
M Butantã

Corifeu

Raposo Tavares

Pte Eusébio Matoso

Rua Afonso Vaz 148

Como chegar pela Vital Brazil e 
Corifeu Azevedo Marques:
passado o primeiríssimo farol da 
Corifeu, logo após seu início,  ir até 
o segundo farol e fazer o retorno 
completo, voltando pela própria 
Corifeu Azevedo Marques. 

Na esquina deste buffet de festas 
(foto) bem colorido, já perto da Vital 
Brasil, entrar à direita.

Subir um pedacinho da ladeira, e 
você já chegou: 
Rua Afonso Vaz 148 à sua direita!! 

Como chegar pela Raposo 
Tavares direção Granja:

passada a Rua Alvarenga e Av 
Caxingui (no comecinho da Raposo)  
a Afonso Vaz é a primeira à direita, 
bem escondida, onde está essa loja 
de móveis (foto) com janelas 
brancas.

Entre BEM à direita, num ângulo 
pronunciado, e siga essa mesma 
rua (tem várias curvas) até chegar 
na:

Rua Afonso Vaz 148 à sua 
esquerda!! 

Como chegar de Metro: 

Ir para a estação Butantã: ao sair, 
se posicionar de costas para a 
estação e caminhar na mesma 
calçada para a sua esquerda, na 
direção do final da Vital Brasil, onde 
ela vira Corifeu Azevedo Marques. 

Continuar na mesma calçada, virar 
a esquina, passar uma pequena vila 
(à esquerda, e entrar na próxima rua 
à esquerda que (tem na esquina 
esse buffet de festas bem colorido 
(foto) que é a Rua Afonso Vaz.

Encontre o 148 à sua direita após a 
primeira subida!!

Entrar nessa rua

Entrar nessa rua

Ruth Toledo Altschuler . Terapia Floral . novo espaço na Rua Afonso Vaz 148 . sl
(10 min a pé do Metro Butantã; orientações abaixo para chegar de carro e de metro)

Celular para falar comigo (Ruth) se você estiver tentando achar o local:
Contato direto com Ruth nos períodos em que ela está em São Paulo): 11 9 8078 2211

Telefone e e-mail para marcar consultas:
Celular Silvia: 11 9 8035 2211       srrejman@hotmail.com        ruthaltschuler@mac.com

Subir essa rua

Jóquei Clube

Butantã

mailto:srrejman@hotmail.com
mailto:srrejman@hotmail.com
mailto:ruthaltschuler@mac.com
mailto:ruthaltschuler@mac.com

