
 

ANO: 01 - EDIÇÃO: 03 – GP CHINA 2016 – VENCEDOR BOLÃO: MARCELO GALLI 

 

O Ex-Carro trás com exclusividade o 

contrato firmado entre Ivan 

Battesini e a Motorsports Dogs, a 

antiga equipe do Diogo Felipe, 

vocês não vão acreditar. 

 

Já separou a grana pra ver os filmes  

dessa edição ???, corra pro cinema. 

E dessa vez a língua 

esta afiada, melhor 

tomar cuidado, 

porque ele não esta 

perdoando ninguém. 

- Charges 

- Classificações 

- Editorial 

- Investigação 

- e muito mais ... 

 

N O V I D A D E 

Você não vai 

acreditar, mas nesta 

edição trouxemos a 

fantástica seção de 

VIDEOS, isso mesmo. 

POR DENTRO DO 

CAPACETE: 

O Ex-Carro volta a 

fazer entrevistas, 

adivinha quem 

pegamos de cobaia ? 



 

 

 

Não é legal rir da desgraça dos outros, mas pera 

aiiii kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk... 

Homenagem ao Ivan pela derrota na ultima volta. 

Bom, pelo visto, ninguém le essa bagaça, da mó 

trampo fazer e as idéias tem que sair só da minha 

cabeça, então pessoal, uma hora acaba e não tem 

gas pro ano todo, bora pelo menos os 2 que estão 

fazendo o download do negocio ao menos se 

animar e cutucar alguém ai, é simples pacas vai, 

chacotar o Felipe Azevedo, o Ivan, o Mauricio 

Geronasso, coisas normais, tudo um bando de nó 

cego, da pra rir muito desses caras ... 

Fazer o jornal é um prazer, sei que a meia dúzia 

que le, se diverte, mas quero um pouco mais de 

respaldo né pessoal, pra ver se continuo, pra ver 

se paro, afinal, se não for divertido pra vocês, não 

será pra mim, mandei comentários, mandei 

zueiras, não adianta falar, faz uma montagem 

assim e assado, não da pessoal, o que ta na 

cabeça de vcs, é de vcs que tem que sair, e ai já 

coloco no jornal com o nome de vocês, e ai vai o 

bração que vc mexeu se defender, e assim vai 

indo entendeu... 

A corrida da china até foi movimentada pelo 

horário que aconteceu, mas veremos nessa 

próxima que sera no horário normal se a galera 

se anima a vir pro chat e depois cutucar no jornal. 

Outra coisa, não porque você foi mal que não 

pode cutucar os caras, eu geralmente brinco com 

os mesmos, pq são os mesmos que estão 

brincando sempre, vou começar a marcar o 

pessoal na zoeira e começar a trazer mais gente, 

depois não adianta reclamar, a idéia é se divertir 

e não ficar de mimimi ok .. 

Agora como já escrevi demais, vai ficar mó 

espaço enorme na coluna, porque acabou o que 

falar, então vai ficar a lateral toda da segunda 

coluna em branco praticamente ... 

Perai, tive uma idéia ... 
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Ivan, ainda não tinha dado risada da sua derrota 

na ultima curva né ??? kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk 

 

Elton Barrez – EDITOR  



 

 
 

De Volta Para a Liderança: Estrelando Ivan Battesini, numa aventura que esta 

apenas começando, Ivan atropela todo mundo e volta a liderança do bolão, 

Marcelo Galli até surpreende, mas é Ivan que leva a melhor. 

Uma Cilada Para Thunderstrucks: Felipe Azevedo Julio Pires esta numa 

enrascada e chamou Flavia Giovanini para ajudar com os palpites, Felipe 

Azevedo que é companheiro não sabe o que fazer e só chora, a saga da 

equipe mais furada do bolão você acompanha nesse sensacional filme. 

  
Os Caça-Fantasma: Diogo Felipe, Giovanni Durazzo, Marcelo Galli e Emerson 

Braga saem a caça desse fantasma de 2014 chamado Ivan Battesini 

(participação especial), fantástica comedia do bolão, não percam a confusão 

dos 5 manetões na busca de algo que não conseguem, o titulo. 

Karate Kid 2: O Joven Mauricio Geronasso num dilema, continuar em busca 

de seu objetivo (terminar entre os 10 primeiros), ou seguir os caminhos de 

seu mentor Luciano Barcelos numa equipe sem orçamento, sem 

investimento, sem patrocínio e sem chances, um drama épico. 

 



 

 

 

 



 

 

 

Meu deusssss, deixa eu rir, deixa eu rir porque 

esses cabaços são ruim demais, minha nossa, 

como pode perder a corrida na ultima curva, 

como pode ser tão grosso, não consigo parar de 

rir, esse Ivan Battesini é uma comédia de tão 

ruim, minha nossa. 

O que falar do Marcelo Galli então ???, kkkk, foi 

uma cagada fenomenal, histórica, na ultima curva 

o cara soltou o lacto-purga e deixou o Ivan só no 

cheiro ruim, não sei se dou risada de um que é o 

maior bração do bolão ou do outro que deu uma 

cagada daquelas. 

Como pode o Anderson Santos acertar quase 

todos os pilotos no palpite e não acertar nada ao 

mesmo tempo, é de rolar no chão, o coitado vai 

precisar de psicólogo, porque deve ta chorando 

até agora essa prova. 

Já o Emerson Braga, mesmo caso, acertou tudo e 

errou tudo kkkk, ainda teima em achar que tem 

carro pro ano todo, mal sabe ele que a equipe é 

falida e não tem orçamento pra se manter mais 4 

provas kkkk, vai quebrar e cair que nem cavalo 

paraguaio. 

O Felipe Azevedo fake (Flavia Giovanini) esta na 

frente do oficial, comento ou apenas dou risada 

???, mesmo porque, já nem tem graça rir, vai 

lavar a louça mais 15 dias e a Flavia se mata de rir 

em casa, o bicho ta sem direito a nada kkkk 

Gleyciano Mendes que carrega a CCE nas costas, 

mesmo porque Cesar é um grosso, e Aroldo anda 

dormindo no bolão e não acordou ainda, então só 

sobrou o coitado carregando o ultimo pacote de 

farinha pra fora da fabrica, deve ta angustiado 

pra trocar de equipe, deve ir pra terceira equipe 

junior do Luciano Barcelos, mesmo porque, não 

consegue ir bem em lugar algum kkkk 

Já pararam pra rir do 

Giovanni Durazzo ?, ele fica 

na italia, tenta fingir que ta 

hiper acompanhando a 

corrida, mas porra, la passa 

comercial no meio da prova, 

e outra, o cara não vai bem nunca, quando da 

uma cagada e vai bem, os outros vão melhor que 

ele, esta em terceiro na geral por acaso, vai ser 

ruim assim na italia kkkk 

Não adianta só falar da Flavia, mesmo porque o 

Octavio Abbady ta tomando surra da Rosane 

Klein desde o começo, esse já perdeu a louça, o 

computador, o controle remoto e se ir mal de 

novo, vai perder a cabeça, porque vai dormir na 

sala kkkk é uma tranquilidade pra Rosane porque 

o cara como diria o Diogo Felipe, é um MANETA 

de mão cheia. 

Por falar no Diogo Felipe, dizem que o coitado 

esta em depressão profunda, tomando remédios, 

tomando todo o estoque de dolly uva que ainda 

restou (2 dollynhas), e só chora pelos cantos por 

ter perdido a liderança, detalheeeee, começou a 

queda, não deve terminar entre os 20 primeiros, 

porque o cara é um nó cego de primeira linha. 

O Tal do Edgard Gomes ainda participa do bolão 

?, porque falar ele fala, só que correr mesmo, 

nem aparece entre os lideres nunca, tem um 

carro que é uma carroça de alface, vive achando 

que irá bem e acaba sempre como uma minardi, 

é pra chorar com um cara desse que acha qu é 

bom e não consegue aparecer nem nas 

simulações entre os lideres. 

E o tal do Elton ? kkkkk riu de todo mundo na 

corrida passada e nessa o cara não consegue nem 

passar 5 caras ??? é um idiota completo, deu 

risada aos montes e passa uma vergonha dessa, 

eu mesmo já teria abandonado o bolão faz é 

tempo. 

Até a próxima seus grossos ...  



 

Pessoal, o jornal volta a ter espaço para entrevistas e 

nessa edição pegamos o atual líder do bolão o Ivan 

Battesini para nos contar um pouco mais sobre tudo... 

Ex-Carro: Nome ? 

Ivan Battesini:  Ivan Battesini 

Ex-Carro: Idade? 

Ivan Battesini:  52 

Ex-Carro: Idolo na F1 ? 

Ivan Battesini: O maior de todos – Senna 

Ex-Carro: Mehor e Pior Piloto da F1 Atual ? 

Ivan Battesini:  Rosberg e Alonso 

Ex-Carro: Piloto da atual temporada para 6ª 

colocação, tipo, abaixo dos bons, melhor que os 

piores, mediano 

Ivan Battesini:  Kvyat (dica pros patos) 

Ex-Carro: 2013 você foi campeão pela Benelton, 

mudou de equipe, não ganhou nada e mudou 

novamente, agora é o atual líder da temporada, o que 

tem a dizer ? 

Ivan Battesini:  A equipe dos anos seguintes 14 15 

tava falindo tanto que acabou e o dono da equipe me 

contratou para auxilia-lo a ganhar algo. foi o que eu 

fiz. 

A Benelton foi diferente ganhei pq EU ganhei com 

aquele carrinho de rolimã. Agora venho na equipe 

própria ninguém me segura. 

Ex-Carro: Sua primeira vitória no bolão foi numa 

corrida com acidente no final da prova no gp brasil, 

você ganhou exatamente nos últimos metros, e na 

corrida passada você perdeu praticamente na ultima 

curva, essa derrota pesa ? 

Ivan Battesini: Hoje penso só nos números imbatíveis 

que vou deixar quando me aposentar e seria mais uma 

vitória, mas fico feliz por um novato ganhar, isso que 

mostra que o falastrão do Felipe não fez nada ate hoje 

com mais tempo de bolão. 

 

Ex-Carro: Diogo Felipe vem embalado do ano passado, 

era seu patrão até então, liderou 2 provas esse ano e 

você passou ele nessa prova e colocou 10 pontos, 

como pretende administrar essa vantagem ? 

Ivan Battesini: O Diogo é um baita cara, pra comer 

churrasco com ele não tem nada igual, mas não 

aguenta pressão, pode notar, ele dirige olhando pra 

trás e vem um monte de gente pra cima dele, não vai 

segurar. Não fica no top five do ano 

Ex-Carro: Quando termina a corrida e você simula a 

planilha, quem são os pilotos do bolão que você 

procura na planilha ? 

Ivan Battesini: Bom este ano eu procuro meus outros 

dois pilotos, Leandro e Edson, pq me interessa muito 

ver o que estão fazendo pela equipe. E geralmente 

dou uma olhada no rodapé pra achar o Elton o Edgard 

e tinha um outro.... não lembro o nome dele... ate o 

final da entrevista eu lembro, parece que era um que 

falava muito e agora sumiu 

 

Ex-Carro: bom, olhar a equipe é obrigação, mesmo pq 

perder dentro de casa não lhe da direito de reclamar 

de nada, mas então o Elton e o Edgard são suas 

preocupações ? 

Ivan Battesini: Então ainda falando sobre olhar a 

equipe, me lembro bem na época da Benelton a cara 

do Elton... putz era de dar dó, eu la na frente liderando 

e o cara penando, ainda quis fazer da Benelton uma 

vitoriosa, falei pra ele como deveria ser o setup pra 

ultima prova mas ele não aceitou foi do jeito dele e 

perdeu um titulo de equipes ganho, graças a mim 

Quanto a outra pergunta 

Sim sim sim, me preocupo com o Elton e Edgard e 

aquele outro que não lembro nome>>> Triste ver 

antigos companheiros de profissão abandonando, isso 

me faz pensar na vida, no futuro, quando estiver longe 

dos holofotes e das vitorias. Pra eles vai ser mais fácil 

pq não vivem todo este glamour mas a mim... isso me 

preocupa 

 



Ex-Carro: O bolão hoje vive outra fase, uma época de 

facebook, onde a zueira é imediata, o que acha desse 

resgate do jornal ? 

Ivan Battesini: Pô sério mesmo faz muita falta, achei 

ótima a ideia de retornar assim como a narração 

durante o gp, sinto falta da maior participação do 

pessoal, mais gente poderia participar da zueira. 

 

Ex-Carro: Você é um dos falastrões do bolão, foi 

campeão, mas dizem que é como o Damon Hill, 

ninguém se lembra, isso é assim mesmo, a tendência 

é ser campeão e sumir ?? 

Ivan Battesini: Olha como é ironico, vc diz que me 

chamam de falastrão, mas sou o lider, e tenho a 

melhor media pq o ano que dei o titulo pro Diogo 

mesmo sem poder vencer ele fez mais pontos no ano 

do que eu no anterior pq houveram mais corridas, o 

Edgard... bem deixa ele pra la ta em ma fase e nao 

gosto de bater em cachorro morto. 

Sumir???!!!! Olha a minha importância no bolão, 

voces mesmo da imprensa me escolheram pra ser o 

PRIMEIRO (sempre o primeiro) a ser entrevistado kkkk 

 

Ex-Carro: O Elton fala que mandou você embora 

porque você não tinha habilidade pra se manter na 

equipe, visto que ele te deu o carro campeão e você 

fez apenas o previsto, no ano seguinte você trocou de 

equipe e me parece que brigou la também, a equipe 

"Motorsportsdogs" teve até que mudar de nome para 

Thundestruck, você esta processando a equipe por 

não ter recebido as 2 "Dollys" de contrato ? 

Ivan Battesini: Vocês devem ter feito uma leitura 

rápida e se confundiram, na Benelton o pagamento 

era em Dolly e eu preferi correr de graça pra não 

quebrar o orçamento deles comprando dolly pra mim 

Na falecida equipe, onde vocês leram dolly era dólar e 

aprova que era grande o contrato que não 

terminaram de me pagar e faliram, não é questão de 

mudar de nome, é falência mesmo. 

Ex-Carro: Bom, temos uma cópia do contrato, no qual 

será publicado junto com o a entrevista, provando a 

isenção do jornal #naovaitergolpe (Ver na seção Ex-

Carro Investiga) 

Ex-Carro: O Diogo perdeu a posição, e apesar de ter 

um palpite diversificado, acaba sendo muito 

constante, você não se preocupa com ele ? 

Ivan Battesini: Não. Nas minhas aulas de cálculo 

aprendi bastante sobre constante, no caso dele a 

constante é negativa. 

Ex-Carro: O Alex Oliveira, Alexandre Ramacciotti, o 

Geléia, são caras que sempre estão no topo, você 

chega a olhar o palpite desses caras ? 

Ivan Battesini: Quem? AH Geléia eu lembrei, aquele 

que acha que o Kimi era top daí não vingou ele mudou 

pro Bottas ne? Parece que não ta dando certo de 

novo. 

 

Ex-Carro: Por falar em olhar palpites, o Anderson 

Stofaleti cria a planilha para o bolão funcionar, é meio 

arcaico na opinião de 90% dos participantes, porem o 

Editor do jornal, gosta muito da planilha e acha que 

não é a mesma coisa ver uma corrida com a planilha e 

sem ela, você compartilha dessa opinião ? 

Ivan Battesini: Pô este Anderson ai parece que foi 

mito né? Seria nosso Fangio digamos assim. Pena que 

não vi correr e aposentou e não dividiu curvas comigo 

Mas quanto a acompanhar a planilha acho demais pq 

tem o lance da simulação, mas ouvi falar que o adm ta 

se modernizando e fazendo cursos e ano que vem 

teremos uma fusão entre planilha e o mundo virtual, 

no próprio site do bolão vai ter o simulador. 

Se souber por onde anda o Anderson manda um 

abraço pra ele, fala que me inspirei muito nos vídeos 

dele do tempo que ele corria e vencia. 

Ex-Carro: Ivan, temos um convidado para uma parte 

da entrevista que é o Corredor X, colunista do nosso 

jornal, então as próximas perguntas serão conduzidas 

por ele ... 

Corredor X: Boa tarde Ivan, não gosto de mimimi e ja 

vou sair chutando a canela ... me conta ai, como é ser 

mandado embora de 2 equipes e ter que tomar a sua 

falida equipe de volta para ter onde correr ? 

Ivan Battesini: Desculpe vou ter que encerrar a 

entrevista porque estão chegando os novos chassis 

para a próxima corrida e um investimento de 50 

milhões no pode ficar esperando, vou responder só 

esta ultima pra este x ai e vou pra sede 

Primeiro nunca fui mandado embora, mas nada é pior 

que ter o nome de corredor X por ter tomado tanto X 

de mim na vida. 

 

Corredor X: Ivan, obrigado pelo seu tempo, uma boa 

temporada, muita sorte, afinal, você vai precisar rs ... 

Ivan Battesini: nao pera, quem ta desejando isso 

 

Ex-Carro: Ivan, o fim da entrevista foi feita pelo 

corredor X que você literalmente dispensou... 

 

NOTA: Como todos puderam ver, Ivan fugiu da 

entrevista quando veio o temível Corredor X para 

fazer sua parte, é normal, todos no bolão estão com 

medo de sua língua afiada e sem papas, uma pena, 

ficamos devendo pra próxima entrevista. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Artigo 1 ..... CONDIÇÕES 

Paragrafo 1º - A Motorsports Dogs vem 

através deste contrato formalizar o acordo 

entre a Empresa e o seu novo 3º (Terceiro) 

piloto, Ivan Battesini. 

 

Paragrafo 2º - O contrato tem duração de 1 

ano onde nós vamos oferecer um carro 

decente e com condições de briga pelo 

titulo do segundo pelotão de equipes (do 

10º lugar pra baixo) e esperamos que o 

piloto participe ao menos do segundo 

pelotão também, estando entre os 20 

primeiros. Caso supere a expectativa o 

contrato será automaticamente renovado 

para a temporada seguinte, no qual o 

piloto deverá manter o mesmo 

rendimento, caso contrario o mesmo será 

dispensado pela equipe. 

Paragrafo 3º - O piloto só ficará na equipe 

caso mantenha ao menos 40 pontos de 

diferença entre ele e o líder da equipe 

(Diogo Felipe), se ficar com uma diferença 

maior que 40 pontos o contrato será 

reincidido unilateralmente. 

Paragrafo 4º - No meio da temporada o 

quarto piloto da equipe fará testes e caso 

venha andar com tempo abaixo do piloto 

que esta sendo contratado, o mesmo será 

rebaixado a piloto de testes na temporada 

seguinte. 

Paragrafo 5º - Qualquer reclamação 

publica ou em suas redes sociais sobre a 

equipe o mesmo será punido e até expulso 

da equipe. 

Paragrafo 6º - Não haverá carro ou peças 

reservas para o terceiro piloto, caso ele 

venha precisar, o mesmo terá que pedir 

sobra de outras equipes do bolão. 

Paragrafo 7º - O Contrato tem valor de 1 

(UMA) DOLLY por temporada, no qual 

ficará retida baseada em rendimentos aqui 

mencionados. 

Curitiba, Bar do Zé, 07 de Janeiro de 2014. 

__________________________________ 

            DIOGO FELIPE – PRESIDENTE 

___________________________________ 

              IVAN BATTESINI – 3º PILOTO 

 

 

 

 

O Ex-Carro trás com exclusividade o contrato de 

piloto celebrado entre a Motorsports Dogs e o 

então Terceiro Piloto Ivan Battesini. O Contrato 

foi firmado no ano de 2014, logo após Ivan ser 

dispensado da Benelton Formula 1, por 

segurança as assinaturas dos responsáveis 

foram apagadas e preservadas. 



 

 

 

Se você clicou em PLAY em algum vídeo, vai se tratar, você esta num documento PDF e isto nada mais é que 

imagens, para de ser ganso agora e vai fazer seu palpite direito, pq se você clicou play e não é o Ivan Battesini e nem 

o Felipe Azevedo (tenho certeza que os 2 cabeçudos clicaram), então faz favor de deixar de ser besta kkkkkkkkkkk 



 



 



 


