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NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Charges 

- Corredor X 

- Editorial 

- E muitoooo menos  

INVESTIGAÇÃO ? 

Diogo Felipe de 

novo na 

investigação, agora 

ele dançou... 

CHARGES !!! 

Rosane Klein recebe 

proposta para trocar 

de equipe !!! 

EDITORIAL 

Elton confirma 

acordo milionário da 

Benelton pra 2017 



 

 

 

 

Como não começar meu editorial de forma 

diferente ???? 

Seja muito bem vindo LUCIANO BARCELOS, que 

os ares da Benelton Formula 1 lhe faça bem e 

você consiga recuperar seu ritmo de excelente 

piloto que sempre foi, motivação, ambição, 

vontade, garra, foco e um carro sensacional, é 

isso que temos a lhe oferecer (Além das cocas 

claro). 

A Benelton é a equipe mais estruturada do bolão, 

temos 2 pilotos que estão sempre em evidencia, 

EU e o seu conterrâneo Carioca Edgard Gomes, 

que também esta sem foco esse ano, e ano que 

vem teremos literalmente os 3 brigando pelo 

titulo do bolão, o de construtores, acredito que já 

esteja definido. 

Lembro que a saída do Giulio Rolfo não foi algo 

planejado, mas ele precisa descansar 

mentalmente e vai pra uma equipe com uma 

cobrança menor e em breve será informado ao 

bolão, e as portas estão abertas na Benelton pra 

ele, visto que o contrato do Luciano é de 2 anos, 

Giulio passa por uma fase complicada devido a 

pressão na Benelton por resultados com um carro 

que não apresentou o esperado esse ano. 

Já sobre o bolão, só Diogo Felipe e Alexandre 

Ramacciotti que tem chances reais de tirar o 

titulo do Marcelo Galli, mas 42 pontos de 

vantagem, esta praticamente com o titulo em 

mãos. 

elton@benelton.com.br  

Vou ficando por aqui !!! 

 

Elton Barrez – EDITOR  



 

 

 

O plano que foi desvendado na semana passada deu certo, o que não deu certo foi uma investida errada que muita 

gente dava como certo rs, parece que o feitiço virou contra o feiticeiro rs... 

  

 

Diogo que segundo as gravações acima levou uma chapuletada na cabeça, vai literalmente ter que entrar na vara de 

Curitiba se quiser processar o Luciano Barcelos rs. 



 

 

Desencantou e agora vai a caça ao líder, Diogo 

“Fraco” Felipe agora é o vice-lider, mas nem 

esquentem, vai cair na próxima prova já, afinal, é 

fraco demais, esta ai fazendo figuração apenas. 

Luciano Barcelos que soltou a bomba da Semana 

e é o mais novo contratado da Super Benelton 

Formula 1 já mostrou resultado e bom 

desempenho, “nada como correr feliz” disse ele 

após a corrida e de contrato assinado, ano que 

vem a Benelton estará impossível. 

Felipe “Quem ???” Azevedo conseguiu um 

milagre, com as quebras de 132 carros a sua 

frente ele chegou no pódio, é nó cego e grosso 

demais, nem da pra falar nada. 

Luiz Sena que ta mais parecendo o Boesel chegou 

nos pontos de novo, ta sozinho coitado, toda 

prova diz que vai vencer, um dia quem sabe. 

Flavia Giovanini mostrou que não estão mortas 

no campeonato e colocou novamente a Penelope 

na ponta das equipes. 

Genario Farias deu uma cagada e conseguiu ficar 

em sexto, é grosso demais, precisa treinar muito 

ainda rs. 

Aroldo novamente nos pontos, vem carregando a 

CCE nas costas, da até dó do César que é um 

braço duro demais. 

Fernando Otavio chegou em oitavo, marcou 

pontos e deve sumir assim como apareceu, de 

uma hora pra outra. 

Aymar Julião aparece nos pontos 2 vezes ao ano, 

segunda aparição, então, só ano que vem. 

Junior Lima marcou um pontinho e saiu todo 

feliz, mas é ruinzinho demais, quem sabe ano que 

vem consegue coisa melhor. 

Vamos a GERAL agora... 

Marcelo “GALLO” vem 

mostrando quem manda no 

terreiro e já chutou todo 

mundo pra la, é agora líder 

isolado e vai abrindo, deve 

terminar em terceiro kkkkk 

Diogo “Coitado” Felipe esta em segundo, mas 

com boas chances de cair ainda na próxima 

prova, afinal, nó-cego de tudo. 

Alexandre Ramacciotti esta na cola e promete 

não dar mole, mas esqueceu de avisar que o mole 

é ele mesmo. 

Rosane Klein esta atordoada com a volta rápida 

da Flavia Giovanini e rodou na curva, caiu pra 

quarta e deve esquentar a briga entre as duas. 

Jonatas Santos que todo mundo sabe que é o 

maior bração do bolão vem se mantendo, mas 

nem sonhem em ve-lo no top 10, deve despencar 

jaja. 

Antonio Filho continua perdido na frente da 

tabela, na 6ª colocação ainda não achou onde 

deve ficar, eu digo, 44 kkk 

Flavia Giovanini chegou, fazendo barulho e 

atropelando geral, vai entrar na briga direta com 

a Rosane, e dessa briga, não quero nem estar 

perto. 

Anderson Santos esta só esperando o primo 

Jonatas cair e vão descer a tabela abraçados. 

Marcos “Fake” Ramacciotti esta querendo provar 

que seu irmão não é fake, ops, que ele não é fake 

do seu irmão, mas na real, é nítido, ambos são 

grossos demais rs. 

Edgard Gomes mostrou que ainda tem chances 

de titulo, veio com tudo, já saiu atropelando e 

deve ir na busca desse titulo, ainda da Edgard, vai 

que daaaaa... 

Alguem viu o Ivan “lesma” Battesini ??? ahhh, já 

saiu dos 10 ??? eu avisei kkkkkkkkkkkkkkkkkkk. 

 



 

 

 

 



 



 



 

 



 


