INDICAÇÕES - TARUMÃ - 21/07/19

1º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que abre a “domingueira”. Vamos com Força, que perdeu
carreira de “cinema” em sua estreia. Luxflex, bem apostado em seu “debut”, fica como
segundo nome. Active Time merece respeito. Cuidado ainda com Valdés, que é outro
estreante, e Giesta, que é mais uma que foi muito apostada. 1-3-5
Erick Cunha: Abertura da reunião com nomes a serem muito observados. A parelha 2
(Valdés/Máquina Do Iguassu), independente de quem venha a correr, deve levar a melhor.
Força (1), que fez excelente estreia, é rival. Luxflex (3) não pode ficar de fora das apostas.
Os demais competidores também merece atenção. 2-1-3
2º Páreo
Alessandro Reichel: Bebê Belo Brummel é nossa carta, porém longe de ser “crava”. Noble
Wells é bom nome para dupla. Dream Demon pode levar de vencido nossos indicados.
Nosso Furacão não deve ser esquecido nas apostas. 8-6-1-2
Erick Cunha: Bebê Belo Brummel (8) deve confirmar o favoritismo. Olho em Noble Wells
(6), que mesmo não tendo atuação favorável merece muito respeito. Well Malo (3) vem de
vitória e merece atenção, bem como Furia Indomita (7), que não vem tendo atuações muito
felizes. . 8-6-3-7
3º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que abre o Pick 7. Artilheiro Nato e Ajuricaba, ambos iniciados
nas “retas”, são nossas cartas. Vale a ordem. O tordilho Good Prayer, que reaparece de dez
meses de parada, não deve ser deixado de lado, pois em sua única atuação correu prova
fortíssima. Kard-Post pode ser a surpresa da competição. 2-7-4
Erick Cunha: Páreo difícil, uma vez que a distância pode favorecer a todos os
competidores. Os dois mais habituados ao tiro curto são os principais candidatos: Artilheiro
Nato (2) e Ajuricaba (7). Jouet (6) tem atuação recente na distância e não deve ser
descartado. Olho em outros dois nomes: Kard-Post (3) e Good Prayer (4), que reaparecem.
2-7-6
4º Páreo
Alessandro Reichel: Início do Pla 6. A parelha do “Rio Iguassu”, Heart Of Light e Lyon Do
Iguassu, fica com nosso voto. Almejado Thunder para a dupla. Floresta Cat, que esteve na
Gávea, e Zagorski, este levado com muitas esperanças pelo seu “staff”, depois. 5-8-1-3

Erick Cunha: Outro páreo de velocidade, onde o maior destaque é a parelha 5, em especial
o titular Heart Of Light, que deve se reabilitar agora. Zagorski (3) volta da Gávea disposto a
vencer e deve ser rival. Almejado Thunder (8) é outro nome de respeito. El Poker (6) é bom
complemento. 5-3-8-6
5º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que serve de preparatória para o nosso “Paraná”, que será
realizado em setembro. Tricky Step surge como principal nome. A parelha Love Do Iguassu,
que não foi normal sua última, e Tom Maior, este em franca evolução, para dupla. Just
Speaker, eleito “cavalo do ano” em nosso hipódromo, para trifeta. Cuidado, ainda, com a
fêmea Cara Salto, que pode surpreender. Galã e Lord Hill, aos azaristas. 4-3-5
Erick Cunha: Tricky Step (4) é o grande nome da distância presente no campo e deve ser o
vencedor. Atenção especial a Tom Maior (3-faixa), que vem de várias vitorias deslocando
pesos altos, encara a distância pela primeira vez com grandes chances. Cara Salto (6)
complementa a trifeta, sem ser descartada. Just Speaker (5) também merece muita
atenção, é outro que corre nesta distância pela primeira vez. 4-3-6
6º Páreo
Alessandro Reichel: Rainha Da Vitória, que foi prejudicada em sua úlima atuação, é nossa
indicação. Keep It (Midshipman), estreantes, defensor das sedas do “Springfield”, para
dupla. Ginger Touch (outro Midshipman) para complemento de trifeta. 3-4-5
Erick Cunha: Analisando o retrospecto, vemos Rainha Da Vitória (3) como o principal nome
do páreo, leva nosso voto de confiança. Ginger Touch (5), estreante comentado, para a
dupla. Keep It (4) merece atenção. 3-5-4
7º Páreo
Alessandro Reichel: Início do Super Betting. Cara Gemma, que teve reta atribulada na
última atuação, fica com nosso voto. Tina Kalo, que foi muito bem na última, para dupla.
Mutlu San não deve ser esquecida. 1-4-2
Erick Cunha: Cara Gemma (1) deve enfim vencer. Tina Kalo (4) enfim encontrou ‘a batida
perfeita’ e será rival. Mutlu San (2) não pode ser descartada. 1-4-2
8º Páreo
Alessandro Reichel: Obrigadoamigos é nossa indicação. Xarada Corunilha para dupla.
Jane Fonda pode surpreender nossos indicados. Le Parc para quadrifeta. O velhinho Uno
Prospector pode ser a surpresa. 5-1-4-8

Erick Cunha: Polarização de forças entre dois nomes bastante comentados: Xarada
Corunilha (1), que apesar de decepcionar na última é levada com muitas esperanças, e
Jane Fonda (4), que vem de excelente segundo lugar. Obrigadoamigos (5) e Uno
Prospector (9), este último já aos 10 anos de idade, são rivais de muito respeito e podem
superar ambos indicados. 1-4-5-9
9º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que encerra a jornada. Ziphion representa o retrospecto. Tio
Lino e Strong Cowgirl são rivais. A parelha estreante Zins e Hiato, ambos com campanha na
Gávea, para complemento de quadrifeta. Cuidado ainda com Intocável, estreante, defensor
do Haras Belmont Ltda. 9-7-3-1
Erick Cunha: Ziphion (9) é o nome do páreo e deve enfim vencer. Muito se comenta em
relação a parelha 1 (Zins/Hiato), depositam-se muitas esperanças, indicaremos para a
dupla, mas não pode ficar de fora das acumuladas de vencedor. Good Victory (2) atuou
bem melhor na última, vale a pena prestar atenção, bem como em Holger (6), que busca
reabilitação. Muita atenção à estreia de Intocável (10). 9-1-2-6

