, nos próximos
dez anos, oito estações centrais na
África, Oriente Médio, Europa e
América.
Em fevereiro de 2006, a
CRI inaugurou em Nairobi sua
primeira rádio FM no exterior.
Até o dia primeiro de junho de
2011, a CRI já tinha 60 rádios
FM espalhadas pelo mundo,
transmitindo diariamente cerca de
1.200 horas de programação.
No começo deste ano, a
CRI fundou a Rede Chinesa de
Difusão Internacional (CIBN, na
sigla em inglês), otimizando seus
recursos e criando uma plataforma
que abrange TV online, Rádio
via celular, IPTV e outros meios
sofisticados, um marco na
ascensão da CRI à era digital.
diversos povos. Em 2006, a CRI
promoveu a Viagem de Amizade
China-Rússia – Viagem pela Rússia.
Os gestos de amizade
continuaram sendo praticados
em 2010. Para comemorar o 60º
aniversário do estabelecimento de
relações entre China e Vietnã e o
Ano da Amizade China-Vietnã,
a CRI, junto com vários veículos
de imprensa de ambos os países,
realizou o Concurso de Canções
Chinesas e Vietnamitas 2010.
Os diferentes departamentos da
CRI também promoveram muitos
eventos conjuntos com os países
dos idiomas que representam.

http://www.cri.com.cn
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CRI e Instituto de Handan cooperam
na divulgação da cultura de Taijiquan

Capa da versão chinesa do
Viagem ao Oeste

Dois repórteres
do Departamento de
Português, Niu Xuan e
Luis Tasso Neto, e outros
17 profissionais chineses
e estrangeiros da emissora
viajaram, entre 8 e 13 de
junho, pela província de
Guizhou, região que serviou de
base às atividades do PCCh antes
da fundação da República Popular
da China, em 1949.

CRI inaugura cobertura sobre os
90 anos do PCCh
J u l h o d e 2 0 11 m a r c a o s
90 anos do Partido Comunista
da China (PCCh). Em
comemoração à data, começou
em junho em Beijing a cobertura
denominada Nova Viagem ao
Oeste, patrocinada pela Rádio
Internacional da China. O nome foi
extraído do livro de Edgar Snow
Estrela Vermelha sobre a China,
alterado depois para Viagem ao
Oeste.
Durante um mês, dezenas de
jornalistas chineses e estrangeiros
da CRI viajaram por localidades
de importante significado na
história do PCCh. Entre elas,
estão Shanghai, Zhejiang, Jiangxi,
Guizhou, Sichuan e Shaanxi. A
intenção é seguir os passos do
Niu Xuan e Luis Tasso Neto
em Guizhou
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famoso jornalista norte-americano
Edgar Snow para apresentar mais
uma vez o PCCh ao mundo, além
das transformações pelas quais
passou a sociedade chinesa.

No dia 8 de maio, a CRI e o
Instituto de Handan, da cidade
de mesmo nome na província de
Hebei, fecharam um acordo de
cooperação para divulgar a cultura
do Taijiquan (Tai Chi Chuan) ao
exterior. Isso abre uma nova via
para promover o tradicional esporte
chinês.
Durante a cerimônia de
assinatura do acordo, professores e
estudantes do Instituto de Handan
apresentaram algumas séries de
exercícios do Taijiquan das famílias
Yang e Wu. O Taijiquan é uma das
modalidades de artes marciais que
tem uma longa história na China.
E Handan, famosa cidade histórica
e cultural do país, é considerada a
terra natal do Taijiquan das famílias
Yang e Wu, consideradas duas
variações importantes desta arte
marcial. O Instituto de Handan,
desde sua criação, se empenha na
divulgação da cultura do Taijiquan.
Em 2006, o Instituto de
Handan criou o Centro de Estudos
e Divulgação do Taijiquan. Já em
2010, o primeiro instituto voltado
à cultura do Taijiquan na China
foi estabelecido em Handan e

começou a elaborar
atividades de ensino
e pesquisa, formação
técnica, divulgação e
intercâmbios culturais
internacionais. O decano
do Instituto, Guo
Zhenxing, falou sobre os
trabalhos: “Introduzimos a cultura
do Taijiquan, que se transmite
naturalmente na sociedade, no
currículo escolar e o padronizamos
como disciplina na escola superior.
Fazemos divulgação sistemática
entre os estudantes e ministramos
cursos de formação regular e
cursos de caráter turístico para
promoção e divulgação. Entre
os que frequentam os cursos, há
adultos, idosos e jovens.” Para o
decano, a assinatura do acordo

entre seu Instituto e a CRI abre
um novo canal para a divulgação
d a c u l t u r a d o Ta i j i q u a n . “ A
assinatura do acordo com a CRI
representa, para nós, uma grande
a j u d a e u m e s t í m u l o . Va m o s
promover o Taijiquan como uma
disciplina e criar um sistema
científico e padronizado de ensino
para formação técnica e pesquisa
teórica. Só assim, conseguiremos
herdar, desenvolver e divulgar o
Taijiquan.”

TVI de Portugal quer buscar parceria chinesa
José M. Franklin
Mouzinho, consultor
comercial da TVI
(Televisão Independente)
de Portugal, visitou o
Departamento de Língua
Portuguesa da CRI no dia

8 de junho.
José veio à China com o objetivo de explorar
o mercado chinês, buscar parcerias na área de
teledifusão e mídia e desenvolver fórmulas de
cooperação com essas empresas, de modo a
reforçar os interesses mútuos. “Qualquer acordo
de cooperação seja em que nível for, só resulta se

houver interesses para as duas partes”, afirmou.
O consultor português vê o mercado chinês
como o maior do mundo. “Portanto, se nós tivermos
10% do mercado chinês, já será muito”, previu ele.
José destacou o tamanho da China, seu crescimento
e sua capacidade de inovação. “Quem não quiser
perder o comboio, tem que estar com olhos postos
na China”, garantiu.
Nos 15 anos em que morou em Macau, José
aprendeu que parcerias são fundamentais para um
trabalho bem sucedido na China. Ele expressou a
vontade de colaborar e de construir em conjunto um
método de negócios que seja bom para as empresas
portuguesas e chinesas.

http://www.cri.com.cn

5

Fanzine

Fanzine

A ferrovia de alta velocidade que liga Beijing a Shanghai
entrou em operação no dia 30 de junho. A conclusão do trajeto de
1.318 km com velocidade designada de 350 km/h representa mais
uma vitória do empenho chinês no desenvolvimento de ferrovias
de alta velocidade.
Às 15h do dia 30, horário de Beijing, o primeiro trem-bala partiu da Estação de Ferrovias do Sul de Beijing rumo a
Shanghai. “A ferrovia de alta velocidade Beijing-Shanghai é de
importante significado para atender a demanda da população
por deslocamento, aperfeiçoar a rede moderna de transportes e
promover o desenvolvimento socioeconômico. Os trabalhadores
precisaram de apenas 38 meses para concluir esta obra ferroviária
que atravessa sete províncias e municípios centrais do país,
escrevendo uma nova página na história da construção de
ferrovias pela China,” disse o primeiro-ministro chinês, Wen
Jiabao, na cerimônia de inauguração.
Na fase inicial da operação, 180 trens-bala vão circular diariamente entre Beijing e Shanghai a 250 e 300 km/h.
O Ministério das Ferrovias voltou a ressaltar a detenção da propriedade intelectual pela China da tecnologia
de ferrovias de alta velocidade, especialmente as com velocidade superior a 350 km/h. Também foi citado
como ponto positivo do país a segurança em ferrovias, mostrando que a China formou um sistema tecnológico
completo de pesquisa, análise, avaliação e experiências.
As regiões que são cortadas pela ferrovia de alta velocidade Beijing-Shanghai representam apenas 6,5% do
território chinês, mas com uma população que corresponde a 20% da totalidade e com PIB estimado em mais de
40%.

Notícias de cinema
na China
O Museu Jackie Chan,
primeiro museu a levar o nome
da estrela internacional nascida
em Hong Kong, deve ser aberto
este ano em Shanghai. Dentro do
museu, serão exibidos filmes e
um grande número de figurinos,
adereços e fotografias do ator.
Em setembro deste ano, o filme Revolução de
1911 entrará em cartaz nos cinemas da China. Será
o centésimo filme de Jackie Chan. Além de dirigir
o filme, ele interpreta o protagonista Sun Yat-sen na
história baseada em fatos reais. A Revolução de 1911
marcou o fim da dinastia Qing e abriu uma nova era
no país.
Em fins de junho, a comédia Piano na Fábrica
começou a ser exibida na China. O filme tem a base
industrial da década de 90, no nordeste da China,
como local principal. A direção e o roteiro são de
Zhang Meng, prêmio Novo Talento da Ásia no 10°
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China inaugura ferrovia de alta velocidade Beijing-Shanghai

Festival Internacional de Cinema de Shanghai em
2007. O papel de Chen Guilin, protagosnita do filme,
coube ao ator Wang Qianyuan, que ganhou o prêmio
de melhor ator no 23° Festival Internacional de
Cinema de Tóquio em outubro de 2010.
Chen Guilin é um operário desempregado que
tenta fabricar um piano com os restos de materiais da
fábrica, para realizar o sonho de sua filha e conseguir
a custódia dela. O filme mostra o profundo amor
e a coragem e o esforço de um homem frente às
adversidades.
Jet Li será o protagonista do filme Lenda da
Serpente Branca. Ele interpreta Fahai, um monge com
conhecimentos de bruxaria.
O filme é inspirado em uma
antiga lenda chinesa, que louva
o amor corajoso entre o espírito
de uma serpente, Bai Suzhen, e
seu marido humano, Xu Xian.
Na história, Fahai acredita que
o espírito da serpente encarna
o diábo, e por isso pretende
destruir a família de Bai Suzhen
e Xu Xian. O filme deve estrear
no fim deste ano.

http://www.cri.com.cn
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Patrimônio Mundial na China

Residência imperial de
veraneio em Chengde
Placa na entrada da
Residência Imperial em Chengde

Históricamente o segundo
centro político da China, a
cidade de Chengde, província de
Hebei, localiza-se a mais de 200
quilômetros ao norte de Beijing.
Chengde era uma pequena
aldeia com apenas dezenas de
famílias. Em 1703, o imperador
Kangxi, da dinastia Qing, decidiu
construir ali um novo palácio, fato
que mudou radicalmente o destino
da aldeia.
As obras terminaram em 1792,
atravessando os períodos dos
imperadores Kangxi, Yongzheng e
Qianlong. O imperador Qianlong
batizou-a de “Aldeia Montanhosa
de Veraneio”, conhecida hoje como
Residência Imperial de Veraneio de
Chengde.
A residência ocupa uma área de
5,64 quilômetros quadrados, área
duas vezes maior que a do Palácio
de Verão, em Beijing. Trata-se do
maior jardim imperial existente
na China. Ele se divide em quatro
áreas: residência, lagos, planície e
área de montanhas.
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A área residencial fica
no extremo sul do conjunto
arquitetônico. Tal como a Cidade
Proibida, em Beijing, estão ali a área
administrativa e a área residencial.
O diferente é que a decoração e
as construções em Chengde não
são tão coloridas se comparadas
à magnificência e ao esplendor da
Cidade Proibida.
Construído principalmente de
madeira de nanmu, uma preciosa
madeira natural do sul do país, o
salão principal Danbo Jingcheng, ou
Indiferente a Si Mesmo e Devoção
ao Estado, ocupa uma área de cerca
de 600 metros quadrados. Nos dias
de chuva invade o salão a fragrância
da madeira. A estrutura residencial
principal chama-se salão Yanbo
Zhishuang, ou Neblina e Conforto.
A área de lagos ocupa 10%
da superfície total da residência
imperial e cristaliza a arte da
jardinagem tradicional da China.
Diques e ilhotas dividem a
superfície aquática de 29 hectares
em sete lagos, integrando diversos

gostos artísticos. Das oito ilhotas,
as mais bonitas são as Ruyizhou,
Huanbi e Yuese Jiangsheng, que
são seções do dique construído nos
moldes do dique Sudi no lago Oeste
da cidade de Hangzhou, província
de Zhejiang.
Os imperadores Kangxi e
Qianlong adoravam os jardins
clássicos do sul da China. Em
conformidade com seus gostos,
Chengde, no norte do país, possuía
todas as condições naturais para
a construção dos jardins de estilo
sulista. Sob suas ordens, foram
construídos em Chengde os jardins
de que eles tanto gostavam.
Na área de lagos, os salgueiros
estão espalhados ao longo dos
diques. Ao lado dos pavilhões e
plataformas à beira dágua, eles
compõem a paisagem típica do sul.
Por isso, o imperador Kangxi disse
com satisfação que a paisagem
natural ali era mais bonita que a do
lago Oeste.
Na área de planície, a beleza
feminina representada pelos lagos

do sul é substituída pela beleza
majestosa da pradaria do norte
do país. É no Jardim Wanshu, ou
Jardim dos Dez Mil Árvores, onde
eram realizadas as festas imperiais.
No noroeste da Residência
de Veraneio há uma vasta área
de montanhas que ocupa quatro
quintos da superfície total deste
conjunto arquitetônico. Os riachos
em murmúrio atravessam as
florestas habitadas por aves e
animais.
O imperador Qianlong
escreveu poemas em que dizia
que a Residência de Veraneio em
Chengde era uma miniatura do
país: a área montanhosa ao oeste,
os lagos no sudeste e as vastas
planícies no norte correspondem
ao mapa da China. No sul do país
estão as regiões de rios e lagos,
no norte há as pradarias enquanto
no oeste localizam-se as grandes
serras. As construções representam
a elite da arquitetura tradicional
chinesa.
A construção da Residência de
Veraneio fazia parte de políticas de
apaziguamento das tribos no norte
e de consolidação do controle de
todo o país.
Nos séculos 17 e 18, freqüentes
epidemias de varíola atingiam a
região de Beijing. Muitos príncipes
e nobres da etnia mongol tinham
medo de ir a Beijing às audiências
imperiais. Um édito real foi
publicado permitindo que os
príncipes e nobres mongóis fossem
recebidos em audiência pelo
imperador em Chengde. A partir

daí, os nobres mongóis, assim
como os nobres de outras minorias
étnicas, passaram a se reunir no
verão na Residência de Veraneio.
Existem 12 templos de
diferentes estilos arquitetônicos ao
redor da Residência de Veraneio.
Eles foram construídos por ordem
dos imperadores para unir as
minorias étnicas, conforme os
costumes religiosos das diversas
etnias, como a mongol, tibetana
e de vários grupos étnicos de
Xinjiang.
Pessoas comuns eram
proibidas de entrar em alguns dos
templos externos. Mesmo para os
funcionários existiam estipulações
rigorosas sobre até qual parte
desses templos era aberta aos
funcionários de determinadas
hierarquias. A posição e a projeção
dos templos eram totalmente
decididas pelos imperadores, e
muitas placas e estelas trazem
suas inscrições. Essas inscrições
recordam as razões pelas quais
foram construídos os templos:
o templo Puning, ou templo da
Paz Universal, foi construído em
memória ao grande encontro entre
o imperador Qianlong e os chefes
de quatro tribos da etnia mongol;
o templo Xumi Fushou, ou templo
da Longevidade e Felicidade, foi
construído como a residência do
Panchen Lama; o templo Anyuan,
ou templo da Estabilidade Eterna,
foi construído para comemorar
um édito imperial que permitiu a
tribo de Dashi Dawa, uma facção
da etnia mongol, instalar-se em

Monte Bangchui (Pau)

Estátua de Avalokitesvara
no Templo Puning

Chengde; o templo Pule, ou o
templo da Felicidade Universal, foi
construído em honra de algumas
tribos das etnias cazaqui e mongol,
que se submeteram à autoridade
do governo central. Os templos
testemunham a unidade dos grupos
étnicos chineses e a unificação do
país.
Em 1994, a Residência
Imperial de Veraneio em Chengde
e os templos ao seu redor foram
tombados como patrimônio cultural
mundial pela Unesco.

http://www.cri.com.cn
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Leitores falam da revista Fanzine
Receba a revista Fanzine gratuitamente.
Assine já.
Isaac Henrique Henrique,Lubango,
Angola
Quatro anos de existência desde
que foi criada esta magnífica revista
Fanzine, estou lembrado que fui um
dos leitores que propunha que se fizesse
um minijornal. Tal aconteceu. Publicar
as nossas notícias na revista Fanzine
é muito bom, tem me ajudado a estar
por dentro das informações do mundo,
em particular da República Popular da
China.
Para o efeito, desejo muitas
felicidades e saúde para toda a equipe
que a compõe.
Francisco Carlos Marrocos,
fcmarrocos@
Visitei o portal da CRI e notei
agradáveis mudanças: ele está recheado
de novidades, muitas notícias, espaço
para os ouvintes e leitores. Mas,
realmente, o que gostei mesmo foi essa
da revista Fanzine em versão PDF. A
gente agora pode lê-la online, e isso
é muito bom. Diga-se que as fotos lá
postas, se vistas no computador, são mais
vivas e lindas.
Eduardo da Silva Ferreira, eduardo.
ferreira@
Gostaria de aproveitar este espaço
para agradecê-los pelo envio de dois
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exemplares da revista Fanzine, das quais
estou tendo boas leituras das reportagens
e principalmente das novidades e
trabalhos envolvendo a CRI. Acompanho
a Fanzine de longa data, desde o seu
primeiro exemplar, quando ainda era uma
publicação em forma de “jornalzinho”.
Hoje em dia é uma revista dinâmica,
cheia de novidades e de entretenimento,
com leitores que a cada publicação vêm
com bastante novidades e curiosidades,
tornando-se um instrumento a mais de
comunicação entre ouvintes, internautas
e admiradores do CRIpor.
Gostaria de sugerir algumas
reportagens para os próximos números
da revista Fanzine: Uma reportagem
sobre a tenista chinesa Li Na, que entrou
para a história do tênis mundial como
a primeira atleta da Ásia a conquistar
o título de um torneio de simples de
um Grand Slam; Uma matéria sobre
a Grande Muralha da China, símbolo
máximo da China, considerada como
uma das sete maravilhas do mundo;
Sempre no final da revista Fanzine,
gostaria que fosse criada uma palavra
cruzada referente aos assuntos na revista,
para incentivar os ouvintes a comprovar
e testar sua memória quanto aos assuntos
abordados.
Alisson Leal, alissonleal@

Na semana passada, recebi dois
exemplares da revista Fanzine. Na minha
opinião, sabe o que é mais legal de tudo?
Receber as edições da revista pelo correio
postal! Eu gosto muito e me sinto lisonjeado
pelo respeito e carinho com que a CRI
trata todos os seus ouvintes. Na verdade,
a parte que eu mais gosto da revista é
poder conhecer lugares da China, atrações
turísticas deste gigantesco país. Adoro as
reportagens que vêm ilustradas com fotos
de lugares no país, que são verdadeiros
atrativos turísticos. As informações sobre
tudo relativo à rádio também são bastante
relevantes! Programação, novos horários e
frequências das emissões; a equipe, etc., etc.
Seria muito interessante que a publicação
das mensagens dos ouvintes que escrevem
para comentar a programação viessem
acompanhadas de seus respectivos contatos.
O intuito é poder fazer amizades com quem
também gosta de ouvir a rádio em outros
países do globo. A Rádio Internacional
da China é a única emissora de rádio
internacional que produz essa ferramenta
tão importante, de interatividade entre a
emissora com seus ouvintes espalhados
no mundo inteiro. Muito obrigado a todos

vocês pelo excelente trabalho.
Claudio de Oliveira Carvalho,
claudiomoscou@
Agradeço, primeiramente, o envio
regular das publicações Fanzine. Com
este impresso acompanho as novidades
do CRIpor. Tenho informações turísticas,
culturais e históricas da nação chinesa,
como também mantenho diálogo com
ouvintes do idioma português, além de
expressar opiniões, propostas, críticas e
elogios relativos à CRI e a seus recursos
multimídia.
Acompanho a seção Mesa Redonda,
onde ouvintes de língua portuguesa fazem
suas observações e tecem seus comentários
sobre as mudanças na grade de programação
do CRIpor.
Desta forma, seja via rádio (ondas
curtas), publicação (Fanzine) e internet
(site do CRIpor), nós ouvintes-leitores-internautas somos atendidos em nossas
propostas, além de termos um espaço
recorde dentre todas as emissoras
internacionais. Por tudo isso a CRI
consolida-se como a melhor e maior rádio
de ondas curtas.

Panda Gigante

A China tem uma fauna
muito rica. As espécies são
numerosas e correspondem
a 10% da fauna total do
mundo. Algumas dessas
espécies são únicas, ou vivem
principalmente no país. O
panda gigante é uma delas.
Os pandas gigantes
são animais raros, têm uma
história longa e são chamados
de “fósseis vivos” por
zoólogos. Estão distribuídos

principalmente no norte da
província de Sichuan e no sul
de Shaanxi e Gansu. O panda
gigante é um dos animais de
primeira classe no que diz
respeito à proteção do Estado.
O animal também é
chamado de urso panda. Tem
corpo maciço e cauda curta,
parecido a um urso, mas um
pouco menor. Os pêlos ao redor
de olhos, orelhas, pernas e
ombros são pretos, com o resto
do corpo todo branco. Tem
natureza mansa e movimentos
lentos. Seus pêlos são grossos
e brilhantes, resistentes ao frio.

Ele gosta de comer folhas e
brotos de bambu.
A China enviou pandas
gigantes como presentes do
Estado a alguns países amigos,
tornando-os “enviados de paz
e amizade”. O Fundo Mundial
para a Natureza (WWF, na sigla
em inglês) usa a imagem do
panda gigante em seu logotipo.

http://www.cri.com.cn
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Rogério, Nova Prata, RS, Brasil
Será que vocês poderiam
deixar os programas da CRIpor
disponíveis para download...
Daí baixamos para ouvir na hora
em que tivermos mais tempo.
Poderemos ouvir no pendrive do
carro, no celular, no aparelho de
som com pendrive em casa, no
iPod, no mp3 player... Poderemos
ouvir a CRIpor em qualquer lugar,
sem depender de computador ou
internet. Muito obrigado.

http://portuguese.cri.cn/tinglian09.htm
Antonio Argolo, Jequié,BA, Brasil
Acuso e agradeço o recebimento de dois exemplares da Fanzine da
CRI. Achei interessante o novo formato da capa, e o mais importante é
que o conteúdo das informações continua sempre informativo e interativo.
Gostaria de estar sempre recebendo esse material no meu endereço.
Também aproveito para pedir uma pequena colaboração na
interpretação de um QSL da Rádio Beijing dos anos 70 (arquivo em
anexo), pois pretendo incluir essa imagem na minha dissertação de
mestrado. Tive acesso a ele através de um calendário de parede de um
clube dexista alemão, lançado em 2006. Fiquei interessado na imagem
pois ela retrata uma cena do cotidiano chinês, e existem vários elementos
interessantes para evidenciar o período histórico em que ele foi produzido.
O cenário parece ser num espaço rural, uma aldeia de pescadores. Vejo um
rádio com antena levantada e isso reforça a importância da radiodifusão
naquele período. Mas gostaria de identificar dois elementos: 1–Esse
artesanato que as mulheres estão produzindo é uma rede de pesca? 2 –
Aquela caixa, no lado esquerdo, que aparece com uma cruz, é um kit de
primeiros socorros?

Resposta:
Na cena, um grupo de mulheres milicianas tece uma maca. Aquela “caixa
com uma cruz” é exatamente um kit de primeiros socorros. Repare que à esquerda
do kit estão duas espingardas e, no fundo, através da janela, é possível ver uma
equipe de patrulha formada por mulheres que carregam espingardas.
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Carlos Alexandre Fernandes
Tinoco, carlosalexandre.recife@
Fico imensamente feliz em
interagir com a CRI e com o
mundo das ondas curtas. Sou
radioamador e opero na faixa do
cidadão (27 Mhz) e radioescuta
em ondas curtas. Sou apaixonado
por rádio, durante um período fui
radialista e apresentei programas
em emissoras locais e também via
internet. Trabalhei voluntariamente
somente pela paixão pelo rádio.
Coleciono aparelhos antigos e
estou formatando um blog sobre
rádio. Escuto rádio aos sábados e
domingos no horário entre 17:00 e
03:00 horas UTC, divididos entre
radioamadorismo e radioescuta, ao
todo 20 horas por semana. Minha
relação com a CRI começou em
março de 1999 quando corujava a
faixa dos 25 metros em um velho
rádio da marca Motorádio modelo
rpm62 fabricado em 1978. Se não
me falhe a memória a frequência
da CRI na ocasião era 11.650 Khz
em transmissões de 30 minutos.
O que me chamou atenção na CRI
foi a educação de seus locutores,
as reportagens internacionais, a
riqueza de informações culturais
chinesas e o carinho com seus
ouvintes. Ao longo de 12 anos
ouvindo ondas curtas observei
o fim de muitos serviços,
principalmente em português,
mas a CRI é a rádio que alegrou
meu coração. Ao contrário das
tendências mundiais, ampliou e
muito suas transmissões e aliou-se à internet e a várias tecnologias,

criando uma diversidade de canais e
atendendo as nossas necessidades.
Muito obrigado, CRI.

Beatriz Prestes, Gabriele Tavernaro e
Pérola Pavani, Itu, SP, Brasil
Quem lhe escreve a presente carta é
um grupo de três estudantes brasileiros, que
apresenta um projeto já patenteado, devido
ao fato de ser uma iniciativa única e totalmente
promissora. O projeto se chama “Rádio Escuta”
e que consiste na atividade, realizada por alunos, de
captar os sinais emitidos por uma rádio estrangeira
e relatar ao menos uma notícia informada por esta ao
professor de Geografia, matéria na qual se enquadra
o projeto citado juntamente com seu objetivo de
integração global.
Nós, alunas da 1ª série do Ensino Médio, recebemos
essa tarefa no dia 7 de abril deste ano, captando, neste
dia, os sinais emitidos por sua rádio durante horário de
transmissão em português, aproximadamente às 19h35m
na freqüência de 13.630 mh. Tivemos a oportunidade
de acompanhar a transmissão de informações sobre
diversos temas, entre os quais política, inclusive
envolvendo a presidente do nosso país, Dilma Rousseff,
e sua viagem à China.
Além disso, pudemos notar a importância do
trabalho feito pela Rádio Internacional da China de
levar informação útil e privilegiada ao povo, ignorando
qualquer preconceito quanto à nacionalidade e
adotando diferentes idiomas a fim de promover algo
extremamente nobre, a integração mundial.
Somos gratas a vocês pelo importante serviço
prestado e a chance que nos forneceram de estabelecer
contato com outro país, ainda mais a China, que
interfere tanto no cenário mundial e tem cultura e
povo tão belos, tendo esta opinião ressaltada pelo
conhecimento de seu endereço virtual, que reforça as
qualidades da rádio acima citadas.

Vila Zeng e Danilo Nonato
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Informe de Recepção
Hugo Longhi, Rosário, Argentina
Local: Rosário, Argentina
Date: 04-08-2011
Receptor: SONY ICF 7600-G
Antena: Telescopica incorporada
UTC
00.00
00.07
00.11
00.20
00.24
00.30
00.37
00.47
00.52
00.55

FREQ. S I
9710 4 4
9710 4 4
9710
9710
9710
9710
9710
9710
9710
9710

4
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
4
4
4
4
4

N
3
3

P
4
4

3
3
3
3
3
3
3
3

4
4
4
4
4
4
4
4

O
PROGRAM
3 Noticiário
3 Reportagem
especial
3 Concurso
3 Acordes de Oriente
3 Gastronomía
3 Acordes de Oriente
3 Chinés día a día
3 Cinemanía
3 Acordes de Oriente
3 Fin transmissao

João Durval de Abreu, Pompeu, MG, Brasil
Olá amigos, sou radioescuta e venho através
desta fazer o meu Informe de Recepção.
Data: 01-08-2011
Hora: 22:05 UTC
Frequência: 7260 KHZ
SIMPO: 44444
Receptor: Portátil
Antena: Telescópica
Modelo: Motoglobe
Motobras

Diálogo
http://portuguese.cri.
cn/641/2011/05/17/1s135564.htm

Reinaldo T. Pires, São
Sebastião, SP, Brasil
Frequência: 9.560 KHz
Idioma: Português
Data: 13/04/2011
Horário: 23:27 UTC
Local: Praia de Juqueí
Receptor: Tecsun PL 660
Antena: Unifilar vertical 10
metros
SINPO: 54444

http://www.cri.com.cn
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Lendas e Contos da China

Programas diários para os países lusófonos

Cao Gui enfrenta os Qi
Em 684 a.C, o reino de Qi
declarou guerra ao reino de Lu.
Um civil do reino de Lu
chamado Cao Gui pediu uma
audiência com o rei e perguntou-lhe: “Nosso reino não é tão
poderoso quanto o reino de Qi.
Como resistiremos às tropas
invasoras?”
O rei disse: “Quando tenho
bons alimentos e roupas, nunca me
apodero deles e os distribuo a todos.
Assim, os funcionários devem me
apoiar.” Cao Gui abanou a cabeça:
“Poucas pessoas gozam desses
pequenos favores, e a população não
o apoiará.”
O rei continuou: “Rendo
fielmente tributos às divindades.”
Cao Gui riu: “As divindades não
vão lhe ajudar nessa situação.”
O rei pensou um pouco e
adiantou: “Quando pessoas comuns
clamam a mim por justiça, procuro
sempre tratar os casos de maneira
razoável, apesar de não poder apurar
bem todos os assuntos.”
Cao Gui disse:“Este é um
comportamento que agrada a
população. Apoiando-se nele, nosso
reino pode resistir à invasão dos Qi.”
Cao Gui chegou ao campo de
batalha em Changshao (na atual
província de Shandong), junto com o
rei.
Durante as batalhas na
Antiguidade, as partes em conflito
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costumavam tocar tambores, como
uma provocação. Se uma delas
não respondesse, a outra iniciaria
o ataque após a terceira rodada de
tamboriladas.
As tropas do reino de Qi,
gabando-se de sua superioridade
militar, começaram a tocar os
tambores para provocar as tropas
de Lu. Quando o rei de Lu estava
pronto para mandar seus soldados
avançar, Cao Gui impediu o rei,
dizendo: “Calma, sua majestade.
Ainda não é tempo”.
Desafiando a segunda rodada
de tamboriladas das tropas de Qi,
Cao Gui mantinha suas tropas
e m s i l ê n c i o . Ve n d o a s t r o p a s
inimigas fazer um número maior
de provocações, os comandantes e
combatentes de Lu foram ficando
com mais raiva. Mas, sem a ordem
do rei, eles eram obrigados a se
conterem.
Sem receber as respostas do
rival, o comandante do exército de
Qi mandou bater a terceira rodada
de tamboriladas, e os soldados
começaram a avançar pensando
que os Lu estivessem com medo da
batalha.
Só nesse momento, Cao Gui
disse ao rei: “Está na hora do contra-ataque.”
As tamboriladas transmitiram a
ordem de contra-ataque do exército
de Lu, e os soldados, com moral

elevado, lançaram-se contra os
invasores. Despreparados para
enfrentar a manobra, as tropas dos Qi
não conseguiram resistir ao avanço
das tropas dos Lu e debandaram.
O rei de Lu ia despachar a
ordem para a perseguição e Cao
Gui impediu-o mais uma vez. Ele
desceu de sua carroça para observar
as marcas deixadas na estrada
pelas carroças inimigas e subiu no
ponto mais alto de seu veículo para
observar as formações dos Qi. E
disse ao rei: “Pode avançar para a
perseguição dos inimigos.”
Sob a ordem do rei, os soldados
de Lu avançaram perseguindo
os inimigos e expulsando-os do
território do reino.
O rei ficou admirado com
a calma de Cao Gui na batalha,
e perguntou a ele: “Por que me
impediu de despachar a ordem de
avanço nas primeiras duas rodadas
de tamboriladas do inimigo?”
Cao Gui explicou: “A vitória
de uma batalha depende do moral
dos soldados. Na primeira rodada de
tamboriladas, os soldados inimigos
estavam com o moral elevado; na
segunda rodada, os inimigos estavam
mais relaxados; e na terceira rodada
de tamboriladas eles já estavam
com baixo moral. Nesse momento,
tocamos a nossa primeira rodada
de tamboriladas e quando nossos
soldados estavam com o moral
elevado, como não ganharíamos a
batalha?”
O rei perguntou: “Por que me
impediu de ordenar a perseguição?”
Cao Gui respondeu: “Apesar de
derrotado, o reino de Qi tinha tropas
mais poderosas do que as nossas e podia
simular uma retirada. Tínhamos que
nos prevenir em relação a isso. Mas,
quando vi suas bandeiras tombadas e os
sulcos desorientados de suas carroças,
conclui que os Qi estavam se retirando
desordenadamente e só nesse momento,
pedi à vossa majestade que ordenasse a
perseguição.”
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Notícia

Notícia
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China
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China
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Acordes
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Acordes
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Dia-a-Dia

Chinês
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Notícia

Notícia

Notícia

Notícia

Notícia

Culinária

Sala de visitas
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Dia-a-Dia
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Dia-a-Dia

Chinês
Dia-a-Dia
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Dia-a-Dia

Chinês
Dia-a-Dia

Encontro com Encontro com
ouvintes
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Equilíbrio

Retrospectiva

Prenúncio
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do Oriente

Acordes
do Oriente
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Economia em Sala de Visitas
destaque

Encontro com Cinemania da Encontro com
ouvintes
China
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Culinária
Acordes
do Oriente

Acordes
do Oriente

Acordes
do Oriente

Acordes
do Oriente

Horário e frequência

(vigente a partir do dia 27 de março de 2011)

Direção
Para Europa

Para África
Para América
do Sul

Horário
(UTC)

Frequência
(Khz)
7335/9620

9535/7265

9560/13650
9560/9710

http://www.cri.com.cn
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Chinês Dia-a-Dia

O Departamento de Língua
Portuguesa da Rádio Internacional
da China, um dos 61 serviços
da CRI em línguas estrangeiras
e chinesa, incluindo línguas de
minorias étnicas e dialetos chineses,
lançou seus programas no ar em
15 de abril de 1960. Desde aquele
período, promovia transmissões
diárias de meia hora dirigidas ao
Brasil, Portugal, Moçambique,
Angola, Cabo Verde, Guiné-Bissau
e São Tomé e Príncipe. Atualmente,
transmite o programa de uma hora
diária em várias repetições. Oferece
a página na internet desde dia 20
de dezembro de 1999 em http://
portuguese.cri.cn e a CRI Webcast –
Rio de Janeiro, a partir de setembro
de 2007.

Português
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