INDICAÇÕES - TARUMÃ - 24/01/19

1º Páreo
Alessandro Reichel: Prova de abertura da reunião, para produtos da nova geração. Vamos
com Xonado, que foi apostado em sua estreia e perdeu perto. Big Cash e Bom De Briga,
qualquer que venha a correr, surgem como segundo nome. Dá-lhe La Plata, que vem pronta
de Uvaranas, pode surpreender nossos indicados. 5-1-6
Erick Cunha: Xonado (5) fez boa estreia e deve confirmar o favoritismo. Dois rivais que
devem dar trabalho são Dá-lhe La Plata (6) e a parelha 1 (Big Cash/Bom De Briga). 5-6-1
2º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que inicia o Pick 7. Vamos com Janaui para ponta. Eroina Carol
é bom nome para a dupla. Joe Bird não deve ser deixado de lado. Cacique Da Aldeia para
complemento de quadrifeta. 6-7-1-9
Erick Cunha: Eroina Carol (7) surpreendeu na última e agora deve repetir. Janaui (6), que
vem chegando perto, é sua rival. Olho em Piston Negro (2), que pode surpreender. Cacique
Da Aldeia (9) é bom complemento. 7-6-2-9
3º Páreo
Alessandro Reichel: Zanzibar Prince representa o retrospecto, vamos com ele. Astuto Da
Serra, que também é bom nome da competição e não foi normal sua última atuação, para
dupla. Gate Sky, que reaparece e é outro que ficou devendo em sua ultima, é diferença. A
Fast Pioneer não deve ser esquecida. 2-9-5-6
Erick Cunha: Zanzibar Prince (2) continua batendo na trave, mas pode ser sua vez de
vencer agora. Astuto Da Serra (9) é seu principal rival, e mesmo não tendo atuação
favorável na última tem tudo para se recuperar. Revolucion (3) pode ser surpresa. Senhor
Mensageiro (4) estreia algo comentado, para a quadrifeta, mas sem ser descartado. 2-9-3-4
4º Páreo
Alessandro Reichel: Jogo De Cartas é possível “crava” do Pick 7. Noble Wells para a
dupla, que já foi a mesma na corrida anterior. Kanji é bom nome para a trifeta. Vamos ficar
atentos à atuação de Étrange Obsession, que pode ser a surpresa da competição. 5-7-3
Erick Cunha: Jogo De Cartas (5) é favorito e deve confirmar, mesmo deslocando o maior
peso do páreo. Noble Wells (7) é seu rival. Tom Maior (6) merece respeito. 5-7-6

5º Páreo
Alessandro Reichel: Zynara Train, já corrida em “retas”, é o nome a ser batido. Isabella
Girl, cuja última não foi normal, para dupla. Ibiza Dancer para a trifeta. Porém, convém ao
apostador cuidar dos nomes de La Esperanza, que a qualquer hora cruza o disco à frente, e
Navio Azul, que estreia em nosso hipódromo .5-1-7
Erick Cunha: Isabella Girl (1) não foi bem em sua última atuação, tende a se recuperar
agora. A parelha 5 (Zynara Train/Trova Do Fritz), independente do escolhido para correr,
merece muita atenção, bem como Navio Azul (2), que pode pagar pule tentadora. 1-5-2
6º Páreo
Alessandro Reichel: Outro páreo de difícil marcação. Vamos com Canadian Boy, que vem
de vencer prova similar. Itapiuna, que secundou nosso indicado, pode novamente formar a
dupla. Heart Crafty não deve ser deixado de lado. Kihale não será surpresa se suplantar
nossos indicados. 8-4-9-1
Erick Cunha: Polarização de forças entre Canadian Boy (8) e Kihale (1), ambos vindo de
vitória. Lomu (6) é nome para quem gosta de uma pule mais encorpada. Obra De Birigui (3)
é complemento. 8-1-6-3
7º Páreo
Alessandro Reichel: Dry Cat venceu prova de “claiming” em boa lei. Vamos com ela. Lady
Do Iguassu estreia em prova que não mete medo. Pratas Cat e Floresta Cat/Buriti Berg são
nomes de respeito. Cuidado com Flying Filly, que vem sempre chegando próxima nessa
mesma enturmação. 5-6-8-10
Erick Cunha: Dry Cat (5) vem de vitória autoritária em páreo de claiming, e agora terá sua
prova de fogo ao enfrentar este páreo de turma. Pratas Cat (8) também venceu o claiming e
é outra forte candidata. A parelha 10 (Floresta Cat/Buriti Berg), independente da escolhida
para correr, e Flying Filly (9) são complementos de respeito. Olho em Queensferry (1), que
teve atuação bastante desfavorável na última e busca reabilitação. 5-8-10-9
8º Páreo
Alessandro Reichel: Prova final complicada. Vamos com Invencible Hill, que representa o
retrospecto. Uno Prospector é nossa carta para a dupla. Tchê Barbaridade já venceu esta
prova. Vangelis para a quadrifeta. 8-10-11-1
Erick Cunha: Páreo com vários candidatos a vencer, com chances bastante parecidas. Os
candidatos que devem decidir são Uno Prospector (10), Invencible Hill (8), Tchê
Barbaridade (11) e Vangelis (1). Vale a quadrifeta combinada. 10-8-11-1

