
 

ANO: 01 - EDIÇÃO: 02 – GP BAHRAIN 2016 – VENCEDOR BOLÃO: FABIO HERMINIO 

 

 

Acidente na estrada deflagra uma 

grande investigação do ExCarro, 

você não pode perder, 3 pilotos 

envolvidos num esquema que o 

jornal conseguiu esse furo de 

reportagem. 

 

        SELO Nº 2 

Colocamos no 

meio do jornal 

para você 

estragar a capa  

 

Já separou a grana pra ver os filmes  

dessa edição ???, corra pro cinema. 

 

Não adianta 

reclamar, ele 

esta nessa 

edição de novo. 

- Charges 

- Classificações 

- Editorial 

- Investigação 

- e muito mais ... 

Mentira, não tem muito mais não, 

precisamos da sua ajuda pra ter 

mais, se não é só essa merreca 

mesmo e para de chorar Felipe 

Azevedo, ninguém aguenta mais. 



 

 

 

 

É muito facil fazer editorial quando você vai bem 

né, mesmo assim, a idéia até que deu certo, ta 

faltando adesão ainda da galera pra coisa pegar 

mesmo e todo mundo começar a participar. 

Deixa eu explicar uma coisa de funcionamento, 

caso você queira me zoar (Bem difícil, visto que 

sou melhor que todos), você pode, e eu não 

posso dar o troco na zoeira até o próximo jornal, 

então se você mandar algo pro jornal pra me 

zoar, eu terei que aguardar a próxima edição pra 

responder, isso vale pra todos, mesmo porque a 

idéia é que todos participem, palpitem, deem 

opiniões, sugestões e tudo mais, o Felipe Azevedo 

ta pegando a coisa, logo entra no esquema, e ai já 

é mais um pra fazer as piadinhas. 

Não é fácil tirar tudo da cabeça numa semana só, 

e tem corridas juntas que fazer o jornal em 2 dias 

vai ser osso, por isso que preciso da ajuda de 

todos, tirando minha vida pessoal e sentimental 

que teima em me fuder sempre, fica mais difícil 

ainda bolar uma piada quando você esta com a 

cabeça longe, por isso é fundamental a 

participação de quanto mais gente melhor, e nem 

todo semana teremos colunas fixas, as vezes 

deixo uma de lado, vou la e coloco outra, volto 

com ela na semana seguinte e assim vai, tudo 

depende do meu humor e da criatividade e as 

vezes, falta os dois. 

Tento fazer o melhor, mas nem sempre da, e 

antes que perguntem, porra, porque faz essa 

merda no word ?, pq só sei usar ele ... pq não 

capricha nas montagens ??? pq não sei usar 

photoshop ou programas do tipo ... Pq tem zoado 

só os mesmo ? eu tento colocar os novos na 

zoeira, mas pra isso preciso que ao menos 

participem nem que seja no grupo, mas pra gente 

ver que da pra zoar o cara sem que ele fique de 

mimimi (só o Felipe Azevedo fica, mas é pq é 

fresquinho mesmo), então assim, olhem as coisas 

que criamos e pense, bolou algo legal, me manda 

no privado, no email, no face, onde for, e a gente 

monta uma coluninha pra rir junto. 

Bom, desculpem a pobreza dessa edição, mas em 

meio as brigas pessoais com minha amada e a 

cabeça a mil por essas merdas, sabem como é né, 

nem da pra bolar muita coisa, então pro próximo, 

já pensem em algo pra enfiar no JORNAL, no 

JORNAL ... 

E tem mais, não posso pegar todas as ideias que 

tenho e colocar num jornal só, mesmo porque no 

outro eu não conseguirei fazer nada, e pro jornal 

não ficar chatinho, temos que ter algo (Alem do 

Ivan Battesini) pra rir sempre. 

Um abraço, boa leitura, manda o palpite, porque 

não sou como o Luciano Barcelos que só passa os 

bêbados na frente dele, aqui eu atropelo mesmo, 

vide Felipe Azevedo. 

Ahhhh, só uma coisa, uma tal de 2Play das 

equipes veio falar alguma coisa, nós da Benelton 

não ouvimos, estamos muito la na frente, quando 

marcarem pontos, por favor, nos avisem para que 

possamos enxergar vocês na tabela kkkkkkkkkkk. 

 

 
Elton Barrez (Bonito pra cac....) EDITOR 



 

2 play apresenta carro pro próximo gp Se nao der certo em mais um ano das pistas Benelton ja 
projeta ir pra nbb 

 

 

 

 

 

 

Pradok muda nome cria o PB, Partido do Bolão e ja busca 
votos no bolao 

Divulgada a próxima capa da revista três rodas desse semana 
vamos conhecer o motor home da Recovery 

 

 

 

 

 

 

2 play é investigada por Sergio Moro apos plagiar nome Diogo tira ferias e Felipe malDANADO Azevedo vira primeiro 
piloto da Thunder 

 

 

 

 



 

  
O Iluminado: Emerson Braga da uma cagada monumental e fica em 2º na 

prova, algo fora do comum acontece e nesse suspense que é seu palpite, um 

luz apareceu, descubra nesse filme fantástico. 

Forrest Gump: Felipe Azevedo numa atuação digna de Oscar, falou tanto fim 

de semana, contou tanta história antes da prova, continuou contando depois 

dela, não perca, “O contador de histórias do bolão”. 

  
O Regresso: Elton faz milagre com um carro capenga, é atacado por todos no 

bolão e mostra que nada esta perdido, sua jornada até o titulo é apenas o 

começo dessa historia surpreendente que vai cativar você. 

As Vantagens de Ser Invisivel: Octavio Abbady, Mauricio Geronasso e Pradok 

são 3 comediantes incríveis (porque com esses palpites, só podem ser 

comediantes mesmo), nem apareceram nessa prova, nem no campeonato. 

 



 
O Bolão de formula 1 é coisa séria e agora cai de pau 

numa reportagem investigativa, confira na integra a 

matéria conseguida com exclusividade. 

A operação Lava-Carroça fez uma incrível descoberta na 

equipe Thunderstruck de Diogo Felipe, Felipe Azevedo e 

Julio Pires. 

 

 

Diogo Felipe teve um documento “VAZADO” no qual 

mostra o gasto de todo o financeiro da equipe. 

 

Após perceber que seria um ano complicado pra equipe e 

que não teria condições financeiras de manter a equipe 

por toda a temporada, pegou seus “companheiros” 

(Codinome: Mocinhas) e foi tomar todas as Dollys em 

Salvador com o pouco que lhe restava, investigação 

indicam que ele ia trocar os fracos pilotos que tem, por 

mão de obra mais barata, que aceitam refrigerante 

“frevo” como pagamento, gravações mostram que foram 

via avião, porem, tempos depois foram vistos numa 

carroça no caminho do nordeste. 

 

No meio do caminho um acidente por excesso de 

bebida(dolly de limão) acabou com o sonho dos 3 (foto 

do acidente), uma transeunte que passava no local disse 

que ouvia os gritos “Segura a dollyyyyyy”, e que um dos 

acidentados gritava “Eu quero correr com o Ivannnnn”, 

enquanto o outro apenas se lamentava “porque vim 

correr aquiiiiii, porqueeeeeeeeee” 

 

Todo mundo sabe que a sede da Thunder é em Curitiba, 

o acidente foi na Barra do Turvo, na BR mesmo, aos 

prantos Diogo apenas dizia que precisa chegar na frente.  

 

Pelo que conseguimos apurar até o momento, Felipe 

Azevedo foi encontrado numa clinica de desintoxicação 

pelo excesso de Dolly Limão e esta desorientado, preso 

num quarto com camisa de força fica repetindo “Quero 

dolly, quero dolly, quero dolly, sou o dollynho, seu 

amiguinho”. 

Diogo Felipe apenas nega qualquer desvio de verba 

recebida (usou 3 dollys para uma festinha em casa), diz 

que foram compradas separadamente do recebido de 

patrocínio pela equipe. 

Julio Pires já aceitou fazer “Delação Premiada”, numa 

entrevista concedida ao jornal, ele disse que vai entregar 

todo mundo e que não vai perdoar ninguém, pois cansou 

de tomar esse veneno e agora quer alguma equipe que 

pague ao menos um “Convenção”. 

O Bolão esta de olho nas noticias e em breve trará muito mais informações, não passaram impunes, se não tem 

condições de entrar num campeonato e disputar ele todo, nem deviam pedir inscrições, agora terão que arcar com 

todos os custos que o bolão possa ter na substituição da equipe em caso de exclusão por incompetência.  

 



 



 

 

 

Devido o grande sucesso que EU tive na corrida 

passada, voltei comentar a participação desse 

bando de braço duro do bolão. 

Fabio Herminio e Emerson Braga: um ta fingindo 

que não aparece, ta se achando o fodão dos 

palpites, cai naturalmente em 2 corridas, já o 

Emerson continua cutucando os companheiros de 

equipe, jaja é atropelado pelos 2, com um palpite 

de nó cego que deu, sorte pura. 

Elton: O que é que aconteceu com esse sujeito ?, 

tas de brincadeira, isso foi uma dúzia de lacto-

purga com leite pra tamanha cagada, afff. 

Paulo Cardoso: Tem aproveitado da sorte e da 

falta de competência dos demais, pq o cara é 

muito grosso, pelamorrr. 

Vitor Monteiro: Cara é até engraçado na 

narração, parece mendigo pedindo esmola, 

querendo que a corrida acabe a qualquer merda 

que aconteça e seu lixo de palpite fique em 

evidencia, se juntar com o Elton não marcam 20 

pontos juntos. 

Julio Pires: um cara que coloca o Sainz no palpite 

merece respeito ?, ta de brincadeira, só vai fazer 

ponto em corridas que um furacão passar na 

pista e inverter todo mundo, esse tem diploma de 

braço duro pendurado no quarto. 

Anderson Stofaleti: só esta entre os 10 por mero 

acaso da privada, com um palpite tendo Button e 

Alonso, não merecia ficar antes dos 100, é um 

grosso assumido, nem se preocupem, cai em 2 

corridas também. 

Ivan Battesini: a desculpa é a mesma do ano 

passado, o “Massa”, na boa, se enrola na massa, 

escorrega no macarrão e para de dar palpite, pq é 

cada aberração de coisa ruim no palpite, que na 

boa, quem perder pra ele, por favor, ano que vem 

nem manda palpite, se 

ausenta pra não passar 

vergonha, porque o cara é 

pra la de péssimo. 

Diogo Felipe: Como esse 

cara esta em primeiro na 

geral ainda ?, simples, só tem pé de pano nesse 

bolão, o palpitinho mediano dele garante o titulo, 

mas o cara é ruim demais, esse ano vai perder até 

pro fake do Octavio Abbady. 

Giovanni Durazzo: Bom, já falei que é nó cego e 

nem precisou muito, já esta caindo, baita bração, 

acha que estar fora do país vai ajudar em algo, na 

onde ele esta no meio da corrida passa comercial, 

como é que quer dar um bom palpite assim ? 

Edson Nem: Vai falar que não foi cagada pegar o 

Hamilton e vim com Vettel em primeiro, é a 

cagada pura, foi 4 litros de caldo de cana antes de 

fazer o palpite, ta subindo nem sei como. 

César Barrez: apareceu na narração pra aparecer 

no jornal, então tai, apareceu, mas me digam, 

olhem o palpite do cara, Massa, Perez e 

Hulkenberg, e quer ganhar alguma coisa ??, 

#ceéloucocachoeira, esse não termina entre os 

50 também de tão grosso. 

Flavia Giovanini: Fake do Felipe Azevedo, ta na 

cara, mas como sempre, os fakes são melhores 

que os originais e ai eu me divirto, porque o 

marido dela é ruim de doer, já não esta nem 

entre os 40, normal, eu disse que ficaria abaixo 

dos 60 ? não ?, relaxa, esta a caminho já ... 

Pradok: o cara vem com Vettel, coloca o Sainz, 

anula um no palpite e ta na frente do Felipe 

Azevedo ??? kkkkkkkkkkkkkkkkkk, esse é ruim 

demais, meu deus, os 2 vão morrer abraçados la 

pelos 80/90 na classificação. 

 

Até a próxima pessoal ... 

 



 

 

 

 



 



 



 

O 10º colocado na corrida foi o Stoffel Vandoorne pela Mclaren, porem nessa corrida ele foi substituto do Fernando 

Alonso que ficou sem correr devido a contusão do acidente sofrido na corrida passada, para efeito de pontuação na 

planilha, ficou valendo o Alonso, pois o Vandoorne não esta no site como opção de escolha e nem na planilha, além 

de ter sido substituído na ultimo dia antes dos treinos. 


