
 
Sinopse: No GP Brasil de F1, o Hotel Transamérica SP hospedará integrantes das 
equipes, além do “chefão” dos Grandes Prêmios, Bernie Ecclestone. “Boteco HT” e 
brindes fazem parte dos preparativos do Hotel para o evento deste ano.  
 

Hotel Transamérica está pronto para receber a Fórmula 1 
 
O Hotel Transamérica São Paulo (www.transamerica.com.br), o Hotel Oficial da Fórmula 
1, está pronto para receber o evento que mais movimenta a economia paulistana (R$ 238 
milhões em 2010, segundo dados da São Paulo Convention & Visitors Bureau – SPCVB).  
 
Na última semana de novembro, os pilotos desembarcam na capital paulista para a última 
corrida da temporada 2011. E, como em anos anteriores, o Transamérica receberá 
grandes equipes e membros da organização da Fórmula 1, incluindo Bernie Ecclestone. 
 
Nos dias do GP Brasil o Hotel “respira” a Fórmula 1. Michael Schumacher estará 
hospedado novamente este ano no Hotel. Os membros das equipes de F1 e os 
profissionais da FOM – Formula One Management, organizadora da competição, também 
ficarão no Hotel Transamérica São Paulo, ocupando, juntos, quase a totalidade das 
acomodações.  
 
O Piano Bar, localizado dentro do Hotel Transamérica, modificou sua decoração e se 
transformou no “Boteco HT”. Drinks com os nomes de pilotos fazem parte do cardápio, 
além de outras deliciosas opções. O Boteco HT já está aberto aos hóspedes e aos 
amantes do automobilismo, sendo uma ótima opção de happy hour para quem vive em 
São Paulo e também para aqueles que estarão na cidade até o dia 15 de dezembro.  
 
Na semana da F1, a programação do Boteco HT será diferenciada (confira a 
programação completa no site (www.transamerica.com.br). Ocorrerão apresentações de 
uma escola de samba e shows de MPB, pop, rock, blues, jazz e soul. Haverá, ainda, uma 
exposição organizada pelo artista Paulo Soláriz, em homenagem ao designer de 
capacetes Sid Mosca. 
 
“O GP Brasil é um dos eventos mais importantes do ano para nós. Planejamos tudo com 
muita antecedência e preparamos uma programação toda especial, a fim de garantir o 
conforto de nossos hóspedes e visitantes. Cada vez mais o Hotel se consolida como o 
Hotel da Fórmula 1 e, por isso, buscamos sempre recepcionar este evento da melhor 
forma possível”, completa Charles Giudici, gerente geral do Hotel Transamérica de São 
Paulo. 
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