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Ola pessoal,  

A corrida maluca do Azerbaijão até que não foi de 

toda ruim, dei uma leve queda, mas o bolão deu 

uma boa virada na tabela, as corridas com 

posições malucas ou cheias de quebras são 

sempre as mais legais pro bolão, pq sempre tem 

um muito bem e com uma simples quebra vai 

tudo pro saco... 

Me recordo no ano de 1994 no bolão, na ultima 

corrida, aquela agonia de Schumacher e Hill, o 

titulo sendo definido, no bolão eu arregaçando 

de pontos, ai vem o acidente, sai os 2, eu 

simplesmente acertei todos que vinham atrás, se 

todos continuassem e desse Schumacher e Hill e 

todo mundo que veio no embalo, eu teria 

acertado todos e arregaçado de pontos, mas 

como sempre, um acidente fode o palpite de 

todo mundo, não foi diferente comigo, foi um 

ano louco, mas foi demais. 

Os anos que não teve o bolão, até assisti a todas 

as corridas, mas sem a mesma emoção de 

acompanhar quando se tem uma planilha e você 

ta ali torcendo pelo seu palpite, toda prova fica 

mais emocionante, toda disputa é mais legal, 

você simula um resultado, torce por ele e claro, 

sempre da o inverso do que você precisa, coisas 

de bolão, mas também, quando da certinho 

aquilo que vc colocou e tudo se encaixa no final e 

você ta acompanhando, é uma felicidade da 

porra, é correr pro abraço e sair gritando. 

O Bolão tem disso, muitas vezes, é a alegria do 

domingo, eu particularmente, adoro. 

 

Um abraço e até a próxima. 

elton@benelton.com.br 

 

Elton Barrez – EDITOR  



 

 

 



 

 

Chegamos na corrida do Jão, Azerbaijão... 

E ganhou o Rodrigo CP, que é nó cego e ninguém 

conhece, braço duro de tudo, não volta mais aqui 

esse ano. 

Daniel Cardoso ficou em segundo, o carrinho da 

Daytona é bom, bom pra aposentar... 

Luiz Sena com seu carrinho de hot-dog chegou no 

pódio, tem corrida que da sorte e anda um 

pouco, mas vai terminar em 32, aguardem. 

Anderson Santos é braço, foi o quarto mas é nó 

cegão mesmo, nem deve voltar nos pontos 

também. 

Fernando Otavio com o outro carro da Daytona 

chegou nos pontos, mas ninguém sabe quem é 

tbm, então, nem esperem novidades kkk. 

Luciano Barcelos vem mostrando que fez a 

escolha certa e fez pontos pela poderosa 

Benelton, ta na cara que vai terminar entre os 10, 

junto com os outros membros da equipe. 

Gleyciano Mendes que vive carregando a CCE nas 

costas chegou nos pontos, mas vai afundar com 

as 2 pedras de gelo que tem la. 

Leandro Graunke que é bração, chegou nos 

pontos, mas não fez nada de extraordinário, é 

grosso. 

Dionatan Santos marcando uns pontinhos com a 

Adesca, mas foi ofuscado pelo Luis que é o dono 

da equipe. 

Octavio Abbady, aquele mesmo do ano passado, 

mostrou que esse ano não fez nada de certo e 

tem um carro que não anda, da até dó de ver a 

equipe, vai falir. 

 

 

Vamos pra GERAL 

Heverton Rummenig segue 

na liderança, mas como todo 

cavalo paraguaio, vamos 

aguardar o fim do folego. 

Anderson Henriques agora é o segundo, mas é 

fogo de palha, gastou o turbo que tinha e não 

deve ficar ai muito tempo. 

Edgard Gomes vem na bota, a Benelton esta 

voando e deve terminar o ano com os 3 pilotos 

no top 10, 2 em top 3. 

Felipe Azevedo que esta turbinado com a tubaína 

que ganhou da Coisas Escrotas até vem bem, bem 

pra ir correndo no banheiro limpar as cagadas 

que anda fazendo. 

Marcio Lopes esse ano esta surpreendendo, não 

esqueceu de dar palpite ainda e com isso acaba 

indo bem. 

Rinaldo Filho que é cagão, acerta alguma coisa ou 

outra deu sorte e ta chegando, mas assim como 

ano passado, é encantamento de namoro novo, 

logo despenca. 

Luiz Sena é grossão, vive pegando alambrado, 

não vai suportar a pressão e vai despencar em 

breve. 

Marcos Ramacciotti até tenta ir bem, mas sabe 

que o problema é o carro da família, lixão, sem 

patrocínio, não deve aguentar até o fim do ano. 

Antonio Wagnitz esta nos pontos com a pequena 

Sai da Frente, mas já avisou pra sair da frente 

mesmo pq seu carro esta sem freio e vai descer a 

tabela a milhão. 

Roseline Hoffman deu o ar da graça, um toque 

feminino entre os lideres, mas será que vai 

resistir ou será que vai despencar ? 

 



 

 

 



 



 



 

 



 



 


