
Do 65º JOTA e da Conquista da Insígnia Mundial de Radioescotismo

De 14 a 16 de outubro de 2022 será realizado o JOTA-JOTI que promete ser o melhor de 
todos os tempos, com uma melhor experiência tanto online, quanto offline. Você terá muitas 
oportunidades de aprender, se divertir e conhecer outras pessoas.

Muitas vezes esse evento conta (em grande parte) com atividades pela Internet (JOTI). Mas, 
você tem a oportunidade de participar do JOTA! Ou seja, você poderá utilizar rádio e caso não haja 
um disponível, você poderá utilizar o aplicativo Echolink (disponível para Android e IOS).
Assim, é importante que você aprenda a ser radioamador. E não será apenas útil para um JOTA, 
mas, também, você poderá conquistar especialidades e insígnias, além de poder ser útil em 
situações de calamidade.

O Grêmio de Radioamadores Escoteiros do Rio de Janeiro oferece um curso em EAD 
(www.radioescotismorj.com), de 20 horas que fornece todo o conhecimento necessário para se 
tornar um radioamador.

Depois de concluído o curso e ter feito sua preparação você poderá fazer a prova da 
ANATEL (que é online) e, sendo aprovado, obter o Certificado de Operador de Estação 
Radioamador (COER) e posteriormente, teu indicativo de chamada, que é o que identifica você 
entre outros tantos radioamadores existentes no mundo.

O COER pode ser obtido a partir dos 10 anos de idade. Ou seja, você que é lobinho(a) pode 
se tornar radioamador(a)!

Lembre-se de que o curso de Radioamador oferecido pelo Grêmio possibilita a conquista da 
Especialidade de Radioamadorismo nível 1 (itens 1, 9, 10 e 12)

Outro ponto importante é que você poderá obter a Insígnia Mundial de Radioescotismo.
Segundo a Regra 180 do P.O.R. você jovem poderá obter esta Insígnia por proposta de teu Chefe de 
Seção à Diretoria do teu Grupo Escoteiro.

A aprovação do pedido de concessão se dará da seguinte forma:
- Ao membro juvenil: pela Diretoria da Unidade Escoteira Local, por proposta do Chefe de
Seção; e
- Ao adulto: pela Diretoria do nível em que atua, por proposta do interessado.
Em ambos os casos, a concessão deverá ser informada aos níveis regional e nacional

Para isso, você deverá (além de cumprir outros requisitos da Regra 180) participar do JOTA.

[...]
c) Comprovar a participação, com seu próprio indicativo de chamada, em uma atividade
mundial de Radioescotismo (Jamboree Mundial, Jamboree no Ar, CQWS ou outra atividade
reconhecida pela Organização Mundial do Movimento Escoteiro), apresentando Certificado
ou cartão QSL do evento
[…]

Todo o exposto acima acerca do curso de radioamador, da prova da ANATEL e da conquista 
da Insígnia Mundial de Radioescotismo também se aplica ao membro adulto voluntário.


