INDICAÇÕES - TARUMÃ - 27/02/2020

Indicações de Erick Cunha
1º Páreo
Abrimos a reunião com mais um páreo de produtos de 2 anos. Aqui vamos com Nico Do
Iguassu (4-titular), já corrido, venceu bem o terno do Turfe Gaúcho e teve contratempos na
final, agora deve se recuperar. Adega Zip (2) estreou muito bem, nome para a dupla. Outros
dois nomes que merecem muita atenção são os dois componentes da parelha 6, Caboclo
Valente e Cavaleiro Negro, ambos muitíssimo comentados. 4-2-6
2º Páreo
Páreo com certo equilíbrio entre seus participantes. Filho Do Bem (9) venceu bem na última,
acreditamos que repita. Ziphion (5), prejudicado na última, deve se reabilitar. Buzzer Cat (8)
vem de vencer o claiming, agora volta a correr a turma. Bom complemento para a quadrifeta
é Arpoador (7), que vem sempre chegando perto. 9-5-8-7
3º Páreo
Frozen (8) vem de bom terceiro lugar na última, contra dois dos melhores animais alojados
atualmente no Tarumã, e agora volta ao claiming. Canadian Boy (3) é o principal rival, não
teve atuação feliz na Gávea e agora retorna. Luna Bella (6) estreou direto em prova
especial, este páreo pode lhe ser mais favorável. 8-3-6
4º Páreo
Bebê Belo Brummel (4) é outro forte nome desta reunião. Well Malo (2) é rival. Que Macho
Tchê (8) não pode ficar de fora. Tio Lino (3) complementa a quadrifeta. 4-2-8-3
5º Páreo
Prova Especial de fêmeas, com campo de excelente qualidade. Acreditamos em excelente
atuação da parelha 1 (Chivetta/Alemoa), dois bons nomes. Khodynka (3) retorna do Rio de
Janeiro, onde venceu sua última atuação, excelente nome para a dupla. A parelha 4
(Protea/Rahffes) complementa a trifeta, sem ser descartada. 1-3-4
6º Páreo
Marechal (8) vinha correndo turmas bastante fortes em Cidade Jardim e estreia diretamente
no claiming, é o principal nome deste páreo. Obrigadoamigos (3) retorna, busca a
reabilitação, se não faltar uma corrida deve disputar a vitória. Hopper (7) não foi feliz em sua
última corrida, outro que busca se reabilitar agora. Certidão (1) não deve ser deixado de
lado. 8-3-7-1

7º Páreo
Inspetor Fong (8) venceu muito bem na última, deve repetir. Negro Furioso (4) volta, busca
a reabilitação. Party All Night (7) merece muito respeito. O velhinho Uno Prospector (3) não
pode ser deixado de lado de jeito nenhum, animal bastante fiel. 8-4-7-3
8º Páreo
Italo Di Crafty (11) vem de quatro segundos lugares consecutivos, acreditamos que enfim
tenha chegado seu dia. Tachira (5) vem evoluindo a cada atuação. Ilovemywife (7) merece
bastante atenção, bem como Xinxin (3). 11-5-7-3

