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TRANSAMÉRICA COMANDATUBA REALIZA EVENTO “SÓ DELAS” 
Focado nas hóspedes mulheres, programação contará com palestras e aula prática de 

culinária 
 
Localizado em uma ilha do município de Una (sul da Bahia), o Hotel Transamérica Ilha de 
Comandatuba realiza entre os dias 16 e 18 de novembro o primeiro “Comandatuba Só Delas”. 
Com foco no público feminino, o evento tem como objetivo proporcionar um momento só 
para as mulheres. Na programação, palestras e aula de culinária prometem esclarecer dúvidas 
e ensinar alguns truques na cozinha. 
 
Para começar, no dia 16/11, o chef Felipe Abrahão, que está à frente da rede de padarias 
Benjamin Abrahão/Mundo dos Pães, em São Paulo, dará uma aula prática de pães especiais de 
fácil execução de panificação e confeitaria. Após a aula, as “alunas” poderão degustar todas 
as delícias que foram ensinadas. 
 
No dia seguinte, 17/11, é a vez do médico mastologista e cirurgião plástico, Dr. Gabriel 
D´Alessandro ministrar a palestra sobre “Qualidade de Vida e Prevenção do Câncer de 
Mama”. Dr. Gabriel também trabalha com ações do IBCC (Instituto Brasileiro Contra o Câncer 
de Mama), em São Paulo. 
 
Para finalizar, no dia 18/11, Camila Lima, que atualmente reside em Barcelona e atua como 
correspondente internacional irá abordar as tendências para o próximo verão brasileiro, 
dando dicas sobre o que se usar e o que não se usar, o que foi moda no último verão europeu 
e quais são as propostas para a próxima estação mais quente do Brasil. Camila é formada em 
jornalismo pela Fundação Cásper Líbero, pós graduada em Moda pelo IED Barcelona e foi 
editora de moda das revistas Marie Claire e Estilo. 
 
Além da programação de palestras e aula de culinária, o Spa Comandatuba by Clarins irá 
oferecer entre os dias 15 e 20 de novembro, especialmente para elas, a massagem “Esfoliação 
vichy”. Trata-se de uma massagem e hidratação facial por 2 horas, por um valor especial. Ao 
final, a hóspede ganha um brinde exclusivo. 
 

Programação – Comandatuba Só Delas 
Dia 16/11 – das 15h30 às 18h 
Aula prática de culinária com o chef Felipe Abrahão – há nove anos à frente da rede de 
padarias Benjamin Abrahão/Mundo dos Pães. A padaria ganhou pelo 10º ano consecutivo o 
Guia Comer & Beber da Revista Veja 
Local: Restaurante da praia 
 
Dia 17/11 – às 18h 
Palestra sobre dicas importantes de Qualidade de Vida e Prevenção do Câncer de Mama, 
ministrada pelo médico mastologista e cirurgião plástico Dr. Gabriel D´Alessandro 
Local: Sala Fernando de Noronha II 
 
Dia 18/11 – às 18h 
Palestra sobre dicas do que usar, como também de tendências, para o verão, ministrada pela 
editora de moda Camila Lima 

Local: Sala Fernando de Noronha II 

 
 
Sobre o Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba: 
O Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba é o primeiro e mais luxuoso resort do Brasil. 
Localizado no município de Una (BA), no litoral sul da Bahia, ele oferece uma infraestrutura 
de grandes dimensões. Conforto, requinte e privacidade se reúnem em uma paisagem 
preservada da Mata Atlântica. São 363 unidades entre apartamentos, suítes e bangalôs. Um 
diferencial é o aeroporto privativo com capacidade para receber aviões de grande porte e 
com estrutura de apoio para voos privados e comerciais. 
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O projeto de paisagismo e arquitetura do Hotel Transamérica Ilha de Comandatuba integra-se 
à paisagem natural com uma piscina que serpenteia os jardins do hotel com cascatas e 
profundidades diferenciadas. As crianças contam com espaços e monitores especialmente 
treinados para guiar atividades de diversão a partir dos quatro anos de idade, além de serviço 
de baby-sitter (que pode ser solicitado à recepção) e atendimento médico 24 horas (não 
incluso na diária). As opções de lazer e esporte variam de arco e flecha a tênis e pesca. 
Também é possível locar equipamentos e marcar aulas para a prática de esportes náuticos. 
 
Academia de ginástica, salão de beleza, lojas de presentes e conveniência e charutaria são 
outros serviços oferecidos pelo maior resort brasileiro. Para relaxar e revigorar corpo e 
mente, o Spa Comandatuba By Clarins disponibiliza massagens, banhos e rituais energizantes 
em pacotes variados de tratamentos para os hóspedes. A área de gastronomia apresenta cinco 
bares e quatro restaurantes que oferecem desde a cozinha típica baiana a exemplares da 
culinária internacional em dias temáticos. 
 
 
Reservas:  
São Paulo e Grande São Paulo: (11) 5693-4050   
Outras localidades: 0800 012 6060 
www.transamerica.com.br 
 
 
Informações à imprensa 
KRP Relações Públicas – tel. (11) 3086-3550   
Elaine São Pedro – cel. (11) 8468-2164 – atendimento KRP – elaine.saopedro@krpnet.com.br – 
r.221 
Marco Gondim – cel. (11) 9163-8854 – atendimento KRP – marco.gondim@krpnet.com.br- r.222 
Renata Margoni – cel. (11) 8698-0126 - coordenadora de atendimento KRP –  
renata.margoni@krpnet.com.br    
Kelly Lobos – diretora - kelly.lobos@krpnet.com.br   
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