
 
 
 
 
 
Ficamos na Rua Antônio Gobbi (antiga Rua Meier. Coloque esse nome Meier na rua se for no GPS ou 
quiser pesquisar no Google), nº 44, Soteco, Vila Velha, Cep: 29106-501. 

DE CARRO DA SEGUNDA PONTE: 

Vindo no sentido Vitória x Vila Velha pela Avenida Carlos Lindemberg passa o posto de saúde da Glória, 
entra no 1º sinal à direita (tem a Dacasa Financeira na esquina).  

Continua à direita que você estará na Avenida Ministro Salgado Filho. Logo a frente tem um sinal de 
trânsito com um posto de gasolina à esquerda.  

Depois desse sinal a rua da Escola é a 4ª rua a esquerda. Também como referência, quando ver na sua 
esquerda uma loja Azul com uma placa “Garante”, entre na próxima à esquerda. 

Tem uma casa amarela de 2 andares na esquina da rua. A Escola fica em uma casa com os portões 
pretos e o número 44 no muro. Você verá 2 portões pequenos e 1 de garagem. O interfone é o do portão 
pequeno próximo do poste. 

DE CARRO DA TERCEIRA PONTE: 

Vindo no sentido Vitória x Vila Velha pela 3ª ponte quando acabar a ponte continue sempre reto. Vai 
passar o Darwin, vários sinais de trânsito na nova avenida que liga agora até na Glória. Siga o fluxo na 
mesma rua sempre até que chega o fim desta rua onde na sua direita tem um posto de gasolina e na sua 
frente tem um paredão escrito Estacionamento Extrabom. Nesse momento siga pela esquerda. 

Você estará na Avenida Ministro Salgado Filho. Depois que vc vira a rua da Escola é a 4ª rua a esquerda. 

Também como referência, quando ver na sua esquerda uma loja Azul com uma placa “Garante”, entre na 
próxima à esquerda. 

Tem uma casa amarela de 2 andares na esquina da rua da escola. A Escola fica em uma casa com os 
portões pretos e o número 44 no muro. Você verá 2 portões pequenos e 1 de garagem. O interfone é o do 
portão pequeno próximo do poste. 

DE ÔNIBUS: 

Caso venha de ônibus pegue o 608 (Boa Vista) que sai do Terminal do Ibes. Peça ao trocador para lhe 
avisar quando estiver chegando no ponto que fica na Avenida Salgado Filho em frente ao local onde os 
caminhões da Garoto entram. É o 3º ponto da Av. Salgado Filho.  

Saltando do ônibus, olhe pro outro lado da rua que você verá a casa amarelona na esquina da rua. 
Atravesse e entre nessa rua que é a Antônio Gobbi. 
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Endereço no google: 
https://www.google.com.br/maps/place/Rua+M%C3%A9ier,+44/@-

20.343528,-
40.306187,17z/data=!4m2!3m1!1s0xb8161e802e39c7:0xd628566e23c51ebc 
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