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NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Charges 

- Corredor X 

- Editorial 

- E muitoooo menos  

INVESTIGAÇÃO ? 

Caso serio nos 

bastidores do bolão, 

e agora, quem vai 

pra onde ??? 

CHARGES !!! 

Nessa edição temos a 

grande resposta do 

Felipinho Azevedo 

FUROS 

Ivan Battesini 

entregando o ouro, e 

agora ???? 



 

 

 

 

Vamos la pessoal, só pra não passar em branco, 

de novo e como sempre, editorial rapidão, afinal, 

tenho que entregar o jornal que esta com ultra 

atraso e fazer o outro, isso que da fazer tudo 

sozinho, vocês não mandam as zueiras e eu tenho 

que ficar bolando tudo e nem toda hora as ideias 

vem ... 

Destaque para a vitória de Luiz Sena que é piloto 

na vida real e conseguiu o feito com seu palçpite 

no bolão, resta ir na busca do titulo. 

Cesar deu uma cagada forte e quase entra no top 

10, me passou, mas é uma corrida só, ta limpo, 

jaja atropelo novamente, o que não faz 2 corridas 

ruim na sequencia né, já era pra eu estar 

liderando esse bolão faz tempo. 

Diogo Felipe assumiu a ponta e agora que ir na 

busca do próximo titulo do bolão, sera que 

consegue se manter ??? 

Rosane Klein vem despencando e agora pode sair 

do top 10 geral, pra quem liderou facilç, deve ser 

complicado, jaja o Octavio passa ela, ta até que 

não, rs, ta bem longe. 

Bom, apenas pra concluir, valeu pessoal por 

sempre acompanharem, baixarem essa bagaça e 

alguns até perdem o tempo lendo, fico feliz 

quando vejo algum comentário de alguém que 

tenha lido. 

Ahhhh, o aplicativo, vou deixar pro ano que vem 

e fazer testes na pré-temporada, assim fica mais 

fácil, mas farei um tópico sobre isso. 

As canecas de premiação vão rolar pro ano todo, 

ano que vem verei o que fazer com relação a 

premiação. 

Por hoje é só, e qualquer coisa, segue meu email 

para contato . 

elton@benelton.com.br  

 

 

Elton Barrez – EDITOR  



 

 

 

Na conversa capturada dessa semana temos uma briga de equipe que vai esquentar os bastidores do bolão, não 

vamos identificar os suspeitos para que não tenham mais problemas internos ainda do que estão tendo.

 

 

Dizem que depois desse papo, um dos pilotos foi visto saindo de um motorhome com contrato em mãos, detalhe, 

ele estava de azul, cores da equipe que foi procurar, aguardem o desdobramento desse caso na proxima edição. 

 



 

 

Até parece que não ia dar certo, Luiz Sena então 

cantou a bola (3 provas atrás) e conseguiu uma 

vitória na temporada, na pura cagada e pura falta 

de sorte dos demais, mas isso não vem ao caso, 

“Cueca borrada” pro Sena. 

César Barrez mitou e ficou em segundo, em outra 

cagada, afinal, vive tomando pau de todo mundo 

da equipe, acabou pontuando e ficando no pódio, 

não esperem nada além disso o resto dessa 

temporada e mais umas 4. 

Julio Pires é outro, terceiro piloto da falida 

equipe Thunderstruck, cagou feio e acabou 

fechando o pódio, alias, que pódio feio esse da 

Itália, só terceiro pilotos kkkk 

Jonatas nó-cego Santos, foi o quarto na prova, ta 

comemorando até hoje, mas sabe-se que sua 

posição é só momentânea, daqui 2 provas ele ta 

pra baixo de 10º. 

Alexandre Cunha que sempre andava bem, esse 

ano esta sofrendo com o carro da Gebocor, 

conseguiu um resultado nos pontos, mas não 

consegue chegar no TOP 10 geral. 

Felipe Pires surpreendeu e vem conseguindo 

bons resultados, resta saber se não é só sorte e 

sim competência, afinal a Blecaute pode sofrer 

um Blecaute a qualquer momento. 

Geléia resolveu aparecer e pontuar com sua 

Gebocor, colocou 2 carros nos pontos e levou a 

equipe pra 7ª na geral, ta longe ainda, assim 

como ele na busca do titulo. 

Mario Lima pela Gaviões é outro que apareceu 

do nada, liderou, andou bem e no final não teve 

pneus pra aguentar a pressão e acabou caindo na 

tabela, terminando ainda em 8º 

Anderson Stofaleti, piloto revelação de 

95/96/97/98/99/00 vem mais uma vez nos 

pontos e consegue ficar no 

top 10, mas ta longe de 

tudo, na geral, nas equipes e 

na prova. 

Alex Oliveira chegou no top 

15 geral e vem subindo, esta 

indo bem, se tiver mais 2 cagadas até o fim do 

ano ele entra no top 10. 

 

Agora vamos pra Geral, e o Galli já caiu, eu avisei 

que ele ia cair kkkk, e o fraco Diogo Felipe já 

assumiu, e agora, segura até o fim do ano de 

novo ???, meu palpite ??? nãoooo, o Elton ainda 

vai reagir e buscar esse titulo. 

Jonatas Santos chegou, estacionou, e agora vai 

cair tbm, sua posição final deve ser 13º 

Ivan Battesini, ainda corre ??? pelo visto não, 

afinal, despenca a cada prova, deve terminar fora 

do top 10 com certeza. 

Daniel Cardoso, tenta operar um milagre com sua 

Daytona, mas deve ficar de 5º pra baixo tbm. 

Marcos e Alexandre Ramacciotti, os irmãos 

rocha do bolão vão até indo bem, o problema é 

que em breve devem se encontrar na pista e ai já 

viu né, acidente, rodada e queda livre na tabela. 

Antonio Filho vem bem, vem forte e vem na 

busca do titulo, tem palpite bom, bom pra cair 

pra lanterna, com sorte termina em 7º. 

Rosane Klein conseguindo despencar, vai sair do 

top 10 jaja, a tão esperada vitória do bolão de 

ponta a ponta, não vai acontecer kkkk 

Anderson Santos fecha o top 10 geral, mas como 

é nó-cego, deve terminar entre os 20, já ta bom 

pra ele. 

Já o Elton em ampla recuperação foi o 14º na 

prova e na geral já chegou em 17º, deve fechar o 

ano com titulo, na pior das hipóteses entre os 3 

primeiros. 



 

 

 

 

 



 



 



 



 

 



 


