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NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Charges 

- Corredor X 

- Editorial 

- Entrevista 
INVESTIGAÇÃO ? 

Já deu ruim na nova 

equipe do bolão, 

cabeças vão rolar 

mesmo. 

CHARGES !!! 

Diogo se confessa 

com seu dog ??? 

EDITORIAL 

Um breve 

agradecimento a 

você participante do 

bolão. 

PARABÉNSSSSS... 

- Marcelo Galli foi o 

grande campeão da 

temporada 2016 do 

Bolão de Formula 1, 

na sexta quando a 

planilha foi ao ar já 

deu pra perceber que 

o palpite dele 

administrou o do 

Diogo e assim já 

garantiu a taça. 



 

 

 

 

E chegamos ao fim do ano ... 

3 meses sem formula 1, mas antes, vamos ao que 

interessaaaaaaa 

Parabensssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssss 

Luciano Barcelos, você sera o grande piloto de 

2017 ao meu lado claro, com o carro que 

teremos, fica nítido a nossa vantagem em relação 

aos demais, equipe fantástica, pilotos fantásticos, 

ano que vem não tem desculpa, equipe campeão 

e top 10 geral pros 3 ... 

Ahhh, tivemos também ai uma disputa de titulo, 

um Tal Marcelo Galli ganhou, dizem que é bração, 

nem vi, passou por mim e nem vi a poeira, então, 

nem faço conta, quero ver ano que vem kkkkk 

Brincadeiras a parte, que bela administrada do 

Galli na ultima prova, desconsertou o Diogo, a 

pergunta que fica é, ele administrou ou o Diogo 

vacilou e não quis abrir mão do vice arriscando no 

palpite ??? 

Eu no lugar dele teria arriscado pra tentar o 

titulo, mas ai é de cada um. 

A primeira atitude do Diogo foi mudar o nome da 

equipe, tirou um nome ruim pra colocar outro 

pior, e acho que o Felipe Azevedo deve cair fora 

em breve ... 

Pro bolão, terminamos o ano com sucesso, deu 

tudo certo, consegui resolver quase todos os 

problemas em relação a planilhas, erros, e etc, 

não deu certo o aplicativo, mas a partir da 

segunda quinzena de Janeiro vou começar a 

mexer nisso e testar, porem, deu muito certo as 

canecas de premiação, quem recebeu, adorou. 

Quero deixar o meu MUITOOOOO OBRIGADOOO 

a todos do bolão que perdem seus 10 minutos 

pra ler as baboseiras que escrevo, que dão 

risadas na pagina do face, ou simplesmente 

brincam juntos, a idéia do bolão é essa mesma, 

divertir, rir, esfriar a cabeça, esquecer aquela 

porra de boleto que tem que pagar e abrir um 

sorrisinho de canto de boca, mesmo que seja em 

pensamento, se em algum momento do ano você 

fez isso, é porque deu certo nossa idéia, sem 

gasto (ta, quem colaborou teve gasto), sem dor 

de cabeça, sem ninguém se ofender, e 

principalmente, cada vez mais, crescendo a 

família bolão. 

 

Valeu pessoal, sem vocês, eu não teria como me 

divertir e espairecer a cabeça as vezes, vocês são 

demais ...  

Ahhh ainda farei o “Ex-Carro Numeros”, que é o 

jornal com os números do bolão, fechando o ano 

com 22 edições. 

elton@benelton.com.br 

 

Elton Barrez – EDITOR  



 

 

 

Parece que a coisa ta feia, alem de escrota por ai, tem biscoito se achando bolacha e reclamando até do nome da 

equipe ...  

  

 

Pelo visto, equipes que nem chegaram a aparecer no bolão, já estão “Causando” pra entrar na midia, afinal, parece 

que estão morrendo de medo da Benelton que contratou o Luciano Barcelos kkkk 



 

 

Tai a prova do que falei, Luciano Barcelos foi pra 

Benelton, se animou e ganhou as 2 ultimas 

provas do ano, prevejo que ano que vem a 

Benelton fature os construtores mais fácil do que 

a Mercedes esse ano. 

Giovanni “braço-durazzo” chegou em segundo e 

ainda foi bem, não algo magnifico, mas ficou na 

frente do Felipe “Fraco” Azevedo (coitado desse). 

Antonio Filho bem que tentou, mas como é nó 

cegão mesmo, não conseguiu, fechou o pódio no 

ano, mas ficou longe da disputa do titulo. 

Felipe Pires que quase não apareceu, apareceu 

hoje e já deve sumir de novo, é novinho no bolão, 

ainda ta aprendendo, mas já é nó cego kkkk 

Tadeu Magalhães ficou em quinto, marcou 

pontos mas não conseguiu segurar o resultado, 

faltou motor pra equipe na reta final. 

Rosane Klein tentou de tudo pra buscar o titulo, 

mas Galli garantiu ficando apenas na 30ª 

colocação da prova. 

Edson Nem, ficou em 7º, conseguiu dar uma 

recuperada, mas na ultima prova do ano, não 

surtiu tanto efeito assim. 

Rinaldo Filho de novo nos pontos, esse cara é um 

fenômeno, fiquei sabendo que esta sendo cotado 

por 14 equipes do bolão. 

Ricardo Midia da um rodo na Benelton, coloca a 

filial na frente da matriz e ainda fica na frente do 

chefe, já merece a vaga. 

Anderson Stofaleti completou os pontos dessa 

ultima prova, ficou em 10º . 

Agora vamos pra GERAL !!! 

Marcelo “É Campeãoooooo” Galli garantiu seu 

titulo na corrida passada praticamente, em 

momento algum ele perdeu o titulo nessa ultima 

prova, apenas administrou o resultado e ficou 

quietinho, sem incomodar e 

apenas garantiu o caneco, 

deu show, mesmo sendo nó 

cego. 

Diogo Felipe ainda ficou com 

o Vice, tentou de tudo e 

acabou sendo administrado, não conseguiu se 

diferenciar e acabou apenas tendo que correr pra 

completar o calendário. 

Rosane Klein veio diferente e quase buscou a 

vitória, conseguiu ficar na 6ª colocação na prova, 

mas estava longe de buscar o titulo. 

Alexandre Ramacciotti até cantou tentando 

buscar esse titulo, não deu não, nem ficou entre 

os 3 kkkk bração mesmo kkkkk 

Luciano “Surpreendente” Barcelos ficou as 2 

ultimas corridas na frente, ou seja, foi só respirar 

novos ares e pronto, o cara ta rasgando a pista, 

segura a Benelton ano que vem. 

Jonatas Santos é ruim demais meu, pelamor, o 

cara termina em 6º e quer comemorar algo, fala 

sério. 

Antonio Filho foi sétimo e foi o que já falamos, 

faltou experiência que ele mesmo tem pra 

administrar melhor. 

Flavia Giovanini até tentou, mas simplesmente 

não emplacou, acabou levando surra da Rosane 

na Equipe. 

Cesar Barrez acabou em 9º, algum milagre, pq é 

grosso de tudo, devia terminar pra baixo dos 50 

na sua posição normal. 

Anderson Stofaleti garantiu o 10º, mas é 

fraquinho, já foi revelação em 1995 kkkk 

E o Elton terminou na modesta 32ª colocação, 

com nítidos problemas no carro no fim da 

temporada, mas já esta acertando o carro do ano 

que vem, vamos aguardar a Benelton em 2017. 



 

 

 



 

 

 

Opaaaa, estamos de volta e com uma entrevista do 

Campeão de 2016, isso mesmo, Marcelo Galli 

respondendo 10 perguntas pro ExCarro, confira... 

 

Ex-Carro: Galli, e ai, campeão, o que tem a dizer ??? 

 

Marcelo Galli:  É a concretização de todo o trabalho 

de uma carreira.  

 

Estou muito feliz, pois é meu segundo ano na 

categoria e já consegui chegar aonde poucos 

chegaram...  

 

É um sonho sendo realizado!!! 

 

Ex-Carro: Na sexta quando saiu a planilha, já dava pra 

ver que o palpite do Diogo já estava administrado e 

que você não perderia o titulo, foi fácil ??? 

 

Marcelo Galli: Claro que sabendo que só uma 

catástrofe daria chances pra ele e pros outros que 

ainda tinham chances de chegar, vc fica com o c* na 

mão ate ter certeza de que:  

- hoje não, hoje não, hoje sim, HOJE SIM PORRRRR vc é 

o Campeão!!! 

 

Ex-Carro: No decorrer do ano, quem foram realmente 

os maiores adversários ??? 

 

Marcelo Galli: O maior adversário é vc mesmo, pois vc 

tem algumas certezas e algumas apostas. 

ai vc pensa, arrisco ou vou na lógica??? 

É nesse momento que vc pensa nos adversários, a 

diferença de pontos que está de um e do outro. Ai tem 

nomes consagrados como: Diogo Felipe, Irmãos 

Ramacciotti, Ivan Battesini, Daniel Cardoso e as 

meninas Rosane Klein e Flavia Giovanini entre muitos 

outros Agenor, Braga, Felipe, Luciano, Vitor e o Elton... 

 

É um jogo de Pôquer, só que no nosso caso a sorte tb 

conta... 

Ai voltamos no inicio, ariscamos ou não??? 

 

Ex-Carro: Você ganhou o GP da China no começo do 

ano, lá atrás, apenas a 3ª corrida, acreditava no titulo 

desde lá ??? 

 

Marcelo Galli: Nossa, essa corrida foi fantástica, não 

pela vitória em si, mas como ela aconteceu... 

Já tinha ganhado duas corridas no ano passado, e 

posso dizer que é uma sensação incrível. 

No GP da CHINA ultrapassei na ultima curva a maior 

referencia que tinha no bolão, ex-campeão o cara que 

sempre está entre os primeiros, o Ivan Battesini. 

Essa vitória me colocou onde sempre sonhei que era 

estar entre os 10. Isso já era um premio, nunca pensei 

no titulo!  

 



Ex-Carro: A Briga de equipes foi fantástica, a Keep 

Walking ficou 1 único ponto na frente da Penélope, 

bastava a Rosane terminar a prova na 5ª colocação e 

vocês teriam perdido esse titulo, comente ... 

 

Marcelo Galli: Ufaaa, essa disputa foi muito mais 

difícil, pois a equipe só eu e o Gabriel Cardoso, o 

Rafael Fabro nos abandonou depois de um ótimo 

inicio, mesmo assim agradeço os pontos que ele 

trouxe pra KWF1... 

Esse titulo teve um sabor muito especial exatamente 

por esse motivo e a disputa ate as ultimas voltas, me 

recordo que o Vettel fez uma ultrapassagem faltando 

2 ou 3 voltas pro final e isso nos dava o titulo. 

Por ter só dois carros em mais de 2/3 do campeonato 

coroou um ano perfeito. 

 

Ex-Carro: O que espera pra 2017 ??? 

 

Marcelo Galli: Espero um ano difícil, pois sei que 
muitas equipes se reforçaram. 

O orçamento para a próxima temporada esta mais 
ajustado e isso iguala muitas equipes. 

Precisamos contratar, temos uma vaga na equipe, 
mas isso será definido somente no ano que vem! 
 

Ex-Carro: Luciano Barcelos ganhou as ultimas 2 

provas, foi pra Benelton, é uma equipe que vai impor 

medo em 2017 ??? 

 

Marcelo Galli: Medo nunca, respeito sempre! 

Espero isso não só da Benelton, mas tb da Penelope, 
Thunder, 2play, 3play, MP4, Proma, CCE, Delta, Speed 
entre outras 
 

 

Ex-Carro: Vamos falar do Bolão em si, você gostou do 

jornal, você baixa e le alguma dessas porcarias ??? 

 

Marcelo Galli: Cara, não vejo a hora de sair pra dar 
risadas, adoroooo!!! 
 

Ex-Carro: Sobre fazer a premiação, esse ano tivemos 

graças a uma arrecadação, você parece ter gostado, 

tanto que mandou canecas das vitórias do ano 

anterior, você é a favor da premiação, mesmo que 

tenhamos que arrecadar pra isso ??? 

Marcelo Galli: Acredito que qq disputa tem que haver 
um premio pelo melhor desempenho, isso faz com que 
a competição seja levada a serio, independente do 
premio. 

Sou a favor sim, de uma vaquinha pra mandar o 
campeão assistir um GP qq não precisa 
necessariamente ser o do Brasil, um GP qq pelo 
mundo o Campeão merece!!! 

 

Ex-Carro: Deixa um recado pro pessoal do bolão ai ... 

 

Marcelo Galli: Pessoal, esse ano foi incrível, muitas 
disputas, uma audiência sensacional no bate-papo 
durante as provas, adorei estar com vcs esse ano e 
espero encontra-los nas pistas em 2017!!! 

Pra galera que esta iniciando ou patinando deixo uma 
dica 

Estudem, leiam pelo menos as ultimas noticia, pois 
isso faz diferença, não venha com a desculpa de não 
ter tempo, qdo chegar o aviso de enviar seu palpite, 
dedique 15 minutos do seu tempo e vai ver que os 
resultados vão aparecer!!! 

Grande abraço, boas festas e aproveitem as férias!!!  



 



 



 

 



 


