
 

  



EDITORIAL 
Por: Elton Barrez 

Bom, a maioria dos participantes se conhecem, 

ou já conhecem o bolão de longa data, o 

mesmo foi criado em 1991 com apenas 4 

membros, que eram, tios e primos, já contamos 

essa historia varias vezes, quem sabe num 

futuro criamos um histórico e colocamos no 

site, mas por enquanto, basta isso. 

O Novo bolão esta na 4ª temporada, hoje a 

coisa é muito diferente, só pra você ter uma 

idéia, hoje temos auto-soma nas planilhas com 

todos os palpites, usamos CTRL+C e CTRL+V 

para copiar e colar um palpite na planilha, 

palpite que já vem pronto num site onde você 

apenas escolhe as posições e clica no enviar. 

No longínquo 1991, palpites eram por papel, 

telefone, cantados ao vivo e assim ia, planilha 

com palpites eram escritas a mão, um a um, 

depois em maquinas de datilografar, e na era 

dos computadores eram criadas num programa 

de DOS, chamado FLOW. 

Faziamos 1 matriz e quem quisesse, pegava e 

tirava copia, durante a corrida não tínhamos 

chance de saber quem estava ganhando ou 

perdendo, tudo era somado na MÃO mesmo, 

em meados de 1994 quando tínhamos mais de 

50 participantes, imagina a decepção, você 

sabe que seu palpite foi um lixo, fez la seus 15 

pontos e pra saber quem ganhou, ainda tinha 

que somar mais uns 50, era um drama, 2/3 

horas depois da corrida que chegávamos num 

resultado, e adivinha só o que acontecia ?, 

depois desse resultado a FIA ainda punia 

alguém por qualquer coisa e la íamos nós atrás 

de uma copia em branco, somar tudo de novo 

pois algo havia mudado, e do nada seus 15 

pontos viravam 70 e você corria pro abraço, até 

chegar na segunda-feira, comprar a Gazeta 

Esportiva (em SP), Folha, Estadão, Jornal da 

Tarde, confrontar todos os resultados, ver se 

tudo estava certo, procurar quem fez a melhor 

volta e só depois disso tudo, chegar numa 

conclusão e num resultado definitivo, quantas 

corridas perdi na melhor volta numa segunda-

feira, affff .. O legal de antigamente era que 

todo mundo se conhecia ou era conhecido do 

conhecido, a internet acaba com isso, de 

qualquer forma, traz novos amigos e 

admiradores da formula 1, e  o mais legal de 

era um jornal feito para gozação, chamava-se 

EX-CARRO, que era puramente para tirar sarro 

um do outro, e como era tudo inédito, a pessoa 

só conseguia responder a provocação na 

corrida seguinte, isso se fosse bem na prova, 

além das frases, tirinhas, charges, era 

informativo, com classificação e etc. 

Nas gavetas da vida de alguns fanáticos ainda 

encontramos algumas edições perdidas por ai, 

tudo feito em maquina de escrever. 

Mas o divertido era a gozação, coisa que hoje 

temos no grupo do facebook, com respostas de 

imediato, naquela época, eram semanas para 

uma resposta e haja criatividade. 

Bom, a idéia é resgatar o jornal e fazer 1 por 

prova, para que isso saia de forma satisfatória, 

vamos precisar da colaboração de muitos e do 

bom humor de todos, afinal, a ideia de 

repaginar o jornal hoje é mais fácil do que 

antes, mas também precisamos do apoio da 

maioria como antes. 

A Ideia dessa nova empreitada com o jornal, é 

ter mais risos e mais diversão no nosso bolão, 

farei em PDF, imprima quem quiser, ou farei 

um sistema de assinatura, enviando por correio 

uma versão impressa, com um custo 

exorbitante onde a pessoa não vai conseguir 

pagar, justamente para que eu não precise ir no 

correio enviar, vai ser meio corrido e meio que 

na raça, mas tentarei fazer milagre para a 

primeira nova edição e assim nas seguintes, 

você enviarem. 

Entendam, tudo que for enviado para mim, só 

sairá na edição seguinte, mantendo assim o 

sigilo da zueira até a próxima edição, aos que 

quiserem mandar colunas de zoeira, charges, 

frases, provocações, VALE TUDO, desde que 

tenhamos respeito né pessoal. 

Um abraço a todos, boa leitura, se é que .. você 

sabe ler ???, relaxa, teremos figuras !!!! 



FALA 
CAMPEÃO !!! 

Por: Diogo Felipe  

Quando a última etapa do F1 
BOLÃO de 2015 acabou e o meu 
título de campeão se tornou 
realidade, foi a consagração deste 
palpiteiro que há pelo menos 10 
anos esteve almejando.  

Apesar de toda a concorrência, para 
se chegar ao título de uma 
temporada longa, é necessário 99% 
de análise, mas aquele 1% de 
inspiração ou feeling para os 
modernosos, é o que faz a diferença 
para se chegar ao Nirvana, à Glória, 
ao Olimpo e se tornar um Grande 
Campeão.  

Mas se manter no topo é muito mais 
árduo, e a pré-temporada foi de 
muito mais trabalho a este 
campeão, aliás a este que é Maior 
Campeão do F1 BOLÃO de todos 
os tempos como os números – que 
não mentem jamais – demonstram.  

Prova disto foi a extraordinária 
etapa australiana, onde veio a 
coroar um novo projeto de equipe, a 
Team Thunderstruck, junto com 
talentosos escudeiros Júlio Pires e 
Felipe Azevedo, que já chegou 
“causando” no F1 BOLÃO 2016 em 
busca dos títulos.  

Será difícil vencer quem mais 
trabalha, tem os Melhores recursos 
tecnológicos e os pilotos mais 
talentosos do mundo dos palpites. 
#GOTT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vamos trazer nesta coluna sempre a palavra de 

um campeão do Bolão, claro, que queira 

escrever a coluna, além de convidados que 

podem ou não participar do bolão atualmente. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NARRAÇÃO E 

COMENTÁRIOS 

 

Coisas que você não viu na narração, ou 

porque não participou, ou porque não 

entra no face, ou porque sua mulher não 

deixou, ou porque você tem vida social e 

não se mistura com essa gentalha, 

gentalha !!! 



Vamos aqui fazer uma analise clara da 

classificação do bolão depois da 

primeira corrida. 

Elton: que porra é essa ?, é um 

retardado ?? falou tanto na pré-

temporada pra largar em 94º ??, é tão 

comédia que nem vou comentar, vou 

rir kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

Diogo Felipe: Sabe quando tudo vai 

contra você e mesmo assim você ta 

cagado e acerta tudo, e foi assim sua 

vitória, uma cagada total, deve cair 

logo. 

Giovanni Durazzo: Durazzo é escrever o 

nome dele, com um nome desse 

importado, vai terminar como os carros 

chineses, sem garantia e largados num 

pateo. 

Alexandre Ramacciotti: assim como o 

caso anterior, tem jeito de vendedor de 

coxinha na rodoviária, não fica entre os 

30, nó cego de tudo esse ai. 

Ivan Battesini: quem é isso ?, até 

parece, rezou, acendeu vela, fez de 

tudo e não conseguiu fazer nada, 13º 

falando o que falou, coitado, caso 

totalmente perdido. 

Felipe Azevedo: fala mais que o 

falastrão do UFC, faz menos que o 

Anderson Silva sem perna, ou seja, 

cabaço de tudo, só sabe reclamar. 

Pradok: é bradock, aquele filme, 

daquele cara ??, isso ai é cavalo 

paraguaio total, em 3 corridas ta entre 

os 50 com sorte, seu lugar de origem é 

de 80 pra baixo. 

Edson Nem: nem 

chance de ficar 

bem ele tem, vai 

sofrer mais que a 

cinderela 

limpando a casa. 

Mauricio Geronasso: minha nossa, isso 

é mais ruim que biotonico Fontoura, 

pior que Emulsão Scott, só aparece 

quando da dor de barriga e da uma 

cagada total. 

 

Octavio Abbady: que nome é esse, 

TODDY ???, mas nem sucrilhos é, 

coitado, deve ficar entre os 10 ultimos. 

Edgard Gomes: fala mais que o 

“homem da cobra”, chega a dar pena 

do coitado, com a merda de carro que 

tem, se correr mais 2 corridas vai ser 

milagre, alguém faz uma proposta pra 

esse homem. 

Geléia: ta igual o time dele, vivendo do 

passado, ganhou um titulo e acha que 

não precisa mais fazer nada, piloto 

miojo, 3 minutos e some. 

Douglas Codo: esse não deu palpite, 

fala sério, aquilo não era um palpite, 

era um chute, e foi bem pra fora vai. 

Sobre as mulheres, Rosane Klein: se for 

filha do dono das casas bahia tudo 

bem, se num for, coitada, esquece que 

no bolão existe a Denise que ganha 

tudo faz 4 anos. 

Proxima corrida tem mais, bando de nó 

cego, grossos e brações, afffff, como 

tem gente ruim nesse bolão. 



 

 

 

  

HORÓSCOPO 
Aquário: 21/01 a 19/02 

Amor: esquece o Hamilton e vem de Rosberg, saia da 

mesmice, deixa de ser babaca e arrisque. 

Dinheiro: Com a crise nessas equipes pequenas, não 

aventure-se numa equipe própria, mesmo ganhando só uma 

dolly, fique quieto ai seu retardado.  

Futuro: A melhor delas é arriscar na HAAS e na MANOR 

Peixes: 20/02 a 20/03 

Amor: geralmente é um doente e quer liberdade nos 

palpites, vai ter que seguir nos trilhos se quiser continuar na 

equipe, nem adianta chorar. 

Dinheiro: pegue tudo que conseguiu juntar naquele lixo de 

cofrinho e doe pra uma equipe que precisa (dica: 

Thunderstruck). 

Futuro: pessoas desse signo não tem futuro, vai terminar na 

lanterna mesmo. 

Áries: 21/03 a 20/04 

Amor: que isso ?, pare de sonhar com o Massa, ele não vai 

dar duro, já viu massa dura ?, esquece, esse macarrão já 

passou e não vai ficar nada além de pasta. 

Dinheiro: momento favorável a gastos, gaste consigo 

mesmo tudo o que tem na carteira (os 3 reais), não poupe. 

Futuro: vem na certeza de Rosberg até o fim, não tem erro. 



Faz Tudo: Qualquer coisa que precisar 

na sua casa, encanador, eletricista, 

pintor, jardineiro, só não tenho 

habilidades para dirigir.  

Tratar com: Elton 

-----------------------------------------------------

Vendo Brasilia: Ano 1974, BARATOOO, 

oportunidade ÚNICA, foi usada por 3 

dias no gp da australia por piloto 

famoso do bolão, carro de equipe 

grande, veja foto e confira. 

Tratar com: Edgard Gomes 

 

-----------------------------------------------------

Lenços Umedecidos Usados: sua 

chance de poder comprar um grande 

lote de lenços é AGORA, cansamos de 

chorar e nada conseguir, repasso lote 

usado na Australia, me consulte. 

Tratar:  Ivan Battesini ou Rafael Fabro 

-----------------------------------------------------

Curso Rapido de Liderança: VENHA ser 

líder, venha para nossa equipe, junte-se 

a nós o quanto antes, palestras com o 

poderoso líder e chefe DIOGO FELIPE 

 

 

 

Assumo Divida: sua equipe esta 

quebrada, esta sem dinheiro para pagar 

seus pilotos, não tem estrutura ?, se 

alguma das respostas for SIM, entre em 

contato comigo o quanto antes, tenho 

experiência em montagem de equipes. 

Tratar com: Luciano Barcelos 

----------------------------------------------------- 

Sem sorte no bolão ?, não consegue 

fazer pontos ?, sua melhor posição é 70 

pra baixo ?, venho me consultar, faço: 

Despacho em palpite carniça, 

Amarração de palpite na boca do Sapo, 

leio mão, livro, folheto, panfleto, faço 

trabalhos na encruzilhada, na esquina, 

no mato, em casa e no Bahrain, venha 

tirar essa zika do seu corpo e pare de 

apostar no Alonso, me consulte hoje. 

Tratar: Pai “Geléia” de Ogun 

----------------------------------------------------- 

Preciso: Marido de aluguel e/ou 

empregada, meu marido (Octavio 

Abbady), não quer lavar Roupa, Louça, 

limpar casa e fazer manutenção, depois 

da surra no bolão que ele tomou, 

larguei tudo e agora quem manda sou 

eu, não faço mais nada, ele que pague 

empregada(o). 

Tratar: Rosane Klein 

----------------------------------------------------- 

Aulas para Habilitados: Não sabe dar 

palpite mas participa do bolão?, não 

consegue dirigir nem game?, é uma 

besta ambulante que ainda coloca o 

Button?, aqui, tudo com muito 

“cuidado”, venha buscar conosco, é 

tanto cuidado que na hora de vencer, 

brecamos para não correr o risco. 

Tratar: Rafael Cuidado 



 

 


