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NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Charges 

- Corredor X 

- Editorial 

- E muitoooo menos  

INVESTIGAÇÃO ? 

A coisa apertou e 

agora o bicho ta 

pegando, quem 

serão os suspeitos ? 

CHARGES !!! 

Batman e Darth 

Vader nas charges, e 

agora ??? 

CORREDOR X 

Será que você foi 

mencionado ? depois 

não reclama heim !!! 



 

 

 

 

Aeee pessoal, tirando o atraso do Jornal, afinal, 

vem ai 2 corridas seguidas, uma pausa e depois 

mais duas corridas seguidas, que podem 

literalmente definir o campeão do bolão, são 4 

provas juntas e quem for bem nelas realmente 

pode estar colocando as mãos no titulo. 

Pro pessoal que esta entre os 30 primeiros, vou 

dar uma base de calculo pra pra vocês 

aprenderem e ver onde vocês podem chegar. 

Temos ainda 6 corridas, destas 6, calcule 60 

pontos, e isso é o que da pra você conseguir indo 

bem nas próximas 6 provas, coloque 60 pontos e 

veja na classificação onde você vai estar. 

O que muda e porque esse numero ??? 

Quem vence a prova, prova de muitos pontos, 

consegue tirar até 30 pontos, mas é muito difícil, 

então assim, colocando uma média de 10 pontos 

por prova, você estando entre os 10 primeiros, 

consegue manter essa média de diferença, ou 

seja, você tem que dar sorte e contar com sua 

habilidade pra manter isso por 6 provas e buscar 

essas colocações, claroooo que numa dessas você 

acaba ganhando, vai ter mais pontos, porem, 

também tem que contar com um azar e 

despencar, por isso, use a meta de 10 pontos por 

prova e você estará fazendo uma soma possível. 

Outra coisa, pra quem desanima do bolão por 

perder uma prova, por não ter chance de titulo 

(viu Ivan, Diogo e Felipe Azevedo), não pensem 

assim, temos rankings anuais que são os números 

de cada um, ranking de pontos, de vitórias e tudo 

mais, então, não desanime, mesmo estando no 

fim de grid, você pode beliscar uma vitória, 

ganhar uma canequinha, e ainda colocar um 

pontinho de bônus nas vitorias. 

Para conferir os seus ranking, veja no nosso site, 

tem muita informação legal, muita informação 

que você pode usar pra tirar sarro do pessoal, do 

seu amigo e simplesmente números pra você ver 

o que da pra você buscar. 

Aproveite que você pode estar 10 pontinhos atrás 

de alguém, e nesse ano já esta na frente do cara e 

ainda botando uns em cima, já é motivo de tirar 

sarro. 

Bom, é isso pessoal, bora pro jornal. 

elton@benelton.com.br  

 

 

Elton Barrez – EDITOR  



 

 

 

Na continuação da conversa capturada na edção passada temos novamente alguns destaques que acabam 

entregando a negociação, a principio, tudo muito vago, mas a coisa esta desenrolando na investigação “Lava-Gato”

  

 

Na proxima edição o desenrolar final dessa historia com fotos que comprovam tudo, aguardem pois a coisa ainda vai 

esquentar nesse fim de semana. 



 

 

Ela voltou e arrebentouuuu, Rosane “poderosa” 

Klein esta de volta e agora veio a caça do Gallo, 

ops, Galli, que assumiu a liderança, e ela não vai 

perdoar nada, esperem pra ver, chegou a campeã 

e chegou com estilo. 

Rinaldo Filho veio dar a resposta, foi primeiro na 

Bélgica e agora de novo no pódio, em 2º, esta 

mostrando que veio dar trabalho, e que ano que 

vem pode brigar muito pelo topo do bolão. 

Alexandre Ramacciotti da o troco e atropela o 

irmão, agora vai na briga pelo titulo, e quem 

segura o cara de nome que todo mundo erra ?? 

Edmilson Lopes estreou e assim como os demais 

recebe o ... Edmilson Quem ????? 

Marcelo Galli, Galopouuu tanto e voltou pra 

liderança, e agora, segura até o fim da temporada 

ou não ??, aprendeu a lição, ou vai cair 

novamente ?, na minha opinião, cai de novo kkk 

Daniel Lamanna chegou nos pontos e vem 

trazendo a blecaute junto também, a equipe vem 

subindo aos poucos e ano que vem pode 

surpreender os grandes. 

William Richard é outro que sumiu e voltou aos 

pontos, dessa vez na 7ª posição ele conseguiu dar 

uma subidinha na geral. 

Henry Nichols deu coro e subiu umas posições, 

além de levar pontos pra Rogers, isso sem dar 

palpites pro grid, o mesmo fez o pai que chegou 

em 10º e ambos marcam pontos pra equipe. 

Pedro Paulo Bastos conseguiu buscar uns pontos 

pra Recovery e mostra que quer continuar na 

equipe ano que vem, Luciano Barcelos não sabe 

se vai encerrar ou não a equipe. 

 

Vamos pra geral 

Marcelo Galli é o líder, 

assumiu a ponta e abriu 

nove pontos, agora resta 

saber até quando vai 

conseguir manter essa 

ponta. 

Rosane Klein esta de volta, voltou dos mortos e 

calou a boca de todo mundo com uma ótima 

vitória, deixando o Octavio Abbady em uma 

péssima situação em casa e no bolão kkk 

Diogo Felipe fica em terceiro, ainda no pódio, 

mas ainda na briga pelo titulo, é forte candidato, 

candidato a cair e despencar pra 72 kkkk 

Alexandre Ramacciotti passou e atropelou geral, 

vem na busca, disse que não vai deixar barato e 

não vai facilitar a passagem, mostrou que tem 

bom carro e vem pra cima. 

Jonatas Santos esta tentando por milagre se 

manter na ponta, mais difícil que ganhar na mega 

sena, ele vem bem e tenta a conquista do bolão. 

Marcos Ramacciotti deu uma tropeçada e 

mesmo assim esta bem, ainda na 6ª colocação ele 

pode muito bem ir na busca escalando a tabela. 

Anderson Santos ta caindo e ainda esta no top 

10, o carrinho da Delta ta resistente e ele faz 

milagre pra se manter ali. 

Daniel Cardoso ainda entre os 10 também, ta 

forte, mas até quando ?? 

Ivan Battesini já chegou na 9ª colocação e o que 

eu disse ??? deve sair do top 10 nessa próxima 

prova mesmo. 

Antonio Filho fecha o top 10 do bolão, era pra 

estar melhor, deu umas bobeadas, vai dar tempo 

ainda de buscar a ponta ? 

E o Elton ???, ta bem, firme e forte, palpite 

consistente e aos poucos se recuperando, top 19, 

mas deve subir pra 12 nessa próxima corrida. 



 

 

 



 



 



 

 



 


