
 

Hotel Transamérica São Paulo recebe comemoração médica da USP 

Durante final de semana, participantes terão programação gastronômica, de lazer e 

cultural dentro do hotel 

 

A turma de médicos da Universidade de São Paulo (USP), formada em 1962, terá um 

encontro para lá de especial no Hotel Transamérica São Paulo. Os médicos vão festejar 

50 anos de formatura neste final de semana, com uma programação dedicada a eles, 

usufruindo de todas as atrações do hotel.  

Entre amigos e familiares, os médicos comemorarão a realização do jubileu da turma 

com almoço social no domingo, 23 de setembro, preparado pelo chef Valter de Souza, 

no restaurante Anturius. Em uma área verde e arborizada, vão praticar golfe, no 

campo executivo do Hotel, aproveitar o Health Club, espaço de lazer e relaxamento 

para quem não quiser abrir mão da saúde e bem-estar. Na noite de sábado,    

acompanharão o Ballet Octopus, em cartaz no Teatro Alfa. Após o espetáculo, um 

Buffet de Sopas e Pães será servido para marcar o encontro da turma.   

Para a gerente geral de vendas do Hotel Transamérica São Paulo, Vânia Aibara, 

eventos como esses mostram como é possível aproveitar áreas do hotel, que durante a 

semana, são pouco frequentadas pelos hóspedes de negócios. “Somos considerados o 

único resort urbano da capital paulista, e são em eventos como esses que os nossos 

clientes realmente conhecem o que é o Hotel Transamérica, pois muitos frequentam 

apenas as áreas de eventos e business”.  

O Hotel Transamérica São Paulo é considerado um importante complexo de eventos 

da cidade de São Paulo e abriga todos os anos importantes Congressos Médicos, como 



a Jornada Paulista de Radiologia, o Congresso Paulista de Obstetrícia e Ginecologia, , 

Congresso Brasileiro de Ecocardiologia, entre outros eventos de médio e grande porte.    

Mais informações para a imprensa 
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