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BOLETIM 3 – JUNTOS EM MAIS UM JAMBOREE NO AR 
 
 : ESTAÇÕES DE RADIOAMADORES SÃO INCRÍVEIS :-   
A internet é fruto de experiências de radioamadores, que continuam sendo desenvolvidas até hoje.  
Essas pesquisas acontecem em vários modos, como FONIA, CW, DMR, FT8, SSTV, VHF, UHF, SATÉLITE, ...  
É lógico que você consegue enviar uma foto pelo WhatApp, mas você conseguiria enviar uma foto para outras pessoas 
sem esse aplicativo? Pense numa foto vinda do espaço, uma previsão do tempo enviada por satélite para você!!! 
Você consegue imaginar como isso seria possível? O JOTA vai mostrar isso para você, sem rodeios. 
 

 : CADA ESTAÇÃO SERÁ UMA LIVE :-   
Se não podemos estar presentes às estações, vamos visita-las em LIVES que acontecerão neste fds. 
Nossos especialistas, principalmente os mais jovens, vão conseguir fazer com que isso aconteça. A ideia é termos, pelo 
menos, uma câmera acompanhando e mostrando os contatos da estação para todos. Eventualmente, poderemos até 
falar simultaneamente pelo rádio e pela LIVE, mas isso é para nossos especialistas cuidarem, né? 
Os radioamadores farão o que sabem de melhor, ou seja, contatos. Os jovens tornarão isso visível, decidindo se deixarão 
a estação ao vivo o tempo todo ou se terão alguma programação para as LIVEs. O mais importante é que consigam 
vencer esse grande desafio!!! Colocamos links no site para o Zoom e o Google Meet. 
 

 : PROGRAMAÇÃO MUNDIAL DISPONÍVEL :-   
Com a apresentação do novo MAPA do CAMPO, nossa equipe adaptou para o Brasil os programas propostos para a  base 
de rádio (Amateur Radio Hub). É claro que temos muito mais a aproveitar e vocês também terão chance para praticar o 
inglês (ou o uso do tradutor Google kkkkk). Confira tudo em nosso site http://www.jotabrasil.qsl.br/pt-br/escoteiros/ 
 

 : VALE UMA ATENÇÃO ESPECIAL :-   
• O JamPuz é uma das mais comemoradas atividades do JOTA-JOTI mundial. Com sua JID, não deixe de participar! 

Apresentamos o JamPuz na seção Escoteiros, para dar melhor compreensão e ajudar na sua participação;  

• Teremos dois DESAFIOS durante o JOTA, que serão publicados em nosso site. São surpresas especiais de 2020;  

• Publiquem sempre anotando os perfis de @escoteirosdobrasil e @radioescotismo; 

• #hashtags: Cada LIVE e cada publicação referente ao JOTA Brasil deverá levar junto as hashtags:  
#EuNoJOTA #jotabrasil #jotabrasil2020 #jota2020 #radioescotismo 

• #hashtags2: Se puder, use também #escoteiro #escoteirosdobrasil #scouting #scouts #escoteirosonline 
#radioscouting #jotajoti #jotajoti2020 

• PY5UEB – Estação oficial do escritório nacional dos Escoteiros do Brasil, conquistada por responsabilidade da 
nova Coordenação Nacional de Radioescotismo, terá inauguração especial após o fim da pandemia. 

 

 : RELATÓRIOS DE GRUPOS E ESTAÇÕES :-   
Tudo pronto para receber os relatórios de Unidades Escoteiras e Estações de Radioamador.  
Buscamos simplificar o processo e contaremos com sua ajuda para agilizarmos todo o processo.  
É importante lembrar que o JOTA NÃO É UMA COMPETIÇÃO, mas uma grande atividade de comunicação mundial.  
Com o cuidado especial na hora de preencher os dados, teremos uma apuração breve e eficiente dos resultados. 
 

 : A MAIOR ATIVIDADE ESCOTEIRA MUNDIAL :-   
O Radioescotismo dos Escoteiros do Brasil é, seguramente, um dos mais ativos do mundo. Desenvolve atividades 
constantemente e ajuda na formação de novos radioamadores e ainda traz radioamadores para o escotismo. 
O Jamboree no Ar, hoje JOTA-JOTI, é a nossa maior festa anual, nossa maior confraternização e nosso melhor momento.  
Percebemos como nossos irmãos de ideal e de hobby são importantes, como têm sentimentos parecidos com os nossos. 
Então, vamos curtir e conhecer ou rever nossos radioamadores escoteiros e colaboradores através das LIVEs.  
Certamente, com sua ajuda e participação, este JOTA será... O MELHOR DE TODOS!!!  
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