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Indicações de Erick Cunha
1º Páreo
Claiming onde se destacam três nomes com chances muito parecidas: Italo Di Crafty (1),
Master Chef (3) e Rainha Da Vitória (6). Dentre estes, qualquer ordem é possível. 1-3-6
2º Páreo
Os dois nomes que decidiram este mesmo páreo na atuação passada devem voltar a
decidir, mas desta vez acreditamos na revanche de Queens (1-titular) sobre Kard-Post (6).
Grand Mago (5) correu bem na última e não pode ficar de fora. 1-6-5
3º Páreo
Páreo com diversos estreantes da nova geração. Aqui daremos nosso voto de confiança a
parelha 5 (Lukrative/La Varene), que estreia com esperanças de bom resultado. Dooley Cort
(2), mais um filho de Courtier a estrear, merece muita atenção. A parelha 1 (Nina Do
Iguassu/Anfora ou Nanda Do Iguassu), independente de quem venha a correr, para a trifeta.
5-2-1
4º Páreo
Hopper (2) vem de vencer e deve repetir. Acreditamos em uma melhora de Marechal (5)
agora. Negro Furioso (1) busca se reabilitar, não pode ser deixado de lado. 2-5-1
5º Páreo
Prova Especial, onde a parelha 5 (Kopenhagen/Jeune Coureur) aparece com muito
destaque. Tricky Step (4) e Liatris (1) são os principais rivais. 5-4-1
6º Páreo
Jeune Coureur (1) é o principal nome da competição. Frozen (3), que vem de fácil vitória, é
rival. Question Time (6), que reaparece, não pode ficar de fora. 1-3-6
7º Páreo
Em corrida normal, Inspetor Fong (4) deve vencer novamente agora. Buzzer Cat (7) é forte
rival, que pode derrotá-lo. Google Di Job (3) vem chegando perto, vale a pena arriscar.
4-7-3
8º Páreo
Zuruck Vom Ring (4) bateu na trave em suas últimas atuações, pode enfim desencantar.
Magnum Do Iguassu (3) pode perfeitamente derrotá-lo. Protea (2) e Chivetta (6) são
candidatas que não podem ser deixadas de lado. 4-3-2-6

