
COMO CHEGAR NA CLÍNICA DO GAMA 

 
Para visualizar a localização da clínica no Google Maps clique no link abaixo 

https://goo.gl/maps/CkDFfGyL2yq1kqqu9 
 
 
Uma das perguntas mais frequentes com relação ao programa de castração é com relação à 
localização da clínica. Pensando nisso foi elaborado de uma maneira bem didática, um mapa 
com as principais vias que dão acesso à clínica. As rotas foram arquitetadas de acordo com a 
região administrativa de origem e meio de locomoção utilizado pelos tutores. Todas as rotas 
podem ser acessadas tanto pelos tutores que irão utilizar o transporte público, quanto os que 
irão utilizar carro particular para chegar à clínica. 
  
Rota 1 – A rota tracejada de cor laranja é para tutores que vão utilizar o Pistão Sul do Gama para 
acessar a clínica. 
  
Rota 2 – A rota tracejada de cor azul é indicada para tutores que utilizam o transporte público. 
Essa rota é menos comum, em vista que não existe ponto de ônibus sinalizado, ficando a critério 
do motorista do transporte público parar ou não. 
  
Rota 3 – A rota tracejada de cor verde, é destinada aos tutores que vão acessar a clínica pela 
Avenida Setor Oeste Comércio Local – SOE CL. 
  
Ponto de referência – Marcado com a cor vermelha está a Rodoviária do Gama – Setor Central, 
um dos melhores pontos de referência para encontrar a clínica, juntamente com o Hospital 
Regional do Gama, marcado com a cor amarela. Ao encontrar qualquer um dos pontos de 
referência, significa que você está bem próximo da clínica. 
 

 

https://goo.gl/maps/CkDFfGyL2yq1kqqu9


  
Transporte de animais no transporte público – A Lei nº 109/2019 estabelece que  o animal pode 
ser transportado no transporte público desde que: seja de porte pequeno (até 12 kg), esteja 
acondicionado em caixa transporte, não ofereça risco a integridade dos passageiros. Os animais 
não poderão ser transportados no horário de pico, não será cobrada tarifa adicional ao tutor, e 
apenas dois pets podem ser transportados em cada veículo ou trem. 
  
 


