INDICAÇÕES - TARUMÃ - 07/02/19

1º Páreo
Alessandro Reichel: Produtos da nova geração abrem a reunião. Vamos com Mágico Do
Iguassu, muito apostado em sua estreia, e que finalizou na dupla. Xá Comigo, ao nosso ver,
é bom nome para a dupla. Kissing You, que correu o mesmo páreo de nosso indicado, fica
como diferença. 6-4-1
Erick Cunha: Xá Comigo (4) é nome sobre o qual colocam muita expectativa, e caso se
confirme, pode ser vencedora. O rival é Mágico Do Iguassu (6), que fez bom segundo na
estreia, mesmo chegando um pouco longe. Olho em Belo Do Rock (5), seus responsáveis
esperam uma boa estreia e pode surpreender. 4-6-5
2º Páreo
Alessandro Reichel: Kihale, Invencible Hill e Tchê Barbaridade devem decidir este
“claiming”. Vamos com a ordem, porém, qualquer que venha a vencer, não será surpresa.
Olho ainda em Promais, que vai correr mais que em seu reaparecimento. 6-2-3-8
Erick Cunha: Polarização de forças entre três candidatos: Tchê Barbaridade (3), Invencible
Hill (2) e Kihale (6). Vale esta ordem. Dois bons complementos para a quadrifeta são Uno
Prospector (7), que não teve boa atuação na última e deve se recuperar agora, e Promais
(8), que teve reaparecimento satisfatório e deve melhorar ainda mais. 3-6-2-7
3º Páreo
Alessandro Reichel: Jogo De Cartas é nossa indicação. Noble Wells pode perfeitamente
suplantar nosso indicado. Itapiuna é outra que merece respeito. Heart Crafty não deve ser
deixado de lado. 3-8-10-7
Erick Cunha: Noble Wells (8) vem batendo na trave nas suas últimas atuações e deve
enfim vencer. Seu rival é Jogo De Cartas (3), cuja última atuação acabou destoando um
pouco, mas que deve voltar a demonstrar todo seu potencial agora. Heart Crafty (7) tenta se
recuperar de atuações um pouco apagadas e merece respeito. Itapiuna (10) não deve ser
deixada de lado. 8-3-7-10
4º Páreo
Alessandro Reichel: Com a deserção de Cara Salto, fica difícil marcar contra Liberty
Corner. Motivo De Glória e Peter-Pilotto são os principais rivais de nosso indicado. 4-3-2
Erick Cunha: Polarização de forças entre Liberty Corner (4), Peter-Pilotto (2) e Motivo De
Glória (3). Vale a trifeta combinada. 4-2-3

5º Páreo
Alessandro Reichel: Quanto Luxo perdeu carreira de cinema em sua estreia. Aventtureiro,
que já correu provas mais fortes, para a dupla. Buriti Berg é outra que pode surpreender.
Cuidado ainda com Filho Do Bem, que reaparece e é tido em alta conta pelo seu “staff”.
5-8-7-1
Erick Cunha: Aventtureiro, sempre fiel, volta neste páreo de turma e deve vencer. Ba
Gentleman (3) venceu no claiming, agora na turma espera-se que faça outra boa atuação,
bem como Tricky Step (6). Filho Do Bem (1), que correu provas mais fortes que esta,
complementa a quadrifeta, sem ser descartado. 8-3-6-1
6º Páreo
Alessandro Reichel: Ibiza Dancer, voltando para o “claiming”, é nossa indicação. Outra
que volta para esta enturmação é La Esperanza, que fica como segundo nome. Agnes Jolie
pode ser a surpresa da carreira. Tio Lino para quadrifeta. 7-2-1-3
Erick Cunha: Tio Lino (3-titular) vem de colocação, e mesmo tendo uma campanha não
muito decorosa, pode surpreender a muitos. Ibiza Dancer (7) é a que tem a maior
possibilidade de derrotá-lo. Agnes Jolie (1) e Another Special (5) merecem muito respeito.
3-7-1-5
7º Páreo
Alessandro Reichel: Avvocato Adriano parece estar com a vitória na “boca”. Vamos com
ele. Cacique Da Aldeia parece ser o maior rival de nosso indicado. Xaveco Corunilha, que
faz seu “debut” em nosso hipódromo, deve ser colocado nos talões de aposta. Tanger pode
ser a surpresa da competição. 2-6-1-5
Erick Cunha: Dois fortes candidatos dividem a atenção neste páreo: Avvocato Adriano (2) e
Cacique Da Aldeia (6). Tanger (5) reaparece, e se estiver bem, pode muito bem derrotá-los.
Desejado Great (10) complementa nossa quadrifeta, devendo se recuperar agora. 2-6-5-10
8º Páreo
Alessandro Reichel: Para finalizar a reunião, vamos com Rio Camaquã, que vinha
correndo outras turmas. Tom Maior é seu maior rival. Eroina Carol, que vem de duas vitórias
seguidas, e Joe Bird, este que quando confirmar vencerá nesta enturmação, para
complemento da quadrifeta. 7-6-1-9
Erick Cunha: Muito equilíbrio marcando este último páreo. Quadrifeta de forte candidatos a
vencer: Rio Camaquã (7), que vinha correndo turmas mais fortes, mas não teve atuações
felizes em suas duas últimas carreiras e busca recuperação; Eroina Carol (1), que vem de
duas vitórias consecutivas e tem tudo para emplacar a terceira; Tom Maior (6), que vem de
vitória nesta mesma turma; e Piston Negro (4), em evolução. Vale a ordem. 7-1-6-4

