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NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Charges 

- Corredor X 

- Editorial 

- E muitoooo menos  

INVESTIGAÇÃO ? 

A Continuação do 

caso Benelton, e 

agora, que fim deu 

essa historia ??? 

CHARGES !!! 

Octavio Abbady 

clonou celular da 

Rosane ?? 

EDITORIAL 

Elton mostra como 

sera fácil passar os 

cagões que estão na 

frente dele. 



 

 

 

 

E aeeeeeeeeeeee pessoal, como sempre, 

editorial rápido pra ver se termino a edição 

Japão, pra se ter uma idéia, hoje é segunda, 

depois do gp México, estamos hiper atrasados. 

Tive diversos problemas semana passada que me 

impediram de lançar as edições, ai vem 2 corridas 

seguidas e me ferra, então estou tentando fazer o 

mínimo só pra constar e dai ver se no ultimo 

pendente consigo melhorar um pouco. 

Espero que compreendam, porque as vezes 

planejamos algumas coisas e outras ocorrem na 

nossa vida pessoal que impede a gente de 

conseguir realizar o que planejamos, mas estou 

me esforçando pra fazer ao menos 1 ou 2 

risadinhas e assim vai. 

O que vale é constar o jornal pra prova, mas 

quero ver se faço um esquema pro ano que vem 

pro jornal ficar bem melhor. 

Por hoje é só ...  

elton@benelton.com.br  

 

 

Elton Barrez – EDITOR  



 

 

 

Continuando a denuncia da “Lava Gato” de 2 edições atras, o Suspeito 1 continua pedindo vaga na equipe mais 

estruturada do bolão, meio sem sucesso, mas o caso esta desenrolando e ele esta quase rasteijando uma vaga...

  

 

Diogo “Moro” Felipe disse que em Curitiba já esta tudo certo pro pessoal ai cair na “Vara” de la e ele não vai perdoar 

ninguem, não quer nem saber quem é o dono dos gatos. 



 

 

Ai aparece um tal Sidney Lima que é um baita nó 

cego e vence a corrida do japão. 

Ricardo Midia que não anda nada com um dos 

melhores carros do grid acabou chegando em 

segundo, méritos do carro claro. 

Marcelo Galli vem querendo fazer eu queimar a 

língua e agora começa a abrir vantagem na ponta, 

mas acreditem é bração, vai despencar ainda. 

Rinaldo “Surpreendente” Filho chegou nos 

pontos de novo, quem é esse cara ??? ta dopado 

?? correndo com Lacto Purga ??? só pode ... 

Aymar Julião Bração chegou nos pontos de novo, 

vira e mexe ta nos pontos, mas é grosso demais. 

Giovanni Durazzo deu sorte, todo mundo na 

frente dele rodou e ele aproveitou pra chegar nos 

pontos, caso contrario, sua posição normal é 99... 

Gabriel “Luva de veludo” Cardoso, 

delicadamente chegou nos pontos, se não é o 

Galli carregando a equipe nas costas ... 

Tacio Commandeur apareceu, deu palpite, 

chegou nos pontos e vai sumir rs, sempre assim, 

ta perdido até hoje. 

Rosane Klein, Klein mesmo ???, pois é, não quer 

deixar o Galli disparar, então ta na cola, porem a 

Penelope perdeu a liderança das equipes. 

Hugo da Silva veio mostrar que não é só o 

Rinaldo que marca pontos, veio e deu as caras, 

será que é tão surpreendente quanto o 

companheiro de equipe ??? 

Vamos pra geral que só tem nó cego na ponta ... 

Marcelo Galli segue líder, isolado, abriu boa 

vantagem, mas em 3 provas ele cai, é bração, 

escutem o que eu digo. 

Rosane Klein que deve leva o titulo esta na cola e 

não vai deixar o Galli disparar, Vai Rosane ... 

Alexandre Ramacciotti vem 

no pódio mas não vai 

beliscar nada além disso, 

não tem carro pra isso, é 

bração, e deve terminar em 

7º. 

Daniel Cardoso esta chegando pra disputar com a 

Rosane, ta meio longe ainda, mas pode ser que 

consiga buscar o vice, isso se o poderoso Elton 

não atropelar todo mundo ainda. 

Diogo Felipe mostrando a que veio, ou seja, pra 

nada, vai disputar o top 15 jaja, nem merece 

muito comentário, ganhou na sorte ano passado. 

Marcos “Fake” Ramacciotti, ou o irmão é fake, rs, 

tudo nó cegão, nem adianta, ambos vão ficar em 

7 e 8, aguardem e vão ver o que to falando. 

Jonatas Santos que é esperançoso até demais 

chega no top 7, mas até o gp brasil vai estar no 

top 30, grosso de tudo coitado, precisa de 

sustância ainda, carro lento, piloto lento, tudo 

lento. 

Ivan Battesini, nossa, esse cara ainda ta no top 10 

?? sua posição é ao lado do Felipe Fraco 

Azevedo, la pros 50, bração de tudo, cai 

rapidinho. 

Anderson Santos que torce pro Palmeiras, 

chegou no top 9, mas assim como o outro Santos 

que torce pro curintia, vai despencar logo mais, ta 

só fazendo numero ai no meio. (Não deixem o 

Elton ler essas coisas de futebol) 

Antonio Filho deve terminar bem o ano, bem no 

fundão do grid, falta experiência, carro, motor, e 

bons palpites kkkk 

Bom, como todo mundo pode ver, Elton 

“Mestre” que teve uma leve queda, deve dar o 

turbo e disparar agora na reta final e levar o 

Edgard Gomes junto com ele e ambos devem 

fechar o ano como Campeão e Vice. Tudo certo 

já, nem precisa se preocupar. 



 

 

 

 

 



 



 



 

 



 


