Como Chegar na Fazenda Ambiental Fortaleza
De São Paulo para Mococa:
•
•
•
•

•

Rodovia Bandeirantes (SP – 348).
Seguir ate o km 83. Pegar saída 84.
Seguir 17km até encontrar a Rodovia D. Pedro I, entrando em direção oeste/norte, para
Campinas, Sumare, Americana.
Seguir pela Via expressa e prestar atenção para a saída única, saída 133, para pegar as
pistas paralelas, marginais a via expressa. Está sinalizada como saída para Jaguariuna,
Mogi Mirim, Mogi Guaçu. Continuar pela marginal um pouco, até ver a saída para
Jaguariuna e Mogi.
Se perderem essa saída, a rodovia expressa continua e é preciso encontrar o primeiro
retorno, para voltar para a saída da Ademar de Barros, passar por cima da D. Pedro e
seguir em direção a Jaguariuna, Mogi Mirim e Mogi Guaçu.

De Mococa para Igaraí:
•
•
•
•
•

Ao entrar em Mococa você entra em uma avenida e passa por uma série (5) de rotatórias.
Siga sempre em frente.
Na quinta rotatória, que tem uma imagem de Nossa Sra. Aparecida, entrar à direita em
uma avenida com palmeiras nos canteiros centrais.
Seguir uns 800 m até o final da avenida, onde há uma praça à direita e uma placa: Centro
em frente e Vila Carvalho à direita. Siga em frente direção Centro.
Ande 4 quarteirões e vire à direita na rua Coronel Diogo.
Siga em frente até a saída para a estrada que leva a Igaraí. Tem placa para Igaraí na
entrada da estrada. A estrada é toda asfaltada até Igaraí. Não tem erro. - Trecho de 28
Km.

De Igaraí para a Fazenda:
•
•
•
•
•
•
•

Na entrada da cidade de Igaraí a estrada se estreita e se curva para esquerda.
Subir a segunda rua à direita para chegar na praça da igrejinha antiga no alto do morro.
Passar ao lado da Igreja.
Logo após a Igreja haverá um campo de futebol à esquerda. Continue seguindo em frente,
até começar a estrada de terra que te leva ao cemitério.
Logo antes do cemitério a estrada se curva para a direita contornando o muro do emitério.
Após o muro começa a Fazenda. Ve-se uma placa alta, Fazenda Ambiental Fortaleza, e
um mata burro.
Siga 4 km até o conjunto da Sede.

Telefone: (019) 3695-4500

