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NESTA EDIÇÃO... 

- Classificações 

- Charges 

- Corredor X 

- Editorial 

- Palavra Cruzada 

- Estatísticas 

Edson Barros sofre 

Resolveu apostar no 

companheiro de 

equipe e esta 

entrando em 

desespero total !!! 

CHARGES !!! 

Mario Câmara 

desistiu de dar 

palpites, veja quem 

esta em seu lugar. 

FLAGRA !!!  

Felipe Azevedo e 

Flavia Giovanini 

foram visto testando 

carro de 2018 



 

 

 

 

Ola pessoal,  

Férias mesmo a gente não tem, é tudo sempre 

corrido e fora as loucuras de falta de vontade 

kkkk 

Mas estamos trabalhando, devagar e sempre e 

indo em busca de lançar os jornais, e prometo, 

que mesmo atrasando vamos lançar todos eles 

esse ano ainda. 

Quero ainda fazer os números das equipes, ir aos 

poucos já lançando estatísticas do bolão e tudo 

mais, é complicado, é dificil, mas vou tentar, pra 

ver se da uma animada maior no bolão. 

Acho que esse ano esta complicado o fator 

TEMPO de todo mundo, até o grupo mesmo, por 

mais que tenha zoeira todo dia, ele até anda mais 

parado, antes dava mais comentários e tudo mais 

nos tópicos, mas esse é o ano que todo mundo 

esta atarefado. 

Vamos fazendo como da, vamos acreditando que 

vai melhorar e vamos beliscar a liderança que 

logo chega, no geral tento fazer os editoriais 

conforme a prova, então, nessa que fiquei nos 

pontos, CHUPA IVAN !!! kkkkkkkkkkkkkk 

elton@benelton.com.br 

 

Elton Barrez – EDITOR  



 

 

Férias nada, é falta de tempo e vontade mesmo, 

mas vamos ver quem são os cabação dessa prova. 

Ido Martini, tomou uns martinis e acabou na 

frente, mas a ressaca vem ai e o penhasco esta do 

lado, cai sozinho, nó cego. 

Anderson Henriques, nunca vi, nem ouvi falar, 

perdeu no desempate, ou seja, é mais nó cego 

ainda. 

Pedro Paulo Bastos, ai, quem disse que a 

Recovery não andava ??, até andou, mas é uma 

corrida só. 

Fernando Otavio, a equipe até tem potencial 

pelo nome, Daytona, mas fica nisso, piloto 

bração. 

Matheus Panini, deve ta colecionando figurinha, 

foi na banca trocar uma repetida e acabou em 

top 5 na prova, mas é fraco, cai sozinho tb. 

Sergio Martorelli, também esta por acaso nos 

pontos, nunca aparece, foi só uma corrida 

anormal que o cara chegou, bração de tudo. 

Felipe Azevedo, nitidamente trocou o palpite 

dele com o da Flavia Giovanini, é braço de tudo, 

vai despencar pra 48 na próxima prova. 

Elton, tai, da pra ver quem será o campeão, já 

andou na frente do líder do bolão pra impor 

respeito, com o carro bem acertado já chegou 

nos pontos e deve disparar agora na caça. 

Heverton Rummenig, seguiu o Elton a prova toda 

e não conseguiu passar, ou seja, vai cair em breve 

e o Elton vai atropelar, esperem a queda, será 

grande. 

Flavia Giovanini, pra você ver que ela tinha o 

bom palpite, esse palpite que chegou em top 10 

era o rascunho do que o Felipe trocou, ela anda 

bem, mas o Felipe atrapalha o desenvolvimento 

do carro. 

Vamos pra GERAL 

Heverton Rummenig, sentiu 

a pressão do Elton e já sabe 

que vai bambear jaja, o Elton 

chegou e vai passar, as 

perninhas já tremeram. 

Felipe Azevedo, o maior cavalo paraguaio do 

bolão, é grosso de tudo, deve terminar junto com 

o Ivan Battesini, alguém viu ele por ai ??? 

Edgard Gomes, tai o resultado do carro acertado, 

já é top 3, já vai atropelar o Felipe e logo ele  e o 

Elton vão brigar pela ponta do bolão e pelo titulo. 

Anderson Henriques, como disse, é nó cego, foi 

só uma cagada e logo despenca pra baixo dos 10, 

relaxa que não vai ficar muito tempo aqui. 

Elton, Assim como Edgard, esta com carro 

acertado e ambos devem disputar o titulo do 

bolão deixando todo mundo comendo poeira. 

Marcio Lopes, segue nos pontos, enquanto não 

esquecer de mandar palpite ta indo bem, jaja 

esquece uma e despenca kkkk 

Antonio Wagnitz, também esta nos pontos por 

muito tempo, tem se mostrado rápido, mas jaja 

fica sem pneu e acaba entre os 50. 

Marcos Ramacciotti, já esta despencando, assim 

como o irmão, deve sumir dos pontos e cair pra la 

dos 30, tudo nó cego. 

Rinaldo Filho, deu sorte, esta nos pontos, mas é 

piloto aventureiro, jaja arrisca errado e cai pros 

40 e la deve ficar. 

Flavia Giovanini, já sabemos que é uma piloto 

com potencial, mas o problema é a influencia do 

marido que não manja nada, ai só se ferra, se der 

o palpite sem ouvir o marido fica entre os 10. 

E por hoje é só pessoal !!! 

 

 



 

 

 

���� Felipe Azevedo e Flavia 

Giovanini em testes pro carro de 

2018, onde vão correr juntos. 

Rinaldo Filho esta chegando nos 

lideres, o problema é que o carro 

não aguenta muito tempo na 

potencia máxima, mas ele esta 

dando um jeito nisso  ���� 



 



 



 

 



 



 


