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O Ex-Carro precisa da sua ajuda 

para podermos rir de todo mundo, 

não perca a chance de zuar 

qualquer um do bolão, mande 

charge, piada, qq coisa pra nós. 

 

Simplesmente imperdível os 

lançamentos dessa semana ... 

Ele esta na edição e 

não esta perdoando 

ninguém mesmo, 

nem as mulheres do 

bolão. 

 

Sensacional reportagem 

com FOTOS das equipes 

do bolão, não perca a 

chance de ver os carros de 

cada uma delas. 

Nesta Edição 

- Editorial 

- Charges 

- Cinema 

- Classificações 

- e muito mais ... 

JOGOS: 

Nesta edição 2 jogos 

de nível super difícil 

para você se divertir 

e matar seu tempo. 



 

 

 

Tem corrida que é chata pacas de assistir, mas as 

vezes 1 simples troca de posição, faz o bolão 

pegar fogo e foi exatamente o que aconteceu 

nessa prova. 

William Richard venceu a prova, mas no final, 

emoção total no fim da prova, com essa vitória 

ele subiu de 91º para 39º, simplesmente uma 

explosão, depois dizem que não foi cagada, 

minha nossa, foi e de começo a fim kkkkk. 

Quer uma curiosidade boa, a equipe Lider, a Keep 

Walking, tem seu primeiro piloto somente na 12ª 

colocação, que é o Marcelo Galli, que é o 

segundo piloto da equipe kkkk. 

A Thundercats já foi passada pela Braga Speed, e 

pelo visto, ta lenta na pista, porque já ta tudo 

junto a Dragões, AAAS, Atrasado e Sai da Frente, 

tudo no vácuo pra passar, vai ser um vexame com 

aquela carroça que eles tem ... 

Vida difícil é a do Giovanni Durazzo, passou o 

Diogo Felipe e o Ivan Battesini (ta, 2 grossos de 

doer, qualquer um passa), ficou todo feliz, e não 

viu que usando turbo vinha o Agenor Neto e a 

Rosane Klein, detalhe, passaram e abriram... 

As criticas explicitas de Felipe Azevedo com seu 

time vem pegando mal, pelo que estamos 

sabendo, Diogo Felipe já esta buscando 

substituto para o ano que vem, já Felipe Azevedo 

deve voltar pra CCR, afinal, ninguém mais quer o 

cara, renegou uma equipe e recusou convite de 

outra, deve aposentar ao lado de Ivan Battesini... 

Bom, quando publiquei o jornal da corrida 

passada eu disse que se tivesse menos de 15 

comentarios eu não faria o dessa semana, 

pessoal, é complicado ter imaginação pra montar 

tudo, mesmo sendo 5 paginas, as vezes sobra 

piada, mas as vezes falta, eu tento pedir 

interação de vocês, só pelo fato de tentar tirar 

algo de la pra colocar no jornal, as vezes uma 

coisa ou outra que vocês falam eu tiro e monto 

uma piada e assim vai, mas falta idéias, e por isso 

peço pra ajudarem, se não o jornal morre tbm... 

O retorno de vocês falando que leram, dizendo se 

foi bacana ou não, já incentiva a continuar, mas 

jaja vem 3 corridas seguidas, dai fazer 3 jornais 

seguidos, é complicado, vocês vão ter que 

mandar idéias para que eu possa usar no jornal, e 

com isso trazer mais interação entre vocês, 

fazendo do grupo do bolão algo divertido e 

prazeroso, que era a ideia inicial em 1991... 

Bom, boa leitura, e vamos pra edição 4... 

 

 

Elton Barrez – EDITOR  



 

  
Ela é Demais: Rosane Klein vem dando um show no bolão, e o coitado do 

Octavio Abbady esta no desespero pra correr atrás da moça, nessa grande 

aventura você acompanha a conquista do Octavio, mas até la, muita louça vai 

ter que ser lavada kkkkkkkkkkkkkk 

Top Gun: E quando ninguém esperava Agenor Neto assume a ponta do bolão 

e agora não larga mais, numa surpreendente subida, buscou a ponta com 

estilo, ainda tem Giovanni Durazzo e Rosane Klein na cola, mas o que tudo 

indica é vida longa a Agenor na liderança do bolão. 

  
O Lobo de Wall Street: Emerson Braga continua subindo, já deixou pra tras 

Ivan Battesini, Diogo Felipe e diz que só tem 3 despreparados na sua frente, 

nesse drama você vai ver a luta de Emerson Braga que com um carro perfeito 

na mão pode acabar passando todo mundo. 

Quero Matar Meu Chefe 2: Felipe Azevedo, Mauricio Geronasso e Gleyciano 

Mendes em desespero, na Thunderstruck a situação é complicada, na 

Promatecme então, a equipe pode nem concluir a temporada, já na Scuderia 

CCE o Gleyciano quer tomar a equipe de tanta incompetencia dos demais. 

 



 

 

 

Minha nossa, o cheiro já chegou aqui, todo 

mundo viu a cagada do William Richard ??? 

aquilo não foi categoria, foi uma cagada 

monstruosa, é de assustar kkkk o cara acertou 5 e 

por pouco não acertou mais um ... 

Thiago Costa estava todo feliz durante a prova, e 

tinha motivo, chegou em 3º, mas não acertou 

ninguém a não ser os 2 vencedores, é um puta 

grosso, nó-cegão mesmo, não chega entre os 50. 

Agenor Neto foi o 4º e assumiu a liderança, se 

perguntar pra ele quem são os pilotos da 

McLaren ele não vai saber, assim como não sabe 

o que esta acontecendo no bolão, perdidão total, 

cai na próxima prova kkkkk 

Rosane Klein, a Fake do Octavio Abbady esta 

demais, to quase indo na casa deles pra provar 

que é fake, porque se não for, eu já teria 

abandonado o bolão de tanta vergonha, tomar 

surra em casa, não merece nem lavar louça, eu 

dela já tinha colocado pra dormir na casinha do 

cachorro faz tempo. 

Agora me falem, o que é o Giovanni Durazzo em 

3º na geral ???, ele passou 2 tartarugas (Ivan 

Battesini e Diogo Felipe) e foi atropelado por um 

cara que não sabe como chegou la e um fake kkk. 

E o Emerson Braga, o que deu nesse cara esse 

ano ???bom, deve passar o Geronasso na 

próxima corrida, não por ser melhor, mas porque 

o outro já é fim de carreira mesmo, desmotivado, 

equipe ruim, não recebe salários, coisas do tipo, 

alias, se juntar os 10 primeiros do bolão, não 

consigo parar de rir ... 

Sério, o tal Ivan Battesini já sumiu ???, porque 

minha nossa senhora, o cara é tão péssimo, mas 

tão péssimo que ficou meia hora na liderança e já 

caiu, mas não foi assim pra segundo, foi tipo 

rolando escada, já foi pra 

quinto e as chances são de 

nessa corrida ir pra decimo 

ou mais. 

O Diogo Felipe que foi 

campeão ano passado só faz 

a gente rir também, já notaram que esta sem 

grana pro carro desse ano ?? ta correndo com 

carro do ano passado e adulterado, ao invés de 

gasolina ta colocando lacto purga pra dar umas 

cagadas e ficar entre os 10, esse ano o coitado 

não deve ficar entre os 20... 

Piorrrrr é o companheiro de equipe ridículo que 

só reclama, nem rola a pagina pra baixo que você 

vai cansar pra achar o Felipe Azevedo, é outro 

caso perdido onde a mulher bate no marido, 

preciso ver a lei João da Penha, porque não é 

possível tomar surra assim, claro que não da pra 

comparar o carro da Penelope Charmosa com o 

velotrol que ele dirige, o velotrol até que é 

rápido, mais rápido que os carros da Promatecme 

pelo menos, mas falta habilidade mesmo. 

Falando em Promatecme, a equipe junior 

quebrou, a tal Recovery esta a venda e antes das 

olimpiadas a equipe principal do Luciano Barcelos 

vai pra leilão, tão falando que nem vendendo 

“sacolé (pro rj) / Gelinho (pra sp)” na praia ele vai 

conseguir salvar a equipe, dizem que o problema 

é a idade do piloto, tipo um Coulthard, 432 

corridas na carreira, ganhou 2 e não anda nem 

com um foguete na mão, boatos dão conta que 

Edgard Gomes que é do RJ esta formando a 

equipe que será vice ano que vem, visto que a 

Benelton deve faturar esse ano e ano que vem 

tbm. 

Agora o tal Elton é fera mesmo, notaram a 

performance do cara, já é 22º, disparado o 

melhor piloto do bolão e tem ainda a melhor 

equipe, como é fácil pra ganhar titulo com esse 

cara... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Essa pagina esta em branco por 2 motivos ... 

- pra vc rolar a pagina e ficar procurando o conteúdo achando que ta com pau alguma coisa que não apareceu. 

- pra mostrar pra vc que temos espaço pra colocar a sua brincadeira com qualquer participante do bolão. 



 

 

 

  
Team Thunderstruck: Diogo Felipe, Felipe Azevedo e Julio Pires, como 

podem ver o carro da equipe é sobra de outras equipes dos anos anteriores, 

com promessa de terminar o campeonato Diogo afirma que o carro é bom, 

tirem suas conclusões pelas imagens. 

2 Play Team: Ivan Battesini, Edson Barros e Leandro Battesini, o carro esta 

encostado, não deve ir longe na temporada, boatos dão conta que não deve 

terminar a temporada, a falta de grana na equipe é grande e os pilotos devem 

trocar de equipes na próxima temporada. 

  
Promatecme Motorsports: Luciano Barcelos, Mauricio Geronasso e Pradok, 

apesar de tentar copiar as cores da Benelton, a equipe é nitidamente a 

maior prejudicada da temporada, Mauricio ta sem toddynho desde ano 

passado, PRadok parece estar de férias e Luciano já jogou a toalha pra 2019 

. 

Scuderia CCE: Cesar, Gleyciano Mendes e Aroldo formam a equipe que só tenta, 

todo ano tenta marcar pontos e nada faz, todo ano tenta chegar bem e não 

consegue, esse ano tenta se manter até o fim, mas é bem possível que eles 

realmente tentem fazer outro carro pro ano que vem. 

  
Recovery Racing: Paulo Cardoso, Pedro Paulo Bastos e Victor Guimarães 

tentam com o time que já foi campeão do bolão fazer algum milagre, as 

cores e o carro vocês podem ver que é de 2 temporadas atrás, os pilotos 

medianos e as chances... menores que as do time principal do Luciano 

Barcelos ... 

Benelton Formula 1: Elton, Edgard Gomes e Giulio Rolfo formam a melhor 

equipe do bolão, muito bem estruturada, com um carro simplesmente 

magnifico, fornece sempre os melhores equipamentos aos seus pilotos e com 

salários pagos em COCAS, sempre geladas e em dia, favoritíssima ao titulo. 

 



 



 



 

 

 

 

 

Digamos que as dicas abaixo vão para Ivan, Diogo, 

Luciano Barcelos, Mauricio Geronasso, Felipe 

Azevedo, Julio Pires, entre outros ... 

NESSA caixa de texto vou colocar um resumo de 

como foi a próxima corrida do bolão, no ano anterior, 

dando assim mais chance a esse bando de braço duro 

na hora de palpitar, claro que como essa coluna vai 

ser pra isso e estou explicando nessa, o resumo não 

vai ter, mas na próxima já coloco e assim vocês 

podem contar com uma ajudinha extra kkkk 

Abaixo sempre vou colocar um resumo do ano 

anterior no bolão, que nada mais é que o print da 

nossa planilha com o resultado da prova e os 

resultados do bolão, apenas uma parte que é o que 

da pra colocar e se chorar ou tiver mimimi, nem isso 

vou colocar, ditadura total aqui na redação. 


