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Il Sorriso dei miei Bimbi promove o programa Turismo Responsável na Rocinha, Rio de Janeiro. 

Situada nas encostas do morro “Dois Irmãos” e logo atrás dos ricos bairros de São Conrado, Leblon e 

Ipanema, a Rocinha ´econsiderada uma das maiores favelas da América do Sul. 

 

Com mais de 15 anos de vida no local, nossa Ong passa seu dia-a-dia na favela reconhecendo o valor 

concreto de ações ligadas ao social e servimos como “porta vozes” do mundo em que vivemos alí. Sempre 

sob uma preocupação de receber o turista com profissionalismo, competência e sustentabilidade. 

 

A Rocinha é cheia de vida, um mar de energia que o Tour pretende interpretar e mostrar um pouco desse 

extraordinário cotidiano. Ao mesmo tempo, a Ong deseja difundir o conhecimento sobre a favela e dos 

projetos sociais que promove, através da dignidade e da alegria de seus moradores. 

 

O Tour é organizado e pensado tendo como méxima consideração o respeito por um povo que sofre, mas 

que tem grande orgulho e dignidade de si. 

 

É um momento de encontro íntimo e especial. A excurção entre os becos da Rocinha é uma experiência 

inesquecível e muito humana: caminhando e conversando entre as vielas por cerca de duas horas, 

podemos encontrar nosssas crianças, nossos amigos e registrar tudo com vídeos e fotos. É uma 

oportunidade única para conhecer de perto a maior favela da América do Sul. 

  

 

 

 

 

http://www.ilsorrisodeimieibimbi.org/
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Abaixo algumas dicas imprensindíveis para quem quer participar desta empolgante aventura. 

 

COMO CHEGAR 

O ponto de encontro é a Passarela da Rocinha/esquina Via Apia da Rocinha. Caso chegue em um ponto 

que não seja a Rocinha (ou perto), a referência é sempre “PASSARELA DA ROCINHA do lado da 

Comunidade”. Peça informações e ajuda às pessoas. Todos são sempre muito gentis e disponíveis. 

 

Do aeroporto “Galeão  

Antônio Carlos Jobim” 

Ônibus Frescão 2018 - Linha Aeroporto Internacional/Alvorada. 

Descer no ponto “São Conrado/Rocinha”. Confirme com o motorista se é 

o ponto certo. Basta pedir gentilmente para que ele lhe avise quando 

estiver chegando perto da parada. (Custo Frescão  R$ 16 – Janeiro 2016).  

Taxi – Pedir para ir na direção da "Passarela da Rocinha". Indicações: 

tunel Rebouças - Estrada Lagoa / Bar - tunel Zuzu Angel - Passarela da 

Rocinha. 

Trajeto: túnel Rebouças - Estrada Lagoa/Barra - túnel Zuzu Angel – 

Passarela da Rocinha. 

Botafogo Ônibus  –  Vá até a “Rua  São Clemete” e pegue a linha “ Troncal 9 – 

Rodoviaria x Central”. Desça no ponto “Passarela da Rocinha”.   

Copacabana  Ônibus  –  Vá até a “Rua Barata Ribeiro” e pegue a linha “Troncal 4 -  São 

Conrado x Rodoviaria”. Desça no ponto “Passarela da Rocinha”.   

Rodoviaria Novo Rio Onibus  –  Vá até o Terminal dos ônibus urbanos e pegue a linha 

“Troncal 4 - São Conrado x Rodoviaria”. Desça no ponto “Passarela da 

Rocinha”.   

Ipanema/Gal. Osorio Onibus – Vá até a “Rua Prudente de Morais” e pegue a linha “Troncal 4 -  

São Conrado x Rodoviaria”. Desça no ponto “Passarela da Rocinha”.  

  

  

  

Para informações adicionais sobre como se locomover no Rio de Janeiro e para acessar intinerários 

personalizados, consulte o site http://www.rioonibus.com/2016/01/07/segunda-etapa-de-

racionalizacao-das-linhas-da-zona-sul/. 

http://www.wikirio.com.br/Frescão
http://www.rioonibus.com/2016/01/07/segunda-etapa-de-racionalizacao-das-linhas-da-zona-sul/
http://www.rioonibus.com/2016/01/07/segunda-etapa-de-racionalizacao-das-linhas-da-zona-sul/
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O preço da passagem dos ônibus urbanos é de R$ 3,80 (Janeiro 2016). Lembre-se de pedir gentilmente ao 

motorista qye lhe avise quando chegar no seu ponto de destino. 

O QUE LEVAR 

Na Rocinha vamos passear a pé: andando e conversando entre as vielas, encontrando as crianças, jovens e 

amigos. 

Nossa sugestão é usar um tênis confortável e roupa casual. 

É possível filmar e fotografar, mas sempre com descrição e respeito à Comunidade. 

Doações para os jovens e as crianças são muito bem vindas! Pedimos, por gentileza, que se possível, sejam 

coisas novas ou em ótimo estado. 

Abaixo algumas sugestões: 

Para as meninas: 

- De 2 a 6 anos: Barbie ou outras bonecas; bijuteria ou bolsinhas infantis; cozinhas e panelas de 

brinquedo e outros utensílios lúdicos. 

- Pré-adolescentes: blusas da moda; óculos de sol, perfumes, maquiagem e bolsas estilosas; diários. 

- Adolescentes: perfumes, óculos de sol e maquiagem. 

Para os meninos 

- De 2 a 6 anos: bolas de futebol de couro já enchidas; carrinhos e/ou motos de brinquedo; 

brinquedos que não sejam de “arminha”; robôs (sem pilha); Lego e Playmobil; brinquedos de 

construção 

- Pré-adolescentes: camiseta de futebol; camisetas largas: óculos de sol, relógios, bolas e bonés. 

- Adolescentes: perfumes, óculos de sol, bonés esportivos, camisetas largas da moda e bolas de 

futebol já enchidas. 

Adultos 

- Roupas e perfumes para ambos os sexos. 

 

 

 

 

A duração do tour é de mais ou menos 2 horas e meia, mas não há limite de tempo. Mesmo após o final do 

passeio, é possível ficar alí conversando com os moradores ou ficar para almoçar nos pequenos 

restaurantes familiares e continuar observando o delicioso movimento da favela. 

Pedimos, por fim, para que assim que cheguem no Rio de Janeiro, avisar ao staff da Il Sorriso dei miei 

Bimbi qual a data, horário e qual o meio escolhido para chegar até a Rocinha: 
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Barbara Olivi (21.993686730) 

Julio De Rezende (21.992936126) 

Carlo Botti (21.968935257) 

Alessandra Urban (21.966544593)  

O prefixo 21 não é necessário para chamadas que saem da cidade do Rio de Janeiro. 

Todos usam whatsapp. 

 

info@ilsorrisodeimieibimbi.org 

www.ilsorrisodeimieibimbi.org 

 

O Tour tem um valor de R$ 70,00 por pessoa, cerca de 18 euros, dos quais 10 são diretamente doados à 

ONG. Pedimos, por gentileza, que sempre tenham consigo moeda local. 

 

A Rocinha te espera! 

mailto:info@ilsorrisodeimieibimbi.org
http://www.ilsorrisodeimieibimbi.org/

