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NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Charges 

- Corredor X 

- Editorial 

- Palavra Cruzada 

- Estatísticas 

Palavras Cruzadas 

Você manja mesmo 

de formula 1 ??? 

imprima e resolva 

longe do google. 

CHARGES !!! 

Ivan chorando pro 

Reric ??? Mario 

Câmara pedindo 

milagre ??? 

EDITORIAL 

Uma mini explicação 

de como funciona o 

jornal para os 

novatos. 



 

 

 

 

Demorou e depois de um longo inverno, ops, 

verão, chegamos na temporada 2017 do bolão... 

Apesar da confusão na primeira prova em relação 

aos palpites posteriores e etc, tudo fica resolvido 

como era e vamos que vamos pra mais um ano 

de muita luta, muita planilha, muito jornal e 

vamos tirar sarro um do outro, sempre 

respeitando. 

Um rápido resumo, pra quem não conhece, o 

jornal é feito justamente pra ter mais gozações 

entre os participantes e assim maior 

interatividade, NÃO LEVE ABSOLUTAMENTE 

NADA QUE ESTA ESCRITO AQUI A SÉRIO, A IDÉIA É 

RIR DE TUDO E SE DIVERTIR, se essa não é sua 

idéia, você esta no bolão errado, afinal, o legal é 

tirar sarro mesmo, ainda mais se for do Ivan. 

Já vejo alguns novos com interação no facebook, 

muita gente nova que ainda vai pegar a mão da 

galera e brincar tb, não sinta-se ofendido com as 

brincadeiras, afinal, ser braço duro, nó cego, 

cabaço, ruim e etc, todo mundo é um dia, menos 

o Felipe Azevedo que é sempre ... 

Para os novatos que não conhecem o jornal, 

fazemos tudo no PAINT, tiramos sarro e damos 

direito de resposta na zueira, quando quisermos 

kkk, é assim pessoal, se alguém colocar uma 

zueira no jornal, e você quiser responder no 

jornal, só sai na edição seguinte, então a pessoa 

não ve enquanto o jornal não é feito, tipo, vou la 

e tiro onda do Ivan, se ele quiser me zuar tbm 

pelo jornal, vai mandar e será publicado na 

edição seguinte e eu se quiser tirar sarro dele de 

novo, vou mandar só no outro e assim vai, não é 

rápido e nem dinâmico como o grupo do face e 

tudo mais, mas é nostálgico e divertido da mesma 

forma. 

Todo mundo pode mandar o que quiser para o 

bolão, menos VIDEOS, afinal, é um PDF, mas o 

Felipe Azevedo ano passado queria mandar vídeo 

pra ser publicado em pdf, mas tudo bem, 

relevamos, então se você quiser ter uma coluna 

fixa, se quiser escrever de vez em quando, se 

quiser desenhar, se quiser imprimir pra ler no 

banheiro enquanto faz palpite, se quiser mandar 

charge, piada ou o que for, fica a vontade, o 

jornal é de todo mundo, livre mesmo, lembro 

apenas que devemos manter o respeito entre 

todos ok. 

Apesar que, como ter repeito pelo Ivan que larga 

abaixo dos 80, num da né, pelamor, é ruim 

demais kkkkkkkkkkkkkkkk 

O email abaixo serve pra mandar as coisas pro 

jornal, pra falar comigo, pra mandar spam, pra qq 

coisa também, apenas lembre-se, mandou uma 

coisa pro jornal, não poste no facebook, afinal, se 

você postar, deixa de ser novidade. 

Um forte abraço e vamos palpitar ... 

Boa leitura. 

elton@benelton.com.br 

 
Elton Barrez – EDITOR  



 

 

Depois de longas férias, VOLTAMOS e agora 

vamos descer a lenha nessa cabaçaiada que tem 

no bolão, cheio de nó cego ... 

Luiz Pezzinne da sobrou, sobrou nada, foi 

apertado, 2 pontinhos só, mostra que é um baita 

nó cego, primeira corrida, nem da pra medir se 

entende ou não você vai me dizer, e já digo 

então, Não entende kkkk 

Heverton Rummenig foi o segundo, se der 

palpite esse ano até o fim do bolão, deve 

terminar pra baixo dos 100, é grosso demais, deu 

sorte. 

Edgard Gomes fechou o pódio e mostrou que a 

Benelton veio muito forte esse ano, vai dar 

trabalho e vai ser a equipe a ser batida, prevejo 4 

vitórias esse ano pra equipe, ta fácil viu. 

Torquato Di Biasi, pô, um cara fã da Ferrari, 

Italiano, Doente, só pode ser manetão mesmo, 

braço duro de tudo, ta ali por acaso, é grosso. 

Alexandre Ramacciotti, já ta começando a 

aparecer pra eu ter que escrever e errar o nome 

dele toda prova, mas é grossão tbm, deu sorte 

ano passado, mas esse ano vai mostrar a todos 

que é ruim de braço e terminar abaixo dos 14. 

Marcio Cremonesi, o nome já diz, vai escorregar 

na maionese e já era, na próxima corrida já cai 

dos 30 primeiros, novato, manja nada. 

Marcelo Rodrigo foi o sétimo, e como é grosso, 

esta nos pontos por acaso, baita nó cegão 

mesmo, se terminar o ano entre os 50 é muito. 

Tadeu Magalhães ficou em oitavo e vou dar uma 

chance a ele, se ficar pelo menos em trigésimo 

oitavo vai ser muito kkkk 

Rinaldo “Neve” Filho já marcou ponto na 

primeira corrida, a ROC contratou 2 pilotos fortes 

pra esse ano e pode surpreender, principalmente 

com o Rinaldo que é o maior cagão do bolão. 

Luiz Sena fechou os 10 

primeiros e já disse que esse 

ano é dele, é ano dele ficar 

pra baixo dos 100 kkkkkk, o 

Sena é grosso demais, só pq 

ele pilota na vida real, acha 

que vai conseguir algo no bolão ?? é um bração, 

vai terminar em 104, fica vendo. 

Bom, como a geral é a mesma, vamos buscar 

algumas figuras do bolão, alguém viu o Ivan 

“Lento” Battesini ???, sabem se esse ano ele vai 

dar palpite ??? 

Perai, deixa eu descer a tabela, hummmm, achei 

o Felipe “Fraco” Azevedo, ta na média dele, ali 

pelos 50, ta bom, não deve sair disso, mas ainda 

não achei o Ivan... 

RuimDOK, ops, Pradok, Emerson “Braço Duro” 

Braga, Marcelo “Nó Cego” Galli, Jonatas 

“Zicado” Santos, Ruimric, ops, Reric Carneiro, e 

nada do Ivan ... 

Fui até 79 e não achei, nem vou olhar mais, deixa 

quieto, acho que não deu palpite esse ano, 

aposentou de vez. 

Luciano Barcelos mostrou que ta pegando a mão 

do carro da Benelton e deve andar bem em 

breve, Giulio Rolfo que era da Benelton e foi pra 

Scuderia Itália ainda não se acertou com o carro 

também, Rosane Klein esse ano esta perdida, la 

no fim da tabela, a Benelton Junior tomou surra 

geral, o carro simplesmente não rendeu. 

Já o Elton, bom, da pra ver que veio pra ser 

campeão, carro acertado, andou bem a prova 

toda, apenas no final teve um desgaste maior de 

pneu e acabou apenas em 14, mas nada que um 

grid não o coloque entre os 5 já na próxima 

prova, normal, ritmo de campeão, ta facillll 

Até a próxima !!! 

 



 

 

 

 





 



 



 

 



 


