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NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Charges 

- Corredor X 

- Editorial 

- E muitoooo menos  

INVESTIGAÇÃO ? 

Rinaldo Filho e 

Marcelo Galli foram 

pegos numa troca 

de conversa ??? 

CHARGES !!! 

Octavio Abbady 

vendendo bens ?? 

pode isso Arnaldo ? 

EDITORIAL 

Elton mostra como 

sera fácil passar os 

cagões que estão na 

frente dele. 



 

 

 

 

Opaaaa, corridinha chata né, pois é, tbm achei, 

mas mesmo assim ainda me dei bem e terminei 

nos pontos, claro que algo sempre me ferra ou 

fica faltando né, porque essa prova era na pior 

das hipóteses um terceiro lugar, mas tudo bem, 

na próxima me recupero e ai sim da pra buscar os 

ponteiros fácil mesmo.  

Vou fazer uma analise rápida dos que estão na 

minha frente. 

Flavia Giovanini, cai na próxima corrida, nó cega. 

Toninho Peres, ta perdido ali na frente, seu local 

é de 20º pra baixo. 

Antonio Filho, também esta perdido, bração, 

deve cair na próxima prova tbm. 

Cesar Barrez, mais fácil que tirar doce de criança, 

cai na próxima. 

Anderson Santos, é grosso, só que ainda ta na 

levada boa, deve duarar 2 corridas na minha 

frente. 

Marcos Ramacciotti, grosso tbm, esse cai junto 

com o Anderson Santos, nó cegão mesmo. 

Ivan Battesini, 3 provas e ele desce, mas vai cair 

pra la de 15. 

Jonatas Santos, cai sozinho de tão perdidão que 

é. 

Diogo Felipe, deve dar trabalho e cair em 4 

provas, quando eu passar não vai nem ver a cor 

do azulzinho. 

Alexandre Ramacciotti, se ficar organizado quem 

é o fake de quem, pode ter chance e cair na 

ultima apenas. 

Daniel Cardoso, pura sorte, vem subindo por 

cagadas seguidas, deve começar a despencar na 

próxima prova. 

Rosane Klein, a mais difícil de ser passada, deve 

cair na ultima prova, quando vou atropelar geral 

e ficar com o titulo. 

Marcelo Galli, isso é lacto purga puro, não manja 

nada, nó cego e bração, vai começar a despencar 

e dai nem na tabela vai dar pra ver ele. 

Ou seja, titulo bem fácil esse ano, nunca tanto nó 

cego junto na frente, quando eu passar nem vão 

ver a cor azul da fumacinha que vou deixar, vai 

ser mais fácil que roubar picolé esse titulo. 

Isso ai pessoal, boa leitura e bora pro jornal. 

elton@benelton.com.br  

 

 

Elton Barrez – EDITOR  



 

 

 

Denuncia muito grave feita essa semana mostra uma suposta conversa entre Marcelo Galli e o estreante Rinaldo 

Filho, lembro a todos que caso seja comprovado os fatos, vão todos entrar na vara de Curitiba do Diogo Felipe.

  

 

Não conseguimos apurar o fim da história envolvendo o Mauricio Geronasso e a Benelton, mas fontes fortissimas 

dizem que ainda vão desenrolar essa história nos proximos dias. 



 

 

E não é que a corridinha ,eia boca da Malasia 

acabou tendo um monte de nó cego fazendo 

ponto... 

Elcio Torres literalmente deu muita sorte, não 

pegou ninguém e ganhou, nó cego demais. 

Rinaldo Filho, de novo esse cara ???, o que 

acontece que agora qualquer cagão chega nos 

pontos toda hora, vão investigar que esse cara ta 

tomando Lacto Purga toda prova. 

Marcelo Galli rumo ao titulo, titulo de maior 

cagão do bolão, pq não manja nada, braço duro 

demais. 

E o Cesar Barrez então, esse luva de lã ai cagou 

tudo que tinha pra chegar em 4º, é o maior nó 

cego do bolão, depois do Ivan Battesini claro. 

Daniel Cardoso é outro, ta sempre na disputa, da 

Lanterna, só se for, pq é ruim de palpite que 

chega até a doer. 

Paulo Cardoso, porra, esses 2 caras são irmãos ??, 

pq o braço duro deve ser de família mesmo. 

Nilton Cordeiro surpreendeu tanto que até ele 

ficou assustado, mas relaxa, só esta ai pq todo 

mundo quebrou. 

Antonio Wagnitz foi pavoroso isso sim, num 

aborto da natureza o cara chegou nos pontos, 

deve cair na próxima prova já. 

Fabricio Dutra entrou nos pontos só pra 

atrapalhar, porque nunca aparece, ai apareceu só 

pra tomar ponto do Elton. 

Diga-se de passagem, com um palpite fenomenal, 

com estilo, classe e muita habilidade, Elton 

chegou nos pontos e desponta para o titulo 

agora, chegar no Marcelo Galli é a coisa mais fácil 

que tem diz ele em entrevista. 

Agora a Geral ... 

Marcelo Nó Cego Galli 

assumiu a pnta de novo, 

como sempre, deve cair e 

terminar em 11 essa 

temporada, com sorte. 

Rosane Klein vem na cola, 

deve assumir a ponta provisória em breve, Afinal, 

o Elton ta chegando né, ai já viu, não é igual esses 

molengas ai não. 

Daniel “Cagão” Cardoso vem completando o 

pódio, mas é nó cego de tudo, deve deixar o top 

10 em breve. 

Alexandre Ramacciotti ta se segurando e seu 

objetivo de terminar entre os 10 vai ser difícil de 

manter, afinal, é grosso demais. 

Diogo Felipe esta com sorte e esta entre os 5, 

deve terminar entre os 10, atrás do Elton sempre. 

Jonatas Santos anda sumido e sumindo aos 

poucos pra ninguém notar que ele é bração e 

deve terminar só la pra 20º, disputando com o 

Felipe Azevedo. 

Ivan Battesini, nó cego de tudo, ta normal, caindo 

como sempre, termina em 34. 

Marcos Ramacciotti, pô, esses caras podiam falar 

quem é o fake de quem né, escrever 2x esse 

nome é cruel, 1 sempre sai errado. 

Anderson Santos, já esta no caminho certo, a 

lanterna, grossão de tudo, deve despencar aos 

montes nas próximas provas, prevejo 52 posições 

em queda livre. 

Cesar Barrez, outro que só apareceu pra fazer 

numero, sua posição correta é pra baixo de 40, 

esta ali porque todo mundo é ruim mesmo, pq é 

esse o maior bração do bolão, depois do Ivan 

claro, 



 

 

 



 



 



 

 



 


