INDICAÇÕES - TARUMÃ - 02/06/19

1º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que abre a “domingueira” no Tarumã. Gato Preto, que vinha de
dois bons segundos lugares e devido prejuízo na última não confirmou, leva nossa
indicação. A parelha Apacanim/Zynara Train tem de ser respeitada. A Duqueza/Ahorita,
qualquer que venha a correr, é a diferença. Herford, estreante que leva o “selo” Cifra, não
deve ser esquecido. 5-2-1-7
Erick Cunha: Abertura do Meeting de Inverno com duelo de velocidade. Destaca-se
bastante o nome da comentada trinca 2 (Trova Do Fritz/Apacanim/Zynara Train), com
muitas chances de vencer. Gato Preto (5) é o principal rival, em busca de reabilitação. O
estreante Herford (7) não pode ser deixado de lado, bem como Jouet (3), que reaparece em
distância mais curta. 2-5-7-3
2º Páreo
Alessandro Reichel: Just Speaker, vencedor da “Pegasus”, mesmo sobrecarregado na
balança, é nossa carta. Hopper é a diferença de nosso indicado. Canadian Boy e Flyer
Black, a seguir. 2-4-5
Erick Cunha: Um tanto difícil marcar contra Just Speaker (2), favorito a vencer este páreo.
Dois animais merecem ser observados, pois poderão dar trabalho a nosso indicado: Hopper
(4) e Canadian Boy (5). 2-4-5
3º Páreo
Alessandro Reichel: Prova de “claiming” que abre o Pick 7. Vamos com Negroni Forte,
para ponta. Frozen, que reaparece da Gávea, é bom nome para dupla. Outro que retorna da
Gávea, Le Parc, deve constar nos “talões” de apostas. 1-2-4
Erick Cunha: Negroni Forte (1-titular) reaparece em distância que lhe é mais favorável e
deve se reabilitar. Le Parc (4) retorna com muitas chances. Olho em Feita Mares (7) que
pode surpreender. 1-4-7
4º Páreo
Alessandro Reichel: Abertura do Pla 6. Joe Jordan e Avvocato Adriano, ao nosso ver,
devem decidir. Coy Love é outro que tem de ser respeitado. Muito cuidado ainda com Party
All Night, pode ser o bom rateio da competição. 1-2-7
Erick Cunha: Polarização de forças entre três fortes candidatos: Joe Jordan (1), Coy Love
(7) e Avvocato Adriano (2). Vale esta ordem. Olho ainda em Joe Bird (4) e Party All Night
(5), duas boas alternativas. 1-7-2

5º Páreo
Alessandro Reichel: Gulliver vem de vencer prova similar. Vamos com ele. Nosso Furacão,
que debuta neste Hipódromo, para dupla. Ziphion, que vem de secundar nosso indicado,
para complemento de trifeta. 1-6-7
Erick Cunha: Polarização de forças entre Gulliver (1) e Ziphion (7), ambos tendo decidido
este mesmo páreo anteriormente. Bastante comentado, o estreante Nosso Furacão (6) não
pode ser deixado de lado. 1-7-6
6º Páreo
Alessandro Reichel: Criterium para produtos de 2 anos. Vamos com Xonado, já com duas
vitórias. Art Dollar e King Three são os principais rivais de nosso indicado. 1-5-3
Erick Cunha: Clássico que terá a definição do grande líder da geração no Tarumã. As
atenções estão divididas entre os três principais nomes da geração até o presente
momento: Xonado (1), que vem de vencer o clássico anterior para potros; Art Dollar (5), que
estreou direto com vitória no clássico de potrancas; e King Three (3), de destacadas
atuações nas principais provas da geração. Vale a ordem. 1-5-3
7º Páreo
Alessandro Reichel: Início do Super Betting. Pela estreia em nosso hipódromo, Mutlu San
dificilmente sairá derrotada. Tio Lino fica como segundo nome. Fangio, que vem sempre
chegando nessa enturmação, pode surpreender. Cuidado ainda com Flying Filly. 3-1-5
Erick Cunha: Claiming onde Fangio (5) tem tudo para finalmente conquistar vitória. Mas ele
terá Mutlu San (3), que fez muito boa estreia, pelo caminho, ela podendo perfeitamente
derrotá-lo. Tio Lino (1) é complemento de trifeta, sem ser descartado. 5-3-1
8º Páreo
Alessandro Reichel: Bebê Belo Brummel surge como força. Furia Indomita é principal rival
de nosso indicado. Noble Wells, que seus responsáveis não se conformaram com a última
atuação, merece atenção do apostador. Gratificante, depois. 7-1-3-4
Erick Cunha: Páreo Silver, com três fortes candidatos à vitoria: Noble Wells (3), Furia
Indomita (1) e Bebê Belo Brummel (7). Trifeta combinada. Para os que desejarem apostar
na quadrifeta, Rio Camaquã (2) é boa opção. 3-1-7-2

9º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que finda a “domingueira”. Cacique Da Aldeia caiu muito de
enturmação, vamos com ele. Designado, que tem segundo lugar nesta enturmação, para
dupla. Tina Bellucci, que estreia em nosso Hipódromo, e o “velhinho” Uno Prospector, para
complemento de quadrifeta. 3-6-11-4
Erick Cunha: Último páreo bastante complicado, onde qualquer resultado é possível. Ao
nosso ver, Designado (6) deve ser o vencedor, tendo Cacique Da Aldeia (3) como principal
rival. Uno Prospector (4), que reaparece, e Innocenzo Da Immola (5), que busca
reabilitação, como bons complementos. 6-3-4-5

