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Resumo: 
No Litoral Norte, temos uma grande quantidade de cidades. De Palmares do Sul até Torres,
temos culturas diversas e paisagens lindas, porém uma delas é de muita importância para a
região: Osório. Sendo a porta de entrada para todo o Litoral Norte, Osório é responsável por dar
as boas vindas a todos que chegam à região. Por esse motivo, ela é muito completa em
questões de serviços públicos. Não apenas isso, ela tem também diversos pontos turísticos que
todo visitante e morador deveria conhecer. Apesar de completa, boa parte dos lugares de
Osório ainda estão desconhecidos por boa parte das pessoas. Este projeto visa realçar
justamente isso, colocar Osório em foco. Propomos um aplicativo móvel que destaca todos os
pontos turísticos e serviços públicos da cidade polo da região. A partir de pesquisas feitas em
campo e online, foram coletadas informações sobre todos os serviços públicos disponíveis para
construção de uma base de dados. Em seguida, estes dados serão disponibilizados a
população para que todos saibam onde cada um desses pontos se localiza. Também será
disponibilizada uma pequena história do local, assim como horários de atendimento/abertura e
fotos. Como recurso, o aplicativo também apresentará espaço exclusivo para apresentar
informações sobre os projetos públicos. Um exemplo é o projeto "Jogue Limpo com Osório", um
dos maiores e mais desenvolvidos projetos da cidade que terá grande destaque no aplicativo.
Também pretendemos disponibilizar os horários das coletas seletivas, para que os moradores
possam ser mais bem informados sobre este tão importante serviço. Outro recurso futuro,
planejamos implementar também rotas de ônibus para que o transporte seja mais prático e fácil
de ser encontrado. E também, disponibilizará dicas de turismo mais próximas. Por fim, é
esperado que este aplicativo apresente um amplo espaço interativo de divulgação do turismo
em Osório, seus serviços públicos e também contribuía mantendo a população informada.
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