INDICAÇÕES - TARUMÃ - 06/02/2020

1º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que abre a reunião, destinada aos potros. Imagemaker, que
correu o “Turfe Gaúcho”, defende nosso voto. Authorized Court, Courtier e irmão materno
de Slam Of Cat (G2), para dupla. Adega Zip para complemento de trifeta. 4-1-5
Erick Cunha: Abrimos a programação com a estreia da geração 2017 no Tarumã.
Destaca-se o nome de Imagemaker (4-segundo faixa), que correu eliminatória do Turfe
Gaúcho sendo derrotado justamente por Dashing Court, campeão daquela penca.
Authorized Court (1), estreante promissor, merece muita atenção. Adega Zip (5) é bastante
comentada, boa opção. 4-1-5
2º Páreo
Alessandro Reichel: Páreo “duro”, vários com chance real de vitória. Vamos com Zuruck
Vom Ring para primeiro. Investigation já era pra ter vencido nessa enturmação, para dupla.
Angel In Love, que vem de dois segundos lugares em Cidade Jardim, para trifeta. Cuidado
ainda com Grana En Plata. 6-3-5
Erick Cunha: Acreditamos que finalmente esta é a vez de Investigation (3) visitar o ‘winner
circle’. Zuruck Vom Ring (6) e Tiberius (1) são bons nomes da competição. Cuidado com
Isnar (2), que pode enfim desencantar. 3-6-1
3º Páreo
Alessandro Reichel: Claiming de difícil marcação este sem vitória. Vamos com o estreante
Gold Million, já que tem corridas interessantes na Gávea. Ilovemywife é bom nome para
dupla. Tallita deve constar nas apostas. 5-7-4
Erick Cunha: Tallita (4) vinha correndo outras turmas, pode se dar melhor agora. Luzerna
(2) reaparece e deve melhorar, assim como Ilovemywife (7). 4-2-7
4º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que inicia o Pick 7. Páreo destinado às fêmeas. Alemoa é
nossa carta. Minha Lua fica como segundo nome. Itagiba, que venceu em sua estreia, para
trifeta. Cuidado com Xica Bela. 2-3-7
Erick Cunha: Itagiba (7) estreou vencendo e deve repetir nesta Prova Especial. Alemoa (2),
que vinha correndo páreos fortíssimos, é forte rival. Minha Lua (4), muito fiel, não pode ser
esquecida. 7-2-4

5º Páreo
Alessandro Reichel: Páreo dos “milheiros” para abrir o Pla 6. Vamos com Kopenhagen
para ponta. Bebê Belo Brummel, defendendo novas “sedas”, para dupla. Itambé fica como
“tertius”. 4-1-2
Erick Cunha: Itambé (2) e Kopenhagen (4) são os nomes que devem disputar a vitória,
seguidos do sempre fiel Bebê Belo Brummel (1). Frozen (6) pode ser a surpresa da
competição. 2-4-1
6º Páreo
Alessandro Reichel: Prova Especial em 2.000 metros, onde acreditamos que My Toya
Sunshine permaneça invicto. Hassan é rival de nosso indicado. Power-Quark para
complemento de trifeta. Cuidado com Tricky Step. 1-3-4
Erick Cunha: My Toya Sunshine (1) deve emplacar a quarta vitória consecutiva, mantendo
a invencibilidade. Power-Quark (4) é rival de vulto. Tricky Step (5) não deve ser esquecido.
1-4-5
7º Páreo
Alessandro Reichel: Italo Di Crafty representa o retrospecto neste “claiming”, vamos com
ele. Xinxin é bom nome para dupla. Kindly não deve ser deixada de lado em hipotese
alguma. 2-5-3
Erick Cunha: Italo Di Crafty (2) reaparece em busca da vitória, e seu rival desta feita deverá
ser Mixador (1). Kindly (3) pode perfeitamente derrotar nossos indicados. 2-1-3
8º Páreo
Alessandro Reichel: Hamina, sempre jogada e a última não valeu pois deixou o piloto na
partida, é nossa indicação. Ziphion, que é o retrospecto da competição, para dupla.
Arpoador, bem como Filho Do Bem, tem de constar nas inversões. Olho em Hijo Mio.
6-7-8-3
Erick Cunha: Hamina (6) deve ter melhor sorte agora, lhe daremos este voto de confiança.
Ziphion (7) é o principal rival. Zanzibar Prince (4) vem chegando perto, pode dar surpresa,
assim como Arpoador (8). 6-7-4-8
9º Páreo
Alessandro Reichel: Negro Furioso vem de vencer “claiming” similar. Imperador Frances
para dupla. Avvocato Adriano e Inspetor Fong, olho nesse, para complemento de quadrifeta.
4-7-6-2
Erick Cunha: Negro Furioso (4-titular) deve repetir vitória neste claiming, e ainda conta com
o reforço de seu ‘faixa’ Certidão. Far Niente (10) deve fazer boa estreia. Avvocato Adriano
(6) reaparece buscando recuperar sua melhor forma. Inspetor Fong (2) merece muita
atenção. 4-10-6-2

10º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que finda a reunião. A parelha do Haras Cima, Slam
Train/Buzzer Cat, aparentemente é de outra enturmação. Zagorski para dupla. A parelha
Lord Didu/Negroni Forte fica como terceiro nome. Afamado Trinni para quadrifeta. Olho
ainda no velhinho Uno Prospector. 2-8-10-9
Erick Cunha: A parelha 2 (Slam Train/Buzzer Cat) deve ficar com a vitória neste último
páreo, inclusive com a possibilidade de dobradinha. A parelha 10 (Lord Didu/Negroni Forte)
contém dois fortes rivais. Zagorski (8), baixando para o ‘claiming’, e Afamado Trinni (9)
merecem muita atenção. 2-10-8-9

