
 

ANO: 01 - EDIÇÃO: 11 – GP HUNGRIA 2016 – VENCEDOR BOLÃO: JULIO PIRES 

 

NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Onde esta o Ivan ? 

- Corredor X 

- Editorial 

- E muitoooo menos  

CADE O IVAN 2 ??? 

Pessoal, o Ivan 

Sumiu e agora 

ninguém consegue 

encontra-lo, e você 

consegue ??? 

BOLÃO PLIM PLIM 

Essa semana não 

teve, pra sorte de 

alguns e tristeza 

de outros. 

CHARGES !!! 

Flavia fazendo pedido 

pro Gênio, e agora 

Rosane ??, Octavio 

parado no transito ??  

ENTREVISTA 

Não tem de 

novo, não 

deu tempo 

de fazer, 

nem reclama 

então. 



 

 

 

 

Ola pessoal, espero que essa seja a ultima edição 

com atraso, além de ser chato escrever com 

atraso, pra quem lê, também não é legal, então, 

vou lançar apenas a edição com informações 

básicas e tentar fazer uma edição bem melhor 

pra próxima prova, que teremos muito mais 

tempo pra fazer. 

Corridinha da Hungria foi chata pra caramba, e 

quase belisquei uns pontinhos ainda, mas vamos 

tocando o barco e esperar bons resultados mais 

pra frente, claramente o carro da Benelton esta 

sofrendo com as adaptações que foram feitas e 

agora nas férias vamos arrumar e colocar um 

carro fenomenal na pista, afinal, estou devendo 

um bom carro pro Edgard Gomes e pro Giulio 

Rolfo, mas vou fazer o possível pra dar um carro 

decente pros 2. 

Ahhh, apesar de ninguém ter encontrado o Ivan 

no jornal passado, ele estava la sim, na pista de 

bate-bate (onde mais estaria), basta olhar com 

calma que esta la, volte e procure rs. 

Bom, editorial extremamente curto, pra tentar 

fazer algo mais pro jornal pra colocar no ar ainda 

hj ok. 

elton@benelton.com.br  

 

 

Elton Barrez – EDITOR  



 

 

Julio “Braço-Duro” Pires deu o ar da graça e 

desencantou, venceu o GP da Hungria no 

desempate com o Nó-Cego do Vitor Monteiro em 

segundo. 

Antonio “Sem direção” Filho completou o 

desastroso pódio, ou seja; só nego ruim de 

direção no pódio, uma vergonha total, esse povo 

é ruim demais. 

Junior Lima que nunca aparece, também 

apareceu, pra você ver como foi uma corrida 

anormal, é um pior que o outro. 

Rosane Klein salvou a pátria e acabou abrindo 

vantagem na liderança, também, bater nesse 

bando de cabeçudo ai, até eu, porque ta fácil viu. 

Daniel Cardoso marcou ponto e ficou em 6º na 

geral também, se não fosse tão “Manetão” até 

teria chance, mas é outro grosso que deve cair 

sozinho. 

O Toninho Peres da restou chegou nos pontos, 

restou nossas lagrimas de tristeza de ver um 

desastre desse acontecer. 

Paulo Cardoso da Recovery esta tentando um 

desempenho bom como no ano anterior, mas 

esta difícil, visto que não consegue manter um 

ritmo, vai ter que pedir ajuda pro Mauricio 

“Corredor” Geronasso, porque esse sim corre, a 

pé, mas corre hahaha 

Luiz Sena, que de SENNA não tem nada acabou 

marcando uns pontinhos, perto da promessa de 

vencer a prova (3 corridas atrás rs), até que 

apareceu, mas lento desse jeito, não completa o 

ano, vai ficar sem carro rs ... 

Aroldo que leva a carroça da CCE nas costas esta 

cobrando nitidamente as “Sukitas” prometidas 

pelo tio “Paçoca” (César Barrez), só que o 

orçamento da equipe já esta comprometido rs. 

Na Geral a Rosane Klein 

passeia suave no meio desse 

bando de grosso, é uma 

coisa complicada pra ela, 

porque nem da pra 

comemorar, vai tripudiar em 

cima de quem, do fracote do Ivan Bração ? 

Anderson “Roda Presa” chegou e colou, mas 

passar é bem diferente, afinal, com o carro lixo 

que tem, nem chega entre os 10 esse ano. 

Ó o Tonhão ai, o Toninho Peres quer 

surpreender, mal sabe ele que esse palpitão de 

menor abandonado que ele tem vai é fazer ele 

despencar feio na tabela. 

O Alexandre Ramacciotti disse que ninguém sabe 

escrever o nome dele e por isso não fica 

chamando atenção na classificação, devido a essa 

bela declaração, claroooo que sua próxima 

parada é 39ª posição. 

E o Diogo “Manetão Master” Felipe, esta todo 

contentinho em 5º, deve ser atropelado em 2 

corridas e ir pra 25º jaja. 

Agora sabe akele miolo de corrida que ninguém 

tem carro pra passar ninguém, só piloto nó cego, 

é certeza que tem acidente no meio e deve 

abandonar todo mundo e ferrar com seu palpite ? 

então, Daniel Cardoso, Antonio Filho, Julio Pires, 

Marcelo Galli, Ivan Battesini e Jonatas Santos, isso 

tudo deve embolar e esse povo em mais 4 

corridas vai estar fora do campeonato ou 

simplesmente pra la dos 30... 

Claro que não podia deixar de falar da 

surpreendente prova de recuperação do Elton, 

esse sim da gosto de ver o palpite, por muito 

pouco não buscou o topo das 2 tabelas, palpite 

consistente, com lógica, centrado e simplesmente 

disparado o melhor do bolão. 



 

 

 



 



 



 



 

 



 


