INDICAÇÕES - TARUMÃ - 23/06/19

1º Páreo
Alessandro Reichel: Prova destinada aos machos ainda perdedores para abrir a reunião.
Pela estreia, Campelanda é o animal a ser batido, vamos com ele. Xeque-Mate tem que
constar nas apostas do Pick 3 inicial. Domaine Carrillon, estreante, irmão de Achaval Ferrer,
vencedor da Prova Especial Silvio Batista Piotto, e Haja Coração, outro estreante, irmão de
Esfinge, vencedora do Barão de Piracicaba, para complemento de quadrifeta. 7-1-4-9
Erick Cunha: Abertura com os produtos de 2 anos, vários estreantes no páreo. Certa
polarização de forças entre os dois maiores candidatos do páreo, na ordem: Xeque-Mate (1)
e Campelanda (7). Comenta-se bastante sobre o estreante Domaine Carrillon (4). Klark
Kent (3) merece atenção, pois pode melhorar agora. 1-7-4-3
2º Páreo
Alessandro Reichel: Prova destinada às fêmeas. Pelas informações que obtivemos,
Lixivia, do Stud My Hero Dad, sobra na enturmação, porém é estreia. Kate Flying é a que
representa o retrospecto, para dupla. Liatris, irmã do múltiplo ganhador clássico Maltês, e
Xantilee, são bons nomes para quadrifeta. 13-7-4-5
Erick Cunha: Páreo de potrancas, onde há muitos comentários em relação a duas das
estreantes do páreo: Liatris (4) e Lixivia (13). Kate Flying (7), das já corridas, leva nosso
voto de confiança, bem como Grana En Plata (2). Vale a pena prestar muita atenção em
outros dois nomes neste páreo: Angel In Love (11), da qual pouco se sabe, e Xantilee (5),
que fez boa estreia e deve evoluir agora. 4-13-7-2
3º Páreo
Alessandro Reichel: Question Time, que corre outra enturmação, é nossa carta. Canadian
Boy é boa indicação para dupla. Astuto Da Serra e Saga Olímpica, que estreia, para
complemento de quadrifeta. 6-9-13-1
Erick Cunha: Question Time (6) e Canadian Boy (9) são os dois nomes mais comentados e
devem disputar a vitória. Olho em dois bons nomes que também buscam seu espaço:
Tamarod (10) e Astuto Da Serra (13). 6-9-10-13
4º Páreo
Alessandro Reichel: Abertura do Pick 7. Lord Hill, que correu Listed em sua última
atuação, é nossa indicação. Olympic Jack, que foi prejudicado em sua única apresentação,
não será surpresa cruzar o disco à frente de nosso indicado. Iron Name, irmão de Desert
Dream (G2), e Zuruck Vom Ring, filho da clássica Nozze Di Figaro, para complemento de
quadrifeta. 1-2-9-5

Erick Cunha: Olympic Jack (2) é o nome a ser batido, tendo sido bastante prejudicado na
estreia. Unbridled Ana (3) vem evoluindo e é forte candidata desta feita. Olho no estreante
Zuruck Vom Ring (5) e em Lord Hill (1), dois bons complementos para a quadrifeta. 2-3-5-1
5º Páreo
Alessandro Reichel: Rio Camaquã e Negroni Forte devem decidir a prova que abre o Pla
6. Frozen, que retornou da Gávea e fez boa atuação, merece respeito. Xarada Corunilha,
novidade em nosso hipódromo, pode ser a surpresa. 3-8-5-7
Erick Cunha: Na última atuação, Negroni Forte (8) e Frozen (5) decidiram este mesmo
páreo e devem decidir novamente agora. Rio Camaquã (3) é rival e merece atenção, bem
como a estreante Xarada Corunilha (7). Cuidado também com Opus Uno (2). 8-5-3-7
6º Páreo
Alessandro Reichel: Hora e vez de nosso “Derby”. Royal Forestry defende nosso voto. A
parelha Love Do Iguassu e Trem Bala, este adquirido justamente para esta prova, para
dupla. Tricky Step, que venceu nosso indicado, não deve ser esquecido.
Dalheconquistadora, que apagando a última atuação é outro nome de muito respeito.
3-6-1-5
Erick Cunha: Mais um Derby Paranaense, desta feita com campo um tanto numeroso, mas
de muita qualidade. Dalheconquistadora (5) vem de atuação bastante infeliz na pista de
grama, mas busca reabilitação na areia, onde conquistou suas principais vitórias, lhe
daremos este voto de confiança. Outros fortes candidatos são Tricky Step (1), que venceu a
prova preparatória, Royal Forestry (3), que busca revanche da última atuação, e a parelha
6, em especial o faixa Trem Bala, de atuações satisfatórias na Gávea. 5-1-3-6
7º Páreo
Alessandro Reichel: Gulliver surge como força. Ziphion, que vem de secundar nosso
indicado por duas vezes, para dupla. Jouet e Almejado Thunder, este que pode ser o bom
rateio do páreo, para complemento de quadrifeta. 3-2-1-7
Erick Cunha: Terceiro “round” do duelo entre Gulliver (3) e Ziphion (2), com o primeiro
tendo levado a melhor nas duas atuações anteriores e com grandes chances de emplacar a
terceira seguida. Almejado Thunder (7) é nome a ser observado, podendo superar nossos
indicados. Jouet (1) é bom complemento. 3-2-7-1

8º Páreo
Alessandro Reichel: Tom Maior, mesmo sobrecarregado no peso, surge como força. Bebê
Belo Brummel e Noble Wells são os principais rivais de nosso indicado. Dream Demon, a
seguir. 10-9-8-7
Erick Cunha: Polarização de forças entre os animais que disputaram a vitória na última:
Noble Wells (8) e Bebê Belo Brummel (9). Cacique Da Aldeia (2) vem de colocação em
páreo um tanto inferior a este, mas merece atenção, bem como o provável favorito Tom
Maior (10), que complementa a quadrifeta em razão do peso altamente desfavorável.
8-9-2-10
9º Páreo
Alessandro Reichel: Joe Jordan está com a vitória na boca, vamos com ele. Avvocato
Adriano é a diferença. Yves Saint Martin, que vem de vitória, e Quatermain, que não
sentindo o reaparecimento, não devem ser deixados de lado. 9-10-11-2
Erick Cunha: Páreo equilibrado, com três fortes candidatos a vencer: Joe Jordan (9), que
vem de dois segundos consecutivos; Yves Saint Martin (11), que vem de vencê-lo com
rateio surpreendentemente alto; e Avvocato Adriano (10), sempre fiel. Uno Prospector (6),
veterano do páreo, é complemento de respeito. 9-11-10-6
10º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que finaliza a temporada hípica. Prova muito equilibrada.
Vamos com Italo Di Crafty, que representa o retrospecto. Cara Gemma já correu páreos
superiores que este. Bela Miss, que perdeu carreira de “cinema” na última; e Fangio, este
sempre chegando perto, para complemento de quadrifeta. 3-1-6-11
Erick Cunha: Último páreo da temporada 2018/2019, de difícil marcação. Com base o
retrospecto, Italo Di Crafty (3) deve ser o favorito, tendo obtido colocações em páreos de
nível satisfatório. La Esperanza (7) é sempre levada com esperanças e deve disputar a
vitória. Cara Gemma (1) reaparece após ter corrido provas bastante fortes no início de sua
campanha e merece muita atenção. Eisenbahn (2), em evolução, complementa a
quadrifeta. 3-7-1-2

