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 O JAMBOREE NO AR

Art. 1. O Jamboree-On-The-Air / JOTA - é a maior atividade escoteira mundial, de caráter anual, realizada 
sempre no terceiro final de semana de outubro, das 00h00 UTC* de sábado até 24h00 UTC de domingo, 
com a ajuda e participação de radioamadores, que tem por objetivo colocar em contato nossos jovens em 
todo o mundo, através do rádio, oferecendo uma excelente oportunidade para que conheçam e utilizem a 
radiocomunicação, incrementando o Programa Educativo da UEB, concorrendo diretamente para a formação 
de novos radioamadores.

* UTC - Universal Coordinated Time ou Horário Padrão Mundial. Para o Brasil, a Hora Brasília = UTC-3 horas, ou seja, 
início 21h00 da sexta às 21h00 do domingo.

 PARTICIPANTES

Art. 2. Podem participar do JOTA as Unidades Escoteiras Locais (GEs/UELs) regularmente inscritos na União dos 
Escoteiros do Brasil e na atividade.

2.1. O Movimento Bandeirante é convidado especial dessa atividade e os Núcleos Bandeirantes (NBs) 
seguem a mesma orientação dos GEs/UELs.
2.2. Todos os procedimentos comuns às atividades escoteiras e bandeirantes deverão ser mantidos 
durante o JOTA. Ex.: inscrições, autorizações, etc.

Art. 3. Podem participar os Radioamadores ou Grupos de Radioamadores devidamente licenciados, com a 
presença de um ou mais membros do Movimento Escoteiro ou Bandeirante. O local onde é montada e utilizada 
a estação de radioamador é chamado de BASE DO JOTA.

3.1. Patrulheiros da Rodada Sempre Alerta ou da Patrulha BP poderão participar sem a presença de 
escoteiros, mas preferencialmente devem buscar essa presença em suas bases.



 INSCRIÇÕES

Art. 4. As inscrições de UELs são gratuitas para o JOTA-JOTI, devendo ser formalizadas através do PAXTU (via 
PAXTU Administrativo e por lote), em www.paxtu.escoteiros.org.br.

4.1. A Organização Mundial pede gentilmente que os participantes façam o registro da participação no 
site mundial, em www.jotajoti.info;
4.2. A Organização Nacional pede gentilmente que os UELs e Núcleos Bandeirantes se registrem em 
www.jotabrasil.qsl.br;

 PROGRAMAÇÃO DA ATIVIDADE

Art. 5. A Organização Nacional do JOTA prepara e oferece programas específicos para as Unidades Escoteiras 
Locais participantes e para todos os Ramos.

5.1. O desenvolvimento dessas atividades será pontuado e servirá para classificar o desempenho da 
UEL/NB durante o JOTA.
5.2. Atividades gerais: JOTA BRASIL - propostas da Organização Nacional do JOTA-JOTI ou da Equipe 
Mundial do JOTA-JOTI.
5.3. Atividades de ramos: JOTA Lobinho, JOTA Escoteiro, JOTA Sênior e JOTA Pioneiro - propostas da 
Equipe de Programação do JOTA.

 ABERTURA OFICIAL DA ATIVIDADE PARA O BRASIL

Art. 6. Para o Brasil, o JOTA tem uma abertura oficial às 21h00 da sexta-feira, horário de Brasília.

6.1. Cerimônia simultânea em 7.090 kHz, 40 metros – SSB e também através da UEBradio, UEBtv e na 
conferência JOTA-P, no Echolink.

 OBJETIVO PRINCIPAL: JOVENS FALANDO NO RÁDIO

Art. 7. Durante a atividade, todos os jovens e adultos interessados deverão viver a experiência de “FALAR” 
através da Estação de Radioamador.

7.1. Cada Seção deverá ter um tempo mínimo para utilizar a estação de rádio, de modo que todos 
possam viver essa experiência.



7.2. Quando começarem a falar, os jovens e adultos deverão transmitir a letra de seu ramo ou função (L, 
E. S, P, C, D e V) e também o seu nome.

7.2.1. L = Lobinho, E=Escoteiro, S=Sênior, P=Pioneiro, C=Escotista (chefe), D=Dirigente (membro de 
diretoria) e V=Visitante;
7.2.2. NOME: Apenas um nome, sem espaços, acentos ou nomes compostos. Ex: João Paulo transmitirá 
Joao ou Paulo.

7.3. Após o JOTA, os participantes podem confirmar seus contatos com cartões QSL. Usem o endereço 
da UEL/NB, por questão de segurança.

 RELATÓRIO DO GRUPO ESCOTEIRO/UEL/NB

Art. 8. A Organização do JOTA disponibiliza, no site www.jotabrasil.qsl.br, o RELATÓRIO DE GRUPO, para 
detalhamento da participação da UEL/NB.

8.1. O Relatório contempla todas as atividades propostas para o JOTA-JOTI e servirá de base para a 
apuração da participação no JOTA;
8.2. Todas as Estações de Radioamador montadas pelas UEL’s, ou visitadas por seus representantes, 
devem ser relacionadas no Relatório;
8.3. A comprovação dessas visitas deve ser feita por fotos que a UEL enviará junto com o Relatório e/ou 
publicará no Facebook do JOTABrasil.

8.3.1. Ao menos um representante deve estar uniformizado e “operando” a estação, tendo na legenda 
Indicativo da Estação mais GE/UF.
8.3.2. As melhores fotos do Jamboree no Ar serão escolhidas por uma equipe voluntária e colocadas 
para votação no Facebook.

8.4. Todas as UELs deverão postar fotos legendadas de suas atividades na página JOTA.JOTI.Brasil no 
Facebook:

8.4.1. Uma equipe de voluntários analisará a validade, ou não, das tarefas postadas.
8.4.2. Voluntários para participar dessa equipe podem se candidatar pelo e-Mail: apura@jotabrasil.
qsl.br;

8.5. Unidades Escoteiras Locais (UELs) não enviam LOGs dos contatos. Somente as estações enviam 
LOGs;
8.6. Só serão aceitos Relatórios de UELs feitos através do site www.jotabrasil.qsl.br, dentro do prazo 
limite.

 DATAS E PRAZOS DA ATIVIDADE - A AGENDA DO JAMBOREE NO AR

Art. 9. Para melhor desenvolvimento da atividade, a Organização Nacional do JOTA estabelece os seguintes 
prazos para Jamboree no Ar:



Atividade ou Compromisso Prazos e Limites

Prazo final para envio de Relatórios de UEL à 
Organização Nacional

23h59 do dia 10 de novembro

Apresentação dos Resultados e emissão dos
diplomas aos participantes

23h59 do dia 30 de novembro

Elaboração e envio do Relatório Nacional à 
Organização Mundial do JOTA

10 de dezembro

Premiação Nacional do JOTA para o Brasil
Antes ou, no máximo, no Congresso Nacional 

Escoteiro

 PREMIAÇÃO NACIONAL DO JOTA

Art. 10. Serão oferecidos diplomas especiais, quadros ou troféus aos 3 primeiros colocados nacionais entre 
Grupos Escoteiros/UELs/Núcleos Bandeirantes.

10.1. Todos os Grupos Escoteiros/UELs/Núcleos Bandeirantes inscritos no JOTA receberão Diplomas de 
Participação:

10.1.1. Os diplomas serão enviados por e-Mail ou impressos em local definido pela Organização 
Nacional.

 MARATONA DE RADIOESCOTISMO

Art. 11. Um conjunto de atividades para Escoteiros e Radioamadores será definido como itens da Maratona 
de Radioescotismo, em que Grupos Escoteiros e UELs serão premiados em função de melhor desempenho e 
regularidade de sua participação.

11.1. Todas as atividades propostas serão pontuadas, incluindo formação de radioamadores, CQWS, 
Field Day, Patrulha BP, contatos, contestes e eventos.
11.2. As premiações dessa Maratona serão concedidas pelos Escoteiros do Brasil, com apoio de 
colaboradores e patrocinadores.


