
 

ANO: 01 - EDIÇÃO: 12 – GP ALEMANHA 2016 – VENCEDOR BOLÃO: PRADOK 

 

 

NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Charges 

- Corredor X 

- Editorial 

- E muitoooo menos  

CADE O IVAN 2 ??? 

Uma investigação 

séria acontece em 

Curitiba, Mauricio 

que se cuide pois 

“Diogo Moro” esta 

no caso 

BOLÃO PLIM PLIM 

Para homenagear, 

não demos espaço 

pro Anderson. 

CHARGES !!! 

O Bicho pegou feio 

nas charges dessa 

semana. 

ENTREVISTA 

A Rosane deu 

declarações 

polemicas até demais 

FESTA NA PEQUENA 

Delta F1 explode de 

alegria e comemora a 

liderança de 

Anderson Santos. 

Acima, Predok não 

teve nem tempo de 

mandar o “Chupa 

Ivan”, ele foi 5º kkk 



 

 

 

 

Ola pessoal, vou ficar justificando nada não, mas 

apenas dizer que tenho problemas e vida social 

como todo mundo, nas férias da formula 1, 

acabei enrolado emocionalmente e tendo 

problemas em minha vida pessoal, o que acabou 

gerando muito desanimo e muita falta de 

vontade de fazer qualquer coisa, inclusive o 

jornal. 

O Ivan deu grande ajuda, e é realmente um 

amigo de verdade, valeu mesmo Ivan, com isso, 

minhas pendencias só aumentaram, falta fazer 

algumas canecas, falta configurar o aplicativo, 

falta fazer o jornal e algumas estatísticas que 

foram pedidas, fora isso tudo, tem o lado 

profissional que também ficou uma renca de 

coisa acumulada, e minha vontade ??? é de jogar 

um flipper, mas a preguiça me impede até de 

arrumar os comandos da minha maquina pra eu 

jogar kkkk 

Muita coisa pra fazer, deixando sempre pro 

ultimo minuto e não cumprindo prazos, não sou 

esse, mas tenho sido pro bolão infelizmente, 

vamos ver se nessa metade de temporada 

consigo mudar isso, e pra ajudar, 2 corridas 

seguidas, semana que vem já tem outra kkkk 

Vou fazer um editorial curto pra tentar fazer algo 

mais nesse sabadão de sol antes de fechar o 

escritório. 

Por enquanto é só, se não der tempo, completo 

na segunda com mais informações. 

elton@benelton.com.br  

 

 

Elton Barrez – EDITOR  



 

 

 

Nossos agentes infiltrados conseguiram uma copia de conversa gravada na semana de férias da formula 1, vejam !!! 

 

 

Informamos que nosso departamento juridico foi acionado e o Juiz “Diogo Felipe Moro” esta investigando o caso 

direto de Curitiba e vai resolver essa pendencia e terminar as investigações sobre o caso. 

Lamentamos o corrido e se realmente for veridica as informações, tomaremos nossas providencias e puniremos os 

envolvidos no caso com multas de 3 dollys e uma fanta uva. 



 

 

Ai aparece o Pradok gritando, Chupaaaaaa 

Ivannnnnn, esse cara é doido ??? só tem o Ivan 

no bolão ???, mal sabe ele que na sua frente tem 

pelo menos outros 26 caras ainda kkkk 

Gabriel Cardozo é outro nó cego, chegou na 

cagada e fez um segundinho, mas ser segundo do 

Pradok é melhor ficar em 11, pelo menos 

ninguém nota em você kkk 

Aroldo veio forte, mudou de categoria, de 

“Cagão” foi para “ Braço Duro”, tem carregado a 

CCE nas costas diga-se de passagem 

O Anselmo Almidori é engraçado, toda corrida 

aparece nos pontos e quando acaba não se ve 

nem entre os 50, sei la o que aconteceu que 

nessa prova ele ficou entre os primeiros kkk 

Ai o Pradok mal consegue terminar de gritar e o 

Ivan Battesini nem começou a “chupar” ainda e 

já ta cutucando ele de novo kkk 

O Hendrickson Rogers (nome difícil pacas de 

escrever), nem da palpite de grid (motivos 

pessoais) e mesmo assim foi 6, se tivesse dado 

palpite de grid o Pradok tava chorando até agora 

kkk 

Diogo Felipe nos pontos também, nota-se que 

essa corrida só os lentos chegaram na frente, 

nitidamente os melhores estão esperando o gp 

da bélgica. 

Jonatas Santos que aparece e some mais rápido 

que meu pagamento desse jornal, apareceu, 

ficou, chorou e acabou nos pontos ainda, é nó 

ceguinho, ta aprendendo, quem sabe consegue 

em 20 anos de bolão terminar entre os 10 um dia. 

Mario Lima é outro nó cego que nunca aparece, 

bração de tudo, deu sorte e acabou ficando em 9 

na prova, deve cair nas próximas como sempre kk 

Ricardo Midia, que de mídia não tem nada, 

acabou em 10º, tem levado a Benelton Jr ao 

milagre com aquele carro 

lento da equipe, até ta 

fazendo bonito, mas falta 

gas até o fim do ano. 

Bom, vamos a Geral ... 

ÉEEEEEEEEEEE TETRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

ÉEEEEEEEEEEE TETRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

ÉEEEEEEEEEEE TETRAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

Ahhhh não, ops, narração errada, BOMMMM 

AMIGOS, ELA CAIUUUUUUUUUUUUUUUUUU 

Chega, não vou falar do Anderson Santos, é 

cagada pura, tudo que acontecia na corrida ele 

passava a Rosane Klein (Klein mesmo ???), ou 

seja, não foi o Anderson que passou ela, foi ela 

que deixou o Anderson passar, e como o 

Anderson é bração, vai ser atropelado na 

próxima prova. 

Diogo Felipe que no fim da prova acendeu até 

vela vem em terceirinho, seguido de perto pelo 

Ivan Lentosini, prevejo acidente dos 2 no 

próximo gp e caindo pra la de 10 os dois ... 

O Marcelo Gallo-Cego, ops, Galli já esta em 5º e 

mandou avisar que chegou, acho que chegou na 

padaria pra comprar SONHO kkkk 

Antonio Filho esta que nem gato, apenas 

marcando território, chegou, marcou e disse que 

dali não sai mais. 

O Ale, aquele que tem um puta nome grande e 

todo mundo erra, disse que sua 8ª colocação é 

temporária, tbm acho, o normal é 28ª. 

Jonatas eu já disse, nó cego e Daniel Cardoso é 

apenas enfeite, braço duro total, não guia nem 

carrinho de feira, vai terminar abaixo dos 80. 

E claro, notaram o Elton ??? pilota muitoooo, 

bom pra caramba, sensacional, já esta em 14º, 

em ampla recuperação, deve subir 13 posições 

em SPA, normal, visto o belo e potente carro que 

tem. 



 



 

 

 

 

 



 

Conseguimos uma entrevista da Rosane Klein nessa 

semana e republicamos no nosso jornal !!! 

Excarro:  

Já era ? 

Rosane Klein:  

ja. 

Excarro:  

quem vai ser campeão então ? 

Rosane Klein: 

o Elton, Claro 

Excarro:   

E o Octavio ? 

Rosane Klein: 

Nó-Cego, eu que faço os palpites dele. 

Excarro:  

Diogo Felipe e Ivan Battesini tem chances  ? 

Rosane Klein: 

Só de irem pra um asilo, não manjam de nada. 

Excarro:  

Existe harmonia na equipe  ? 

Rosane Klein: 

Que harmonia ??? a Flavia Giovanini é louca, vendeu 

meu Baby Liss, ta em 20ª, é nó-cega, dou dicas e ela 

não aceita e vem falar de harmonia ? 

Excarro:  

E o Anderson Santos que te passou ? 

 

Rosane Klein: 

Pensa em alguém sem noção pra dar palpite, é ele, ele 

deu é sorte isso sim, porque o cara é grosso demais, 

eu dei uma vacilada e ele passou, só que meu carro 

não aguenta o resto da temporada não, a gasolina, a 

verba, a os patrocínios acabaram. 

Excarro:  

Vai mudar de equipe ano que vem ? 

 

Rosane Klein: 

Vou criar a “Klein vai correr comigo” e serei campeã 

sozinha. 

 

Excarro:  

Você parece nervosa ... 

 

Rosane Klein: 

O Octavio não terminou de passar pano na casa e 

ainda não fez a janta, você estaria como ??? 

Excarro:  

É verdade que você estava fazendo palpites pro Felipe 

Azevedo também ? 

 

Rosane Klein: 

Não devia comentar, mas as 2 vezes em que ele foi 

bem esse ano, eu deixei um palpite na mesa da Flavia 

escrito meu nome, ela pegou e passou pra ele, claro 

que era de proposito deixar ali, sabia que ela ia passar 

pra ele, tai o resultado. 

Excarro:  

Porque acha que o Elton que vai ser o campeão ? 

 

Rosane Klein: 

Dos que estão ai entre os 15, é o único capaz de me 

vencer e pelo carro que tem, deve me passatr em 2 

corridas e não verei mais nem a cor depois disso, o 

cara é bom ,manja muito de palpites, queria correr na 

equipe dele, muito estruturada, o pessoal la toma 

coca-cola, sabe o que é isso ??? aqui a gente toma 

tubaína e é ruim pacas, já estou até com dor de 

cabeça de tomar essa porcaria. 

Excarro:  

Pra concluir, um recado pro Anderson Santos ? 

 

Rosane Klein: 

Sim, cuidado, o Elton ta chegando !!!

 



 



 



 

 



 


