
MEMORIAL 
 

Nós, Amigos e Moradores do Cosme Velho, através do presente docu-
mento, entregamos ao G.T. para o Bairro Cosme Velho (decreto 34083) 
a compilação dos principais problemas do bairro e propostas de solu-
ções, levantados nas diversas reuniões que temos feito. 
 

Esse grupo de amigos tem se encontrado com freqüência  para debater 
sobre o caos e abandono desta área, que há muito é vista apenas como 
bairro de passagem e entrada para o monumento do Cristo Redentor. 
 

O decreto assinado pelo Prefeito Eduardo Paes nos entusiasma diante da 
possibilidade de melhorias para todos nós, moradores, turistas, estudan-
tes, etc. 
 

Estamos prontos a colaborar com o G.T. informando o que for de nosso 
alcance para uma correta avaliação do bairro. 
 

Continuamos nosso esforço de divulgação para que mais moradores se 
envolvam nesta causa e para que  em breve possamos circular por um 
bairro revitalizado e pronto para acolher a todos. 
  
Apresentamos a seguir nossas anotações divididas em 4 partes principais 
e mais uma parte que chamamos de  “outros”  onde estão problemas que 
não se encaixam  especificamente em nenhum dos grupos. 
 
 
  
  

1-  CORCOVADO – problemas e propostas 

  
• Caos no entorno 

 

• Excesso de veículos: ônibus, vans, táxis 
 

• Movimento incompatível com as ruas do bairro 
 

• Não há preocupação em receber bem os turistas 
 

• Má administração e conseqüente desordem 
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• Falta organização 
 

• Impressão ruim para o turista 
 

• Excesso de turistas, que o bairro não consegue absorver 
 

• Perturba a ordem do bairro 
 

• Falta atendimento adequado ao turista, como água, banheiro, lugar 
para sentar 

 

• Precisa ser feito algo JÁ no Trem do Corcovado – o caos só vai pi-
orar com  a previsão do aumento de turistas. 

 

• Falta informação ao turista 
 

• As ruas Efigênio Sales e Smith de Vasconcelos são loteadas pe-
los flanelinhas 

 

• Caos nas paineiras 
 

• Surgimento de comercio ilegal e de baixa qualidade no entorno 

  
  
  

 Propostas para CORCOVADO 
  

• Venda de ingresso com antecedência / visita agendada 
 

• Só para o bairro que já está com ingresso 
  

• Venda de ingresso online,  estações do metrô 
  

• Fechar bilheteria na estação do Trem 
 

• Controle do numero de turistas no bairro – uma vez que existe uma 
capacidade limitada lá no alto – só chega ao bairro quem já possua 
a entrada. 
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• Construção de uma Estação de Embarque no Parque do Flamengo 
ou na Glória. 
Nesta estação haverá uma cabine para venda das entradas, será 
controlado o número de turistas, será o ponto de partida das vans. 

 
• A RioTur deveria ter um escritório aqui no bairro, com uma central 

de ajuda aos turistas, orientação, folhetos, primeiros socorros, poli-
ciais etc. 

  
• Fim do ponto das vans e do ponto de taxis 

 
• Organizar a visitação com as agências de turismo 

 
• Conhecer o controle de turistas em outros monumentos famosos, 

como a Torre Eiffel. Chega-se a pé para visitar a torre. 
 

• Conhecer o contrato de arrendamento da ESFECO, com os direitos 
e deveres da Concessionária. Se necessário, modificar alguns pon-
tos quando o contrato for renovado. 

  
  
  

2 – PATRIMÔNIO HISTÓRICO 
 

• Casas vazias e sem função 
 

• Largo do Boticário abandonado e invadido por flanelinhas 
 

• Largo do Boticário isolado do baixo-Cosme Velho por causa do 
horrível terminal 

 
• Casas de ilustres moradores vazias e caindo (Candido Portinari, 

entre outros) 
 

• Rever legislação dos casarões e pensar novas utilidades para eles 
 

• Rio Carioca – patrimônio abandonado, sujo e poluido 
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3 – TRANSITO 
 

• Excesso de linhas de ônibus 
 

• Excesso de ônibus de turismo, vans, táxis 
 

• Fazer um trabalho com as escolas do bairro para que elas ajudem a 
criar uma solução para o caos  na entrada e saída dos alunos 

 
• Escola Eliezer (Laranjeiras) é a que mais prejudica o transito 

 
• Procissões da igreja São Judas causam transtorno 

 
• Não existe estacionamento no bairro 

 
• Procurar melhorar o traçado da rua Cosme Velho 

 
• Dificuldade da conversão à esquerda ou à direita para entrar nas 

ruas transversais 
 

• Pontos de ônibus mal localizados 
 

• Falta de policiamento efetivo 
 

• Acabar com o terminal - apenas ônibus circular no bairro 
 

• Empresários de ônibus mandam nas linhas 

  

Propostas para o Trânsito 

  
• Redutores de velocidade 

 
• Estudar o trânsito do bairro 

 
• Instalação de pardal eletrônico 

 
• Transporte tipo “lançadeira” 
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• Relocar pontos de ônibus 

 
• Edificio garagem no terminal 

 
• Ônibus circulares 

 
• Terminal virar estacionamento de carros de turistas para Corcova-

do, Lgo  do Boticário, etc 
 

• melhorar sinalização geral, asfalto, placas etc. 
 
 

• RioTur precisa se envolver com os problemas dos turistas 
 
 
  
INFRAESTRUTURA 

  
  
- esgoto não suporta o volume atual 
  
- Esgoto X rio carioca – um invade o outro, esgoto com ligação clandes-
tina 

  
- praças sem função 

  
-Árvores morrendo 

  
- calçadas mal traçadas/ obsoletas 

  
- Postes antigos, corroídos 

  
- excesso de postes e fois 

  
- iluminação noturna  precária 

  
- asfalto antigo e sem marcações de faixas 
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PROPOSTA 

  
Conhecer os 3 km do rio carioca que estão embutidos 

  
Embutir fiação toda 

  
  
OUTROS 

  
- excesso de barulho do edifício onde está instalado a DATAPREV – 

  
- Quadra da prefeitura com uso irregular no alto Cosme Velho 
  
  


