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E agora, quem lê ??
Palavras Cruzadas
Deixei esse quadro
em branco e
ninguém notou
ainda, audiência
caindo ...

Não tem, feito as
correndo, não deu
tempo, fica pro
próximo, se der.

CHARGES !!!
Opa, esse ainda tem,
2 vai, estou
economizando as
imagens pra depois.

elton@benelton.com.br

Ola pessoal, corridinha lazarenta de chata e ainda
fudeu meu bolão, despenquei pra 20, pqp viu ...
A falta de tempo, de dinheiro e de animo
atrapalha fazer o jornal, ainda mais sozinho,
então sempre fica meia boca, vou começar a
encher linguiça e já era, é chato, mas é legal,
queria manjar mais de mexer com imagem e
assim faria mais montagens pra alegrar a galera,
mas o que vejo é que todo mundo anda sem
tempo até de brincar, complicado.
Espero que o pessoal se anime, afinal o bolão foi
criado no intuito de brincadeira mesmo, de se
divertir e rir do amigo ou parente, apenas pra
tirar sarro mesmo e ter assim um dia mais ameno
com todas as dificuldades do dia a dia que
vivemos.
Bom, Edgard esta bem na equipe e mantendo o
top 3, meu carro nessa prova rodou e o Luciano
Barcelos já esta no top 30, ou seja; se eu não
andar com essa bagaça vou dar que desculpa ??
Mas vendo por esse lado, cade Diogo Felipe ???,
Ivan Battesini ???, tudo nó cego, sempre falei, e o
Fanfarrão do Marcelo Galli, alguém viu ??? o
Mauricio Geronasso ainda participa ??? pelo visto
meus concorrentes são os Ramacciottis mesmo,
que é tudo nó cego e devem cair naturalmente na
tabela.
Por falar em tabela, ta dando trabalho pro
Anderson Stofaleti, me falta até tempo de dizer
um OBRIGADO, mas esse ano dou um jeito de
compensa-lo, afinal, o bolão só existe por causa
da planilha.

Elton Barrez – EDITOR

Vamos ver a Geral

Bora avaliar essa cambada de nego grosso do
bolão ...
Rafael de Camargo, Grosso de tudo, não aparece
mais no top 10 o resto do ano, escreve ai.
Nilton Cordeiro, num espaço entre um copo e
outro seu palpite de bêbado curtido deu
resultado, mas é só.
Antonio Wagnitz, ta zuando né, com esses nomes
que só erro pra escrever, nem deve aparecer
entre os 50, é ruim demais.
Fabiano Borges, esta sendo o melhor Fabiano
entre os Fabianos, ou seja, na categoria dele ele
ta bem kkkk.

Heverton Rummenig, ta ali
de boa, igual neto na casa da
vó, comendo sopa e dando
risada, jaja o Elton chega e
passa, ele nem vai ver.
Alexandre Ramacciotti, chegou bem e acabou
ganhando a vice-liderança, mas isso é cavalo
paraguaio, vai terminar em 32.
Edgard Gomes, a prova de que o carro da
Benelton é bom tai, já é top 3 e deve assombrar o
líder muito em breve.
Ainda sobe efeito do nitro da outra corrida, tai
apenas figurando, é bração de tudo, vai terminar
la pros 43.

Elcio Torres, até que as vezes aparece, mas é
bração, não preocupa e não assusta ninguém.

Antonio Wagnitz, também esta ai de alegre,
criança boba no parquinho, logo cai e começa a
chorar que ficou sem doce kkkk

Felipe Pires, esse sim é grosso, palpite de nó
cego, chegou porque todo mundo na sua frente
quebrou praticamente.

Alexandre Cunha, vulgo io-io do bolão, fica nesse
sobe e desce e no fim acaba sempre na parte de
baixo da tabela.

Luciano Barcelos, opa, ta na cara que ta pegando
a mão do melhor carro do bolão, não sou de
puxar saco de ninguém e vocês sabem disso, mas
ainda vai dar trabalho.

Marcio Cremonesi, já começou a cair, logo cai dos
10 e nunca mais vão ouvir falar, é bração de tudo,
se der um fusca que até galinha manca dirige, ele
não tira do lugar.

Samuel Ferreira, ah, fala sério, desconhecido na
multidão, tirando o Luciano, só nó cego nessa
prova.

Tadeu Magalhães, é o terceiro piloto de uma
equipe mediana que tem ai, sabe como é né,
terceiro piloto ninguém liga, então já viu, pelo
que dizem, será dispensado no fim do ano.

Humberto Makka, tirando os memes que o Reric
faz bem, alguém tem que andar naquela carroça,
Makka vem fazendo isso bem, mas jaja esquece
de dar palpite e despenca.

Marcio Lopes, é um cara gente boa, mas sem
duvida vai esquecer algum palpite e despencar
kkkk

Alexandre Ramacciotti, ta intercalando com o
irmão quem aparece aqui pra eu xingar na hora
de errar o nome, mas blz, sua posição padrão é
de 17 pra baixo.

Marcos Ramacciotti, ah não, escrever 2x o nome
que erro toda hora, já é demais, não vou
comentar, é FAKE do irmão indeciso kkkk.

