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Nessa corrida vou ser econômico e 

não falarei de ninguém, somente do 

Anderson Santos que disse não ter 

aparecido na edição anterior do 

jornal, por isso, nem reclamem... 

ExCarro Vê TV 

Você sabe que 

programa de 

televisão você é ?  

EQUIPES 

Ainda apresentando as 

equipes, você conhecerá 

algumas garagens agora. 

NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Charges 

- Corredor X 

- Editorial 

- E é só mesmo ...  



 

 

 

Começar se desculpando é chato, mas 

infelizmente é a forma que tenho que começar, 

afinal, essa edição era pra ser mais encorpada e 

até mais ajeitadinha, porem, a correria e o 

imprevisto no meu pc que me obrigou a formata-

lo e me tirou 3 dias da semana, além do feriado, 

me impediu de fazer uma edição melhor... 

Nesse sentido, fiz uma edição “Light”, apenas pra 

não passar em branco e pra não acumular 

corrida, afinal, quero fazer uma edição por prova, 

assim fica bacana... 

É fundamental que todo mundo participe, venho 

falando em todas as edições, mas o pessoal 

parece que tem medo, não adianta participar só 

no grupo, porque de la eu não trago pro jornal, o 

jornal tem que ter o lance de zuar e só ter a 

chance de responder na edição seguinte, assim 

você provoca e espera o retorno, e se você for 

melhor que o cara de novo, ele vai ficando sem 

ter como responder a piada, afinal, ta tomando 

surra, a idéia é essa, vejam pessoal, não precisa 

manjar de photoshop, de nada, faço TUDO no 

paint mesmo, simples, a idéia é o que vale, a 

frase é o que conta, e todo mundo vai entender a 

piada... 

Não só a piada, mas o jornal também pode ter 

seu lado sério, você pode escrever uma coluna, 

um artigo ou qualquer coisa que queira, é simples 

e é rápido, além de ter pelo menos meia dúzia 

que vai ler o que você escreveu, mesmo que você 

ache que não tem valor nenhum, é legal porque 

você treina, seja na escrita ou mesmo em falar 

sobre o assunto, vai por mim, tente, é divertido. 

Bom, comecei a escrever no sábado, achando que 

daria tempo de terminar, não deu, farei o 

possível pra terminar e colocar no ar hoje que é 

segunda-feira, se você esta lendo isso outro dia e 

tem mais coisa do que o planejado, azar seu ou 

sorte sua, mais coisa pra você ler e descobrir o 

quão braço duro você é (Ivan se encaixou nesse 

argumento). 

Apesar do trabalho e de ter que fazer tudo 

sozinho, não reclamo, me divirto mesmo, acho 

super legal fazer isso, mas sem a ajuda de vocês, 

é cada dia mais difícil, afinal, as idéias vão 

acabando, vamos la galera, vamos meter a mão 

no paint ai e fazer as piadas. 

Lembro a todos que caso queiram me zuar, é 

livre, e sempre terá resposta, porem, nunca 

responderei na mesma edição, meu direito de 

resposta é sempre na edição seguinte a 

publicação ok. 

Quem quiser ajudar e clarooo engrossar a zueira, 

pode me chamar no facebook ou me mandar 

email, tanto faz, respondo da mesma forma ok. 

elton@benelton.com.br  

 

 

 
Elton Barrez – EDITOR  



 
Rosane Klein: É líder de audiência, mas ninguém assume que ela esta la e 
não aceita, os “homens” do bolão fingem que não ligam, mas sabem que a 
liderança é dela kkkk 

Agenor Neto: Estava indo tão bem, do nada não mandou palpite e já vai 
descer a rampa do planalto kkk, assim como o GuGu, aparece pra chamar 
atenção e some sem mais nem menos ,... 

 
Giovanni Durazzo: Não tem papel melhor pra ele, ta la sentado, só vendo os 
demais passarem por ele, seja pra cima da tabela ou pra baixo, ele não se 
move, ri aqui e ali de um ou outro, mas fica la plantado kkkk 

Ivan Battesini, Emerson Braga, Diogo Felipe, Anderson Santos e Felipe 

Azevedo: Dessa turma toda nada se espera a não ser rir, pior que são tão 
fracos que nem risada a gente consegue dar, é só trapalhadas mesmo, um 
pior que o outro... 

Elcio Torres, Alex Oliveira, Marcelo Galli e Fabio Heminio: Estão chegando 
e ao mesmo tempo ninguém se importa, parecem engraçados mas estão 
nos seus limites, na troca de influencias e negociações na tabela, aqui, 
nenhum leva vantagem, tudo nó cego ... 

Flavia Giovanini: Sozinha e tentando fazer bolo, ops, milagre, visto que o 
Felipe Azevedo não ajuda em nada, Flavia vem tentando fazer bolo de 
casamento com pacotinho de bolo dona benta, se acabar se influenciando 
pelo péssimo desempenho do marido, a lanterna a aguarda ... 

 



 

 

 

Como assim o Elcio Torres venceu a corrida, 

quem é ele, onde vive, de onde vem, do que se 

alimenta, tudo isso e mais um pouco no Globo 

Reporter em reportagem especial desse novo 

cagão do bolão ... 

Paulo Ricardo cansou de lançar musicas e agora 

esta arrasando no bolão, com esse novo sucesso 

“Vou te ultrapassar” o coitado do Elton já esta 

em pânico... 

Flavia Giovanini... Ahhh Flavia, que coisa viu, 

larga o Felipe menina, largaaaa, porque se não, 

nada além da laterna vai sobrar na sua mão, não 

fosse ele te influenciando e você seria a líder do 

bolão... 

Toninho Peres e Aymar Julião, dizem que no 

bairro deles teve até show pirotécnico com a 

chegada dos dois nos pontos... 

Rosane Klein, é líder né, só isso, precisa falar 

mais alguma coisa ?? sim, precisa ... FAKE do 

Octavio kkkkkkkkkkkk 

Claudio Pastana, chegou chegando, mas deve 

cair também como o Felipe Azevedo, afinal, 

braço duro de tudo ... 

Por falar em Felipe Azevedo, alguém o viu ??? 

olhei até 45º na tabela e não achei, cansei e 

parei, porque affff... o bixo grossoooooo... 

Ivan Battesini nessa corrida ficou no Quase, 

quase fez ponto, quase acertou mais um na 

corrida, quase apareceu no jornal, quase o Felipe 

Azevedo foi pedir autografo dele ... 

Fabio Herminio esta treinando junto com o Ivan 

pra ver se chega nos pontos, foi 12 na prova e 

esta em 12 na geral, porem na sua categoria (dos 

Fabios) ele é líder, visto que o Fabio Mello é 

17º... 

Vou colocar o nome do 

Anderson Santos aqui em 

cima, ele não vai ler e vai 

reclamar de novo que não 

apareceu no jornal, mas 

também, com um palpite de 

nó-cego que tem quer aparecer como ?? só 

porque é 7º no bolão ??? vai ser atropelado pela 

Flavia na próxima corrida já kkkkkkkkkk 

Alguem já avidou o Pradok que o bolão já 

começou ???, ele só aparece pra rir do Ivan, mas 

caramba, é uma prova por ano que ele aparece, 

porque o Ivan é ruim pra kct, mas o Pradok 

consegue ser pior que ele, pelamorrrrrr... 

Falaram que o César Barrez em Mônaco vai 

trocar de motor, vai correr de CCE com motor 

SHARP, agora a coisa vai ... vai falir de vez kkkkkk 

Perai ... 

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kk ... 

Ufa ... 

Só pra rir um polco do ridículo Elton, 

comemorando 26º lugar ??? como diria o Ivan, 

bora marcar uma festa, porque é o maximo que 

ele vai conseguir ... 

Agora me expliquem uma coisa, sério mesmo, 

não consigo entender, o Giovanni Durazzo esta 

em 3º, blz, ta bem e tal, mas para tudo, o cara 

passa 2 tartarugas que estavam na frente dele, 

mas dai deixa 2 passarem ??? que lixo de carro é 

esse que ele tem ??? não consigo entender o que 

acontece com a Estatua, ops, Giovanni ... 

Esse espaço no fim da coluna esta destinado a um 

novo quadro, PROCURA-SE ... Alguem por acaso 

viu o Luciano Barcelos ou o Mauricio Geronasso 

no bolão ??? a equipe anda tão mal das pernas 

que nem aparecem mais, acho que não correm 

em monaco.  



 



 

 

 

 
Team Thunderstruck: Diogo Felipe, Felipe Azevedo e Julio Pires, essa é a casa da 

equipe dos 3, como podem ver, simples e com baixo orçamento a equipe deve 

morrer no fim do ano e vir com o nome de Thunder Poodles no ano que vem. 

2 Play Team: Ivan Battesini, Edson Barros e Leandro Battesini, eles 

tem um espço de locação na vila, o ambiente tem o bar do Zé, um 

estacionamento avulso e um cercadinho pra um único carro da 

equipe. 

 
Promatecme Motorsports: Luciano Barcelos, Mauricio Geronasso e Pradok, tem 

um amplo espaço e peças de reposição de sobra, como podem ver na imagem, as 

sobras de peças das 432 equipes que o Luciano teve estão na oficina, me parece 

que esta acumulando pra encerrar as atividades de vez. 

Scuderia CCE: Cesar, Gleyciano Mendes e Aroldo tem uma boa lona, 

ops, estrutura, porem, estão com os 3 carros da equipe parados, 

simplesmente sem chances de correr, alias, de andar. 

 

Recovery Racing: Paulo Cardoso, Pedro Paulo Bastos e Victor Guimarães tem 

sobras da Promatecme, a equipe ainda vive com o resto da premiação que ganhou 

3 anos atrás, os carros de Paulo Cardoso e Pedro Paulo ainda rodam, devagar, mas 

rodam. 

Benelton Formula 1: Elton, Edgard Gomes e Giulio Rolfo tem de longe 

a melhor estrutura e equipamentos do bolão, organização e uma serie 

de profissionais cuidando e analisando cada detalhe do carro, uma 

equipe que da gosto no bolão, e claro, causa muita inveja. 

 



 



 



 

 

DESCULPA ESFARRAPADA 

Pessoal, o Dicas pra nó-cego abaixo 

era pra ser funcional, pra vir com 

um resumo da corrida, pra vir 

dando realmente dicas, mas além 

de eu ter que formatar o meu pc, 

precisei trabalhar também, e com 

o acumulo de algumas coisas pra 

resolver, acabou não funcionando 

da forma que eu esperava, de 

qualquer forma, vou tentar pra 

próxima edição fazer algo e 

entregar bem antes do prazo de 

enviar palpites, afinal, você que é 

grosso e não manja nada, são dicas 

fundamentais para que você 

continue indo pro fundo da tabela 

e pra gente continuar rindo de 

você. 

Esse recado serve para: Ivan 

Battesini, Diogo Felipe, Luciano 

Barcelos, Mauricio Geronasso, 

Anderson Santos (Meu deus, esse 

é grosso demaisssss), Felipe 

Azevedo, entre outros grandes 

grossos que temos no bolão. 


