
 

ANO: 02 - EDIÇÃO: 30 – GP ÁUSTRIA 2017 – VENCEDOR BOLÃO: MARCIO LOPES 

 

NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Charges 

- Corredor X 

- Editorial 

- Caça Palavras 

- Estatísticas 

Pensando Alto ?? 

Quem será que foi 

pego pensando alto 

e se entregando ao 

lado da esposa  

CHARGES !!! 

Alguém tem visto o 

Ivan ou o Diogo 

Felipe no bolão ??? 

FLAGRA !!!  

Novo carro da Coisas 

Escrotas é visto nas 

mãos de Felipe 

Azevedo 



 

 

 

 

Ola pessoal,  

Continuando na correria e tirando o atraso dos 

jornais, vamos que essa semana ainda sai esse e 

mais um. 

A corridinha da Austria foi de doer o ZOIO, e no 

bolão foi aquela merda, não total, uma caidinha 

de leve mas que é de fácil recuperação, Ganhou o 

Marcio Lopes que é um puta cara bacana, 

conheço pessoalmente, e se não vacilar e 

esquecer de dar palpite, acaba o ano bem. 

Luciano fez pontos novamente pela Benelton e 

mostra que esta pegando a mão do carro, tem 

tudo pra ficar entre os 10 assim como eu e o 

Edgard. 

Ivan continua no desespero de toda prova, 

reclamando do grid (que ELE não acerta) e vou 

abrindo vantagem prova a prova. 

Diogo Felipe anda sumido, quieto, acho que 

aposenta no fim do ano. 

Mauricio Geronasso de férias pelo visto, até 2030 

Felipe Azevedo é nó cego, ta entre os 10 por 

acaso... 

 

Um abraço e até a próxima. 

elton@benelton.com.br 

 

Elton Barrez – EDITOR  



 

 

Você não sabe o que você é no bolão ??? procure ai no caça palavra, a primeira palavra que encontrar significa o que 

você é no bolão ... 

 



 

 

Até que ta indo, vamos tirando o atraso como da, 

nem reclama não, alias, reclamar do que, nem ler 

vocês sabem. 

Marcio “bração” Lopes conseguiu uma vitória, 

mas nem adianta comemorar, jaja deixa de dar 

um palpite e cai na tabela. 

Marcelo Galli teve um respingo de saudades do 

ano passado, foi segundo, mas esse ano esta 

desmotivado, a equipe não anda, o carro é ruim, 

já esta pensando em 2018. 

Rinaldo Filho que é o maior cavalo paraguaio do 

bolão pegou sua ROC e levou até o pódio, com 

um milagre claro, mas o carro não aguenta até o 

fim do ano. 

Luciano Barcelos mostrou mais uma vez sua 

categoria, junto com o ótimo carro que tem e 

novamente ficou nos pontos, já era esperado o 

resultado e em breve deve se juntar aos 2 outros 

membros do time, disparado melhor carro do 

grid. 

Julio Pires teve um momento de brilho, 

aproveitou os grossos de sua equipe e 

surpreendeu chegando nos pontos fazendo uma 

parada a menos. 

Gustavo Giroti que vive girando e indo pra baixo 

da tabela, dessa vez subiu e ficou nos pontos. 

Fabio Herminio que seu dragão chegou nos 

pontos, mas assim como dragão que não existe e 

ninguém nunca viu, jaja despenca. 

Daniel Lamanna ta nos pontos de novo, mas é nó 

cego, faz uma parição ou outra, mas não termina 

nem entre os 30, bração de tudo. 

Flavia Giovanini mostrou a que veio e não deixou 

barato, foi a melhor mulher na prova. 

Eudo Fernandes completou os pontos, mas 

ninguém notou sua presença. 

AGORA vamos pra GERAL 

Heverton Rummenig segue 

na ponta sem nignuem 

ameaçar, ta tranquilo, ta 

favorável. 

Marcio “Cagão” Lopes chegou ao segundo posto 

do bolão, mas deve despencar em breve com 

algum vacilo já esperado. 

Rinaldo Filho esta tentando assim como ano 

passado a mostrar algo, mas como ano passado, 

vai sumir jaja. 

Anderson Henriques ainda esta nos pontos, mas 

já esta caindo, esperem ver la pros 50 e tal rs. 

Daniel Lamanna esta surpreendendo, mas todo 

mundo sabe que é bração e já vai começar a 

descer a tabela. 

Roseline Hoffman não deixou a Flavia chegar e se 

mantem na frente entre as belas do bolão, mas a 

diferença ta caindo. 

Edgard Gomes deu uma vacilada, mas o carro é 

bom e o mais confiável do grid, deve terminar o 

ano entre os 3 primeiros, assim como Elton. 

Felipe Azevedo que é nó cego de tudo já esta 

sumindo do top 10, o esperado é terminar em top 

70, junto com o Ivan. 

Marcos Ramacciotti esta estagnado, criou raiz e 

dali não sai mais, alguém da uma força, porque 

ninguém mais nota a presença dele. 

Flavia Giovanini chegou no top 10, já disse que 

não vai deixar barato e que vai brigar pelo top 5 e 

será a melhor mulher do bolão. 

E por hoje é só pessoal !!! 

Ahhhh, alguém tem visto o Ivan e o Diogo Felipe 

ai ???  



 

 

 

Na imagem abaixo podemos ver a alegria do Felipe 

Azevedo com seu novo carro pro fim da temporada 



 



 



 

 



 



 


