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De janeiro a abril de 2013, o Corpo de 

Bombeiros recebeu 342 mil ligações. 

Desse total, 30% eram trotes e 25% 

pedidos de informação.

O 193 é uma Central de Emergência e 

deve ser acionado em caso de acidentes 

com vítimas, incêndios, afogamentos, 

soterramentos, ou qualquer situação 

onde haja um risco iminente. 

Quando o bombeiro sai para atender um  

trote, ele deixa de atender uma vítima 

real. O custo com o atendimento de um 

trote quem paga é você.

As crianças e adolescentes são os 

principais responsáveis pelos trotes.  Os 

horários que antecedem a entrada nas 

escolas e após a saída são os mais 

usados por eles para fazer as ligações. 
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população, tem o seu atendimento 

comprometido.

Além do deslocamento da equipe, o 

problema é que, nesse mesmo tempo, 

alguém pode estar realmente precisan-

do de socorro.

O artigo 266 do Código Penal Brasileiro 

prevê pena de um a três anos, além de 

multa, para os casos de perturbação do 

serviço telefônico de emergência.
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Os teleatendentes são treinados 

para realizar um filtro que detecta o 

trote. São feitas várias perguntas para 

confirmar se o pedido é real.
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