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SÃO PAULO NEGOCIA COM FÓRMULA 1 A                      

MANUTENÇÃO DO GP BRASIL EM INTERLAGOS 
Provas estão garantidas na capital paulista até 2020.  

 

Em reunião no Palácio dos Bandeirantes, hoje (25), os organizadores da Fórmula 1 e 

do Grande Prêmio do Brasil afirmaram que ainda não há decisão sobre o destino do 

GP no país a partir de 2021 e que a competição permanece em Interlagos até 2020. 

Além disso, destacaram que as provas na capital paulista sempre foram as mais inte-

ressantes do campeonato. Por enquanto, os representantes do evento e a Prefeitura 

estão em tratativas para a renovação contratual. O anuncio foi feito após o Governo 

Federal declarar que provavelmente a competição seja no Rio de Janeiro a partir de 

2021. O Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1 acontece desde 1972 no Autódromo 

de Interlagos, com exceção de 1978 e 1981 a 1989, quando as corridas foram dispu-

tadas na pista de Jacarepaguá. Depois disso, todo os anos foi realizado em São Paulo. 

O circuito está entre os cinco melhores do mundo e gera anualmente 10 mil empregos 

diretos e indiretos para o município. LEIA + http://bit.ly/2X46cbV 

 

 

 

 

 

COPA DO MUNDO DE 

RUGBY SUB-20 SERÁ SEDI-

ADA PELA 1ª VEZ EM SÃO 

PAULO 

Nesta terça-feira, foi anunciado que o 

Estado de São Paulo vai sediar a Copa 

do Mundo de Rugby Sub-20. É a pri-

meira vez que o Brasil recebe o mun-

dial. A competição, que está na sua 12ª 

edição, acontecerá em São José dos 

Campos entre os dias 9 e 21 de julho. 

Participarão do torneio as equipes do 

Brasil, Canadá, Hong Kong, Japão, Por-

tugal, Quênia, Tonga e Uruguai, para 

disputar uma vaga no World Rugby Un-

der 20 Championship, na qual jogam as 

principais seleções sub-20.  Além disso, 

a disputa também serve como plata-

forma de desenvolvimento para os jo-

vens atletas que se tornarão as estrelas 

da modalidade.  

No Brasil, são mais de 300 agremiações 

esportivas e 60 mil atletas e pratican-

tes, números que, somados à volta da 

modalidade ao programa olímpico nos 

Jogos do Rio 2016, fizeram a World 

Rugby (a federação internacional de 

rugby) eleger o Brasil como prioridade 

estratégica de investimento. 

LEIA + http://bit.ly/2X78g7O 

15ª EDIÇÃO DA OPERAÇÃO SÃO PAULO MAIS  

SEGURO TIRA 235 CRIMINOSOS DAS RUAS 
Entre as madrugadas de segunda e terça-feira a Polícia Militar realizou a 

15ª edição da Operação São Paulo Mais Seguro em todo o Estado.  Foram 

realizadas 29.462 abordagens e 235 pessoas presas, incluído foragidos da 

justiça, 44,3 kg de drogas foram apreendidas e 41 veículos recuperados. A 

ação contou com a mobilização de 19.481 policiais, 8.128 viaturas e 11 he-

licópteros, distribuídos em 1.930 pontos estratégicos. Com esta edição, já 

foram realizadas 33 megaoperações este ano, resultando na prisão de 9,5 

mil criminosos, 9 toneladas de drogas apreendidas e 1,9 mil veículos recu-

perados. LEIA + http://bit.ly/2Jj1fHt 

 

  


