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NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Entrevista 

- Corredor X 

- Editorial 

- E muitoooo maissss 

EDIÇÃO CURTA 

Edição reduzida 

devido a falta de 

tempo, VALEU 

ANDERSON SANTOS, 

você é FERA !!! 

BOLÃO NA GLOBO 

Anderson Santos 

manda muito bem 

novamente com 

sua coluna Plim 

Plim, confira !!! 

CHARGES !!! 

Rosane, Flavia e 

Felipe Azevedo nas 

charges, Alem claro 

do Mârio e da Denise 

Câmara. 

ENTREVISTA 

O ExCarro 

apresenta 

entrevista 

com Luciano 

Barcelos 



 

 

 

Jornal essa semana que era pra ser rápido, 

demorouuuu e acabou saindo muito atrasado, 

estou no fim da segunda e só vai rolar amanhã 

mesmo, uma pena pessoal, mas alguns 

compromissos me impediram de fazer o jornal 

com uma maior rapidez. 

Corridinha dos inferno essa Áustria, pqp, cada 

cara que saia levava pontos e mais pontos do 

meu palpite, acabei quase sendo um dos 

lanternas, uma porcaria quando você ta na busca 

do titulo, mas vamos que vamos que ainda da pra 

ganhar desse bando de bração... 

Bom, sobre o aplicativo, falta pouco, vou esperar 

essa semana ver se quem falou que ainda iria 

contribuir aparece, caso contrario, terei que arcar 

com o restante ou então devolver a grana de 

todo mundo (pô, já tinha até comprado um litro 

de leite com o dinheiro e tava juntando pro 

feijão), mas blz, vamos que vamos e vamos fazer 

dar certo. 

O bolão pessoal, funciona com todo mundo, 

canso de falar e vocês de lerem, acho que o 

pessoal bem das antigas sabem como era, 

dávamos troféu pra cada vencedor de prova, 

premiava os 10 primeiros, as equipes, tinha varias 

coisas, só que também tinha uma inscrição, e não 

era barata, era entre 15/20 reais, la nos anos 

95/98, então pensa, era tipo 50 conto hoje em 

dia, quer uma cópia dos palpites ??? vai até a 

sede, pega as folhas de papel, tira xerox e traz de 

volta, não era fácil não, mas era tão gostoso 

quanto hoje em dia, a diferença esta na 

proximidade, como era algo entre famílias e local 

entre os que trabalhavam por perto, todo mundo 

acabava se conhecendo, isso era bem divertido 

na hora de tirar sarro, nada impede que isso 

aconteça hoje, mesmo porque, tendo respeito, 

todo mundo aceita numa boa as brincadeiras. 

As vezes é fácil fazer o jornal porque as piadas 

aparecem prontas na nossa frente e as vezes é 

complicado, falta tempo, temos nossa vida 

pessoal, temos a falta de conhecimento de bons 

programas para edição de imagem, veja as 

paginas do Anderson Santos, ele manja, ai é fácil, 

eu só mexo no paint rs ... 

Caso você queira algo do tipo pra zuar alguém, 

basta me mandar a imagem e a idéia, e clarooo 

considere que sera no paint, e não adianta 

mandar, ache uma imagem X e coloca tal frase ... 

não, isso é você que tem que fazer blz, mandando 

a imagem, eu vou no paint e coloco a frase. 

Bom, editorial mais curto, ninguém nem lê 

mesmo kkkk. 

Pessoal, o tempo e as coisas que tenho pra 

resolver me impediram de colocar o jornal no ar 

antes, estou terminando as pressas pra entregar 

mesmo, já se passaram 2 semanas que era pra 

estar no ar, mas a correria esta muito grande, 

então, me desculpem, mas farei só o que for 

rápido pra não acumular 2 ok. 

elton@benelton.com.br  

 

 
Elton Barrez – EDITOR  



BOLÃO NA PLIM PLIM 
Para os que não aguentam o �me de transmissão da Globo, eles agora também estão aqui, especialmente para vocês 

FIM 

Com o leite ainda em alta, sem o Galvão e os gatos do Elton em 

média 200g mais magros (mesmo com o caixa 2 das doações 

para o app do Bolão),  estamos de volta nessa edição. Dessa 

vez, eu e Mariana damos os destaques do GP da Áustria..  

Não foi um fim de semana fácil para a Penelope Charmosa 

Fake Team,  a Melissa Boldrin ficou em 24º, a Flávia Giovanini 

em 60º e a Rosane Klein amargou um 75º lugar, com a mesma 

pontuação do Felipe “fim de grid” Azevedo, 48pts.  O Ivan Ba-

tessini não teve um bom resultado, mas permanece em 2º no 

Geral. O Mauricio “fóssil” Geronasso ganhou o GP da Áustria, 

com apenas 80pts, di"cil acreditar que todo mundo foi  pior 

que ele, enquanto seu parceiro de cagada equipe Luciano 

“cagão” Barcelos ficou em 8º e assumiu o 3º lugar na Geral. 
Mariana fala aí dos outros perebas. 

Começando com o Douglas “decepção” Bonfim, terceiro  piloto da 

Delta F1 Team, inspirado no seu grande ídolo Felipe Massa, disse 

que essa é mais uma corrida para esquecer, depois de 4 corridas 

decepcionantes, ele já recebe cobranças da Equipe. O Anderson 

“mito” Santos, com problemas no DRS, ficou em 39º. O Diego Violin, 

também da Delta ficou em 3º. 

Esse foi o GP dos “quem é esse??”: Aroldo da Scuderia CCE (quem é es-

se??) ficou em 2º, Thiago Costa (quem é esse??) ficou em 4º,  Antônio 

Filho (quem é esse??) foi 5º, Fabrício Dutra (quem é esse??)  6º. Os ou-

tros cagados que do top 10 são Eva Chris�ne, Geleia, Luciano Michelin 

em 7º, 9º e 10º, respec�vamente. 

Dos barbeiros, Elton, Diogo Felipe, Ivan Batessini e os irmãos 

Ramacciotti, precisa nem falar. Kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk, até 

mais.  



 

 

 

Dai vem um cara de uma equipe praticamente 

morta e ressurge das cinzas, é o Aroldo, numa 

cagada fenomenal ele garantiu a vitória apertada, 

com 1 ponto apenas na frente do nó cego do 

Mauricio Geronasso e levou a Scuderia CCE para a 

15ª colocação. 

Essa realmente foi a corrida dos esquecidos, o 

Mauricio “braço-duro” Geronasso que já tinha 

abandonado o bolão praticamente fez magica, 

tomou 3 cartelas de lacto-purga e garantiu alguns 

pontos pra equipe do fundão Promatecme. 

Diogo Violin que até então é um zé ninguém, que 

ninguém nem imagina de onde veio e pra onde 

vai, garantiu a Delta F1 a segunda colocação 

entre as equipes. 

Agora olha isso, o Thiago Costa que é novidade e 

também ninguém sabe quão bração é, chegou 

atrasado, mas já levou a equipe pras cabeças, é a 

5ª e o que parece é que as equipes 

desconhecidas estão mesmo é fazendo barulho, 

já que as grandes (grande onde ??) nada estão 

fazendo ... 

Agora, enquanto vocês ai dão cagadas, quem 

manja mesmo é a Eva Christine, nem aposta no 

grid (motivos pessoais da família), e foi a 5ª, se 

tivesse pego 2 no grid teria ganho, e ai o domínio 

das mulheres seria ainda maior kkkk 

Agora deixa eu falar heim, o Antonio filho faz 10 

anos que ta ali no top 10, o cara todo ano ta na 

ponta, mas porque não ganha ??? porque é no 

cegoooooooooooooooooooooooooo kkkkkkk 

E o Luciano Barcelos que todo mundo pensava 

que era carioca, é MINEIROOOOO, quietinho e 

comendo pelas beiradas, já é 3º na geral, pegou a 

mão nos palpites e agora segura que as cagadas 

vem na sequência. 

O Fabio Mello é outro que ta 

uma dentro e uma fora, e se 

mantivesse os palpites, 

mantinha as cagadas, é até 

um cara que presta atenção, 

mas ai da umas cagadas e 

acaba esquecendo um palpite, ou provas lógicas 

acaba se ferrando kkkk... 

Já o Emerson Braga, que deve ta pedindo pro 

Santo Expedito seus palpites chegou nos pontos 

de novo, na geral ainda ta devagar, mas logo cai 

pra lanterna kkkk 

E o Jonatas Santos que é um cagão conseguiu um 

pontinho na sorte, até esteve melhor na prova, 

mas cagou pra ter esse pontinho extra ai... 

Rosane continua líder, até quando ??? até esse 

grossos ai conseguirem passar ??? não, até ela 

esquecer de dar palpite, afinal, ninguém tem 

capacidade pra passar kkkk 

Ivan “ioiô” battesini voltou pro 2º, na outra deve 

cair e depois voltar, até cair de vez e terminar 

entre os 30 ultimos de tão bração que é. 

Luciano “Mineirinho” Barcelos apareceu, mas por 

quanto tempo ??? a equipe ta falida, os 

companheiros desestimulados, a Rosane não 

larga o osso, ou seja, ano difícil para o “Nobre”. 

A Dupla Santos, Anderson e Jonatas vem subindo 

e se mantendo, se não derem um pênalti tipo 

“Curintia” na reta final, vai pro rebaixamento 

ainda kkk o povo ruim de palpite viu. 

Diogo “fraco” Felipe já é sexto e caindo, 

aguardem ai embaixo, deve alcançar o Felipe 

Azevedo, la pelos 70/80 mais ou menos ... 

E Claro, não poderia deixar de falar do melhor 

piloto do bolão, o Grande e poderoso Elton que 

sempre com um palpite arrojado, mestre e 

sempre acima da média vem .... ops, acabou o 

espaço, falo dele semana que vem ... 

 



 

 

 

 

 



 

Não da pra negar o crescimento do Luciano Barcelos 

no Bolão, quietinho como uma raposa, já é o 3º na 

classificação geral, Carioca, Flamenguista, com 41 ano 

(não de bolão pessoal, calma), fã de Gilles Villeneuve 

e considera o Hamilton o melhor da atualidade, 

Luciano cedeu essa entrevista feita via Facebook para 

nosso jornal. Confira !!! 

Excarro:  

Bom, você veio quietinho e nesta prova chegou em 3 

na geral... você diria q esse é o seu ano ? 

Luciano Barcelos:  

Difícil concorrer contra mais de 100 mas sempre 

estive confiante pois tenho bastante experiência no 

bolão e invariavelmente termino ano pós ano entre os 

20 primeiros. Sempre procuro terminar entre os 10 

primeiros mas as vezes não rola. Mas já tenho a mão 

de como acertar nas posições chaves. 

Excarro:  

Estamos chegando na metade da temporada, quem 

são os caras do bolão que você realmente considera 

forte, que vão brigar pelo titulo ? 

Luciano Barcelos:  

Todos os que estão no Top 20 do bolão tem chances 

claras pelo título, mas é claro que sempre respeito e 

considero meus fortes rivais de sempre o Diogo Felipe 

e o Ivan Battesini. Eles são fera e sabem lidar muito 

bem com os acertos. São raposas fortes! Os novatos 

também estão muito bem! 

Excarro:   

Vc está sendo humilde ou o carro da Promatecme não 

aguenta ate o fim da temporada ? 

Luciano Barcelos:  

A Promatecme sempre foi uma equipe forte e sempre 

brigou na ponta. Se ressentiu pela perda prematura 

de sua jovem promessa Isaac Barcelos mas aos poucos 

vai retomando o caminho das pedras. 

Excarro:  

Por falar em carro, a Promatecme tem sido acusada 

de estar a beira da falência, que não honra com os 2 

dolly pros contratados, a equipe termina a temporada 

ou realmente vai abandonar ? 

 

 

 

Luciano Barcelos: 

Não fomos campeões de 2013 a toa. Tenho 

conversado bastante com o Maurício Geronasso e o 

Pradok Prado com relação ao acerto. Tenho certeza 

que iremos buscar o Top 5 até o fim do ano e buscar o 

título em 2017 

Excarro:  

O Mauricio foi muito bem nessa prova, ele estava um 

bom tempo correndo a pé... você acha q ele ainda é 

um piloto com potencial pra equipe ? 

Luciano Barcelos:  

O Maurício tem procurado seguir meus conselhos e 

desta vez ele foi muito bem. Aos poucos vem 

progredindo e a qualquer momento sua primeira 

vitória no bolão será inevitável. 

 

 

 



Excarro:  

O Pradok é cria do Ivan (Battesini), você contratou pra 

tampar buraco ? 

 

Luciano Barcelos:  

O Pradok foi uma aposta minha quando o chamei ano 

passado para a Recovery e deu muito certo 

(campeões por equipes). Não pensei duas vezes em 

tirá-lo da Recovery para ocupar o lugar do Isaac 

Barcelos na Promatecme. Tenho certeza que o Pradok 

será essencial para um futuro bicampeonato da 

Promatecme. 

Excarro:  

O Ivan (Battesini) e o Diogo (Felipe) estão por perto e 

a turma nova está com sede de vitória, mas são as 

mulheres que tem dado trabalho esse ano, Rosane 

Klein líder e Flavia Giovanini entre os tops... os caras 

perderam a mão ? 

Luciano Barcelos:  

Rosane e Flavia pegaram a mão do bolão. Elas 

mandam muito bem. Creio que os novatos que estão 

hoje no Top 20 já entenderam o esquema do bolão e 

por isso estão todos aptos a conquistarem os títulos 

tanto no individual quanto para suas respectivas 

equipes. 

Excarro:  

Vc fica muito em cima do muro, diferente do Felipe 

Azevedo, que fez acordo verbal contigo e foi correr na 

equipe do Diogo Felipe, foi um rodo que vocês 

levaram ? 

Luciano Barcelos:  

Felipe Azevedo optou por ir para a Thunderstruck pois 

os que estão hoje na Recovery não possuem perfil 

social no Facebook. Eu até entendo isso mas, é claro, 

o Felipe Azevedo enquanto piloto da Thunderstruck 

jamais terá minha ajuda com relação aos palpites. 

Ajuda esta que dou ao meus companheiros Maurício e 

Pradok 

Excarro:  

O Edgard que também é do RJ e corre pela Benelton 

disse antes dessa entrevista que esse ano você não 

termina entre os 5, que vc realmente é bração... 

Luciano Barcelos:  

Era a duas provas atrás P29. Hoje sou P3. Top 10 para 

mim todo ano se tornou obrigação. Só pegar meu 

histórico e verá! Digo Top 10 na classificação geral ao 

fim do ano. Se não sou Top 10, sou Top 20 fatalmente. 

Excarro:  

Bom, todos que caem nas entrevistas dizem que vão 

ser campeões, veremos no fim do ano... agora falando 

do bolão, temos ai o aplicativo q vai ajudar também e 

esse ano o resgate do jornal, você acompanha, 

gostou, o que achou ? 

Luciano Barcelos:  

Sim. Somos disparados o melhor bolão de F1 aqui no 

Brasil. Os outros não possuem o que possuímos: 

grande interação social. Somos os melhores nisso! 

Excarro:  

O grupo no facebook está cada vez melhor, pessoal 

novo interagindo e tal... pros novatos tem algum 

conselho ? 

Luciano Barcelos:  

Kkkkkkkkk não darei meu macete para os palpites... e 

o mais engraçado é que é óbvio demais e o Maurício e 

o Pradok já riram disto. O Maurício já entendeu o 

espírito da coisa e o Pradok tem o macete dele. 

Qualquer hora ele encaixa e nos ajudará bastante... 

bom voltando, digo aos novatos para se divertirem e 

procurar analisar bem as corridas antes de enviar os 

palpites. 

Excarro:  

E pros dinossauros como sao chamados, Ivan 

(Battesini), Diogo (Felipe), Elton... o que diz pra esses 

caras ? 

Luciano Barcelos:  

Os respeito muito, pois sempre foram ameaças claras 

na minha luta pelo título individual (que ainda busco) 

e pelo título de equipes, que conquistei em 2013 e 

como mediador ano passado (Recovery). Meu foco 

sempre foi o título de equipes mas se um dia cair o 

individual no meu colo, vou aceitar de bom grado, é 

claro. 

Excarro:  

Luciano, obrigado pelo tempo e pela entrevista.... 

Luciano Barcelos:  

Tamo junto e forte abraço a todos! Divirtam-se no 

bolão! 



 



 



 

 

Penélope na frente, Delta chegou e Promatecme 

resolveu aparecer também, a briga das equipes esta 

apenas no começo. 

Abaixo o Palpite do Aroldo que foi o Vencedor da 

prova e o palpite da maioria dos participantes no 

bolão. 

Aroldo fez 22 pontos a mais que a maioria, o que é 

uma ótima média de pontos para se tirar numa 

única prova. 


