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Transamérica São Paulo patrocina corrida de rua 
 

Hotel apoia mais uma iniciativa esportiva que acontecerá na cidade de São 
Paulo 

 
São Paulo, 18 de maio de 2011 – A cidade de São Paulo recebe cerca de 30 
competições de corridas de rua por ano. Uma delas, que irá acontecer no dia 
22 de maio, com largada às 8h da manhã, na Av. Dr. Mario Villas Boas 
Rodrigues, é o Circuito Athenas, com apoio e patrocínio do Hotel 
Transamérica São Paulo.  
 
A competição é inspirada na história das Olimpíadas e acontece em três etapas 
e cidades diferentes simultaneamente - São Paulo, Rio de Janeiro e Belo 
Horizonte. Com distâncias progressivas, o participante poderá escolher 
distâncias diferentes em cada corrida: no dia 22 de maio, pode percorrer 5 ou 
10 km, 8 e 16 km, são distâncias para o dia 17 de agosto e em 20 de 
novembro, 10 ou 21 km no trajeto.  
 
Além de fazer parte da organização e apoiar a etapa de São Paulo do Circuito 
Athenas, o Transamérica São Paulo será representado pelo gerente geral do 
hotel Charles Giudici, que participará como corredor. Praticante da modalidade 
desde os anos 80, Giudici já completou algumas Maratonas e dezenas de 
outras provas. Ele conta que para se preparar para as provas pratica 
musculação, natação e corrida, quatro vezes por semana. 
 

São esperados três mil corredores, que disputarão os primeiros lugares no 
pódio. Os cinco primeiros colocados nas categorias Masculino e Feminino da 
prova de 10 Km serão premiados e receberão troféus.  
 
Apoio ao esporte 
  
Esta não é a primeira vez que o Hotel Transamérica São Paulo está envolvido 
na organização de eventos esportivos. Todos os anos, o hotel é sede de 
equipes de Fórmula 1 durante o GP Brasil e é o local preferido para 
hospedagem de times de futebol que disputam partidas no Estádio do 
Morumbi. Além disso, em 2010, o hotel patrocinou junto com a Caixa 
econômica Federal e Olympikus, a Meia Maratona das Pontes Veja São Paulo. 
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“A proximidade com o Estádio e o Autódromo de Interlagos somada a nossa 
excelência em atendimento e hospitalidade faz com que sejamos os preferidos 
das equipes, que sempre voltam a se hospedar aqui”, orgulha-se Charles 
Giudici, gerente operacional do hotel. 
 
Mais sobre o Hotel Transamérica São Paulo 
 
O Hotel Transamérica São Paulo traz o conceito de tranquilidade em todos os 
serviços que oferece, seja em hospedagem, eventos ou gastronomia. São 396 
apartamentos amplos e bem equipados, com espaços que variam de 32 m² a 
240 m². O hotel também dispõe de uma área verde de 15 mil m², o único com 
campo executivo de golfe, além de quadras de tênis, pista de cooper, piscina 
climatizada, campo de futebol society, fitness center, saunas e salas de 
massagem. 
 
As opções gastronômicas são variadas. O restaurante Verbena é à la carte 
com forte influência francesa, o restaurante Anturius serve pratos da cozinha 
internacional em sistema de buffet e almoços temáticos para cada dia da 
semana, e o Piano Bar é ideal para realização de happy hours, com cardápio 
rico em opções de petiscos e drinks. 
 
Por estar situado ao lado do Transamerica Expo Center e do Teatro Alfa, o 
Transamérica São Paulo faz parte do maior complexo de negócios para 
eventos da América Latina. Considerado o maior centro de convenções dentro 
de um hotel na cidade, tem 23 salas à disposição, podendo receber até 3 mil 
pessoas. Toda essa infraestrutura conta com o apoio de um business center, 
cyber point e internet sem fio gratuita em todas as suas dependências.  
 
O hotel possui localização privilegiada, situado próximo ao Aeroporto de 
Congonhas, Centro Empresarial de São Paulo e das avenidas Engenheiro Luis 
Carlos Berrini e Faria Lima. Também está a poucos minutos de importantes 
centros de entretenimento, como Credicard Hall, HSBC Brasil, Estádio do 
Morumbi e Autódromo de Interlagos, e grandes centros de compras, como os 
shoppings Morumbi, Market Place, Jardim Sul e Cidade Jardim. 
 
O Transamérica São Paulo foi o primeiro de categoria cinco estrelas das 
Américas a certificar seu sistema de qualidade pela ISO 9001:2000, que em 
2010, foi renovado, passando para ISO 9001:2008. O empreendimento faz 
parte do Grupo Alfa, um conglomerado composto por empresas de diversos 
setores como o Banco Alfa, Agropalma, Águas Prata, La Basque e C&C, e que 
vem atuando no mercado hoteleiro desde 1986.  
 
 


