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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 !!!
Ta, fiz mais 2, mas ta
complicado, vô fazê
mais não

elton@benelton.com.br

Ola pessoal,
Diversos fatores tem feito com que eu atrase as
edições do jornal, entre elas a falta de
criatividade que está muito frequente
ultimamente comigo.
Como tenho que fazer tudo, fica meio
complicado, pois tenho diversos problemas de
ordem pessoal que me impedem
momentaneamente de colocar tudo em ordem, e
pra ajudar estou mudando de casa, então
imaginem a loucura que é, mas vamos que
vamos, vou tentar fazer o possível pra colocar
tudo em ordem, quero lançar esse na quinta
(hoje é quarta) e na segunda ou terça já lançar o
outro e dai na semana seguinte mais 2 e assim
coloco a casa em ordem.
Só pra constar, estou voltando ao top 10, me
segurem porque esse ano ta na cara que o titulo
de PILOTOS e de CONSTRUTORES fica na
BENELTON FORMULA 1.
Ahhh, antes de mais nada, alguém viu o Reric
Carneiro na tabela ???? e o Ivan Battesini ???
O Diogo Felipe esta participando esse ano ???
Mauricio Geronasso, Giovanni Durazzo, esses
caras desistiram ???
Ta engraçado ver esses papudos ai viu, só falam e
não manjam NADA de formula 1 viu !!!
Abraço e até a próxima ...

Elton Barrez – EDITOR

Espanha vamos nós ...
Thiago “nó cego” Martins vence a prova,
estreante, não tem muito o que falar, mas tem
jeito de grosso mesmo, não verá novamente seu
nome nos pontos.
Heverton Rummenig pegou a ponta do bolão e
foi vice na prova, ta indo bem, mas deve cair logo,
grosso de tudo.
Denise Câmara mostrou que tem muito gas ainda
e que não esta disposta a abandonar o titulo de
mulheres do bolão.
Antonio Filho, que é nó cego de tudo apareceu
nos pontos, mas olhem bem, porque logo começa
a cair e depois sem chance de ve-lo novamente.
Felipe Pires esta mais pra xicara isso sim, é
bração e deve despencar logo mais.
Felipe Azevedo que todo mundo sabe que é
cavalo paraguaio esta dando sorte, mas isso é só
até a metade da temporada.
Aroldo despontou nos pontos e esta todo
contente, mas todo mundo sabe que é uma
corrida por ano, ou seja; até ano que vem.
Fabio Mello que é outro nó cego chegou nos
pontos, mas nem deve aparecer de novo, não
tem carro pra isso.
Marcos Ramacciotti apareceu só pra ver se eu
errava seu nome, não errei, logo ele para de
aparecer.
Marli Werlter mostra pra Denise que não esta a
toa e que vai dar trabalho.
Agora bora pra GERAL
Heverton Rummenig na ponta, abriu uma boa
vantagem, mas não tem folego pro ano todo,
logo ta la no lodo, é grosso de tudo o menino.

Edgard Gomes mostra que a
poderosa Benelton Formula
1 esta com o carro perfeito e
deve conquistar o titulo de
pilotos e quipe nesse ano.
Felipe “Cavalo Paraguiao”
Azevedo só esta ai no pódio pq todo mundo foi
fazer pit stop, na próxima volta já deve figurar la
pros 30 mais ou menos.
Marcos Ramacciotti que deu sorte esta bem, mas
como sempre intercala com seu irmão os
palpites, eve despencar em breve, daki umas 4
corridas volta e assim vai.
Tadeu Magalhães que todo mundo sabe que não
deve durar entre os 10 por muito tempo, esta
todo feliz, mas é mais uma prova e despenca.
Marcio Lopes que leva a equipe nas costas
praticamente esta muito bem, mas todo mundo
sabe que ele esquece de dar palpite umas 2x ao
ano, ou seja, posição final la pelos 50.
Antonio Wagnitz esta perdido entre os top 10,
logo ele se acha e volta la pros 30.
Alexandre Cunha que é bração esta também
perdido, deve abraçar o Antonio e despencar
tranquilamente, tudo nó cego.
Alexandre Ramacciotti ta caindo, deve sumir do
top 10 e depois do top 20, vai terminar pra baixo
de 40, nó cegão de tudo.
Daniel Lamanna que nunca apareceu na capa do
ki-suco chegou no top 10, olhem bem e gravem a
cor do seu carro, pois só sera visto novamente
quando estiver tomando volta dos Azulzinhos da
Benelton.
Elton que será o campeão do ano esta se
recuperando do pit stop e já esta em 14, ou seja,
a turma da frente já começa a tremer ...

