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E agora, quem lê ??
Empresa misteriosa
que patrocina Felipe
Azevedo foi
descoberta, e agora
?

Palavras Cruzadas

CHARGES !!!

Local onde Heverton
Rumennig faz seus
palpites foi
localizado, veja foto.

Ivan, Mauricio
Geronasso, Diogo
Felipe, Paulo
Cardoso, quem mais?

elton@benelton.com.br

Ola pessoal,
Bom, atraso virou rotina e acabei largando o
jornal, vou tirar o atraso nessas 4 semanas de
férias da f-1 e fazer as 5 edições que estão em
atraso, meio que na correria, mas farei pra não
passar em branco, ano que vem vou avaliar se
continuo ou não com o jornal, vou me esforçar
pra continuar, vamos ver até onde vai dar ...
Mônaco eu não gosto de assistir, sempre é uma
corridinha chata, essa até que surpreendeu, mas
blz, entrei no top 10, vamos ver se agora
mantenho assim e começo a caça ao titulo desse
ano, mas tem coisa estranha, cade o Ivan, o
Diogo, cade o povo que vivia na frente do bolão
???
Como podem ver, tudo nó cego mesmo, quem
manja mesmo ta ali na frente, podem ver que eu
e o edgard estamos entre os 10 e o Luciano em
breve chega tbm, ou seja, nitidamente a Benelton
é a equipe mais estruturada e melhor equipe do
bolão, o resto é carroça perto do nosso carro, não
posso fazer nada perante as equipes pequenas,
mas nós somos os melhores mesmo, as demais só
ficam comendo poeira.
Bom, editoriais rápidos e práticos apenas pra
fazer numero, quem sabe no retorno da f1 a coisa
anima mais e ai começo a fazer jornais
melhores...
Ah, sinta-se a vontade pra ajudar ou atrapalhar, o
jornal é mais legal quando vocês participam ...
Abraço e até a próxima ...

Elton Barrez – EDITOR

AGORA VAMOS PRA GERAL

Xiiiii ta atrasado sabagaça aki heim ...
Thiago Pereira da Adesca, ganhou a prova num
aborto da natureza, acreditem, próxima é só daki
10 mil anos.
Junior Lima é nó cego mesmo, chegou em
segundo por sorte, sem chance de aparecer nos
pontos de novo.
Roseline Hoffman ainda não sabe se será a
melhor mulher no bolão, mas acreditem, ela ta
com o carro da Penélope, tem tudo pra andar
bem.
Gleyciano Mendes sempre aparece nos pontos,
umas 2x ao ano, ou seja, aparece mais uma entre
os 10 e depois só ano que vem rs ...
Antonio Filho ta perdido esse ano, nem sabe
como ficou nos pontos, já foi melhor, anda
devagar esse ano.
Ivan Battesini, e quem diria, na corrida dos
grossos ele consegue chegar em sexto ainda,
pensa num cara nó cego de palpite ??, pensou,
agora multiplica por 10, é o Ivan.
Heverton Rummenig, ta na liderança, mas cai, é
cavalo paraguaio, não aguenta o tranco, cai na
próxima prova.
César Barrez, levou o segundo carro da CCE nos
pontos, numa corrida de azarão, normal a equipe
aparecer com 2 carros, bração de tudo.
Alexandre Cunha, acordou meio tarde pro bolão,
mas já é top 4 na geral, pode surpreender ainda e
terminar em 50 kkkkkkkkkkk.
Gustavi Giroti, pupilo do Diogo Felipe, por falar
no diogo, alguém tem visto ele ???, mas o
menino tem futuro, basta mudar de mentor e
tem chance de titulo.

Heverton Rummenig, como
falei, é cavalo paraguaio, cai
na próxima prova, com sorte
dura mais uma, mas vamos
ver até onde tem folego.
Marcos Ramacciotti, o cara do nome difícil
chegou, disse que vai passar em 2 corridas, eu
acho que passa sim, passa dos 15 la pra tras ...
Felipe Azevedo, realmente tem durado entre os
10, o toddynho que ele ta tomando ta rendendo,
começo a pensar que é a Flavia Giovanini que faz
seu palpite.
Alexandre Cunha, como disse, é nó cego, mas um
nó cego que sempre ta perto dos 10, esse ano
como meta vai estar entre os 5, 5 lanternas kkk
Marcio Lopes, se não esquecer de dar palpite,
pode ser que termine o ano entre os 20, entre os
10 não, é grosso demais pra isso rs.
Edgard Gomes, como da nitidamente pra ver o
carro da Benelton esta acertadinho e deve ficar
entre os 3 primeiros.
Roseline Hoffman, chegou no top 10 e não quer
mais sair, carro pra isso ela tem, será que
consegue se manter ???
Antonio Wagnitz, é nó cego, outro cavalo
paraguaio, vai cair na próxima prova, aguarde e
vejam.
Elton, pintou o campeão, voltando ao top 10,
agora pra não largar mais, ta na cara que
Benelton é o carro do ano.
Rinaldo Filho, vindo de um bom fim de
temporada passado e agora querendo mostrar
serviço, pode ser que consiga alguma coisa entre
os 10, mas é novato ainda, vamos aguardar e ver.

Descobrimos onde o
Heverton Rummenig tem feito
seus palpites e por isso esta na
liderança do bolão ...
Empresa misteriosa que fornecia
Lacto-Purga para Felipe Azevedo é
descoberta como maior
patrocinadora da equipe e agora
será investigada

