Rua Visconde de Inhaúma, 730, Bairro Oswaldo Cruz
São Caetano do Sul/SP CEP 09571-380

ROTEIRO:
Metrô
1-Estação Sacomã – Linha 2/Verde
Interligação por meio da linha de ônibus:
008 – São Caetano do Sul/Nova Gerty (Intermunicipal-EMTU)
2-Estação Alto do Ipiranga – Linha 2/Verde
Interligação por meio da linha de ônibus:
494 – Estação São Caetano (Intermunicipal-EMTU)
3-A Estação Tamanduateí – Linha 2/Verde
A partir dela (que também é interligada à linha 10-Turquesa da CPTM) pode-se chegar à Fundação das
Artes/Teatro Timochenco Wehbi pelo ônibus da linha 047 e ao Teatro Santos Dumont pela linha 018, ambas
da EMTU.
Trem
1- Estação São Caetano – Linha D Sudeste da CPTM
Interligação por meio das linhas de ônibus:
047 – Santo André/Vila Palmares (Intermunicipal-EMTU)
Bairro Nova Gerty (Municipal)
2- Estação Tamanduateí – Linha 10-Turquesa da CPTM
A partir dela (que também é interligada à Linha 2/Verde do Metrô) pode-se chegar à Fundação das
Artes/Teatro Timochenco Wehbi pelo ônibus da linha 047 e ao Teatro Santos Dumont pela linha 018, ambas
da EMTU.
Ônibus
1- Estação Rodo-Ferroviária de São Caetano

047 – Santo André/Vila Palmares (Intermunicipal)
Bairro Nova Gerty (Municipal)
2- Terminal Sacomã
008 – S.Caetano/Bairro Nova Gerty (Intermunicipal-EMTU)
494 – S.Caetano/Estação (Intermunicipal-EMTU)
3- Estação Tamanduateí
047 – Santo André (Vila Palmares) / Sao Paulo (Tamanduatei), Via Sao Caetano do Sul (Centro)
(Intermunicipal-EMTU)
Automóvel
Pela Via Anchieta
• pegue a via Anchieta pela pista marginal, sentido Baixada Santista.
• pegue a saída 14, cruzando por baixo da via Anchieta.
• pegue a avenida Dr. Rudge Ramos (e já fique à esquerda).
• entre na primeira conversão à esquerda (é logo no início da av. Dr. Rudge Ramos).
• cruze a divisa de município São Bernardo/São Caetano.
• tome à esquerda na praça rotatória (defronte à Instituto Mauá de Tecnologia. A praça tem base da Guarda
Civil Municipal, que pode servir para uma orientação) e, já em seguida, coloque-se à direita.
• você estará na estrada das Lágrimas. Quando ela faz uma curva à direita, está o começo da rua Nelly
Pelegrino.
• siga essa rua até o fim e, ali, tome à esquerda.
• à esquerda novamente e, em seguida, à direita.
• você já está na rua Visconde de Inhaúma. Mais 700 metros e você estará diante da Fundação das Artes.
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Pela avenida do Estado
• venha pela avenida do Estado (que começa na Marginal Tietê e chega ao Ipiranga).
• Seguindo em direção a São Caetano do Sul, você passará pelo Carrefour Ipiranga, Shopping Central Plaza e
Sam’s Club.
• Já dentro dos limites de nossa cidade, você verá uma placa indicando “São Caetano: última entrada”. Pegue
essa rua e siga as placa no sentido Centro.
• você pegará um viaduto, o qual terminará na rua José Paolone. Siga essa rua.
• você cruzará a avenida Goiás, principal artéria sulsancaetanense. Após o cruzamento, a rua em que você
está passa a chamar-se Oswaldo Cruz.
• na altura do número 1363 (supermercado Joanin, na esquina com a rua Ingá), faça um ligeiro “S”
(esquerda-direita).
• você está na rua Visconde de Inhaúma, a cerca de 700 metros da Fundação das Artes.
Pela pela avenida Almirante Delamare
• percorrendo toda a extensão dessa avenida (que nasce na avenida das Juntas Provisórias), chega-se à
avenida Guido Aliberti. Pegue-a, à direita, e já vá tomando a pista da esquerda.
• no primeiro semáforo há uma possibilidade de conversão à esquerda. Tomando-a, você estará na avenida
Goiás.
• próximo do número 900, entre à direita, na rua Oswaldo Cruz.
• na altura do número 1363 (supermercado Joanin, na esquina com a rua Ingá), faça um ligeiro “S”
(esquerda-direita).
• você está na rua Visconde de Inhaúma, a cerca de 700 metros da Fundação das Artes.
Por Santo André
• tome a avenida D. Pedro II até o final.
• ao cruzar a divisa de município, passando para São Caetano, você estará na avenida Goiás.
• faça a conversão à esquerda, na altura do número 869, cruzando a avenida Goiás. Você já estará na rua
Oswaldo Cruz.
• na altura do número 1363 (supermercado Joanin, na esquina com a rua Ingá), faça um ligeiro “S”
(esquerda-direita).
• você está na rua Visconde de Inhaúma, a cerca de 700 metros da Fundação das Artes.
Por São Bernardo do Campo
• venha para o bairro de Rudge Ramos. Pode optar entre a Via Anchieta (sentido Capital. Tome a saída 14), a
avenida Caminho do Mar (depois, Dr. Rudge Ramos, até o final) , a avenida Vergueiro (depois, Dr. Rudge
Ramos, até o final) ou a avenida Lauro Gomes (até o final).
• cruze a divisa de município São Bernardo/São Caetano.
• tome à esquerda na praça rotatória (defronte à Instituto Mauá de Tecnologia. A praça tem base da Guarda
Civil Municipal, que pode servir para uma orientação) e, já em seguida, coloque-se à direita.
• você estará na estrada das Lágrimas. No final dela, que faz uma curva à direita, está o começo da rua Nelly
Pelegrino.
• siga essa rua até o fim e, ali, tome à esquerda.
• à esquerda novamente e, em seguida, à direita.
• você já está na rua Visconde de Inhaúma. Mais 700 metros e você estará diante da Fundação das Artes.
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