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NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Charges 

- Corredor X 

- Editorial 

- E muitoooo menos  

INVESTIGAÇÃO ? 

Líder sendo 

investigado e Diogo 

pode entrar na vara 

de Curitiba ??? 

CHARGES !!! 

Flavia Giovanini 

ganhou um gato ??? 

EDITORIAL 

Elton mostra como 

sera fácil passar os 

cagões que estão na 

frente dele. 



 

 

 

 

E vamos que vamos, na correria como sempre, 

atrasado como sempre e fazendo correndo que 

nem louco ao menos pra entregar, já virou rotina 

esse tipo de leitura nessa coluna, mas como é só 

2 ou3 gatos pingados que leem, então ta tudo 

certo. 

Que corridinha lazarenta, fui boicotado na ultima 

volta, nem vou falar nada, fim de semana pra 

esquecer esse ai, me tirou a chance de titulo. 

O Galli ta com uma boa vantagem, vai conseguir 

segurar faltando 3 corridas, a Rosane ta chegando 

de novo e o Alexandre Ramacciotti ta na cola, 

cola tenaz, porque ta longe pacas rs ... 

O Bolão apesar de muitos verem como terminado 

esta longe disso, muita coisa pode acontecer e 

muita coisa pode mudar, esperem o inesperado, 

pois um esquecimento de palpite, um vacilo, um 

alternada que você não acerta, la se vai uma 

liderança, uma vitória, um campeonato, la se vai 

tudo. 

Apesar da correria e do ano ser uma lastima 

profissionalmente, o bolão me alegra e me 

diverte, faz com que o domingo que tem corrida 

seja ao menos divertido, mesmo eu me ferrando 

e tal, pelo menos lembro que aki tem um monte 

de nó cego, tentando conquistar um titulo que 

tava na cara que era meu, mas fica pro ano que 

vem. 

Abraço, e obrigado a você que lê ;) 

elton@benelton.com.br  

 

 

Elton Barrez – EDITOR  



 

 

Parece que tem lider querendo um titulo antecipado na base do tapetão “empurrando” alguns adversarios pra fora 

da pista... O ExCarro esta firme na investigação desse caso e vamos apurar isso com certeza... 

  

 

Diogo dessa vez pode acabar entrando ele mesmo na vara, afinal, esta sendo cogitado uma suposta ajuda ao lider, e 

agora, será que é real ??? 



 

 

E quem diria que o fraco do Vitor Monteiro ia 

vencer um GP onde o Elton era o claro favorito ? 

Octavio “Apanha da mulher” Abbady foi 

literalmente puxado pelo vitor e acabou fazendo 

uma dobradinha milagrosa pra equipe. 

Luiz Pezzine estreou marcando pontos, todo 

novato faz isso, jaja some como todos os outros. 

Edson “lento” Barros pegou os destroços de uma 

2Play morta e chegou nos pontos, nem da pra 

falar que é milagre, mas sim algo que nunca mais 

vai acontecer. 

Nilton Cordeiro acabou fazendo uns pontinhos, 

anda sumido, ta sempre no miolo, cuidado com 

ele, ainda pode surpreender. 

Luciano Barcelos chegou nos pontos, uma 

modesta sexta colocação, mas que colocou a 

Promatecme na decima colocação geral das 

equipes. 

Fabiano Borges que é sumido na classificação, 

apareceu, marcou pontos e deve despencar o 

dobro na próxima pra compensar essa. 

Edgard Gomes, o segundo melhor piloto do bolão 

mostrou que o carro da Benelton estava acertado 

e era nítido a vitória da equipe que foi garfada a 2 

voltas do final, mesmo assim ele ficou nos 

pontos. 

Junior Lima, quem ???, nunca aparece nos 

pontos, deu as caras e levou uns pontinhos pra 

Gp Total, resta saber se volta a aparecer. 

Luciano Michelin comprova que o acerto da 

Benelton era o melhor, colocou a equipe Junior 

em 10º na prova, levou só um pontinho, mas 

garantiu presença mostrando que podia bem 

mais. 

Vamos pra Geral ... 

Marcelo “Sortudo” Galli 

manteve a ponta, esta com 

muita sorte devido a falta de 

capacidade dos demais isso 

sim, deve terminar o ano 

entre os 5 dessa forma. 

Alexandre “Nome Dificil” Ramacciotti nem ficou 

nos pontos, mas subiu pra vice-liderança e agora 

vai a caça do Galli. 

Rosane Klein ainda não desistiu e esta no vácuo, 

a briga entre os 3 pode decidir o campeonato, eu 

fico desesperado, porque é só nó cego, pelamor. 

Daniel Cardoso com seu Daytona conseguiu 

chegar em 4º na geral e esta prometendo que vai 

buscar a ponta ainda. 

Diogo “Grosso de tudo” Felipe, começou a 

queda, já foi pra quinto e deve parar em 35º logo 

mais de tão ruim que é. 

Ivan “Ganso” Battesini consegue ficar entre os 

10, até quando ??? até mais 2 corridas, já falei, 

deve terminar pra baixo dos 20. 

Jonatas Santos consegue fazer miséria e levar a 3 

play no top 10, mas é fraco, não deve terminar 

entre os 10 também. 

Marcos Ramacciotti, esta entre os 10 também, 

esses fakes kkkk. 

Antonio Filho, meu filho, deixa eu falar, ta no 

lugar errado, seu lugar é pra baixo dos 10. 

Cesar Barrez, lento, devagar e grosso, vai se fazer 

o que, esta ai por ruindade dos demais. 

E o que falar do Elton, que sofreu faltando 2 

voltas um soco no estomago e rodou, sendo que 

era favorito a vitória nessa prova, mas ainda da 

pra buscar o top 3, aguardem e vão ver eu rindo 

de todo mundo ainda. 



 

 

 

 



 



 



 

 



 


