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O JOTA
O Jamboree-On-The-Air é uma atividade mundial desenvolvida através de estações de radioamador, desde o
ano de 1957. O objetivo sempre foi permitir que os Membros do Movimento Escoteiro pudessem se encontrar
e conversar através das ondas de rádio.

ESTAÇÕES DE RADIOAMADOR
No Brasil e no mundo, o Radioamador é uma pessoa licenciada e autorizada a utilizar uma estação de rádio. É
dessa forma que conseguem estabelecer contatos em diversos pontos do planeta. Essa ferramenta é usada no
Escotismo mundial e recebe o nome de Radioescotismo (Radio Scouting). Os Escoteiros do Brasil desenvolvem
essas atividades com excelência, dentre seus associados e junto à sociedade civil, de maneira destacada e
proativa.

MODOS DE TRANSMISSÃO
No Radioamadorismo, a quantidade de modos de transmissão e recepção disponíveis é incrível. Só para dar
uma ideia, podemos usar voz, imagens, telegrafia, internet, celular, computador e até satélites.

APROXIMANDO SEM ESTAR PERTO
Em época de distanciamento social, as estações de rádio aproximam as pessoas sem aglomerações.
Como temos estações de radioamadores em todos os cantos, no Brasil e no mundo, conseguiremos desenvolver
nossa atividade normalmente, utilizando todos os tipos de transmissão possíveis e conectando os participantes
pela internet.

JAMBOREE NO AR E NA INTERNET
Para conectarmos nossas estações a todos os participantes, vamos colocá-las ao vivo na internet, com a
possibilidade de jovens de outras cidades, estados ou países participarem também. Serão muitas LIVES
simultâneas, conduzidas por nossos jovens, escotistas e dirigentes, em apoio às estações de rádio.

VISITE AS ESTAÇÕES, SEM SAIR DE CASA, E APRENDA
Em cada estação, um modo de transmissão ou mais, porém, o mais importante será a informação de “como as
estações estão trabalhando”. Isso significa que, se você gostar, pode aprender como se faz isso. Mais ainda,
vocês poderão descobrir, inclusive, que podem se tornar radioamadores e nós o ajudaremos a fazer isso.

AJUDA DE NOSSOS JOVENS
Estamos nos preparando para que cada atividade da nossa BASE RÁDIO, presente no mapa do site https://
www.jotajoti.info/programme, possa receber apoio e orientação aos participantes. Todos sabemos que
nossos maiores especialistas em LIVES e internet são os nossos jovens. É para eles que pedimos ajuda para as
conexões por webSDR, Zoom, Skype, Meeting, Classroom e outras ferramentas. Divulgados os links em tempo,
poderão ser acessados por todos que quiserem aproveitar. Vai ser demais.

MUITAS ATIVIDADES
A Organização Mundial do JOTA-JOTI propõe uma série de atividades para a participação de todos. Nossos
Escotistas e Dirigentes, sob orientação da Equipe Nacional de Radioescotismo, adaptam as atividades à realidade
nacional, além de apoiarem nossas salas virtuais de atividade, garantindo maior segurança aos participantes.
Cada participante, jovem, adulto ou radioamador, terá um papel fundamental em nossa atividade. Contamos
a sua participação.

INSCRIÇÕES
As inscrições no site https://www.jotajoti.info/ estão abertas. No PAXTU dos Escoteiros do Brasil, é muito
importante registrar sua participação e de sua UEL, faça isso registrando a atividade com o tipo: JOTA, em
atividades fora de sede (mas lembre-se #fiquememcasa)! Não perca tempo!

MAIORES INFORMAÇÕES
Toda a equipe está se empenhando em preparar as melhores atividades e, em breve teremos maiores
informações. Com sua participação, este JOTA será... O MELHOR DE TODOS!
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