INDICAÇÕES - TARUMÃ - 25/04/19

1º Páreo
Alessandro Reichel: Produtos da nova geração abrem a reunião do Tarumã. Gostamos do
estreante Best In Town, do Haras do Morro. Klark Kent e Kissing You, do Haras Springfield,
qualquer que venha correr, é a diferença. Investigation, que defende as sedas do Haras Rio
Iguassu, para complemento de trifeta. 6-1-3
Erick Cunha: Páreo com diversos estreantes para abertura da reunião. Dois deles são os
mais comentados do páreo: Best In Town (6) e Investigation (3). Independente da ordem,
ambos não podem ficar de fora das apostas. A parelha 1 (Klark Kent/Kissing You),
independente da opção do treinador, não deve ser deixada de lado. 6-3-1
2º Páreo
Alessandro Reichel: Outra prova da nova geração, apenas machos. Por já ser corrido e ter
figurado em páreo impossível, Strada leva nosso voto. Tel fica como segundo nome. Dariak
para trifeta. 1-3-4
Erick Cunha: Páreo de potros com apenas um animal já corrido no campo. Muito se
comenta sobre Neruda (6), estreante que merece muita atenção, bem como Tel (3), bom
nome para a dupla. Também vale a pena prestar atenção nas estreias de Ramones (5) e
Kopenhagen (4). 6-3-5
3º Páreo
Alessandro Reichel: Páreo das fêmeas da nova geração. Protea e Rahffes, do Haras
Cima, defendem nosso voto. Kawaii Runner para dupla. Kate Flying fica como terceiro
nome. Muito cuidado ainda com Unbridled Ana. 1-2-5
Erick Cunha: A parelha 1, em especial a faixa Rahffes, aparece com destaque neste páreo.
Kawaii Runner (2) é bom nome para a dupla, mas tem suas chances de vitória. Olho na
estreia de Unbridled Ana (6). 1-2-6
4º Páreo
Alessandro Reichel: Prova complicada que abre o Pick 7. Vamos com Zynara Train, que
em sua estreia aqui perdeu carreira de “cinema”. Joia Preciosa e Princepe Guerreiro são os
principais rivais de nossa indicada. Strong Cowgirl deve agradecer o aumento de distância.
Narcos pode ser a boa pule da carreira. 7-2-1-6
Erick Cunha: Um tanto difícil marcar contra Zynara Train (7) neste páreo, por conta de sua
estreia excepcional. Princepe Guerreiro (1) é o principal rival. Dois bons complementos, que
também não podem ser descartados, são Narcos (3) e Strong Cowgirl (6). 7-1-3-6

5º Páreo
Alessandro Reichel: Início do Pla 6. Mesmo reaparecendo, Divino tem categoria para
vencer nesta enturmação. Khodynka, ao nosso ver, é bom nome para a dupla. Leroy
Brilliant não deve ser deixado de lado. A parelha Rio Camaquã e Canadian Boy para
complemento de quadrifeta. 6-5-3-1
Erick Cunha: Khodynka (5) vem de boa vitória na Gávea e deve vencer novamente aqui.
Divino (6) reaparece após alguns meses de descanso e tem categoria, no entanto pode
faltar uma carreira. A parelha 1 (Rio Camaquã/Canadian Boy), que busca se reabilitar, bem
como Flyer Black (8), merecem atenção e são bons nomes para a quadrifeta. 5-6-1-8
6º Páreo
Alessandro Reichel: Avvocato Adriano venceu prova similar. Vamos com ele. Imperador
Frances é rival de nosso indicado. Charles Aznavour e Sortudo depois. 5-8-9-3
Erick Cunha: Avvocato Adriano (5) vem de duas vitórias consecutivas e deve emplacar a
terceira. Desta vez terá Homeopata (2) como rival, vindo de vitória. Imperador Frances (8) e
Sortudo (3) complementam a quadrifeta, sem serem descartados. 5-2-8-3
7º Páreo
Alessandro Reichel: Páreo de “claiming” para animais ainda perdedores. Italo Di Crafty é
nossa carta. Tio Lino é bom nome para a dupla. Aclamado Thunder, que baixa para o
“claiming”, pode ser a surpresa. Master Principe depois. 1-3-2-4
Erick Cunha: Duas forças apresentam certo equilíbrio no campo deste páreo: Tio Lino
(3-faixa) e Italo Di Crafty (1-faixa), independente de ordem. Aclamado Thunder (2) é nome a
ser observado, bem como Abecâ (6). 1-3-2-6
8º Páreo
Alessandro Reichel: Início do Super Betting. Don Rocco reaparece em turma que não
mete medo. Vamos com ele. Tricky Step, que vem de bom segundo, para a dupla. Main
Attraction e Histo É Mistério ficam como complemento de quadrifeta. 7-2-11-4
Erick Cunha: Main Attraction (11) fez boa estreia, e agora deve vencer. Don Rocco (7)
reaparece após ter corrido apenas a prova para inéditos do festival do GP Paraná, vale a
pena prestar atenção. Tricky Step (2) e Zaza Glory (10) são bons complementos. Vale a
pena prestar atenção também em Histo É Mistério (4). 11-7-2-10

9º Páreo
Alessandro Reichel: Hopper, ao nosso ver, é de outra enturmação. Negroni Forte é bom
nome para dupla. Obra De Birigui, que vem chegando perto, e Lomu, são rivais de nossos
indicados. 10-9-7-2
Erick Cunha: Páreo que reune quatro fortes candidatos a vencer: Hopper (10), Lomu (2),
Obra De Birigui (7) e Negroni Forte (9). Quadrifeta combinada é uma boa pedida. 10-2-7-9
10º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que finaliza nossa jornada. Tom Maior, mesmo sobrecarregado
na balança, é nossa indicação. Bebê Belo Brummel para a dupla. Noble Wells fica como
terceiro nome. Kanji para quadrifeta. 8-2-9-7
Erick Cunha: Encerramos a reunião com um páreo bastante atrativo, onde Tom Maior (8)
deve confirmar mais uma vez o favoritismo, mesmo deslocando peso bastante alto. Cacique
Da Aldeia (1) é rival, busca de reabilitar depois de ter derrubado o jóquei na última atuação.
Bebê Belo Brummel (2), Piston Negro (4) e Kanji (7) também merecem muita atenção.
8-1-2-7

