
 

Hotel Transamérica São Paulo esquenta seus motores para o GP Brasil  

Hotel oficial da Fórmula 1 no Brasil aproxima apaixonados do Grande Prêmio em 

inúmeras atividades para o período 

São Paulo, 07 de novembro de 2012 – Concurso cultural na internet, Boteco tematizado, 

drinks e petiscos comemorativos, sorteio de ingresso para assistir aos treinos e ao Grande 

Prêmio, shows de música, apresentações de escolas de samba e exposição de arte são as 

principais atrações que fazem o Hotel Transamérica São Paulo esquentar os seus motores 

para Fórmula 1.   

O Hotel, oficial da competição automobilística desde 1990, recebe todos os anos as principais 

equipes das escuderias, pilotos, profissionais da FOM – Formula One Management, e dedica 

uma programação especial para todos os apaixonados por F1, visitantes de São Paulo ou de 

outras localidades.  

Sabendo de toda essa paixão, o Transamérica, traz uma parceria inédita para o boteco mais 

famoso do período. O Boteco HT, bar do hotel - tematizado e dedicado ao automobilismo, 

recebe esse ano a parceria da Cervejaria Devassa e homenageia um dos principais ídolos das 

pistas brasileiras – Emerson Fittipaldi, que há 40 anos conquistou seu primeiro título nacional.  

O bar terá drink especial que leva o nome do piloto homenageado, feito com licor de menta, 

vodca, suco de abacaxi e citrus limão. Além disso, a Devassa terá suas principais cervejas – 

Loura, Ruiva, Negra e Eisenbauer, que poderão ser apreciadas com os principais petiscos do 

bar, tendo indicação no cardápio qual sabor se harmoniza melhor com cada prato. 

Oficialmente, o Boteco HT ‘abre suas portas’ no dia 12 de novembro, todos os dias, das 18h às 

23h. Uma ótima pedida e oportunidade única no ano, até 09 de dezembro, para aproveitar um 

happy hour exclusivo e voltado para Fórmula 1.  

Sorteios 

Os mais criativos podem garantir ingressos para os treinos e para o Grande Prêmio. Uma das 

atrações para essa temporada é o concurso cultural nacional “Você em Interlagos”, sendo 

realizando na página oficial do Hotel Transamérica São Paulo no Facebook. O candidato precisa 

fazer uma frase criativa com as palavras “Fórmula 1 – Interlagos – São Paulo", se cadastrar na 

fanpage do Hotel, enviar sua frase e torcer até o dia 12 de novembro. O primeiro colocado 

ganhará pacote de viagem com acompanhante, e ingressos para Corrida no domingo. O 

segundo e terceiro colocados ganham um par de ingressos para os treinos de sexta-feira e 

outro no sábado respectivamente.  

 



Homenagem 

Para marcar a última corrida da Fórmula 1 do ano e lembrar a história de Emerson Fittipaldi, 

conhecido como o piloto mais jovem a vencer uma temporada da F1, tornando-se Bicampeão 

Mundial e contribuindo para criação do grande Prêmio do Brasil, que completa quatro 

décadas, o artista plástico Paulo Soláriz fará uma exposição com capacetes e uma escultura 

que homenageia o piloto. A exposição estará no Hotel Transamérica São Paulo e terá seu 

Vernissage no dia 22 de novembro, às 20h. As obras ficarão expostas até o dia 09 de 

dezembro.  

Programação Musical 

Diversas atrações vão agitar todos que vierem conferir o happy hour do Boteco HT. Entre os 

dias 18 e 25 de novembro, muita música fará parte da programação especial do Hotel. 

Apresentações da Banda Vogue e Blues com Big Chico serão os destaques nesses dias. Para 

mostrar que final de campeonato combina com festa brasileira, no dia 22 de novembro, antes 

das equipes se prepararem, o boteco receberá um show da Escola de Samba XX, com muito 

batuque e samba no pé. As atrações estão abertas ao público e começam a partir das 18h.  

O Hotel Transamérica São Paulo está localizado na Avenida das Nações Unidas, 18.591, na 

Ponte Transamérica, e contém mil vagas de estacionamento. Oferece excelente estrutura para 

eventos e foi escolhido por pilotos e equipes o hotel para se hospedar no Brasil.  
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