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 INSCRIÇÕES

As inscrições serão feitas no site https://www.jotajoti.info/, coordenado pela Organização Mundial do JOTA-
JOTI. Fazendo sua inscrição, individual ou em grupo, você ganhará um código para usar durante a atividade e... 
BINGO!  Inscrevam-se hoje mesmo e garantam sua vaga nos melhores locais de nosso campo virtual. Contamos 
com isso.

 RADIOAMADORES

A eficiência de nossas estações será fundamental para o sucesso dessa fantástica atividade. Antes do JOTA, 
precisamos definir que modos vamos utilizar: FONIA, CW, DMR, FT8, SSTV, VHF, UHF, SATÉLITE, ... Além de 
testar transmissão e recepção, ainda precisaremos preparar uma breve explicação aos jovens. Certamente, o 
Jamboree no Ar é a maior oportunidade para cativarmos os jovens para o radioamadorismo.

 ECHOLINK

Apesar de não ser um modo de transmissão, mas uma tecnologia utilizada por radioamadores de todo o mundo, 
o Echolink é uma maneira espetacular de estabelecer contato entre estações e permitir que se conectem sem 
depender da propagação das ondas de rádio. A comunicação acontece em FM, o que torna muito mais fácil 
a compreensão. O preparo de nossas estações é fácil, mas o registro precisa ser feito com antecedência nessa 
rede.

 ESTAÇÕES DE PORTAS ABERTAS

Com a ajuda de câmeras e da internet, vamos mostrar nossas estações trabalhando no JOTA. Se os jovens 
puderem nos ajudar nessa parte, além dos muitos escotistas e dirigentes que conhecem essas ferramentas, a 
atividade será um sucesso. A qualidade das imagens poderá levar toda a emoção dos contatos para os outros 
participantes, permitindo ainda que visitemos quantas estações quisermos durante a atividade.



 NO RÁDIO SEM RÁDIO

A tecnologia nos permite ouvir as estações de radioamador, em todo o mundo, através de webSDRs. São vários 
sites dedicados à escuta das faixas de radioamador. Aproveitem as semanas que antecedem o JOTA e visitem 
o site http://websdr.org/. No final da página inicial desse site, um mapa do mundo mostra todos os lugares 
onde estão essas estações de escuta. Essa será mais uma ótima forma de participar ativamente da atividade. 
Há uma estação muito boa em Pardinho, SP. Experimente ouvir, clicando aqui ou digitando http://appr.org.
br:8901/ no seu browser.

 CONTATOS VIA SATÉLITE

É impressionante a quantidade de satélites que temos em volta da terra e que servem para nossos contatos. 
Um simples HT (rádio de mão) e uma anteninha conseguem fazer esse tipo de contato. Até mesmo a ISS 
(International Space Station) tem uma estação repetidora para contatos de radioamadores. Tecnologia que 
vale a pena conhecer e usar.

 FOTOS E VÍDEOS

Não existe maneira melhor de mostrar os trabalhos de nossas estações, grupos ou bases do que as fotos 
e vídeos. Gente sorrindo, com seus uniformes, trajes, lenços, em casa ou ao ar livre, participando da maior 
atividade escoteira mundial. Precisamos ver isso em nossa plataforma, criada para integrar todas as nossas 
bases de rádio.

 MAPA DE CAMPO

A Organização Mundial do JOTA-JOTI deverá liberar o mapa do campo do JOTA-JOTI nos próximos dias, 
com a apresentação de muitas alternativas de atividades. Para facilitar o acesso e a participação de nossos 
jovens, faremos versões em português e eventuais adaptações para os Escoteiros do Brasil. Estamos prontos e 
aguardando.

http://pardinho.websdr.com.br:8901/


 MAIORES INFORMAÇÕES

É verdade!!! Teremos mais informações ainda, principalmente sobre a plataforma que vamos usar no JOTA. O 
que é mais importante que você saiba é que, com sua participação, este JOTA será... O MELHOR DE TODOS!
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