O seu melhor caminho
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Av. Capitão Casa

Imigrantes

• Siga pela Rodovia Imigrantes até o KM 23 sentido Litoral
Entre na primeira saída após o posto de polícia rodoviária
• Após a Praça de pedágios, entre à direita, na saída para o Batistini
OBS.: NÃO ENTRE NO ACESSO DO RODOANEL
• Contorne a rotatória e entre no viaduto sobre a Rodovia dos Imigrantes
• Entre na Rotatória e pegue a primeira à direita
• Siga em frente por essa avenida até chegar à próxima rotatória
• Contorne essa rotatória e entre no terceiro acesso à direita
• Siga em frente por essa avenida e entre na primeira rua à esquerda
Estrada dos Casa
• Entre a esquerda no ﬁnal desta rua
• Siga por essa avenida e entre na primeira à direita
• Siga em frente até o ﬁnal da via e entre à esquerda
• A POLIMOLD estará a sua esquerda
• Estrada dos Casa, 4585
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• Siga pela Rodovia Anchieta no sentido do litoral
• Pegue a saída 23A à direita, em São Bernardo
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Primeira a esquerda

KM 23
Segunda rotatória:
Primeiro acesso a direita

• Vire à direita na Av. Capitão Casa
• Siga na Av. Capitão Casa, após a empresa Nhá Benta Alimentos (à esquerda nº 707)
mudará o nome para Estrada dos Casa.

Rodovia ligação
Imigrantes Anchieta
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• Continue na Estrada dos Casa, a Polimold estará a sua esquerda
• Estrada dos Casa, 4585

Estrada Galvão Bueno
Passar pelo viaduto
acima da Imigrantes
Terceira rotatória:
Terceiro acesso a direita

