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E chegou o tão esperado GP BRASIL, tão esperado 

porque geralmente é uma prova que desde cedo 

a televisão aborda, faz entrevista, mostra os 

pilotos, busca ter e mostrar mais informação, 

além claro, de trazer muitas e muitas lembranças. 

Lembro do meu primeiro GP em interlagos em 

1996, como o editorial é MEU, vou contar a 

historia desse GP, assim enche linguiça, vc perde 

tempo lendo e eu fico feliz kkkk 

Trabalhava com o Rodolpho e Eduardo que já 

participaram do bolão, eu era mero funcionário e 

ambos eram meus superiores, depois de contar 

do bolão, de verem o bolão e participarem e 

verem o quanto eu gostava, Eduardo que era o 

patrão, comprou o ingresso pro setor G, parcelou 

no meu salario se não me engano, por fim acabou 

nem sendo pago e virou presente aquele 

ingresso. 

No treino de sexta, trampei, e a noite fui pra casa 

do meu tio Jaime, que também já participou do 

bolão e foi um dos fundadores em 1991, junto 

com o Adriano (que também foi naquele ano), 

nem dormi, até parece, virei a noite ouvindo a 

jovem pan, no radinho, porque celular era algo 

que nem existia direito, ouvindo historias do 

pessoal que já estava na fila, e de tudo que 

acontecia próximo ao autódromo. 

Saimos cedo e fomos pra la, chegando no 

autódromo eu já tremia, eu tinha meus 20 anos, 

mas lembro cada passo que dei la na reta oposta, 

entramos e íamos andando por tras das 

arquibancadas, aos poucos pelas brechas das 

arquibancadas eu via pedaços da pista, era 

emoção pura, totalmente me sentindo na Disney, 

era um sonho sendo realizado. 

Passamos por baixo de toda estrutura e 

chegamos na arquibancada, colei na grade e vi a 

pista, nada demais, apenas asfalto, limpo e 

bonito, olhos encheram de agua, sol, muito sol, e 

pouco tempo depois ouvimos o barulho dos 

carros descendo dos boxes no S ... 

Todo mundo sabe o quão fã sou da Benetton, e 

pra realizar sonho, nada melhor do que o 

primeiro carro a aparecer na pista pra mim, um 

Benetton, 1996, lindo, Azul, Branco, pilotado pelo 

então “Jean Alesi”, era o carro campeão da 

temporada passada, Schumacher tinha ido pra 

Ferrari e Alesi e Berger pra Benetton. 

Lagrimas escorreram, sonho quase realizado, 

faltava a vitória do Schumacher (mesmo eu não 

gostando da Ferrari), queria a vitória dele ali, 

incrível, fui em 96-97-98-99, justamente os anos 

que ele não ganhou �. 

Pra mim, fim de semana inesquecível, daria fácil 3 

paginas de texto descrevendo tudo, mas 

resumindo por causa do espaço e tempo, vimos a 

perseguição de Barrichello que estava em quarto 

e Schumacher em terceiro, isso no domingo na 

corrida, tomamos sol ardido até 10 minutos antes 

da largada, caiu uma chuva antes da largada 

inacreditável, daquelas que só em filmes 

dramáticos mesmo, molhou eu, dinheiro, 

cheques, documentos, maquina fotográfica, 

filmadora, rádios e tudo que se possa imaginar, 

Barrichello rodou ali, no fim da reta, quase foi 

parar no lago kkk, e nós, estávamos ali, do 

ladinho. Foi FANTASTICO. 

elton@benelton.com.br 

 

Elton Barrez – EDITOR  



 

 

 

Bastou o Luciano Barcelos sair da promatecme que sua vaga já foi preterida na equipe, e parece que o assunto foi 

sério, vamos ver o desenrolar dessa historia. 

  

 

Indicio acusam que quem teria buscado essa vaga era o Felipe Azevedo, insatisfeito em sua equipe atual, ele estaria 

querendo trocar de equipe pro ano que vem de qualquer forma, parece que ele cansou de ficar em Curitiba, perto 

da Vara do Diogo Felipe. 



 

 

Bastou trocar de equipe que os novos ares já 

fizeram um bem danado ao Luciano Barcelos, 

simplesmente deu show no Brasil e levou a 

vitória, nada como chegar na casa nova com uma 

vitória embaixo dos braços. 

Fabricio Dutra chegou nos pontos, em 2º e por 1 

pontinho não beliscou a vitória  

Henry Nichols que por motivos pessoais não 

aposta em grid fechou o pódio, 1 único piloto que 

tivesse pego no grid também teriam lhe garantido 

a vitória. 

Gabriel “Pupilo” Cardozo fez a 4ª colocação e 

levou a Keep Walking de volta ao topo da tabela 

das equipes. 

Felipe “Ganso” Azevedo, fingiu o fim de semana 

todo e veio nadando até os pontos, não tem o 

que negar, na reta final o carro ta andando. 

Geléia “Já foi campeão” veio beliscar uns 

pontinhos, mas ta muito atrás na tabela, sem 

chance de disputar qualquer coisa. 

Rinaldo “O cara é bom mesmo” Filho deu outra 

cagada e voltou aos pontos, nitidamente um cara 

que vai ser cobiçado por algumas equipes. 

Edson Barros, deu um barro e chegou nos pontos 

também, nunca chega em lugar algum, mas com 

uma prova marmelada dessa, até que se deu 

bem. 

Ivan “Grosso” Battesini conseguiu enfim marcar 

pontos pra sua equipe falida, ficou atrás do Edson 

Barros, normal, toma pau dentro de casa e quer 

bater em alguém. 

Marcelo “Pintou o campeão” Galli apareceu de 

novo nos pontos, espantou a zica e agora segue 

forte rumo ao titulo do bolão. 

Agora vamos pra geral ... 

Marcelo “Campeão Galli, 

pode entregar o troféu, o 

Diogo “Medroso” Felipe já 

desistiu, o cara vai faturar 

fácil o bolão desse ano. 

Diogo “Medroso mesmo” 

Felipe vem em segundo, mas muito atrás, 

chances remotíssimas de passar, não deu pra 

levar o bi. 

Alexandre Ramacciotti até completa o pódio, 

alias, a briga interessante mesmo é do segundo 

pra baixo, porque o líder já abocanhou o troféu. 

Rosane “Não foi dessa vez” Klein ficou a ver 

navios, liderou metade da temporada e agora não 

consegue pegar os ponteiros, vai brigar pelo 

pódio, mas não espere muito, seu gas já foi. 

Jonatas Santos, fantástico cavalo paraguaio, da 

seus arranques e depois cai, deve terminar o ano 

ainda em 25º kkkk 

Luciano Barcelos, foi o que mais mostrou força 

no fim da temporada, um 2º na prova passada e 

uma vitória nesse gp, bastou anunciar a ida pra 

Benelton que tudo melhorou no seu carro, se 

animou e mostrou ser forte concorrente pro ano 

que vem. 

Flavia Giovanini, briga internamente com a 

Rosane, 21 pontos separam as 2 e a Flavia não 

quer deixar essa chance passar de ser a melhor 

mulher do bolão. 

Antonio Filho, ta caindo, ta caindo e deve 

terminar pra baixo de 10 como eu falei. 

Ivan Battesini, voltou ao top 10, mas nessa 

próxima prova deve ficar fora, também como 

previsto. 

Cesar Barrez, ta mostrando que ainda pode ficar 

em top 10, ta difícil com o carro que tem, Aroldo 

ta levando equipe nas costas. 

 



 

 

 

 



 



 



 

 



 


