INDICAÇÕES - TARUMÃ - 08/09/19

1º Páreo
Alessandro Reichel: Giesta pode abrir a reunião com vitória do Haras Cima. Active Time
surge como segundo nome. Luxflex, tido em boa conta, até agora não confirmou. Cuidado
ainda com o estreante Admiro, que pode surpreender nossos indicados. 7-1-6
Erick Cunha: Três candidatos dividem as atenções na abertura do programa: Admiro (4),
que venceu na Gávea em distância bastante inferior, mas que chega muito comentado;
Luxflex (6), sempre recheado de expectativas; e Giesta (7), na qual depositam-se muitas
esperanças. Dentre esses três nomes, qualquer ordem é possível. 4-6-7
2º Páreo
Alessandro Reichel: Pelos comentários em nossa Vila Hípica, Bandoleiro Grego é “crava”
do Pick Inicial. A parelha Alkama Cat, já corrido em reta, e Liatris, sempre chegando, são as
diferenças. Energy Secret fica como terceiro nome. Olho ainda em Taléia, irmã de Rafiq
(Listed na Gávea). 7-1-2
Erick Cunha: Um tanto difícil marcar contra o estreante Bandoleiro Grego (7), muitíssimo
comentado desde a divulgação do programa ‘branco’. No entanto, a parelha 1 (Alkama
Cat/Liatris) pode dar trabalho a nosso indicado. Xynoko (6), estreante, complementa nossa
trifeta, vale muito a pena acompanhar sua estreia. 7-1-6
3º Páreo
Alessandro Reichel: Início do Pick 7. Páreo complicado. Sem muita convicção, ficamos
com Aventtureiro. Amazing Cat, que foi jogadíssimo na estreia e não confirmou devido o
estado da pista, fica como segundo nome. Ziphion não deve ser esquecido. Kard-Post não
deve ficar de fora das inversões de quadrifeta. 11-4-3-10
Erick Cunha: Aventtureiro (11) vem chegando perto, pode muito bem ter chegado sua vez
de vencer. Amazing Cat (4), apesar da estreia aquém do esperado, merece atenção. Filho
Do Bem (5), sempre recheado de expectativas, e Ziphion (3), bastante fiel, não podem ficar
de fora das apostas. Olho em Charles Aznavour (2), boa opção. 11-4-5-3
4º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que abre o Pla 6. El Poker vem de vencer e pode repetir.
Floresta Cat, que vinha correndo em outras enturmações, para dupla. Jouet não deve ser
deixado de lado. Nostra Casa e Zanzibar Prince podem ser as surpresas da competição.
4-2-8-6

Erick Cunha: Nostra Casa (6) reaparece, agora sendo treinada em outra cocheira, lhe
daremos este voto de confiança. El Poker (4) venceu na última, será rival de vulto. Mutlu
San (5) merece atenção, bem como o bom Jouet (8). Floresta Cat (2) busca reabilitação e
será opção de respeito. 6-4-5-8
5º Páreo
Alessandro Reichel: Ajuricaba venceu bem e surge como principal nome. Almejado
Thunder é rival certo de nosso indicado. Imperador Frances tem possibilidades. Hanalei
Bay, que vem da Gávea, merece respeito. 3-10-4-1
Erick Cunha: Ajuricaba (3) deve ser o favorito, vindo de bonita vitória em sua última
atuação. No entanto, desta vez não terá vida fácil: Queensferry (7), que também vem de
vencer; Almejado Thunder (10), sempre chegando perto; e ainda Imperador Frances (4)
prometem dar trabalho. Muita atenção à estreante Hanalei Bay (1), opção de respeito, bem
como Quick Stick (9), bastante prejudicado na estreia, e do qual se falam maravilhas.
3-7-10-4
6º Páreo
Alessandro Reichel: Confirmando a corrida de estreia, Minha Lua dificilmente sairá
derrotada. Furia Indomita é a diferença de nossa indicada. Well Malo, sempre chegando
perto, e ainda Gratificante, são nomes perigosos da competição. 1-6-8-4
Erick Cunha: Minha Lua (1) fez boa estreia e agora deve correr ainda melhor. Roleta De
Birigui (5) é forte rival, vindo de vencer. Well Malo (8) e Furia Indomita (6) não podem ficar
de fora de jeito nenhum. Outro páreo em que qualquer ordem entre os candidatos é
perfeitamente possível. 1-5-8-6
7º Páreo
Alessandro Reichel: Frozen vinha correndo provas mais encorpadas. Vamos com ele.
Obrigadoamigos merece respeito. Cacique Da Aldeia fica como terceiro nome. Super Buck
para complemento de quadrifeta. Acatado não deve ser esquecido. 8-10-2-9
Erick Cunha: Neste páreo temos uma indicação um tanto ousada: Zolano (12), que vem de
várias colocações na Gávea, em páreos de turma, e estreia bastante comentado por aqui.
Frozen (8) é rival, especialmente se a raia estiver mais firme. Super Buck (9) é rival de muito
respeito e não pode ser esquecido de modo algum, bem como Obrigadoamigos (10).
Acatado (3) e Cacique Da Aldeia (2) são boas opções para quem quiser combinar.
12-8-9-10

8º Páreo
Alessandro Reichel: Hopper parece ser de outra enturmação, sendo boa opção de “crava”
para o Pick final. Vamos com ele. Avvocato Adriano fica como segundo nome. Party All
Night não deve ser deixada de lado. Noble Wells depois. 8-1-9-4
Erick Cunha: Party All Night (9) vem evoluindo e pode enfim ter chegado sua hora de
vencer. Avvocato Adriano (1) e o bom Hopper (8) são rivais. Noble Wells (4) é bom
complemento. 9-1-8-4
9º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que finaliza a reunião. Nirvana, que vem no “claiming” pela
primeira vez, é nossa carta. Arpoador, que debuta em nosso hipódromo, para dupla. A
parelha La Esperanza e Flying Filly são bons nomes da competição. Tina Kalo não foi
normal sua última atuação, para quadrifeta. 10-9-6-11
Erick Cunha: A parelha 6 (La Esperanza/Flying Filly) deve ser a franca favorita e qualquer
das duas pode enfim conquistar a tão esperada vitória. Cara Gemma (8) é a maior rival e
pode perfeitamente derrotá-las. Tina Kalo (11) reaparece, após corrida bastante estranha,
merece atenção. Mr.Iguassu (4) é bom complemento. Olho em Nirvana (10), no qual se
depositam muitas esperanças. 6-8-11-4

