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Novos sistemas facili-
tam o contato da po-
pulação com as forças 
de segurança e auxili-
am o despacho de via-
turas para os locais de 
ocorrências! 

O aplicativo “190 
SP” permite o re-
gistro de denúncias 
de diferentes naturezas 
como violência domés-
tica, perturbação do 
sossego, alarme dispa-
rado e aglomeração, 
entre outras. A loca-
lização é preenchida 
no registro pelo usuá-
rio ou automaticamen-
te pelo georreferencia-
mento, desde que ativo 
no aparelho utilizado. 

O “Bombeiros Emer-
gência 193” contem-
pla o atendimento de 
todas as modalidades 
de ocorrências aten-
didas pela instituição 
como incêndios, afoga-
mentos, atropelamen-
tos, vítimas de acidente 

APPs: 190 SP e EMERGÊNCIA BOMBEIROS 193 

Várias habilidades podem ser desenvolvidas a partir do cultivo das hortaliças  

Trabalho integra projeto Horta na Escola da prefeitura de RC   

Interessados A prefeitura de Rio Claro 
está implantando o pro-
jeto Horta nas Esco-

las. Alunos da Escola Municipal 
Luiz Martins Rodrigues Filho, no 
Novo Jardim Wenzel, já estão 
desenvolvendo o cultivo de 200 
mudas de verduras, hortaliças 
e legumes, fornecidas pela Se-
cretaria Municipal de Agricul-
tura, que desenvolve o projeto 
em parceria com a Secretaria da 
Educação. 

O projeto é desenvolvido de 
maneira que os alunos colocam 
a “mão na massa”, o que lhes 

Divulgação

Alunos da escola Luiz 
Martins cuidam de horta 

As escolas inte-
ressadas em par-
ticipar do projeto 
Horta nas Esco-
las devem entrar 
em contato com 
a Secretaria Mu-
nicipal de Agricul-
tura, pessoalmen-
te ou pelo telefone 
3527-1428. 

permite desenvolverem com au-
tonomia as atividades e amplia-
rem a autoestima. Os organiza-
dores do projeto destacam ainda 
que o projeto Horta na Escola é 
uma experiência viva, por meio 
do qual as crianças têm contato 
direto com os processos da na-
tureza e acompanham de perto 
o desenvolvimento das verduras, 
das hortaliças e legumes. 

Ao realizarem o cultivo, os 
alunos também fazem atividade 
física. Outros benefícios aponta-
dos são a inovação no ambiente 
escolar, autonomia e protagonis-
mo dos alunos e maior engaja-
mento nos estudos. 

de trânsito, engasgamen-
to e paradas cardiorrespi-
ratórias. 

Novas modalidades de 
ocorrência serão disponi-
bilizadas a cada atualiza-
ção do APP, que permi-
tirá também, a partir de 

fevereiro, o envio de 
até duas fotos, áudios 
e de vídeos de até 10 
segundos, como refor-
ço do fato registrado. 

 Lembrando que  
está disponível para 

Android e iOS. Baixe já! 
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