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Chega de falar mal desse povo chato 

desse bolão, nessa corrida vou só 

elogiar o desempenho de todo 

mundo, confira se você apareceu na 

minha coluna kkkkkkkkkkkkkk 

DENUNCIA 

Confira uma matéria 

exclusiva sobre 

vazamento de áudios. 

PASSATEMPO 

Será que você é capaz de 

encontrar 5 pilotos num 

caça palavras ??? 

NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Charges 

- Corredor X 

- Editorial 

- E muitoooo maissss  

BOLÃO NA GLOBO 

- Você não vai 

acreditar, nem nós, 

mas estamos na 

Globo, confira nesta 

edição especial. 

Na próxima edição 

você vai conferir 

onde, como e o que 

trocar com os Selos 

que você juntou até 

agora, não perca. 



 

 

 

Isso ai pessoal, deixa eu começar deixando um 

MUITOOOOOO OBRIGADOOOOOOOO ao 

Anderson Santos, ele mandou bem demaissss, fez 

nada menos do que 5 paginas pro jornal, deu 

show, ajudou pacas, com essa atitude, seguro um 

pouco algumas ideias para as próximas edições, 

afinal, vem ai uma sequencia de provas em 2 

meses que vai ser complicado juntar idéia toda 

semana, mas vamos que vamos e vou claro, 

contar com a ajuda de todo mundo, valeu 

mesmoooooo Anderson Santos, já vou colocar 

você como Editor Chefe !!! 

Pessoal, outra coisa importante é a conferencia, 

vou contar o que houve em Mônaco, o Toninho 

Peres enviou palpite e foi inserido na planilha 

normalmente, tudo dentro do prazo e etc, 

porem, esqueci de mudar o X para o numero dele 

na planilha, com isso o palpite dele ficou como 

punido, valendo apenas metade dos pontos, ele 

só conferiu isso na semana após a prova e com 

isso ele recuperou 34 pontos que havia perdido 

por um simples erro meu, além de ter marcado 

pontos pra equipe e ter subido muitas posições 

na geral. 

Entãoooo, quando sair a planilha, baixe, são 

menos de 10 megas, tipo o tamanho de uma 

musica, olhe o seu palpite, veja se antes do seu 

nome aparece um numero, se tiver um X é 

porque tem punição, veja se não tem nenhum 

piloto duplicado nos palpites, caso tenha, nos 

informe, seja justo com você mesmo e com 

todos, caso tenha algum XXX no lugar dos pilotos, 

é porque você duplicou algum piloto dentro dos 

palpites, verifique a resposta do email 

(confirmação) que você recebe, veja se foi 

enviado com algum piloto duplicado, geralmente 

é mantido a primeira aparição do piloto no 

palpite, com a confirmação, também é a 

segurança que você tem de que tudo foi enviado 

e recebido pela gente. 

É fundamental que todo mundo verifique, pois 

tudo é feito na MÃO, tem que copiar, colar, 

verificar, e tudo feito manualmente, então é 

muito fácil cometer algum erro, tenham um 

pouco de atenção, porque caso contrario, você 

com certeza vai aparecer no nosso jornal, mas 

como lanterna hehehe 

Bom, pra quem quiser colaborar com o jornal, 

segue o emailç abaixo, veja as paginas feitas pelo 

Anderson Santos, Qualidade a parte (o cara mexe 

com photoshop e eu só no paint), deem valor e 

façam o mesmo, mesmo que você não mexa no 

photoshop, faça como eu, use o PAINT e dane-se, 

não entendeu a piada, azar, e assim vai pessoal, o 

jornal é pra gozação e não ofedendo ninguém, 

todo mundo aceita as brincadeiras numa boa. 

Espero que gostem dessa edição, afinal, criação 

minha desta edição foi meras 2 paginas, o resto é 

do Anderson Santos. 

elton@benelton.com.br  

 

 

 
Elton Barrez – EDITOR  



 

 

 

Quem é Juraci Rodrigues ??? como esses pereba 

ai do bolão conseguem tomar surra de um cara 

que nem fala um A no grupo ???? 

E o Octavio Abbady heim ??? ops, Rosane Klein 

kkkkkkk já enfiou 44 pontos no coitado do Ivan 

Battesini, é de rolar de rir, pode entregar a taça 

que já era, titulo garantido pro Octavio, opssss 

Rosane ...  

O Alexandre Ramacciotti foi terceiro na prova e 

já é quinto na geral, o mais engraçado é que ele 

só vai bem pq o nome dele é difícil escrever, ai ta 

sempre ali nos pontos pra te atrapalhar na hora 

de fazer a coluna ... 

O que aconteceu com o Alexandre Cunha ??, ele 

vivia bem, apareceu nessa prova, mas ta la 

embaixo, acho que ele tomou os lacto purga do 

Geléia, só pode, alias a equipe ta um lixo só, só 

bate na tal Thunderdogs ... 

Toninho Peres meteu o tapetão no bolão e já 

chegou nos pontos, foi o 7º, só que na geral já é 

9º e detalhe, corre pela poderosa RESTOU, vai dar 

trabalho, de olho nele ... 

O Ido Martini é uma barbada, não acredite nele, 

ele da um palpite e esquece 3, vai despencar 

rapidinho kkkk 

Ninguem ta dando nada pro Alex Oliveira, ano 

passado ele foi bem, já esta em 3º, vocês que não 

tomem conta que ele vai pegar a ponta ainda ... 

Fernando Otavio marcou pontos, e a Daytona 

andou, devagar mais andou, normal, deve voltar 

pra lanterna na próxima prova ... 

Quem é o piloto pneu ??? Luciano Michelin, 

colocou um Goodyear e chegou em 10º, 

carregando a carroça da Benelton Junior, que jaja 

passa a matriz, que afinal, esta uma vergonha... 

O tal do Edgard Gomes não 

faz nada, só fica nas 

promessas, parece o Ivan 

Battesini do ano passado, 

vai terminar o ano e 

ninguém viu, ninguém notou 

e assim vai ... 

A briga entre as belas do bolão esta só 

esquentando, enquanto a Rosane Klein lidera e a 

Flavia Giovanini vem na cola, estão esquecendo 

da Denise Câmara, já esta na 30ª colocação e 

sempre termina o ano bem, aguardemmmm que 

essa briga vai dar muito pano pra manga ainda. 

O grosso do Ivan Battesini assumiu a vice 

liderança, não vou falar nada, pq no Canadá já vai 

cair pra quinto, aguarde e verá. 

E não que o Giovanni Durazzo mudou de posição 

na geral, CAIUUUUU kkkkkkkkkkkkkkk foi só 1 

posição, mas caiuuuuu... 

O Anderson Santos (Quemmmm ???), aquele 

carinha que fica pedindo atenção no grupo, 

então, esta no top 10, sendo o 8º, correndo pela 

equipe revelação Delta F1 esta recrutando pro 

ano que vem, parece que vem Diogo Felipe ai... 

Por falar em Diogo, a decepção esta grande, só 

despenca a cada prova kkkkk 

Agora tem uma briga de carro do sonho que ta 

demaissss, vejam isso, Toninho Peres, Agenor 

Neto, Elcio Torres, Marcelo Galli, Jonatas Santos, 

Emerson Braga, Fabio Herminio, Elton, Vitor 

Monteiro, Leandro Battesini e Edgard Gomes, 

são só 10 pontos separando esse bando de braço 

duro, ruim pra kct, bando de muletinha, um pior 

que o outro, o normal é disputarem ai dos 50 pra 

baixo... 

Só pra concluir, alguém tem visto o Pradok ??? 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

 



 

 



NO OLHAR DO 

CAMPEÃO 
POR ANDERSON SANTOS 

Campeão na temporada de 2015, 

Diogo Felipe, barbeiro da Team Thunders-

truck, vem mostrando em 2016, que não é 

essas coisas não.  

Vencendo na Austrália em 2016, 

Diogo faz uma temporada mediana, com al-

tos e baixos, no momento é dono da 7ª posi-

ção da temporada (cai já já, kkk). A grana 

ganha com o título do ano passado tem sido 

fundamental para que ele consiga manter-se 

entre os primeiros na competição.  

O mesmo não acontece com 

seus companheiros de equipe, Júlio Pires e 

Felipe Azevedo que amargam respectivamen-

te o 28º e 52º lugar na Classificação Geral. O 

que parece é que o Diogo Felipe não foi um 

“amiguinho legal” com seus parceiros, visto 

que os mesmos tem habilidades semelhantes 

ao volante, são três mão grossas, mesmo as-

sim é visível a diferença de rendimento, fica 

claro que o Diogo investiu na sua Thunders-

truck, mas, sem patrocínios e apenas com o 

dinheiro da premiação da temporada passa-

da, as outras duas banheiras da Thunderpo-

odle, perdão, Thunderstruck, vem entrando 

em degradação. 

Com o caixa esvaziando, a Thun-

derstruck deve declarar falência até o fim 

dessa temporada, com isso o futuro do Dio-

go Felipe, como o dos seus companheiros, é 

incerto. Sua carreira pode chegar ao fim em 

tão pouco tempo, visto que nenhuma equipe 

grande demonstra interesse no não tão jovem 

piloto. Surgiram boatos que ele, Diogo, tinha 

tentado negociação com a Delta F1 Team, 

entramos  em contato com a direção da equi-

pe e a mesma nos declarou o seguinte: 

DIOGO FELIPE 
HOJE COM 

 

“A Delta F1 Team confirma que foi procurada pelo piloto Diogo Felipe para 

tratar de uma possível contratação do mesmo para substituir o Douglas Codo, que foi 

afastado da equipe, o Diogo Felipe se mostrou muito disposto e empolgado com a ideia 

de guiar um dos melhores carros do grid, e enfim correr por uma equipe grande.  

As negociações não seguiram adiante visto que a Delta F1 Team não mos-

trou interesse pelo piloto, seguindo uma análise criteriosa de seus resultados. O  Diogo 

Felipe não se encaixa nos critérios de qualidade da equipe. Dito isto, a equipe se vê hon-

rada pelo interesse do piloto, comprovando a posição de destaque da Delta na Tempora-

da atual, mas não é possível continuarmos. 

Delta F1 Team” 

É triste ver que, com a falência da 

Thunderstruck, a carreira do Diogo esteja aca-

bando, de quem vamos zoar e tirar sarro com os 

péssimos resultados no bolão, só vai sobrar o 

Ivan Batessini, agora só nos resta torcer para que 

alguma equipe nanica, a Benelton Fórmula 1 

por exemplo, aceite o Diogo, para que nossas 

risadas não venham ter fim.  Diogo deixo minha 

homenagem a você: kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk-

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk.  



AÚDIOS VAZADOS NO BOLÃO 

Ôh Edson, a gente tem que fazer alguma coisa pô. Assim  não dá, não dá, tá 

todo mundo com medo. O Felipe (Azevedo) não aguenta mais, ´já era ruim, 

agora então... 

Eu sei, eu sei, não dá mais, a gente tem que dá um jeito. Tenho um plano, vai 

dar certo, faz o seguinte... 

Pode mandar, mas fala baixo... [inaudível] saber dessa p*$%@. 

Fala com o Lelê (Leandro Battesini) pô, manda ele resolver, ele é café com lei-

te mesmo, manda ele tirar na primeira curva... O carro dele já não presta mes-

mo, os danos não vão fazer diferença. 

Tá bom, tá bom, acho que dá, isso só não pode ficar assim, tá todo mundo com 

a corda no pescoço, o Elton, o Diogo (Felipe) e até o Anderson (Santos), eu tô 

no bolão há anos, não escapa ninguém. 

Eu sei, eu sei Ivan, não tem ninguém sossegado, mas fala com o Lelê (Leandro 

Battesini) p*$%@.. Tem que dá um jeito nisso logo. 

Tá bom, tá bom, vou mandar ele (Leandro Battesini) bater e acabar com a cor-

rida  dela (Rosane Klein) na primeira volta logo, a Rosane (Klein) não pode 

pontuar de novo,  tem que acabar com essa sangria. 

IVAN BATTESINI 

IVAN BATTESINI 

IVAN BATTESINI 

IVAN BATTESINI 

EDSON BARROS 

EDSON BARROS 

EDSON BARROS 

Exclusivo: Vazam trechos de uma conversa gravada entre os barbeiros pilo-

tos da 2Play Team Ivan Battesini e Edson Barros, os trechos divulgados revelam 

o que seria, segundo investigação, uma tentativa desesperada da equipe de 

voltar a vencer no Bolão. Confira: 



ESSA PÁGINA É PARA VOCÊ QUE NÃO MANDA NADA. 

QUEREMOS VOCÊ AQUI HEIN! 



BOLÃO NA PLIM PLIM 
Para os que não aguentam o time de transmissão da Globo, eles agora também estão aqui, especialmente para vocês 

Rosane, estão surgindo vários  

comentários polêmicos sobre 

suas apostas serem fake do Octa-

vio Abbady, isso é verdade? 

Galvão, sem dúvidas a Rosane Klein. 2ª em 

Mônaco, ela abre 44pts do vice Ivan, e 

ainda leva sua equipe para liderança. Tá 

dando uma surra nos marmanjos tudo. 

O Burti tá ao vivo com a Rosane, é com vc Burti. 

Bom, como posso ser fake do 

Octavio se dou uma surra nele 

toda corrida? Essas coisas não 

passam de desculpas machistas 

de certos fascistas aqui do grupo. 

A quê você atribui isso? 

Esses barbeiros, nós-cegos, 

Ivan, Elton, Diogo, Octavio, 

Anderson, não tem o que in-

ventar, não querem assumir 

que estão perdendo para uma 

menina, esses manés. 

Bem amigos, falamos ao vivo e em definitivo aqui 

do ExCarro, análise do GP de Mônaco, entrevista e 

mais. Reginaldo, qual seu destaque de Mônaco? 

O que vc tem a dizer pra eles? 

Meninos, se quiserem dicas, chama no face, já tô com pena de vcs? 

Galvão?! 

Diga lá Mariana. 

Olha a Rosane! É uma fera em?! 

Aqui é assim, haja coração amigo!! 

Só para lembrar, o Juraci Rodrigues venceu, a 

Rosane Klein, líder do campeonato, ficou em 2º,  

e os nós-cegos Ivan Batessini, Anderson Santos, 

Diogo Felipe e Felipe Azevedo ficaram em 44º, 

45º, 49º e 66º respectivamente. 

Pra encerrar, quais seus comentários sobre o Ivan, 

Anderson, Diogo e Felipe em Mônaco Reginaldo!? 

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk-

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk! 

FIM 



PASSA TEMPO 

Caça - Palavras 
Ache o nome dos cinco pilotos mais braço-duros do Bolão 

F E L T O G A A S 

L E D I O S O F B 

A Z R N H E O P N 

V H A O D L L A D 

A U G V A I A I U 

V A D W I P O L E 

I F E O N E T T L 

Z E M O S A N R E 

C H I G O I D O V 

* Os nomes podem estar dispostos na horizontal, vertical e diagonal na ordem correta ou inversa. 

** Resposta: Ivan, Elton, Edgard, Diogo e Felipe 



 



 



 

 

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. 


