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NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Entrevista 

- Corredor X 

- Editorial 

- E muitoooo maissss 

EDIÇÃO CURTA 

Edição reduzida 

devido a falta de 

tempo, VALEU 

ANDERSON SANTOS, 

você é FERA !!! 

BOLÃO NA GLOBO 

E agora Galvão ?? 

o que vai dizer 

dessa corrida 

chata que tivemos 

no domingo ??? 

Você Consegue ??? 

O Jornal traz um 

enorme desafio, você 

consegue achar os 7 

erros no nosso game 

dessa semana ??? 

ENTREVISTA 

O ExCarro 

apresenta 

entrevista 

com Douglas 

Bonfim 



 

 

 

Isso ai pessoal, corridinha chata demais essa 

heim, nossa, dava sono, tédio, dor de cabeça, 

barriga, estomago, nossa, 4 por ano dessa e 

desisto de assistir corrida ... 

Bom, quero antes de mais nada, agradecer 

mesmo, esse editorial é justamente pra isso, 

afinal, nessa semana propus uma arrecadação 

para a construção de um aplicativo para nosso 

bolão, já atingimos 80% do valor e se todo mundo 

que disse que ia colaborar, realmente colaborar, 

vamos passar com sobra e teremos nosso 

aplicativo, ainda não sei a total eficiência dele, 

espero que eu consiga fazer o mais interessante 

possível e claro, o mais funcional possível para 

nosso grupo, vou trabalhar nele essa e a outra 

semana, já queria ter mexido, mas ainda falta 

entrar uma verba e essa semana foi tão corrida 

que o jornal esta saindo completamente com 

atraso... 

Bom, deixa eu dizer o meu “MUITO OBRIGADO” 

ao Ivan Battesini, que sempre em qualquer 

proposta feita pro bolão é sempre um dos mais 

incentivadores e sempre esta disposto a ajudar e 

colaborar, não menos importante temos, 

Alexandre e Marcos Ramacciotti, Edgard Gomes, 

Mauricio Geronasso, Aroldo, Julio Pires, Giovanni 

Durazzo, Marcelo Galli, Rafael de Camargo, 

Pradok, Diogo Felipe, Luiz Sena, Daniel Cardoso, 

Marcelo Aranha, Elcio Torres, Aymar Julião, 

Emerson Braga, Marcelo Aranha, Octavio Abbady, 

Genario, Anderson Santos e todos os demais que 

entraram em contato comigo oferecendo 

qualquer tipo de ajuda. 

Lembro a todos que ao final da arrecadação farei 

a prestação de contas de forma transparente 

para que todos acompanhem que nada esta 

sendo desviado do bolão (tirando os 500 mangos 

para alimentação dos gatos) ... 

Pessoal, sem a ajuda de vocês o bolão não 

existiria, muita gente conhece desde os tempos 

antigos, posso citar o “Aroldo” que esta a séculos 

conosco, que via la na Barão de Limeira, tudo 

feito manualmente, além dos que estão desde o 

começo, Cesar, Anderson Stofaleti, e tudo mais, o 

bolão vai mantendo um padrão e quem vai 

gostando vai ficando, ele expande, o pessoal 

desacredita, cadastra qq email, não da bola e 

acaba saindo, outro ficando e alguns que 

entraram esse ano mesmo já se propõe a ajudar, 

eu acho simplesmente demais, porque vejo que 

esses caras são os que vao ficar conosco por 

anos, que vai brincar e vai entender as 

brincadeiras, que vai se divertir com uma corrida, 

afinal, a ideia é justamente essa .. 

Vou começar a usar o editorial pra contar 

algumas historias pra que todos tenham mais 

conhecimento do bolão e tudo mais, mas antes 

de tudo mesmo, devo meu MUITO OBRIGADO a 

todos vocês, que ajudam, que participam, que 

dão ideias, que simplesmente brincam conosco e 

claro, que tomam surra de mim todo domingo e 

voltam pra ver eu rindo de vocês e tomam outra 

surra no domingo seguinte kkkkk 

Valeu Pessoal !!!!! 

elton@benelton.com.br  

 

 

Elton Barrez – EDITOR  



 

 

 

Ai quando você pensa, o que mais pode dar 

errado nessa corrida chata do kct ...  

Vem o Milton “Zebra” Bezerra e vence a prova 

numa cagada fenomenal, faltando 20 voltas o 

palpite dele “aprumou” e dali não aconteceu 

mais nada e a vitória foi certa ... 

Claudinei Monteiro da Devagar e Sempre foi o 

segundo, mas a corrida foi tão chata que ninguém 

notou ele ali, não deve pontuar de novo é bração 

demais ... 

Ninguem nota o Fernando Otavio também né, já 

é 20º na geral, daqui a pouco passa o Ivan 

Battesini, bom, esse ai todo mundo passa 

mesmo... 

Quem é Clodoaldo Germano ??, mano, ops, 

germano rs ... procurei na tabela toda, o cara vai 

dar trabalho, de olho nele, logo busca a lanterna 

kkkk... 

Hummm “olhaaaaa elaaaaaaa”, de novo nos 

pontos né Octavio ??? ops, Rosane ...  

Agora me fala se não foi uma corrida anormal, me 

fala, como conseguiram deixar o Luciano Barcelos 

que é o maior grosso de todos os tempos pontuar 

????  

Já o Marcelo Galli que é um Galo Cego, pelamorrr 

né, essa corrida nem devia ter existido ... 

Repararam que a revelação da temporada 1995 o 

Anderson Stofaleti esta nos pontos DE NOVO ??? 

alguém que manja de excel corrige ai, só pode ter 

código de esquema nessa planilha ... 

Queria entender o Aroldo, fica uma semana sem 

dar palpite, na outra marca ponto, passa um 

tempo sumido, dai marca ponto, já pensou se 

levasse a sério isso ??? kkkk 

Foi a corrida de “Manos” ??? 

Daniel Lamanna “los manos” 

e Clodoaldo Germano nos 

pontos, se soubesse 

colocaria meu nome como 

“Corredor XMano” ... 

Bom, vamos falar da Geral, em primeiro o 

Octavio, ops, a Rosane Klein ...  

Pergunta ... o troféu será rosa no fim do ano ?? se 

for, cuidado, o Felipe Azevedo pode disparar e 

disputar o titulo ainda kkkk 

Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, essa risada é 

antecipada, só pra ver o Ivan que esta em 

segundo, cair na próxima corrida de novo kkkk 

Não vou falar do Anderson Santos, estão dizendo 

que ele quer criar um clone meu com o nome de 

Speed Racer só pra falar de mim ... 

A briga de egos esta perto de começar, Dona 

Flavia “que é brava pra caramba” já esta em 4ª e 

promete que vai na disputa do titulo ainda. 

Olha o campeão ai, Diogo Felipe já é quinto, mas 

relaxa, logo ele despenca kkkkk 

Elcio Torres chegou, 2 bons resultados (cagadas) 

trouxeram ele pra 6ª colocação já .. 

O que não faz uma boa prova né, o Luciano 

“marmelada” Barcelos já esta em 7º na geral, 

também, passou só o Giovanni Durazzo, que é 

grosso pra caramba... 

Alxandre Ramacciotti, Jonatas Santos e Toninho 

Perez não merecem serem citados nessa edição, 

são grosso demais e estão atrapalhando a posição 

do melhor piloto disparado do bolão, aquele que 

será o campeão e melhor do mundo... o Elton, 

claro, quem mais tem competência para ganhar 

da Rosane ??? só da ele, fenômeno esse cara ... 



 

 



EXCARRO  ENTREVISTA 
Equipe 

O que você achou do ambiente da Delta F1 Team? 

Douglas Bonfim 

É amigável, apesar do primeiro piloto (Anderson Santos) ter um ego muito alto. 

Equipe 

Você foi contratado para substituir o Douglas Codo, você pode ser mais competitivo que ele? 

Douglas Bonfim 

É uma questão importante, eu não vim fazer milagres, até porque cheguei após 6 provas, mas o carro tá evoluindo e espero 
contribuir com pontos para a Equipe. 

Equipe 

Suas duas primeiras corridas foram desastrosas (49º no Canadá e 73º na Europa), decepcionando a Equipe. Qual sua carta 
para isso não se repetir na Áustria? 

Douglas Bonfim 

Para um começo não acho que foi tão ruim, considerando o que o (Douglas) Codo vinha fazendo. É claro que não tive sorte 
nas duas provas, mas a evolução do carro é clara e convenhamos que fiquei apenas 8 pts atrás do Anderson em Baku. Mas 
eu acredito na evolução do carro. 

Equipe 

Então o problema é o carro que o Anderson está entregando para você? 

Douglas Bonfim 

Entrando com o campeonato rolando, como 3º piloto e um carro que não vinha de bons resultados, esse meu início é nor-
mal, estou me adaptando ao novo carro e trabalhando para melhorá-lo. 

Equipe 

Pegar a vaga de 1º piloto é impossível (o Anderson é o melhor piloto do Grid), mas pra próxima temporada, você vê condi-
ções de tomar a condição de 2º piloto da Delta do Diego Violin? 

Douglas Bonfim 

Por que não? Estou me esforçando, o início tá difícil, mas nada é incontestável, principalmente vendo a fraca temporada do 
Anderson em 2015 e sua evolução em 2016, a Delta evolui. 

Equipe 

Então você se espelha na evolução ESPETACULAR (a la Verstappen) do Anderson? 

Douglas Bonfim 

Foi uma boa evolução, mas não espetacular, aposto que ele não passa a Rosane Klein. 

Equipe 

O Diogo Felipe, que teve proposta recusada pela Delta para 2016, hoje está em 5º, perguntado,  o Anderson disse que sua 
permanência não é certa para 2017, você se sente pressionado? 

Douglas Bonfim 

Em todo trabalho se esperam resultados, até o espetacular Anderson na sua temporada de estreia não foi bem, mas como 
ele, o meu mito, vou em busca de resultados, mesmo como 3º piloto e um carro que não recebe de imediato  atualizações.  

Equipe 

Pelo menos você espera ficar à frente do Ivan Batessini e Felipe Azevedo? 

Douglas Bonfim 

Mesmo começando com desvantagem,  cerca de 400 pts a menos, após 6 GPs, ficar na frente desses 

barbeiros vai ser moleza. Em 3 GPs já devo passar o Felipe (a la Massa) Azevedo. 

Equipe 

Uma última pergunta, por que você nunca leva o Massa pro Grid? 

Douglas Bonfim 

Por que ele não é o Senna, eu sou fanboy dos finlandeses (Go Bo77as e Go Homem de Gelo) 

e além disso sou geração HUEHUE BR!! 

Entrevistado de hoje  

Douglas Bonfim 



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

FIM 

Bom, hoje o Galvão não veio; os direitos dele são caros e o Ex-

Carro tá mal financeiramente, “tamo” sem grana, o leite au-

mentou e o editor tem um exército de gatos para alimentar. 

Mas deu para pagar a mim e duas falas do Burti. 

Vamos para o destaque de Baku: o saco de lixo azulzinho que 

atormentou os pilotos. Mas falando em corrida, Baku, também 

chamada de “dormi igual a Mônaco” reservou surpresas, como 

a recuperação da Rosane Klein, o desempenho ruim do Ander-

son Santos que não durou mais de um GP na vice-liderança, 

que inclusive voltou para o Ivan Battesini. A Rosane volta a 

abrir grande vantagem; E quem vem chegando é a outra fake 

da Penelope Charmosa, Flávia Giovanini, que já é 4ª no Geral. 

Grande momento da Penelope Charmosa Fake Team. 
Agora as suas falas Burti, tá no contrato. 

Concordo com você Reginaldo, inclusive quando eu corria na F1 eu che-

gava na frente do Verstappen Pai. 

Além disso, o Milton Bezerra pode fazer propaganda de frauda geriátri-

ca, pq é um cagado: o cara era 58º, venceu Baku e subiu 16 posições. O 

Claudinei Monteiro da  Devagar e Sempre, que faz jus ao 1º nome da 

equipe, chegou em 2º, Fernando Otavio foi 3º, Clodoaldo Germano 

(quem é ele??) 4º e ‘Octavio Abbady’  foi o 5º. Não vamos nos esquecer 

dos perebas, Melissa Boldrin fez um espetacular 84º lugar (kkkk), Diego 

Violin, com os problemas de pneu sofridos pela Delta em Baku, foi 80º 

(como pronuncia isso?!), Felipe Azevedo (infeliz com a Thunder) foi 71º 

e o Leandro Battesini (zikado pelo sobrenome, além da banheira da 

2Play) foi 70º. Pra terminar o Edgard Gomes fez uma corrida fantástica, 

considerando o carrinho de rolimã que tem, e chegou em 62º. Pronto, 

acabei minha 2ª fala, só pra lembrar eu ganhava pro Verstappen Pai. 

É isso. Ficamos por aqui, até a próxima edição. 

Isso se o leite não aumentar mais. Ah e tem um 

cara que sempre reclama que não aparece por 

aqui pelo jornal, vamos lembrar dele hoje, nos-

sas rizadas pro 68º colocado em Baku, Alexandre 

Ramacciotti. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk-

kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk

kkkkk Se você leu isso, marque-o nos comentá-

rios e ria também. Vai ser uma homenagem lin-

da, pra ele que sempre se sente esquecido. 

Ganhei do Verstappen Pai 

Um abraço e até mais, ou não. 



PASSA TEMPO 

Jogo dos 7 Erros 
Ache as 7 diferenças entre as duas imagens 

** Resposta: Pegadinha,  só tem uma diferença: na da esquerda o Ivan está de óculos e na foto da direita não. 



 



 



 

Pessoal, estava usando esse espaço pra contar como foi a próxima prova mas em anos anteriores e tal pra ajudar, 

como esta atrasado, removi o texto, na semana que vem tento colocar alguma coisa, não que va ajudar, mas quem 

sabe ajuda kkkkk 

Na pagina seguinte um retrospecto do bolão dos 2 ultimos anos do gp da austria. 

 

Penelope Charmosa abre boa vantagem nas equipes 

e outras equipes terão que dar sangue para buscar a 

ponta. 

Abaixo o palpite do Vencedor Milton Felix e o 

Palpite Padrão, que é o palpite feito pelo uso dos 

pilotos mais votados. 

Dos 10 pilotos Milton veio com 5 praticamente igual 

a todo mundo, sua arma boa era o Hulkenberg em 

9º e ele acertou na cabeça. 



 


