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NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Desafio pra Rosane 

- Corredor X 

- Editorial 

- E muitoooo maissss 

CADE O IVAN ??? 

Pessoal, o Ivan 

Sumiu e agora 

ninguém consegue 

encontra-lo, e você 

consegue ??? 

BOLÃO PLIM PLIM 

E agora, cade a 

Rosane, e o Ivan, 

os gatos do Elton 

sumiram ??? 

confira conosco. 

CHARGES !!! 

Rosane Klein, Octavio 

Abbady, Flavia 

Giovanini e Felipe 

Azevedo estão nas 

charges desta edição.  

ENTREVISTA 

Não tem, não 

deu tempo 

de fazer, 

nem reclama 

então. 



 

 

 

 

Ola pessoal, vou começar falando uma novidade 

e não é o APP do bolão não, mas sim algo que 

muita gente vai gostar mesmo, só que os 

detalhes serão revelados mais pra frente, mas é 

algo muito bacanaaaaa mesmo. 

Nessa corrida, apesar do jornal estar com um 

cronograma atrasado, estamos bem, hoje, sexta a 

noite estamos lutando pra entregar agora no 

sábado, espero que de tudo certo e a gente 

consiga fazer tudo antes da corrida, pra segunda 

já tacar fogo no novo. 

A correria é pra todo lado, mas não posso deixar 

de sempre agradescer algumas pessoas, em 

Especial ao Anderson Santos e ao Anderson 

Stofaleti, um ajuda muito no jornal e o outro 

ajuda no bolão de modo geral, basta acompanhar 

a corrida com a planilha e simulando uma única 

vez, que vc vai pirar e nunca mais vai conseguir 

ver uma corrida sem ela, Valeu pessoal, vocês 

ajudam pacas e sem vocês essas coisas não iam 

funcionar não kkkk. 

Agora vem 2 corridas seguidas de novo e agora, 

vamos a um jornal instantâneo do tipo miojo pra 

semana que vem, e dai nas férias da f1, fazer um 

mais caprichado e mais completo, mas esse pelo 

menos vai sair digamos assim, “Maomeno” ... 

Não ta faltando piadas, ta faltando criatividade, 

porque como sempre digo, é complicado fazer e 

criar tudo sozinho, tem dias que as piadas vem 

fácil, tem dias que não aparecem, temos algumas 

piadas prontas, como o Felipe Azevedo que é 

sempre um comédia e o Ivan que é um grosso e 

não manja nada, mas tem dias que fica 

complicado, tenham paciência e venha nos 

ajudar, manda sua piada, charge, tira sarro 

mesmo, tire sarro com seus conhecidos e assim 

ele vai ter que responder no jornal, e assim a 

coisa vai funcionando, se você fica com receio de 

brincar com quem você não conhece, brinca com 

quem conhece a gente vai espalhando, pegando 

intimidade e chamando todo mundo de nó-cego 

mesmo ... manda no email ai ... 

Pouca gente sabe e apesar do gp da Hungria 

geralmente ser de pontuação baixa, é uma 

corrida que são pontos cruéis, você tirar uma 

vantagem de 20 pontos numa prova dessa, 

acredite, vale por 2 normais, porque acertar a 

mão na Hungria, é difícil pacas. 

Agora vamos pro jornal, boa leitura e não 

esqueça de nos ajudar.. 

elton@benelton.com.br  

 

 

Elton Barrez – EDITOR  



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

Galvão, sem dúvidas uma corrida excelente, 

com um 3º lugar o Anderson Santos volta a 

assumir a vice-liderança do bolão, e encosta 

na Rosane Klein que desapontou de novo. 

Alexandre Ramacciotti em 1º, Toninho Peres em 2º e An-

derson Santos em 3º, foi o pódio mais sem graça da tempo-

rada, só braço duro, maior cagada do ano. 

Bem amigos do ExCarro, estamos de volta e hoje 

vamos falar do GP da Inglaterra, Silverstone como 

sempre um circuito cheio de emoções. Reginaldo... 

Galvão?! 

Diga lá Mariana. 

O Ivan Battesini correu sim, ficou em 31º. 

Desculpem então, ele foi tão ruim que nem perce-

bi que tava na pista. 

A Rosane fake Klein ficou em 41º, do jei-

to que vai ele perde a ponta antes das 

férias. Alguém viu o Luciano Barcelos, o 

Geleia e o Mauricio Geronasso? Esses 

pilotos de carrinho de rolimã, porque não 

se aposentam em?? kkkkkkkk 

FIM 

O barbeiro do Elton ficou em 10º, um resultado muito cagado, como 

que todo mundo foi pior que ele?? O Diogo Felipe, com um carro que 

tá se acabando ficou em 16º. O Felipe Azevedo mitou e ficou em 19º 

(aplausos pra ele) que resultado fantástico pra ele que só anda atrás, 

o piloto do dia com certeza. Douglas Bonfim, mostrou que não passa 

de piloto de Stock Car e ficou em 26º mesmo com o melhor carro 

(Delta, claro), enquanto isso o Ivan, com problemas, não correu. 



PASSA TEMPO 

Labirinto 
Leve a Rosane Klein até o troféu da corrida,  

já que ela não consegue sozinha 



 

 

Alexandre Ramacciotti deu uma cagada de sujar a 

borda do vaso e fez 90 pontos, apesar da cagada 

feia, Toninho “grosso” Peres ficou a 1 pontinho 

apenas da vitória, ou seja, foi uma briga feia pra 

kct de 2 caras completamente brações kkk deu 

medo de ver isso ... 

Anderson “se achando” Santos, foi terceirinho, 

tentou liderar, trocou pneu, fez milagre, chorou, 

acendeu umas velas e ficou ali, acho que foi mais 

por dó mesmo, porque o bicho é ruim. 

O Milton Félix disse que era a melhor posição 

dele no ano, 30 minutos depois veio uma 

punição, ele caiu pra quarto, ai resolveu não falar 

mais nada, vai que abre a boca e cai mais um 

pouco kkkk. 

Fabiano Borges foi o ultimo dos que fizeram 88 

pontos, como perdeu até no desempate, nem 

vou comentar, não merece kkkk 

Ricardo Midia com a poderosinha Benelton Jr. Foi 

bem e marcou pontos, acabou de ferrar com a 

vida do Luciano Goodyear, ops, Michelin ... 

Amanha ele vai chorar de novo, mas cantou nos 

pontos o Marcelo Gallo, ops, Galli, mantendo a 

Keep Walking na briga, mais estranho é não ver o 

“finado” Gabriel Cardoso nos pontos, coitado, 

apanhava tanto no Street Fighter do “Deus” Elton 

que ele nem nos pontos aparece de tanto medo. 

Daniel Cardoso foi o oitavo na prova e na geral, 

oitavo também, e não se fala mais nisso. 

Edson Nem, Nem foi tão bem assim, afinal, 

comemorar nona posição é coisa pro Panis. 

Agora me falem heim, Esse Elton é demais 

mesmo, surpreendente a prova de recuperação 

da Benlton com seu pacote aerodinâmico novo, 

mostrou que o carro vem forte pra segunda 

metade da temporada, a evolução foi gigante e 

os 3 da equipe figuraram nos pontos, realmente o 

piloto e a equipe a ser batida 

esse ano já esta na cara, não 

vê quem não quer, Elton é 

simplesmente o piloto mais 

preparado do bolão e como 

sempre, correndo na equipe 

mais estruturada, a poderosa Benelton F1. 

Vamos falar de Geral agora, o Octavio Abbady, 

ops, Rosane Klein ainda é líder ??? o tartaruga do 

Anderson Santos ainda não conseguiu passar ??? 

Se me falar que ele ta comemorando por ter 

passado o Ivan Lentosini me avisem, porque nem 

falarei mais dele, afinal, quem fica chutando 

cachorro morto nem merece respeito ... 

Alexandre “Cagão” Ramacciotti que venceu a 

prova, deu uma estilingada e subiu pra 4º, mas 

tenho certeza que na próxima prova ele despenca 

novamente. 

Diogo “fraquinho” Felipe é o quinto, subiu uma 

posição e deve cair 3, nem vou falar nada, porque 

é tão fraco que precisa de biotonico para ficar 

entre os 10 e olhe la. 

Toninho Peres também na sorte acabou subindo, 

mas a posição boa dele é a marcação, deve 

marcar o Felipe “grosso de doer” Azevedo, ou 

seja, ir la pros 50 ou mais pra baixo. 

Flavia Giovanini esta só tirando onda e já 

declarou que a Rosane Fake Klein cai em 3 

corridas, vamos ver essa briga ai, eu mesmo 

acredito que as 2 não ficam entre os 5 primeiros. 

Luciano “Monstro” Barcelos que estava bem 

pacas, mostrou que a Promatecme era só um 

cavalo paraguaio, já começou a despencar kkk 

Não vou falar do Gallo, ops, Galli de novo, vou 

falar de quem realmente manja dos palpites e é 

um cara que tem um palpite consistente e manja 

muito de formula 1, claro, o Elton, pessoal, só 

elogio quem tem categoria, e o cara tem, já o 

resto é tudo bração mesmo. 

 



 

 

 

 



 



 



 



 

 

No GP da INGLATERRA a média foi de 60 pontos, o 

vencedor que foi o Alexandre Ramacciotti fez 90, ou 

seja, 30 a mais que a média, o palpite padrão que é a 

maioria, fez 72, 12 a mais que a média, se você fez 

menos que isso, ou seja; ta no lodo, melhor pendurar 

as luvas e ir trocar pneu dos lideres. 

 

Abaixo o resultado do GP da Hungria de 2015, 

Alexandre Cunha venceu a prova com 51 pontos, uma 

corrida de pontos baixos, veremos esse ano como 

será a prova. 



 

Pessoal, essas estatísticas estão disponíveis na planilha, basta clicar no botão e elas aparecem, a Rosane Klein que é 

a líder, não é a maior acertadora na cabeça, nem no Grid e nem na volta ...  


