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U
ma grande novidade 
para o esporte e 
turismo brasileiro foi 

anunciada no dia 16 de agosto. 
O governador João Doria e 
o prefeito da capital, Ricardo 
Nunes, confirmaram para 5 
e 7 de novembro, o Grande 
Prêmio São Paulo de Fórmula 1. 
O evento nesta edição contará 
com a realização da “sprint 
race”, corrida extra no sábado 
para estabelecer o grid de 
largada da corrida no domingo.

 “Segundo levantamento da 

Da Redação

Fundação Getúlio Vargas, a 
realização do Grande Prêmio 
em Interlagos deve gerar 8 mil 
empregos e terá um impacto 
econômico de R$ 670 milhões 
para a cidade de São Paulo”, 
afirmou Doria.

 A etapa de São Paulo é única 
da América do Sul na atual 
temporada e trará novidades 
para os amantes da velocidade. 
O Grande Prêmio de São Paulo 
de Fórmula 1, em homenagem 
à cidade que a recebe, terá 
como atração especial a “sprint 

race”, que só foi incluída em 
três das 23 etapas previstas 
para 2021: em Interlagos e nas 
etapas em Monza, na Itália, e em 
Silverstone, no Reino Unido.

Idealizada para  estabelecer o 
grid para a corrida de domingo, 
a “sprint” também bonificará os 
três primeiros colocados com, 
respectivamente, três, dois e 
um ponto. “Todos os ambientes 
de acesso serão controlados 
e, mais do que isso, teremos a 
vacinação. O ritmo está célere e 
teremos grande parte do público 
vacinado com a segunda dose. 
Fora que os espaços terão álcool 
em gel, a obrigação do uso da 
máscara, aferição de temperatura 
e outras estratégias estão sendo 
adotadas, como exigência de 
vacina e testagem 48 horas antes 
do acesso”, citou o secretário de 
Saúde, Jean Gorinchteyn.

Interlagos é conhecido como 
o “templo do automobilismo 
brasileiro”. No Brasil já foram 
realizados 48 grandes prêmios 
de Fórmula 1, sendo 38 na 
cidade de São Paulo. Em 2020, 
a prova foi cancelada por conta 
da pandemia da Covid-19. A 
Fórmula 1 tem uma audiência 
mundial de meio bilhão de 
espectadores (pré-pandemia). g
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NEGÓCIOS & POLÍTICAS

 ESTÁ CONFIRMADO E 
TERÁ PROVA EXTRA

PROVA DA PRINCIPAL CATEGORIA DO AUTOMOBILISMO MUNDIAL, 
QUE ACONTECE DE 5 A 7 DE NOVEMBRO EM INTERLAGOS, PASSA A 
RECEBER O NOME DA CAPITAL PAULISTA

GP SÃO PAULO DE 
FÓRMULA 1


