
 
1)  O JOTA-JOTI  

O Jamboree-On-The-Air – JOTA – surgiu em 1957, durante o Jamboree do Cinquentenário do Escotismo, idealizado por Leslie R Mitchell – G3BHK, com 
objetivo de unir escoteiros de todo o mundo através das ondas de rádio e tornou-se a maior atividade escoteira mundial. Com a evolução da internet, em 
1996, a Organização Mundial do Movimento Escoteiro buscou ampliar as formas de comunicação e iniciou contatos pela rede mundial de computadores, 
surgindo o Jamboree-On-The-Internet – JOTI. Atualmente unificada, a atividade passou a ser JOTA-JOTI, conectando escoteiros de todo o mundo pelo rádio 
e pela internet, num grande jogo educativo de comunicação e de integração de povos. 

 
2) ESTAÇÕES DE RADIOAMADOR  

Os Radioamadores são grandes experimentadores de técnicas de comunicação, responsáveis pelos fundamentos da origem da internet e dos celulares. Com 
suas estações, conseguem contatos próximos ou a grandes distâncias, de antena a antena, por repetidores, pela internet e até por satélites. As estações do 
JOTA-JOTI devem ter escoteiros presentes. Somente os membros da Patrulha BP podem, eventualmente, operar sem escoteiros. 

 
3)  CARTÕES QSL  

As estações de radioamador deverão estar cadastradas no site www.QRZ.com, para facilitar a troca de cartões QSL do JOTA-JOTI. Importante dizer que 
Grupos Escoteiros e jovens radioamadores têm condições especiais para se associarem à LABRE, que gerencia a troca de cartões com o Brasil e o mundo. 

 
4)  REGISTRO DE CONTATOS  

Toda estação de radioamador deve registrar os dados de seus contatos, como indicativo de chamada da estação, SIGLA, nome do operador, data, horário, 
os sinais de recepção e transmissão (RS ou RST). São informações importantes que nos ajudam a analisar a participação nacional e também nos permitem 
enviar os cartões QSL. Esses registros são feitos através de um programa chamado N1MM+, que gera os LOGs para a apuração da atividade. 

 
5)  BANDAS e MODOS DE OPERAÇÃO 

 

Banda 
  

Fonia SSB 
  

CW 
 

 

      
 

 80 m   3.690   3.570  
 

 40 m   7.090   7.030  
 

 20 m   14.290   14.060  
 

 15 m   21.360   21.140  
 

 10 m   28.390   28.180  
 

 
 
Em HF são usadas as bandas de 80, 40, 20, 15 e 10 metros, em fonia, telegrafia e digital. Sugerimos o uso das 
frequências escoteiras ao lado, respeitando-se as disposições legais da licença dos operadores da estação.  
A atividade poderá ser realizada também em VHF, UHF e Echolink, anotando a QRG de 144.000 kHz no N1MM+. 
Estações DMR também anotarão 144000 kHz, porém deverão marcar o modo DIGital no LOG do N1MM+, encontro 
em 724907. Também são permitidos contatos por satélites e SSTV, para uma atividade inesquecível. 
 

6)  AS SIGLAS DO JOTA-JOTI  
Criadas para nos dar um perfil da participação na atividade, continuarão a ser usadas, mesmo que não exista mais nenhuma competição. Ao transmitir sua 
SIGLA, a estação nos diz se é de um escoteiro ou não, colaborador ou visitante, jovem associado ou de uma agremiação de radioamadores. 
Com isso em mente, apresentamos as SIGLAS a seguir e, de acordo com sua estação, uma e apenas uma deverá ser transmitida na atividade: 

 
SIGLA PARA ESTAÇÃO INDIVIDUAL SIGLA SIGLA PARA ESTAÇÕES de GRÊMIOS/CLUBES 

Estações de Radioamador não Escoteiro RA Estação de Grêmio ou Clube de Radioamadores 
Patrulheiro Baden-Powell ou Sempre Alerta PT Estação de Grêmio ou Clube Militar 

Radioamador Escoteiro ou Bandeirante RE/RB Estação da LABRE Federal ou LABREs Estaduais 
Portador da Insígnia de Radioescotismo IR Estação Licenciada no CNPJ do Grupo Escoteiro 

Comandantes de Rodadas Escoteiras BP/SA Estações da Organização Mundial do JOTA-JOTI 
Membros das Equipes Regionais de RE ER INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES PARA RELATÓRIO 

Coordenadores Regionais de Radioescotismo CR Estações montadas em Acampamentos fora de sedes 
Organizador Regional Escoteiro/Bandeirante OR/OB Estações Sustentáveis, com energia renovável 

Membros da Equipe Nacional de RE EN Grupo Escoteiro visitante (do mesmo estado) 
Coordenadores Nacionais do Radioescotismo CN Núcleo Bandeirante visitante (do mesmo estado) 

Comitê Organizador do JOTA-JOTI Brasil JJ Grupo Escoteiro visitante (de outro estado) 
Organizador Nacional do JOTA-JOTI ON Núcleo Bandeirante visitante (de outro estado) 

  
SIGLA  

CH  
CM  
CL  
CE  
OM  

SIGLA  
CO  
SU  

número/UF  
NB nome/UF  
número/UF  
NB nome/UF 
 

7)  OS JOVENS NAS ESTAÇÕES JOTA-JOTI  
A participação dos jovens é muito importante para o bom resultado da atividade. 
Incentive e colabore essa participação!  
Quando temos um ou mais jovens na estação, registramos sua presença repetindo o 
indicativo do radioamador e, no lugar da SIGLA, colocamos uma dessas ao lado, seguida 
pelo nome do jovem. Mas é importante prestar atenção ao fato de usarmos apenas um 
nome, não podendo ser nome duplo. Por exemplo: João Paulo passaria apenas João ou 
Paulo para a outra estação. 

 
 
 

JOVENS E VISITANTES NAS ESTAÇÕES SIGLA 
Lobinho L 

Escoteiro E 
Sênior S 

Pioneiro P 
Escotista (Chefe) C 

Dirigente D 
Visitante V 

 
8)  LOGs DAS ESTAÇÕES DO JOTA-JOTI  

O registro de contatos durante o JOTA-JOTI será feito através do programa N1MM+, no modelo JOTA, bastando para isso instalar em seus computadores 
os arquivos jota.udc e jota.sec, disponíveis para download no site www.jotabrasil.qsl.br ou através deste link nos posts.  
Os LOGs prontos deverão ser enviados através do mesmo site, até 23h59 do dia 30 de outubro, junto com o preenchimento de um pequeno relatório da 
participação da estação. Um sistema automático recebe os LOGs e confirma se estão corretos ou não. A apuração dos contatos será automática e o comitê 
organizador informará os resultados finais até dia 20 de novembro, oferecendo diplomas especiais aos participantes e operadores de estações. 

 
9)  ORIENTAÇÕES FINAIS 

Desrespeito às orientações ou à Legislação, assim como casos omissos, serão resolvidos pelo Comitê Organizador e sua decisão será soberana. 
 
10) BOA ATIVIDADE!  

Com a sua participação e colaboração, este JOTA-JOTI será... o melhor de todos !!! 
 
 
 
 

Folha Única 


