INDICAÇÕES - TARUMÃ - 23/05/19

1º Páreo
Alessandro Reichel: Prova de produtos da nova geração. Vários estreantes. Vamos com o
já corrido Strada, que correu em suas duas atuações na frente. A parelha do Haras Free
Way, Xantilee e Xeque-Mate, para a dupla. Mangrulho Velho, irmão do Grupo 2 Safe-Port,
fica como terceiro nome. Cuidado ainda com Hey Bubble. 3-1-2
Erick Cunha: Dentre os produtos de 2 anos, o nome que tem tudo para abrir a reunião é o
de Strada (3), já corrido. Unbridled Ana (5) é rival e deve dar trabalho. Olho na estreia de
Mangrulho Velho (2). Vale a pena prestar atenção também nos demais estreantes: a
parelha 1 (Xantilee/Xeque-Mate), Atila The King (4) e Hey Bubble (6). 3-5-2
2º Páreo
Alessandro Reichel: Investigation, que teve boa estreia, defende nossa indicação. Terá no
estreante Sixpress, irmão do tríplice coroado Vitalino Mestre e defensor das sedas
presidenciais, Klark Kent, bem jogado em sua primeira corrida, e ainda Rainha Da Vitória,
filha da útil Diva Da Vitória, seus principais rivais. 3-9-6-2
Erick Cunha: Muito se comenta sobre o estreante Sixpress (9), de excepcional filiação,
fortíssimo candidato a vencer este páreo. Investigation (3), que fez boa estreia, é rival. Olho
nas estreantes Grana En Plata (5) e Maria Candelaria (8), cercadas de expectativa. 9-3-5-8
3º Páreo
Alessandro Reichel: Prova preparatória para o “Derby”, onde Royal Forestry defende
nosso voto. A parelha Question Time/Cara Salto para dupla. Tricky Step completa o
reduzido lote. 3-1-2
Erick Cunha: Preparatória para o Derby Paranaense, formada com um certo sacrifício. Um
tanto difícil marcar contra Royal Forestry (3), que vem de vencer provas em distâncias mais
longas que esta. A parelha 1, em especial o titular Question Time, que reaparece após
contratempos, forma a dupla. Uma surpresa por parte de Tricky Step (2) é plenamente
possível. 3-1-2
4º Páreo
Alessandro Reichel: Abertura do Pick 7. Vamos com Tiger Of Joy, que foi muito apostado
no páreo de velocidade paulistano. How Train, égua atrevida, para dupla. Don Arlindo, que
correu em Cidade Jardim na semana máxima prova de “tiro curto”, para trifeta. 6-5-2

Erick Cunha: Prova especial repleta de bons nomes. Tiger Of Joy (6) é o principal deles,
mesmo após atuação nada satisfatória na prova de velocidade em Cidade Jardim. Don
Arlindo (2-faixa), recordista em Cidade Jardim, é forte rival. How Train (5) não pode ser
descartada. Muito cuidado com Princepe Guerreiro (1), que largou muito mal em sua última
atuação, e busca se reabilitar agora. 6-2-5
5º Páreo
Alessandro Reichel: Início do Pla 6. Heart Darling está com a vitória na “boca”. Zaza Glory
é bom nome para a dupla. Strong Cowgirl chegou perto na última. Ahorita pode ser a
surpresa da competição. 5-2-1
Erick Cunha: Polarização de forças entre duas candidatas: Heart Darling (5) e Strong
Cowgirl (1). Zaza Glory (2), sempre comentada, complementa a trifeta, mas nunca se sabe.
Ahorita (4) merece atenção. 5-1-2
6º Páreo
Alessandro Reichel: Páreo de claiming para animais perdedores. Well Malo traz boas
atuações de Cidade Jardim, vamos com ele. Fangio para dupla. Bela Miss reaparece em
prova favorável. 3-4-6
Erick Cunha: Neste claiming Well Malo (3) faz sua estreia no Tarumã trazendo boa
campanha, e chega enfrentando o bom Fangio (4). A parelha 1, em especial o faixa Master
Principe, merece atenção. 3-4-1
7º Páreo
Alessandro Reichel: Joe Jordan corria outra enturmação no Cristal. Leroy Brilliant, outro
que despenca de enturmação, para dupla. Negroni Forte, que algo deve ter acontecido na
última, para trifeta. 3-6-7
Erick Cunha: Neste outro claiming, atenções voltadas para o estreante Joe Jordan (3),
vencedor clássico no Cristal. Party All Night (5) está retomando a forma, e deve correr bem
melhor agora. Leroy Brilliant (6), sempre chegando perto, complementa a trifeta, sem ser
descartado. 3-5-6
8º Páreo
Alessandro Reichel: Páreo “Silver” de início do Super Betting. Gulliver é nossa carta.
Ziphion é bom nome para dupla. Almejado Thunder, que vem da Gávea, para trifeta. 1-2-4
Erick Cunha: Páreo Silver, que tem desta feita Ziphion (2) como forte candidato. No
entanto, Gulliver (1-titular) está inscrito e merece muito respeito. Grand Mago (5) é nome
para trifeta. 2-1-5

9º Páreo
Alessandro Reichel: Páreo de Claiming, para animais de mais idade. Avvocato Adriano
fica como nossa indicação. Hotel Dorchester, que enfrentou uma enturmação indigesta em
sua estreia, fica para dupla. Designado merece respeito. Obra De Birigui não deve ser
esquecida. 3-7-8-2
Erick Cunha: Obra De Birigui (2) enfim venceu na última, deve repetir agora, no entanto a
parada é mais indigesta: Designado (8-titular) fez segundo para ela em sua última atuação e
pretende a revanche. Avvocato Adriano (3) volta buscando mais uma vez vencer, e
Innocenzo Da Immola (9-faixa) merece muito respeito. 2-8-3-9
10º Páreo
Alessandro Reichel: Tom Maior, mesmo sobrecarregado no peso, é nossa indicação. Bebê
Belo Brummel para dupla. Libertina não deve ser deixada de lado. Noble Wells para
complemento de quadrifeta. 8-5-7-3
Erick Cunha: Polarização de forças entre os dois maiores candidatos do páreo: Tom Maior
(8) e Bebê Belo Brummel (5). Furia Indomita (9) fez boa estreia e deve correr ainda melhor
agora. Libertina (7) merece atenção. 8-5-9-7

