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1º Páreo
ZABUEZO vem acumulando segundos
lugares e desta feita tem tudo para vencer.
SPEED TIGER venceu na escola e deve
ser encarado como forte adversário.
DETONADOR KING pode superar os
favoritos.

1º Páreo
2º
IMPECCABLE BLUE retornando a sua
turma e contando com a condução do
líder C.Farias é o nome a ser batido.
BRAZILIAM DREAM esta sempre por
perto e sua vitória é bastante viável.
ENERGIA HOSTEL pode tirar proveito da
descarga do aprendiz para ser a primeira a
cruzar o espelho.

1º Páreo
3º
ROCCAPORENA é força do
retrospecto e desta vez não deve ser
derrotada. BASIC ILLUSION não sentindo
o tempo de inatividade pode complicar a
vida da favorita. SMELLS MONEY já era
para ter deixado essa turma faz algum
tempo,olho nela.

1º Páreo
4º
TIA ONÇA e ZAURA SILVER entre as
que já correram nos parecem ser as mais
capacitadas. MISS BONDIM contou com a
preferência do jóquei M.B.Costa que na
anterior pilotou ZAURA SILVER, portanto
muito cuidado.
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5º Páreo
BUSHWACKER e LEGEND THUNDER
devem decidir a parada por aqui. ROJÃO
RUSSO nos parece o único capaz de fazer
um crime nos favoritos.

6º Páreo
LE LOUP MECHANT tem tudo para ser
a barbada da reunião. LÔ DE LORENZO
folgando na frente pode prender um pau a
pau. CLOUDBUSTER vai aliviado no
lombo, podendo pagar placê gordinho.

7º Páreo
KAEMEMIL venceu aos esbarros na
turma de baixo e tem boas chances de
bisar. YADURAJ pode usar de sua
velocidade para liquidar com a corrida
logo após o pulo de partida. SECRETÁRIO
é outro que acreditamos que possa
vencer com pule no minimo razoável.

8º Páreo
VIDA VISTA de volta ao páreo das
fêmeas pode largar e apagar a vela. GAITA
DE BOCA é a barbada dos malandros.
EXIBIDA DO SPRING reaparece em nova
moradia e algo badalada.
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