INDICAÇÕES - TARUMÃ - 22/10/19

1º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que abre a reunião no Tarumã. Liatris, que vem de dois bons
segundos lugares, leva nosso voto. La Gata Rubia, que estreia em nosso hipódromo e que
em sua última atuação na Gávea encarou um Grupo 3, para dupla. Belo Do Rock, que
reaparece de 8 meses, fica como diferença. Olho ainda em Minneapolis, já ganhador na
Gávea. 1-6-7
Erick Cunha: Magnum Do Iguassu (2) decepcionou na estreia, mesmo assim lhe daremos
este voto de confiança agora, com expectativas de uma boa reabilitação. Liatris (1) vem
chegando perto, irá disputar a vitória com grandes chances. A estreante La Gata Rubia (6)
não pode ficar de fora. 2-1-6
2º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que abre o Pick 7. Vamos com Party All Night, que venceu
bonita prova em sua derradeira atuação. Acelerador é candidato seríssimo. Obrigadoamigos
não deve ser esquecido. Quilunje é outro que merece respeito. Cuidado com El Negro De
Oro. 6-2-7-8
Erick Cunha: Party All Night (6) e El Negro De Oro (4), este agora correndo de ‘fenil’, são
os nomes que devem decidir o páreo. Acelerador (2) não pode ser deixado de lado, bem
como Quilunje (8), que vem de bonita vitória. Obrigadoamigos (7) é boa alternativa. 6-4-2-8
3º Páreo
Alessandro Reichel: Início do Pla 6. Curitibana é nossa carta. Hijo Mio é bom nome para
dupla. Quanti Negro e a estreante Tallita merecem atenção dos apostadores. 1-3-6-5
Erick Cunha: Um tanto difícil marcar contra a eventual favorita Curitibana (1). A estreante
Tallita (5) não foi muito feliz em sua passagem pela Gávea, no entanto agora em pista de
areia pode ter melhor sorte. Hijo Mio (3) é outro que não pode ficar de fora. Quanti Negro (6)
é bom complemento. 1-5-3-6
4º Páreo
Alessandro Reichel: Valdés tentou a milha na nossa programação máxima, agora na
turma dificilmente sairá derrotado, e ainda tem Tom Maior como reforço de número. Slam Of
Cat é a diferença. Itapema, que vem da Gávea, e Khodynka, outra que retorna da Gávea,
para complemento de quadrifeta. Luanda Light pode ser a surpresa. 6-5-7-4
Erick Cunha: Páreo bastante equilibrado, onde se destacam os nomes de Itapema (7), da
parelha 6 (Valdés/Tom Maior) e de Slam of Cat (5). São estes os nomes que devem decidir
o páreo. Piston Negro (1) é complemento de respeito. Outra alternativa no páreo é
Khodynka (4). 7-6-5-1

5º Páreo
Alessandro Reichel: Odessa perdeu corrida incrível na última, vamos com ela. Noble
Wells, que vem de escoltar a indicada, para dupla. Hopper tem suas chances. Laver, mais
um “forasteiro” da Gávea na reunião, a seguir. 3-1-8-7
Erick Cunha: Depois da excelente atuação em sua última corrida, fica difícil não indicar
Odessa (3), que deve se sobressair agora. Nostra Casa (9) reapareceu bem em sua última
atuação, se mantiver a boa forma será outra forte candidata. Noble Wells (1) é outro nome
de respeito no páreo, bem como Filho Do Bem (5), que decepcionou na última. 3-9-1-5
6º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que abre o Super Betting. Difícil indicação. Vamos com a
parelha Just Guardi/Zagorski para a ponta. Avinhado Thunder, que não deve sofrer rebate
no aumento da distância, fica para dupla. Make No Mistake não deve ser esquecida.
Imperador Frances, Amazing Cat, Premio Certo e ainda Almejado Thunder tem condições
de superar nossos indicados. 3-5-10-8
Erick Cunha: Páreo bastante nivelado, em que qualquer resultado é possível. Acreditamos
em quatro candidatos no páreo: Amazing Cat (1), Avinhado Thunder (5), a parelha 3 (Just
Guardi/Zagorski) e Imperador Frances (8). Dentre estes, qualquer ordem é possível. 1-5-3-8
7º Páreo
Alessandro Reichel: Outra prova complicadíssima. Vamos com Quick-Stick, que
representa o retrospecto. Charles Aznavour já correu provas mais fortes, fica como segundo
nome. Fandangueiro, corrido em “retas”, e Cacique Da Aldeia, são sugestões para
quadrifeta. 8-4-2-9
Erick Cunha: Quick-Stick (8) é o nome forte do páreo, vindo de boas atuações. O estreante
Fandangueiro (2) é nome a ser observado. Zanzibar Prince (5) e Cacique Da Aldeia (9) são
bons complementos. 8-2-5-9
8º Páreo
Alessandro Reichel: Frozen vem de duas vitórias em prova similar, vamos com ele. A
parelha Negroni Forte/Gulliver para dupla. Xarada Corunilha em hipótese alguma deve ser
esquecida. Super Buck para complemento de quadrifeta. 10-5-9-2
Erick Cunha: Frozen (10) vem de duas vitórias consecutivas e tem totais condições de
emplacar a terceira. Xarada Corunilha (9) vem de derrota para nosso indicado, deve buscar
revanche agora. A parelha 5 (Negroni Forte/Gulliver) não deve ficar de fora, bem como
Super Buck (2). 10-9-5-2

