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 NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Charges 

- Corredor X 

- Editorial 

- E muitoooo maissss  

BOLÃO NA GLOBO 

Ele esta nessa 

edição novamente 

e mandou bem de 

novo, confira a 

matéria. 

Chegou a hora, 

demorou muito, você 

imprimiu, recortou, 

juntou, colou e agora 

é hora de saber o que 

trocar e onde trocar 

seus selos do jornal. 



 

 

 

Vamos la, sequencia de jornal curto devido a 

quantidade de provas que vamos ter, ai fica difícil 

ter todas as ideias, tempos e tudo mais sozinho... 

Bom, todo mundo ta com medinho já pq entrei 

no top 10, Ivan, Diogo se borrando todo, Rosane 

entrando em desespero e eu tranquilão, como eu 

havia dito, a temporada terá 21 etapas e não 

estamos nem na metade ainda, então, da tempo 

de sobra pra buscar esse titulo... 

A Rosane deu uma rosbergada, ela veio 

administrando e no padrão “normal”, faltou 

apenas se informar um pouco melhor, só a 

inversão entre Rosberg e Hamilton lhe dariam 

mais 8 pontos, sem contar o grid que ela zerou, 

acabou rodando logo cedo, se não tomar 

cuidado, cai em 2 provas... 

A dupla Santos, Anderson e Jonatas tem ido 

muito bem, Jonatas ganhou e com isso foi pra 

Top 3 da Geral e Anderson foi o 4º e já é top 2 na 

geral, ambos com palpites consistentes e atentos 

as provas, devem dar trabalho ao longo da 

temporada, já tenho dó do Ivan e do Diogo que 

não devem recuperar essa posição deles kkkk 

A equipe Penelope deu sorte e vai abrindo uma 

boa vantagem, pouco ainda, afinal, uma vitória 

derruba a liderança delas, mas já é uma boa 

vantagem sim, 21 pontos não é fácil, mas o que 

acontece é que nas ultimas 3 provas ao menos 1 

delas esteve nos pontos, ai fica difícil, se 

mantiverem o ritmo, o titulo vai ficar fácil. 

Overdose de formula 1, corrida nessa semana, na 

outra folga, depois nada menos do que 4 

seguidas, todo fim de semana de julho tem 

corrida, ai vem as viradas no bolão, as chances de 

quebras são gigantes, de esquecer um palpite, de 

vacilar, tudo pode acontecer, então ficar atento é 

o maior segredo, afinal, se estiver no grupo do 

face sempre vai ter aviso, email de lembrete 

também sempre envio, mesmo assim acabamos 

esquecendo e ai já era, pra recuperar é duro, e a 

competitividade esta alta... 

Apesar que... se olhar as provas e os números das 

planilhas, as diferenças estão grandes nas 

inversões, uma sorte ou uma analise bem feita, 

pode lhe dar algumas vantagens e com isso tirar 

uma boa diferença de pontos, mas além da 

analise, tem que contar com um pouco de sorte. 

Coluna menor hoje, afinal, ainda tem o resto pra 

fazer, e nem todo mundo tem tempo de ler tbm 

kkk, então, bora pro resto ... 
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Elton Barrez – EDITOR  



 

 

 

Então o braço duro ganhou uma corrida, Canadá 

é assim, sabe esses caras que ganham uma 

corrida e nunca mais, tipo Jean Alesi, então, o 

Bração do Jonatas Santos ganhou no Canadá kkk 

Alexandre Cunha que deu mó sorte, foi segundo e 

simplesmente cagou né, pq é nó cego demais pra 

estar nos pontos, ainda mais pela fraca 

Geboboca, ops, Gebocor ... 

E o Daniel Cardoso, nunca aparece em lugar 

algum, nem sei como ficou em 3º, nem olhei o 

palpite, porque não tem como fazer analise de 

algo tão ruim assim... 

Alguém parou pra fazer uma checagem nos 

armários da DELTA, pq ta na cara que tomaram 

uma caixa de LACTO-PURGA pra essa corrida, é 

cagada demais, 2 nó-cego de tudo, o Anderson 

Santos só chora que não aparece no jornal e o 

Diego Violin então, nem se fala, é só 

irregularidade, pode olhar o café desses caras 

que ta turbinado de Lacto, certeza ... 

Elton, mostrando a potencia, capacidade, 

destreza, habilidade, conhecimento, o Elton 

novamente surpreendeu e por muito pouco não 

ganhou a prova, como disse desde sempre, é o 

melhor piloto do bolão e vem forte pra ganhar o 

titulo desse ano, visto que só tem grosso no 

bolão. 

Melissa Boldrin, mesmo não sendo a melhor da 

Penélope, ainda ficou nos pontos e a equipe com 

isso vai abrindo, Melissa vem na busca, mas ta 

longe ainda. 

Sidney Lima da Gaviões marcou ponto, mas 

ninguém lembra quem é ele e nem quem é a 

Gaviões, então ta tudo certo kkkk 

E a equipe Chá com Agua do Bolão marcou mais 

uns pontinhos com o gorsso do Julio Pires, 

acabou ficando em 9º, da dó 

de ver, o menino tem 

potencial, potencial pra ficar 

entre os lanternas kkkkkk 

E o Anderson Stofaleti 

(piloto revelação dos anos 

93/94/95/96/97/98) marcou um pontinho, 

desconfiamos que é só pq ele que faz a planilha, 

estamos analisando os cálculos matemáticos de 

tudo pra ver isso ao cero, não chegamos a um 

resultado ainda pois paramos na 6ª série, mas 

chegaremos la ... 

Ai você olha a classificação geral e se depara com 

a seguinte situação, Rosane Klein ainda é líder, 

AINDA pq ??? ela tinha 44 pontos de vantagem 

pro Ivan “Nó-cego” Battesini, e agora a diferença 

caiu de 44 pra 18 pontos, só que o 2º é o 

Anderson Santos, ou seja; assim como o Rosberg, 

ela simplesmente rodou antes da bandeirada e 

deu uma patinada, o provável é que com raiva o 

Octavio Abbady tenha dado o palpite dele no 

lugar da Fake da Rosane Klein kkkk 

O Ivan deve estar comemorando que tirou pontos 

da Rosane, mas ele ta é sendo atropelado isso 

sim, já caiu pra quinto e em 2 corridas estar em 

10º ou pior, e por falar em 10º, o Elton chegou no 

top 10, segundo analise feita de forma rápida, 

algumas pernas começaram a tremer e mostrar 

fraqueza, né Diogo Felipe, Giovanni Durazzo, Ivan 

Battesini kkkk 

Bom pessoal, agora o assunto é sério, venho 

deixar esse espaço para informe de 

desaparecimento, por favor, se encontrar essas 

pessoas na tabela, informe seus familiares que 

estão preocupados demais ... 

Luciano Barcelos, Mauricio Geronasso e Felipe 

Azevedo: Estão sumidos desde o fim de 2015, 

família em agonia, por favor, olhem a tabela e se 

encontrarem nos informe onde ok. Flavia 

Giovanini chora compulsivamente todos os dias 

por não encontrar o Felipe na tabela mais ... 



 

 

Reação do Ivan Battesini, 

Felipe Azevedo e Diogo Felipe 

ao notarem que o Elton 

entrou no TOP 10 da Geral do 

Bolão ... 

As pernas bambearam !!! 

Abaixo: Octavio Abbady é 

visto lavando o carro da 

Rosane Klein para o GP do 

CANADÁ 

Com baixo orçamento 

e já pensando em 

2017, Luciano Barcelos 

deixou vazar imagem 

do carro do ano que 

vem, onde será feito a 

junção da Recovery e 

da Promatecme, e 

para acomodar todos, 

esse será o carro 

usado por todos. 



 



 



 



 

 

(Texto Retirado Site Grande Premio) 

 

Pela primeira vez, o país vai receber o 

Mundial de F1. Também será o retorno do 

GP da Europa, que foi realizado pela última 

vez há quatro anos, nas ruas de Valência. 

Agora, o desafio vai ser no circuito de 

Baku, desenhado por Hermann Tilke. Com 

20 curvas e sentido anti-horário, o traçado 

traz a expectativa de ser a pista urbana 

mais rápida do mundo devido às longas 

retas que compreendem seu percurso. 

Pat Symonds, diretor-técnico da Williams, 

fez uma descrição detalhada do novo 

circuito da F1. “O circuito de Baku parece 

ser um circuito bem singular, então, nas 

simulações que fizemos, usamos mapas de 

topografia ao invés de scanners mais 

detalhados. Talvez a característica mais 

notável do circuito anti-horário de rua de 6 

km é o setor de pé em baixo a partir da 

curva 16, indo até a linha de chegada e 

alcançando a curva 1, onde nós esperamos 

que os carros ultrapassem os 320 km/h”, 

disse.  

“O primeiro setor compreende algumas 

curvas de 90º antes do começo do 

segundo setor, com uma sequência de 

curvas rápidas entre a 7 e a 12. O circuito 

então termina o segundo setor com outra 

curva de 90º à esquerda, precedido de 

uma longa reta”, destacou o engenheiro.  

Symonds ainda falou sobre a previsão do 

tempo para o fim de semana na capital do 

Azerbaijão. “Ainda é muito cedo para 

previsões meteorológicas precisas, mas 

normalmente em junho as temperaturas 

máximas beiram os 20ºC, com o recorde 

de temperatura neste mês batendo os 

39ºC. Estatisticamente, esperamos tempo 

seco, como vimos no Bahrein em abril, 

com um total de 8mm de chuva para todo 

o mês de junho e com apenas dois dias de 

chuva como norma na previsão de chuva.”  

“Na F1, nós sempre curtimos um desafio, e 

mesmo nesses dias, com simulações 

sofisticadas, um novo circuito como o de 

Baku sempre traz algumas surpresas. Esse 

é o nosso trabalho, alcançar o máximo e 

aprender rapidamente as nuances desta 

pista desconhecida”, complementou. Os 

pneus escolhidos pela Pirelli para o GP da 

Europa são os médios, macios e 

supermacios, deixando de lado os 

ultramacios usados nos GPs de Mônaco e 

do Canadá. Massa vai com uma 

combinação um pouco diferente em 

relação a Bottas: um jogo de pneus 

médios, cinco de macios e sete de 

supermacios. Já o finlandês vai usar dois 

de médios, quatro de macios e também 

sete de supermacios. 

Bom, como não houve o GP da EUROPA, colocamos um resumo de um 

texto retirado do site Grande Premio, mas o ideal é procurar noticias, 

tentar ver algo, não que va adiantar algo, porque essa corrida no bolão 

é literalmente o divisor de águas, é pura sorte, pois ira ocorrer 

totalmente no escuro. 

Boa sorte a todos... 



 

 

Agora sim, você que juntou os selos, saiu feito louco, correu atrás do jornaleiro, saiu na mão com o vizinho e na 

surdina recortou o selo do jornal na portaria do prédio tem a chance de troca-lo, veja onde e como ... 

Coloque todos os selos em um envelope, entregue pra qualquer jornaleiro e escolha qualquer revista da banca, 

qualquer uma, junto com o envelope, PAGUE a revista que comprou, diga “Obrigado” e pronto, você acaba de 

ganhar uma revista que acabou de comprar ... 

O Jornaleiro vai te achar um xarope, louco, ou qualquer coisa do tipo, não vai entender nada e você vai se 

divertir... 

É o ExCarro fazendo você sorrir sempre, obrigado por participar e fique atento as novas promoções .. 


