INDICAÇÕES - TARUMÃ - 08/10/19

1º Páreo
Alessandro Reichel: Pela corrida em seu “debut”, Standship merece nossa indicação. A
parelha Zubin Mehta (filho da G1 La Vendetta) e Zuruck Vom Ring (filho da Listed Nozze Di
Figaro), qualquer que venha a competir, são bons nomes para a dupla. Mi Verdad, que tem
boas corridas na Gávea, para complemento de trifeta. Olho ainda em Energy Secret, que
pode perfeitamente cruzar o disco à frente com bom rateio. 2-5-6
Erick Cunha: Standship (2) é forte candidato na abertura do programa. Mi Verdad (6) corria
bem na Gávea, nas duas pistas, pode derrotá-lo. A parelha 5 (Zubin Mehta/Zuruck Vom
Ring) estreia muito comentada, para trifeta. Vale a pena combinar. 2-6-5
2º Páreo
Alessandro Reichel: Mesmo sobrecarregado na balança, Hopper defende nosso voto.
Alemoa, que reaparece, fica como segundo nome. Noble Wells não deve ser esquecido.
Odessa, que teve sua estreia em páreo indigesto, como complemento de quadrifeta. 7-5-4-6
Erick Cunha: Hopper (7) é nome forte do páreo. Canadian Boy (2) reaparece buscando se
reabilitar, depois de atuação pouco satisfatória na última. Noble Wells (4), que vem de
vencer, merece respeito, assim como Alemoa (5), outra que reaparece. Cuidado com
Odessa (6), que estreou em páreo totalmente impossível. 7-2-4-5
3º Páreo
Alessandro Reichel: Início do Pick 7. Páreo complicado, onde acreditamos na vitória de
Ziphion. Deserto, que vem de vitória, é bom nome para dupla. Charles Aznavour, e ainda
Tina Kalo, não devem ficar de fora das inversões. 2-3-4-8
Erick Cunha: Indicação um tanto ousada à qual daremos nosso voto de confiança: Filho Do
Bem (5), sempre muito comentado. Deserto (3) e Ziphion (2) são os maiores rivais e podem
derrotá-lo. Cacique Da Aldeia (1) busca se reabilitar. 5-3-2-1
4º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que abre o Pla 6. El Poker parece ter gostado de ir para foto da
vitória. Vamos com ele. Porém, terá em Minha Lua sua principal rival. Vulcão Negro não
deve ser esquecido. Well Malo pode ser a surpresa da competição. 7-5-3-9
Erick Cunha: Polarização de forças entre os dois principais candidatos do páreo: El Poker
(7) e Minha Lua (5-titular). Well Malo (9) deve correr melhor agora, assim como Grand Mago
(1), que vem evoluindo. 7-5-9-1

5º Páreo
Alessandro Reichel: Prova de melhor nível técnico da reunião. Vamos com a parelha do
Haras Free Way, Up Money e Xonado, para ponta. Luanda Light corria provas fortes e não
será surpresa cruzar o disco à frente. Sixpress, potro tido em alta conta por seu “staff”, a
seguir. 4-6-5
Erick Cunha: Páreo de excelente nível, onde a parelha 4 (Up Money/Xonado) se destaca.
Lyon Do Iguassu (2) é outro bom nome, que busca reabilitação. Sixpress (5) volta após
correr prova um tanto indigesta em Cidade Jardim, olho nele. 4-2-5
6º Páreo
Alessandro Reichel: Prova de “claiming” para perdedores, onde Zynara Train reaparece
em prova “camarada”. Curitibana, que representa o retrospecto, para dupla. La Esperanza,
sempre chegando perto, e ainda Lucien Crochet, que fez boa estreia, surgem como nomes
a serem colocados nas acumuladas. 3-5-4-7
Erick Cunha: Outra indicação ousada neste páreo: Heinola (9), que estreia em nosso
hipódromo direto no claiming. Curitibana (5) é sua rival. Lucien Crochet (7) estreou muito
bem, merece ser observada, assim como a boa parelha 4 (La Esperanza/Flying Filly). Muito
cuidado com Zynara Train (3), que reaparece. 9-5-7-4
7º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que dá início ao Super Betting. Em nossa ótica, Avvocato
Adriano e Imperador Frances devem decidir a competição. Vale a ordem. O “velhinho” Uno
Prospector voltou a correr bem. Jane Fonda não deve ser deixada de lado. 3-6-9-11
Erick Cunha: Party All Night (1) deixou a desejar nas duas últimas atuações, acreditamos
em sua melhora agora, lhe daremos mais este voto de confiança. Uno Prospector (9) deve
ser o maior rival neste páreo, vindo de excelente atuação na última. Avvocato Adriano (3)
vem sempre chegando perto, não pode ficar de fora, assim como Imperador Frances (6),
outro animal bastante regular. 1-9-3-6
8º Páreo
Alessandro Reichel: Negroni Forte parece ser de outra enturmação. Vamos com ele.
Frozen, que vem de vencer prova similar, para dupla. Super Buck tem que constar nas
inversões. Xarada Corunilha a seguir. 5-2-7-10
Erick Cunha: Negroni Forte (5) e Super Buck (7) devem decidir este páreo, com o primeiro
levando ligeira vantagem. Frozen (2) pode perfeitamente derrotá-los. Urawa (1) é levada
com esperanças, não pode ser descartada. 5-7-2-1

9º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que finaliza nossa jornada. Vamos com Bebê Belo Brummel,
que fez maravilhosa corrida na “milha”. Almejado Thunder é o rival de nosso indicado.
Quick-Stick fica como terceiro nome. Muito cuidado ainda com Question Time, outro animal
nesta reunião, que reaparece e corria em outras turmas. 6-4-7-9
Erick Cunha: Question Time (9) corria outras turmas, agora reaparece buscando
reabilitação em páreo que pode ser mais favorável. Bebê Belo Brummel (6), que fez corrida
bastante animadora no Clássico Governador do Estado, é rival. Almejado Thunder (4) é
outro nome forte, que não deve ser esquecido. Furia Indomita (1) complementa a quadrifeta.
9-6-4-1

