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E agora, quem lê ??
Deixei esse quadro
em branco e
ninguém notou,
audiência caindo ...

Palavras Cruzadas
Pelo nível de
dificuldade alto as
novas não foram
publicadas.

CHARGES !!!
Diogo cobre Felipe
Azevedo ?? Edgard
descobre com quem
Ale Ramac. Falava ?

Ola pessoal, vamos ver se a gente consegue tirar
o atraso do jornal, esse é do Bahrein ainda e
devíamos entregar o da Russia nessa semana, ta
faltando tempo, ta faltando criatividade, ta
faltando você participar.

Algumas imagens que antes eu postava no grupo
do face, vou começar a segurar pra postar no
jornal, pra ter uma pagina a mais pra tentar rir e
olhe la ...
Bom, uma leve queda nesse gp, mas tudo volta
ao normal em breve, cagão demais o Rinaldo
filho, fala sério, levou a prova na sorte kkkk

Editorial super curto, apenas pra cumprir tabela
kkkk
Valeu !!!
elton@benelton.com.br

Elton Barrez – EDITOR

depois cai, carro irregular,
combustível de laxante, vai
despencar logo mais.
Que provinha difícil essa heim, mas nem vamos
enrolar e vamos falar desse bando de nó-cego ...
Rinaldo “cagado” Filho venceu, deu sorte no fim
e acabou com a vitória na prova e já é top 3 na
geral, forte candidato a futuras cagadas, deve
ficar na frente do Ivan.
Fausto Fleury, nó cegão de tudo, chegou fazendo
barulho, mas é grosso, logo despenca de novo.
Felipe “oi ?” Azevedo não se sabe como esta
entre os lideres do bolão, acabou em top 3 na
prova e já é top 5 na geral, como ele chegou ai,
nem ele sabe, baita grosso de tudo, não tem
carro, não tem experiencia, não tem chance
nenhuma, é grosso mesmo.
Marcio Cremonesi foi o quarto, mas ta de
brincadeira né, deu uma cremonesada pra chegar
nos pontos, porque o cara é bração, nem deve
aparecer de novo nos pontos kkkk
Marcos Ramacciotti, quando num é um, é outro,
esses grossos de nome difícil só atrapalham,
como bom desempenho (cagado) já é top 10
também, ta na hora de investigar esses carros da
MP4 ai.
Andre Fernandes que é novato, já mostrou que
veio borrando a cueca e melando tudo, chegou
nos pontos, mas logo mais some, nó cego, nem
reparem, vai cair sozinho.
Fabricio Fleury, ah vá, ta de brincadeira, agora
tem 2 nos pontos, isso é tudo fake, vou mandar
investigar esses caras, só pode, 2 cagadas na
mesma prova, algo esta errado.
Alexandre Ramacciotti, zuou né, é complô ??
carro totalmente adulterado, foi encontrado
esterco no combustível, ou seja, o carro é movido
a cagadas e isso já levou o Alexandre a top 2 na
geral, vai brigar ainda por mais umas 2 corridas,

Flavia Giovanini, com
certeza deu o palpite pro
Felipe, porque o marido é
um nó cego de tudo, ela é fraquinha, deve
terminar no top 8, das mulheres kkkkkkk
Vamos pra Geral
Heverton Rummenig segue líder, mas é
temporário pessoal, é grosso e cai logo mais,
antes de Mônaco perde a ponta.
Alexandre Ramacciotti, é o segundo, mas vai logo
mais despencar, ta com carro borrado, sem
chance de ficar na frente.
Rinaldo Filho, tomou muito laxante, cagou em
tudo e ficou em top 3 na geral, mas logo
despenca, vai terminar o ano em 39.
Marcio Cremonesi chegou nos pontos e chegou
na geral, mas cremosamente vai deslizar pra
lanterna do bolão.
Felipe Azevedo, com palpite da Flavia até que
esta indo bem, some da tabela em 3 provas.
Edgard Gomes, com carro acertado, equipe
redondinha, palpite perfeito, ta bem, deve
disputar o titulo.
Milton Felix, ta indo bem, considerando a equipe
de nó cego que ele esta, mas logo mais despenca
também, não tem carro, só laxante.
Flavia Giovanini, como disse, ta bem, mas não
fica muito tempo ai, logo será influenciada pelo
marido e vai despencar.
Luiz Pezzine, nó cego, já ta caindo e vai cair mais,
eu avisei kkkk
Marcos Ramacciotti, como disse, só pode ser
complô, então, nem vou falar nada, cai a família
toda kkkkk

