INDICAÇÕES - TARUMÃ - 14/05/2020

Indicações de Erick Cunha
1º Páreo
Páreo de altíssimo nível, onde qualquer resultado é possível. Aqui, gostamos da parelha 1
(Master Chef/Art Dollar). Terão Bandoleiro Grego (6) como maior rival. Strada (5) é outro
bom nome. 1-6-5
2º Páreo
Muito comentado, Amigomarcio (4) deve fazer estreia auspiciosa. Seus maiores rivais são
os dois já corridos do páreo: Limoncello (3) e Barry More Court (5). 4-3-5
3º Páreo
Páreo de difícil indicação. Aqui, daremos nosso voto de confiança a About André (5). Dariak
(7) é rival. Tiberius (8) e Protea (4) merecem atenção. Olho ainda em Chivetta (1). 5-7-8-4
4º Páreo
Fina Prata (4) vem de boas atuações no Rio de Janeiro, se não tiver sentido a viagem deve
vencer. Negro Furioso (2) é rival de vulto. A parelha 5 (Well Malo/Inspetor Fong) não deve
ser deixada de lado, bem como Google Di Job (8), que vem de boas atuações. 4-2-5-8
5º Páreo
Question Time (6) e Frozen (3) decidiram a última, devem repetir agora. Jeune Coureur (4)
busca se reabilitar, olho nele. Tricky Step (2) também merece atenção. 6-3-4-2
6º Páreo
Páreo exclusivo para potrancas, recheado de estreantes. Acreditamos em boa estreia da
parelha 4 (Japira/Juranda). A já corrida Nutella Do Iguassu (9) é a principal rival e pode
muito bem derrotá-las. Das demais estreantes, gostamos de Venga (1) e Virginia Belle (6).
4-9-1-6
7º Páreo
Vindo de diversos contratempos após uma estreia contra fortes animais, Temperatura
Máxima (3) reaparece agora e deve vencer. Junior School (9), outro que reaparece, é rival.
Quanti Negro (1) merece atenção, bem como Mixador (5). 3-9-1-5
8º Páreo
Kard-Post (5) deve se reabilitar agora. Queens (3) é a que mais pode perfeitamente
derrotá-lo. Almejado Thunder (4) volta da Gávea, não deve ficar de lado, bem como
Fandangueiro (7). 5-3-4-7

