
 

ANO: 01 - EDIÇÃO: 13 – GP BÉLGICA 2016 – VENCEDOR BOLÃO: RINALDO FILHO 

 

NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Charges 

- Corredor X 

- Editorial 

- E muitoooo menos  

INVESTIGAÇÃO ? 

Caso Galli-Cego 

sendo investigado 

nesta edição do 

jornal, não percam 

ESTATISTICAS DO 

BOLÃO 

Apenas para 

encher linguiça e 

não reclama 

CHARGES !!! 

Semana agitada com 

4 charges pra você se 

divertir 

ENTREVISTA 

Felipe Azevedo 

cravou o campeão na 

entrevista. 

COMEÇOU A TROCA 

DE LIDERES 

Anderson Santos 

nem teve tempo de 

comemorar e agora 

Marcelo Galli assume 

a ponta do bolão e 

promete ir até o fim. 



 

 

 

 

Isso ai pessoal, vamos tirar o atraso e começar a 

entregar tudo em tempo. 

O jornal dessa edição vai ser dos curtinhos, afinal, 

o outro que coloquei 2 paginas a mais, ninguém 

nem notou, uma pena, o pessoal perdeu o pique 

e mal leem o jornal. 

Vou concluir o ano fazendo e veremos ano que 

vem como vai ser, a principio, faço como 

informativo e complemento, a ideia legal seria 

todo mundo participar e um brincar com o outro, 

mas o pessoal não entrou nesse espirito ainda, 

por isso pras próximas edições vou chamar um 

pai de santo e mandar incorporar em todo 

mundo, todo mundo vai sentir a incorporação 

chegando por trás. 

Outra coisa legal, comecei a fazer entrega de 

algumas canecas de premiação e de colaborador, 

to fazendo a passos de tartaruga, mas é 

proposital, como muita coisa sai do meu bolso, 

faço sem que pese no orçamento ok, espero que 

compreendam e tenham paciência, se você esta 

em um dos grupos, logo receberá a sua também, 

particularmente falando, ficaram bonitas pacas as 

canecas, eu ficaria bem feliz em receber uma. 

Já o aplicativo esta completamente atrasado, vou 

ver se na semana que vem mexo nisso e apronto 

a tempo do próximo gp, vamos ver como será 

meu tempo na semana que vem, não prometo, 

mas é algo que tenho que fazer o quanto antes. 

O app esse ano vai ser mais de ajuste e quem 

sabe ano que vem conseguimos dar uma 

funcionalidade REAL nele e assim facilitar a vida 

de todo mundo no bolão. 

Por hoje é só pessoal, segue meu email, estou 

sempre a disposição, qualquer coisa é só me 

escrever ... 

E Ahhh, se você não gosta das brincadeiras feitas 

pelo jornal, grupo ou por nós, basta nos avisar 

que não criamos nada do tipo relacionando você 

ok. 

Um abraço e até a próxima. 

elton@benelton.com.br  

 

 

Elton Barrez – EDITOR  



 

 

 

Ex-Carro investigando mais uma denuncia, segundo apuração dos nossos agentes, deu certo o golpe e parece que o 

Octavio Abbady continua dormindo no bolão até hoje. 

 

 

O ocorrido aconteceu antes do envio de palpites da prova passada, dessa vez teremos que fazer uma apuração 

profunda, e temos o nome, a operação “Galli-Cego” promete punir os envolvidos. 

#NAOVAITERGOLPE 



 

 

Quem é Rinaldo Filho ???, correndo pela 

Ligeirinho Speed ??? ta de brincadeira né, é cada 

nó cego viu. 

Marcos Ramacciotti o “fake” do Alexandre foi 

bem, o que preocupa nessa cagada é a equipe 

Mp4/4 que esta subindo e chegando na ponta. 

Edson Barros liderou e quase ganhou, ficou em 

3º na cagada, afinal, é fraco demais né gente. 

Flavia Giovanini depois de vender a chapinha da 

Rosane resolveu assumir a equipe e agora vai na 

busca da liderança, só que coitada, o carro delas 

é igual cavalo paraguaio, não vai chegar. 

Marcelo Gallo-Cego, ops Galli, surpreendeu a 

todos e pulou pra ponta, quer cagada maior que 

essa ??? deve ta com umas 8 cuecas lotadas la. 

Fernando Otavio que fazia tempo que não dava 

as caras nos pontos chegou, mas logo some como 

antes kkkk. 

Alexandre Cunha que é outro perdido, foi bem 

ano passado e esse ano tomando só “Schin 

limão” fornecido pela Gebocor não tem rendido 

muito. 

Sergio Martorelli nos pontos e garantindo uns 

pontinhos pra cheguei, só pra não passar em 

branco. 

Edgard Gomes, literalmente o melhor piloto do 

fim de semana, sofreu com a adaptação do novo 

carro da Benelton, já passou o “chefe” Elton, que 

corre ainda com chassi anterior e vem pra ponta. 

Gabriel Cardozo, eterno “pupilo” do Elton, depois 

de sair da Benelton e passar vergonha na Keep 

Walking resolveu correr, pena que na mesma 

prova o Galli enfiou 8 pontos nele kkkk. 

Agora vamos pra geral... 

Falar do Galli de novo não 

vou não, já disse, é cagada e 

ele ta com as cuecas tão 

lotadas que o peso vai fazer 

ele despencar logo logo. 

Anderson “babinha” Santos 

mostrou que só foi pra ponta pra aparecer, sabe 

aquele lance de aparecer na TV, apareceu, 

ninguém viu e já caiu kkk. 

Diogo Felipe se plantou e dali não sai, é nítido 

que esta usando todos os nitros, turbos, e etc 

para se manter, tendência é despencar. 

Ivan Battesini é outro, se manteve na sorte, 

nessa prova deve cair pra 8. 

Marcos Ramacciotti já passou o irmão e agora o 

Alexandre que vem 2 posições atrás não sabe 

qual palpite enviar no nome dele kkkkk. 

Daniel Cardoso chegou nos pontos e ameaçou 

geral, disse que todo mundo da frente tem carro 

lixo (é verdade), e ele vai atropelar geral, #sqn 

Jonatas Santos rodou, ta caindo e deve ir pra 

baixo de 20, esperem mais 3 provas e assim como 

o Anderson, a dupla Santos vai despencar geral. 

Rosane “perdida” Klein, algo aconteceu com ela, 

deve ter pego os palpites do Octavio Abbady por 

engano, só pode, a moça dizem, esta em 

depressão profunda, não aceita a queda, dizem 

que a única coisa que ela ouviu nesse fim de 

semana foi o carro do Marcelo Galli passando e 

um grito “Tchauuu Queridaaaa” . 

Antonio Filho ainda nos pontos, vai brigar esse 

ano, pela 15ª colocação kkkk. 

Já o Elton, o Super Piloto do bolão teve 

dificuldades no acerto do palpite e acabou caindo 

algumas posições, nada preocupante, afinal, seu 

carro com chassi novo vem nessa prova e deve 

junto com Edgard buscarem os primeiros na 

geral. 

 



 

 

 

 

 



 

Aos 34 anos, torcedor do Coritiba, tem Piquet como 

ídolo na Formula 1, FELIPE AZEVEDO mostra que não 

tem papas na língua e afirma “O ELTON SERÁ 

CAMPEÃO DO BOLÃO ESSE ANO” ... 

Excarro:  

Ano passado você foi o 6º, o que aconteceu que esse 

ano você não rende, é a equipe ? 

Felipe Azevedo:  

Ano passado corri em uma equipe em ascensão, 

combinado com um bom piloto deu certo. Já esse ano 

entrei em uma equipe formada as pressas pelo Diogo 

Felipe que achava que seu conhecimento de super 

mario kart bastava para Formar uma equipe.  O 

dinheiro foi usado apenas para o piloto dono da 

equipe que vem me boicotando, agora pra segunda 

metade da temporada consegui patrocínio da Dolly 

que ja surtiu efeito no ultimo gp, gp este que atropelei 

o Diogo. 

Excarro:  

você recusou a Benelton Jr., entrou na Recovery e 

depois deu um rodo no Luciano Barcelos, assinando 

com a Thunder do Diogo, o que te levou a essa troca ? 

Felipe Azevedo: 

O convite da Benelton Jr acabou sendo extraviado 

pelo entregador de pão Ivan Battesini. Devido ao meu 

ótimo desempenho recebi convite da Recovery, mas 

não me senti empolgado com o pagamento de um 

dolly 600ml + um pão na chapa. A Thunder veio com 

uma proposta tentadora de um dolly 2l + um misto 

quente. aceitei na hora 

Excarro:   

Vc é bem crítico do Ivan, é o mais nó cego do bolão ? 

Felipe Azevedo: 

Se ele fosse cego usaria a bengala e acertaria a pista, 

me disseram que ele tem como ídolo o Nestor 

Cerveró ai como fica com o olho torto acaba errando a 

pista. 

Excarro:  

Atualmente sua posição é 46º, tem meta ainda pra 

esse ano ? 

 

 

 

Felipe Azevedo: 

Estou a apenas 100 pontos do top 10, com o novo kit 

aerodinâmico acho que em 3 gps da pra tirar essa 

diferença. 

Excarro:  

Estão dizendo que a Flavia (Felipe Azevedo é casado 

com Flavia Giovanini) que fez seu palpite nessa 

corrida, é verdade ??? afinal, você ta tomando uma 

surra desde a primeira corrida dela ... 

Felipe Azevedo: 

Pedi umas dicas para ela entre o intervalo que ela me 

deu  na lavada da louça e a limpeza do banheiro 

Excarro:  

Por falar em mulher no bolão, dizem também que 

depois que a Flavia vendeu a chapinha da Rosane, a 

coisa ficou feia na penélope, a briga de egos cresceu e 

a distância entre as 2 diminuiu, a Flavia vai terminar 

na frente da Rosane ? 

 

Felipe Azevedo: 

São apenas 11 pontos de diferença entre as 2, nesse 

próximo gp a Flavia ja passa.  Ouvi dizer que a Rosane 

está na feira do rolo vendendo a caneca que ganhou 

em troca de uma chapinha nova 

Excarro:  

Bem próximo a você está o Mauricio Geronasso, que 

também não vem num bom ano, logo depois Leandro 

Battesini, um pouco mais a frente Pradok e Julio Pires, 

não acha que será quase impossível passar eles ? 

 

Felipe Azevedo: 

em interlagos será fácil passar esses caras, na descida 

do S é só abaixar o freio de mão que minha Thunder 

passa no embalo esses caras que estão com os carros 

parados 

Excarro:  

Diogo Felipe "seu chefe" ta metendo nada menos que 

128 pontos em você, faltando apenas 8 corridas, 

existe esperança de ficar ao menos 50 atrás dele ? 

 

 

 



Felipe Azevedo: 

Se tivéssemos carros iguais não tenho dúvidas que ja 

estaria na frente dele. É difícil correr contra um cara 

que tem medo de seu companheiro. Agora que a 

equipe está dividida e tenho um patrocínio único meu 

carro ja melhorou o desempenho e a diferença vem 

caindo a cada gp 

Excarro:  

O Diogo ja foi campeão, você não acha que se meteu 

numa roubada indo pra equipe dele ? 

 

Felipe Azevedo: 

Eu sabia que seria difícil, tinha certeza do boicote. 

" Eu gosto do impossível porque lá a concorrência é 

menor.” (Walt Disney) 

Excarro:  

Falando do Impossível, dizem que seu sonho é o lugar 

do Edgard Gomes, ou seja, correr pela equipe que tem 

melhor estrutura no bolão, a Benelton ... 

 

Felipe Azevedo: 

por que seria impossível correr em uma equipe que 

sonha ter o melhor piloto ? 

Excarro:  

pra finalizar, ano que vem, vai de Thunder ? 

 

Felipe Azevedo: 

Meus empresários estão no paddock de Monza 

analisando todas as propostas !!! 

Excarro:  

mas pelo que constam, até agora, nada, nem a CCR te 

quer, e ai, vai ficar a pé ano que vem ? 

 

Felipe Azevedo: 

Se ficar a pé, é mais rápido correr na havaianas racers 

do que na thunder!!! 

 

 



 



 



 

 



 


