Mapa detalhado para União Estrela Guia.
União Estrela Guia
Embu-Guaçu – SP
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1 - Mapa Detalhado
● Pegar rodovia Régis Bittencourt (BR-116);
● Ir para a cidade de Itapecirica da Serra;
● Em Itapecirica da Serra, Seguir placas sentido Embu-Guaçu;
(entre Itapecerica e Embu-Guaçu você passará por um bairro que ainda não é Embu-Guaçu. Apenas siga em
frente.)

● Ao entrar em Embu-Guaçu (depois de passar pelo pontilhão por cima do trilho de trem)
estará na Rua Cel. Luis T. de Brito;

Fig. 01 – Entrada de Embu-Guaçu

● Entrar à direita na Rua Boa Vista (subida);
● Seguir em frente. Irá passar pelo centro de Embu-Guaçu;
● Depois do mercado Extra, em uma bifurcação, será forçado a virar a direita;
● Do lado esquerdo estará o muro do cemitério de Embu-Guaçu;
● Você já está na estrada que leva à entrada da chácara. Essa estrada é conhecida como
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Estrada Santa Rita, e seu nome é Rod. José Simões Louro Junior.

● Seguir em frente até a placa de KM 51. Depois de passar a placa, passará também por uma
lombada. Logo após a lombada entrar a esquerda na estrada de terra;

Fig. 02 – Entrada da Estrada de terra

● Essa estrada chama-se Estrada do Charqueado. Siga em frente.
● Virar a 2º (segunda) esquerda, que também leva o nome de Estrada do Charqueado.
● Mais a frente essa estrada acabará, obrigando-lhe a virar a direita ou esquerda. Virar a
direita.
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● Em seguida começará a descer. Haverá uma descida pequena, um pedaço em nível reto, e
novamente uma descida, dessa vez maior. Antes de acabar essa descida, logo no final dela,
entrar no cotovelo à esquerda.

Fig. 03 – Estrada de terra

● Seguir até uma bifurcação onde deve entrar a direita.
● No final dessa rua existe uma porteira fechada. A União Estrela Guia fica antes da porteira,
do lado esquerdo da rua de terra.
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2 - Orientação detalhada em texto, sem mapas.
● Pegar rodovia Régis Bittencourt (BR-116);
● Ir para a cidade de Itapecirica da Serra;
● Seguir placas sentido Embu-Guaçu;
(entre Itapecerica e Embu-Guaçu você passará por um bairro que ainda não é Embu-Guaçu. Apenas siga em
frente.)

● Ao entrar em Embu-Guaçu estará na Rua Cel. Luis T. de Brito;
● Entrar à direita na Rua Boa Vista (subida);
● Seguir em frente. Irá passar o Extra;
● Em uma bifurcação logo a frente será forçado a virar a direita;
● Do lado esquerdo estará o muro do cemitério de Embu-Guaçu;
● Você já está na estrada que leva à entrada da chácara. Essa estrada é conhecida como
Estrada Santa Rita, e seu nome é Rod. José Simões Louro Junior.
● Seguir em frente até a placa de KM 51. Depois de passar a placa, passará também por uma
lombada. Logo após a lombada entrar a esquerda na estrada de terra;
● Essa estrada chama-se Estrada do Charqueado. Siga em frente.
● Virar a 2º (segunda) esquerda, que também leva o nome de Estrada do Charqueado.
● Mais a frente essa estrada acabará, obrigando-lhe a virar a direita ou esquerda. Virar a
direita.
● Em seguida começará a descer. Haverá uma descida pequena, um pedaço em nível reto, e
novamente uma descida, dessa vez maior. Antes de acabar essa descida, logo no final dela,
entrar no cotovelo à esquerda.
● Seguir até uma bifurcação onde deve entrar a direita.
● No final dessa rua existe uma porteira fechada. A União Estrela Guia fica antes da porteira,
do lado esquerdo da rua de terra.
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3 – Dicas Gerais
● Itapecerica da Serra é cheia de placas para Embu-Guaçu. Siga atentamente as placas.
● Entre Itapecerica e Embu-Guaçu tem um bairro, mas ainda não é Embu-Guaçu. É só seguir
sempre reto que logo irá voltar à estrada com árvores nas margens levando a Embu-Guaçu.
● Chegando em Embu-Guaçu irá passar pelo pontilhão acima do trilho de trem. Seguir nessa
avenida reto, até virar a direita na Rua Boa Vista, que é uma subida.
● Você estará no centro de Embu-Guaçu. Passará pelo mercado Extra, que fica a sua esquerda,
virará a direita logo a frente, e já estará na estrada que leva à estrada de terra da chácara.
● Se por um acaso se perder em Embu-Guaçu, pergunte pelo cemitério, e pela Estrada Santa
Rita.
● Prestar atenção às placas azuis que informam o Km da rodovia.
● Depois da placa de Km 51 e depois da lombada, ao virar a esquerda para a estrada de terra,
tem como ponto de referência um pequeno comércio: Uma borracharia, um mercadinho, um
bar e um restaurante.
● Prestar atenção depois de virar a 2º esquerda, e a direita no final da estrada para o cotovelo
no final da descida. É preferível descer bem devagar prestando atenção à sua esquerda.
● Qualquer dúvida ligar para o celular do Marcus (Teta): 11 – 97222-0408
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4 – Indo de Ônibus
● Uma opção é pegar o ônibus 226 – Embu-Guaçu(Chácara Flórida) que sai da estação de
trêm Terminal Grajáu, e a outra opção é o 558 - Embu-Guaçu(Chácara Flórida) que sai da
estação Capão Redondo do metrô. Esse ônibus que sai da estação Capão Redondo fica dentro
de um terminal de integração, e não tem custo para quem chega no terminal pelo metrô.
● Descer na Estrada Santa Rita e pegar a lotação Santa Rita, ou a lotação Penteado.
● Descer no Km51 da Estrada Santa Rita e seguir a pé pela Estrada do Charqueado (estrada de
terra que fica do lado oposto).
● Virar a 2º (segunda) esquerda, que também leva o nome de Estrada do Charqueado.
● Mais a frente essa estrada acabará, obrigando-lhe a virar a direita ou esquerda. Virar a
direita.
● Em seguida começará a descer. Haverá uma descida pequena, um pedaço em nível reto, e
novamente uma descida, dessa vez maior. Antes de acabar essa descida, logo no final dela,
entrar no cotovelo à esquerda.
● Seguir até uma bifurcação onde deve entrar a direita.
● No final dessa rua existe uma porteira fechada. A União Estrela Guia fica antes da porteira,
do lado esquerdo da rua de terra.
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