
 

ANO: 02 - EDIÇÃO: 23 – GP CHINA 2017 – VENCEDOR BOLÃO: RICARDO MIDIA 

 

NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Charges 

- Corredor X 

- Editorial 

- Palavra Cruzada 

- Estatísticas 

Palavras Cruzadas 

Reclamaram que 

estava difícil, 

fizemos uma no 

nível do Ivan agora. 

CHARGES !!! 

Charge, Foto do Ivan 

na classificação e 

imperdível jogo novo 

no jornal. 

E agora, quem lê ??  

Vou deixar esse 

quadro em branco 

pq ninguém lê isso 

aqui mesmo !!! 



 

 

 

 

Bom, pra variar o bolão pegando fogo, melhor 

ainda que estou no top 10, pra calar uma meia 

dúzia de babão ai que acha que manja de dar 

palpite ... 

Muito legal ver as novidades como o Bingo, mais 

engraçado é ver o Edson Barros acertando os 2 

primeiros resultados, franco favorito ao titulo já 

kkkkk 

Depois de muita luta, conseguimos ir acertando a 

planilha e ajustando todo mundo, como sempre, 

o começo do ano sempre é enrolado. 

Pior ainda é 2 corridas seguidas, quebra as pernas 

pra fazer jornal e tudo mais, mas vamos que 

vamos e seguiremos fazendo conforme o tempo 

permitir. 

Fiquei feliz que o Diogo Felipe trouxe os amigos 

pro nosso bolão, mas triste por ver que mesmo 

eu tentando ajudar, eles desistiram 

aparentemente de participar, uma pena, eu 

apenas quis ajudar, devia ter ficado quieto e eles 

estariam participando conosco, mas tudo bem, 

fica de aprendizado pra mim. 

Muito legal também de ver muita gente nova 

participando no grupo, como o Reric, o Rafael de 

Camargo, o Vitor Monteiro, vejo o Octavio 

aparecendo as vezes, o Jonatas Santos, o 

Anderson Santos, claro que vou esquecer de um 

monte, mas é tudo gente nova ou que ficavam 

mais tímidos que estão aparecendo e a idéia é 

essa mesmo pessoal, tirar sarro, zuar e dar risada, 

o bolão é só um detalhe pra nos enturmarmos 

mais ainda e criarmos um laço de amizade por 

algo que temos em comum que é o gosto pela F1. 

Espero que todos participem e brinquem, assim 

como o Felipe Azevedo que anda postando bem, 

coitado, logo some, afinal, é nó cego, vai cair dos 

100 e depois ficar chorando que não tem carro, 

não tem mesmo, aquela bixeira véia la não 

termina o ano não, o dono vai pedir concordata 

kkkkk 

Bom, conversando com o Edson Barros e com o 

Ivan Battesini, tivemos uma idéia, vamos ver se 

conseguimos tirar do papel e por em pratica, se 

conseguirmos algo eu faço questão de avisar. 

Ahhh, fiz a cruzadinha e ninguém teve moral de 

imprimir e tentar responder, cada cara que não 

manja nada mesmo de formula 1. 

Pô, ano passado baixei um programa pra fazer 

um jornalzinho melhor, mas não tive tempo de 

mexer, que vergonha. 

E sobre canecas, fiz o envio de mais algumas, e 

ainda esse mês faço outras e no mês que vem 

encerro as do ano passado. 

Bom, por hoje é só 

elton@benelton.com.br 

 

Elton Barrez – EDITOR  



 

 

Já deu pra ver como vai ser o ano, o Elton 

campeão, o Ivan caindo pra lanterna, o Felipe 

Azevedo dando surra no Diogo Felipe, bom, 

vamos la ... 

Ricardo Midia da poderosa Benelton Junior levou 

fácil a prova, fácil pelo carro que tem, tem tudo 

pra se manter na frente do monte de nó cego que 

tem ai. 

Octavio Abbady deu uma cagada e acabou na 2ª 

colocação, fato anormal, afinal, é grosso de doer, 

deve despencar já na próxima corrida. 

Flavia Giovanini que agora esta sem a Rosane 

Klein na cola vem mostrando que manja dos 

paranauê, mas é temporário tbm, logo cai. 

Heverton Rummenig é outro que deu cagada e 

chegou nos pontos, deve terminar pra baixo dos 

100, isso se lembrar de mandar os palpites, nó 

cegão de tudo. 

Daniel Lammana nem é cagada, é aborto da 

natureza, nunca mais aparece nos pontos, é 

grosso demais, deem print porque nunca mais 

aparece ai. 

Felipe Azevedo, pra você ver as coisas como são, 

se até ele esta nos pontos, imagina a merda que 

foi essa corrida. 

Gracielly de Paula é nó ceguinha ainda, tem 

muito o que aprender e muita farinha pra comer 

ainda, da dó, vai terminar em 5ª, entre as 

mulheres kkkk 

Haroldo Dias, concorrente direto do outro 

Aroldo, só pq tem o mesmo nome, ou seja; 2 nó 

cego, tira print também, só vai ta ai nessa prova e 

nunca mais. 

Douglas Bomfim, apesar de achar que vai ter um 

Bom Fim, vai nada, esse grossão ai termina 

depois dos 120 e olhe la... 

Neto Agenor, ou Agenor 

Neto, acho que inverteram o 

nome dele do ano passado, 

mas é nó cego, relaxa que 

também não termina entre 

os 100. 

Agora a Geral 

Heverton “Cagão” Rummenig esta na ponta, mas 

é totalmente cagada mesmo, logo despenca pra 

la dos 100 

Alexandre Ramacciotti disse que vai ganhar e 

trazer seu irmão junto, só pra eu ter que escrever 

o nome deles 2x, mas nem adianta, família de nó 

cego, tudinho, equipe fraca, carro ruim, é cavalo 

paraguaio. 

Octavio Abbady, esse nem cavalo é, é mais 

tartaruga paraguaia mesmo kkk 

Luiz Pezzine, já deu pra ver que na corrida 

passada foi cagada pura e que já ta caindo, em 3 

corridas vai ta pra baixo de 50. 

Elton, mestre nos palpites e lógico, vem a passos 

largos pra conquista do titulo, favorito absoluto. 

Tadeu Magalhães, é num deu não, com esse 

palpite ai, nem vai dar, nó cegão mesmo, se ficar 

entre os 10 por mais 1 prova é milagre. 

Edgard Gomes, com um carro fantástico na mão, 

ta fácil ficar entre os 10, nítido adversário do 

Elton esse ano. 

Marcio Cremonesi, esse sim é grosso, não fica 

nem entre os 30, cada palpite ruim da poha. 

Rinaldo Filho, pode querer alguma coisa esse ano 

?, pode, mas o máximo é a disputa pela lanterna 

do bolão junto com o Ivan Battesini. 

Denise Câmara, esta ai em top 10 só pra mostrar 

pra Flávia Giovanini que não ser fácil e que não 

vai entregar o troféu não. 

 



 

 

 







 



 



 

 



 


