INDICAÇÕES - TARUMÃ - 11/04/19

1º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que abre nossa reunião. Zynara Train é nossa carta. Princepe
Guerreiro e Master Principe, ambos devido o balizamento, são bons nomes para a dupla.
Aclamado Thunder fica para complemento de quadrifeta. 2-8-9-3
Erick Cunha: Abertura da reunião com este bonito duelo de velocidade. Princepe Guerreiro
(8) pode até não ser o favorito, mas com certeza tem tudo para vencer este páreo. Outros
dois fortes candidatos são os animais do Top Tarumã Stud (2), independente de quem vier
a correr. Aclamado Thunder (3), que estreia algo comentado, e Strong Cowgirl (4)
complementam a quadrifeta. 8-2-3-4
2º Páreo
Alessandro Reichel: Prova de Pesos Especiais/Opcional Claiming. How Train é nome a ser
batido. Leroy Brilliant é bom nome para a dupla. Mr.Hobbit é outro que tem que ser
respeitado na competição. 1-3-4
Erick Cunha: Difícil indicar contra How Train (1) neste páreo. No entanto, há outros
candidatos que merecem muito respeito, principalmente Alemoa (6) e Leroy Brilliant (3).
Vale esta ordem. 1-6-3
3º Páreo
Alessandro Reichel: Páreo de “claiming”, onde Sortudo defende nosso voto. Negroni Forte,
que retorna da Gávea, para a dupla. Avvocato Adriano não deve ser esquecido. 3-1-4
Erick Cunha: Avvocato Adriano (4) deve ser o vencedor desta feita. Sortudo (3) é forte rival,
podendo inclusive derrotá-lo. Negroni Forte (1) é complemento de respeito para a trifeta.
4-3-1
4º Páreo
Alessandro Reichel: Gulliver ganhou “claiming” similar. Vamos com ele. Inspetor Fong, que
baixou para esta enturmação, para a dupla. Don João e Zanzibar Prince são bons nomes
para complemento de quadrifeta. 6-7-5-4
Erick Cunha: Gulliver (6) vem de vencer bem e deve repetir. Inspetor Fong (7) é rival, tendo
sido derrotado em cima do disco em sua última atuação. Zanzibar Prince (4) e Don João (5)
complementam a quadrifeta, sem serem descartados. 6-7-4-5

5º Páreo
Alessandro Reichel: Invencible Hill agora deve passar o disco à frente. Obra De Birigui é
rival. Xaveco Corunilha e Homeopata são nomes que devem ser incluídos nas apostas.
6-4-1-9
Erick Cunha: Após sucessivas atuações alternando entre o segundo e o terceiro postos,
enfim chegou a hora do fiel Invencible Hill (6) vencer. A principal rival neste páreo é Obra
De Birigui (4). Homeopata (9) sempre é levada com esperanças, vale a pena incluí-la nas
apostas. Lomu (3) complementa a quadrifeta. 6-4-9-3
6º Páreo
Alessandro Reichel: Principal prova de nossa jornada. Listed, para produtos de 2 anos.
Vamos com King Three, que fez bom terceiro em Grupo 3 em Cidade Jardim, depois de
debutar auspiciosamente em nosso hipódromo. Xonado é bom nome para dupla. Bom De
Briga, levado com esperanças, a seguir. 7-5-2
Erick Cunha: Primeiro clássico da temporada, para os produtos de 2 anos. Após estreia
vitoriosa por aqui e boa colocação em prova de Grupo em Cidade Jardim, King Three (7)
surge como o principal nome da prova. Brasileiro Rico (4), que venceu de maneira
veemente na última, é rival. Xonado (5) merece muito respeito e não pode ficar de fora.
7-4-5
7º Páreo
Alessandro Reichel: Páreo “Silver”. Cacique Da Aldeia, que finalmente confirmou na
última, defende nossa indicação. Piston Negro é o principal rival. Kanji, que baixou de
distância, pode surpreender. Eroina Carol é tertius. 1-5-6-4
Erick Cunha: Piston Negro (5) foi pego em cima do disco na última e retorna agora como
forte candidato a vencer. Cacique Da Aldeia (1-titular) é o maior rival e pode derrotá-lo.
Kanji (6) e Eroina Carol (4) complementam a quadrifeta. 5-1-6-4
8º Páreo
Alessandro Reichel: Páreo de “claiming” para animais perdedores. Italo Di Crafty
representa o retrospecto. Tio Lino, que na última não valeu, para dupla. A parelha La
Esperanza/Flying Filly, qualquer que venha competir, são rivais. Astuto Da Serra pode ser a
surpresa da carreira. 4-3-5-9
Erick Cunha: Astuto Da Serra (9) reaparece, com grandes chances de surpreender. Flying
Filly (5-faixa) é rival. Olho em Fangio (6), que não foi bem na última, e Rossellino (8),
sempre levado com muitas esperanças. 9-5-6-8

9º Páreo
Alessandro Reichel: Potrancas de 2 anos para encerrar nossa jornada. Várias estreantes
dificultando nossa marcação. Vamos com Kissing You, que representa o retrospecto. As
estreantes Rahffes (Agnes Gold), Her Forestry (Forestry) e India Cy (Midshipman) são as
mais comentadas nos matinais. 2-7-9-8
Erick Cunha: Encerramento da jornada com páreo de potrancas. Avaliando a filiação, vale
a pena apostar as fichas em India Cy (8). A parelha 2 (Kate Flying/Kissing You) é forte rival
e não pode ficar de fora, bem como a parelha 3 (Xinxin/Xodózinha). Rahffes (7)
complementa a quadrifeta, podendo ser surpresa. 8-2-3-7

