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TAINHA
Luiz Guimarães

Para quem não me conhece meu nome é Luiz 

Guimarães (TAINHA), tenho 40 anos, vivi 20 anos 

na Itália e lá iniciei no cash! 

Hoje resido em Belo Horizonte MG. Jogo cash 

game a 5 anos, profissionalmente a 2 anos e 

meio. Hoje sou regular de nl50z

Comecei jogando NL02 Reg tables e escalei os 

limites até chegar a NL100z.Com o dinheiro 

ganho no cash game, abri uma empresa e 

abandonei o jogo por algum tempo>Por motivos 

particulares fechei a empresa e recomecei 

jogando NL10z, em poucos meses cheguei a 

NL50z, limite no qual estou jogando.

O que é a BeTheShark?

É uma escola voltada para os micro limites, nl02 a 

nl50.

O objetivo da escola é mostrar e ensinar a forma 

mais lucrativa para serem vencedores nesses 

limites.

Vou ensinar os conceitos básicos e avançados do 

cash game.

O diferencial da escola é mostrar quando o básico 

funciona e quando o avançado funciona um pouco 

melhor.

Outro diferencial é que eu jogo constantemente 

todos esses limites, então eu sei o que funciona e 

o que não funciona em cada field. Sei quais 

diferenças tem entre NL2-NL5-NL10-NL25-NL50

O Poker (cash game) muda constantemente, 

acreditem, ele muda muito.

A qualidade dos jogadores regulares vem 

melhorando muito, a internet oferece muita 

informação, seja ela boa ou ruim, atualizada ou 

não!

NO LIMIT



MÓDULO 1
INTRODUÇÃO CONHECENDO O CASH GAME

O que é CashGame?

EstratégiaBigstack(BSS)

Vantagens Cash Game

Diferenças entre mesa Regular e Zoom

Diferenças entre FullRing (9jogadores) e 6max (6jogadores) 

Variância–CASH x SNG – CASH x MTT

Diferenças Sites – Rakeback – Field

Gestão de Bank Roll

Quantas telas e quanto tempo de sessão 

Win Rate

Rotina de Estudos

Mindset

Introdução aos Softwares de Auxilio: Holdem Manager

PS: Durante todos os módulos o Tainha estará jogando os 

limites NL2–NL5–NL10 para avaliar pontos fortes e fracos de 

cada limite, as sessões serão postadas na área de membros. 

(Rotina de um profissional)



BÔNUS 
ASSINATES

Grupos no Facebook para postagem de mãos e dúvidas dos alunos

+ Bônus 1
Uma vez por mês será sorteado 1 aluno para enviar uma 

sessão gravada, ela será revisada e postada para os 

demais alunos do curso.

+ Bônus 2 
Uma vez por mês o Tainha fará uma Sessão Live com 

microfone aberto para conversar e mostrar a linha de 

jogo em cada limite;

+ Bônus 3 
Uma vez por mês terá live como Tainha para analisar as 

mãos que os alunos postarem no grupo do Facebook.

+ Bônus 4
Postagem de uma sessão gravada por semana.

+



MÓDULO 2
RANGES E FREQUÊNCIAS

Ranges e frequências UTG 

Ranges e frequências MP

Ranges e frequências CO

Ranges e frequências BTN

Ranges e frequências SB

Ranges e frequências BB



MÓDULO 3
INTRODUÇÃO

Matemática básica

Tipos de jogador

Porque Apostar? Aposta por Valor/Blefe

Range vs Range

Combos e Blockers



MÓDULO 3
FLOP PLAY

Continuation bet flop IP board dry

Continuation bet flop IP board wet

Continuation bet flop OOP board dry

Continuation bet flop OOP board wet

Enfrentando cbts flop IP board dry

Enfrentando cbts flop IP board wet

Enfrentando cbts flop OOP board dry

Enfrentando cbts flop OOP board wet



MÓDULO 4
TURN PLAY

Continuation bet turn IP board dry

Continuation bet turn IP board wet

Continuation bet turn OOP board dry

Continuation bet turn OOP board wet

Enfrentando cbts turn IP board dry

Enfrentando cbts turn IP board wet

Enfrentando cbts turn OOP board dry

Enfrentando cbts turn OOP board wet



MÓDULO 5
RIVER PLAY

Continuation bet river IP board dry

Continuation bet river IP board wet

Continuation bet river OOP board dry

Continuation bet river OOP board wet

Enfrentando cbts river IP board dry

Enfrentando cbts river IP board wet

Enfrentando cbts river OOP board dry

Enfrentando cbts river OOP board wet



MÓDULO 6
3BET

Enfrentando Raise na CBET

Dando Raise na CBET

Enfrentando Check/Raise

Jogando em Check/Raise

3Bet IP  como agressor

3Bet OOP como agressor

Call na 3Bet IP

Call na 3Bet OOP



MÓDULO 7
ADVANCED

Blind WAR BB vs BTN

Blind WAR BB vs SB

Bluff Catcher

Polarização de ranges

Analisando Stats

Explorando os adversários



CRIAÇÃO | 

AGÊNCIA 

CURSO COMPLETO DE CASH GAME
MATERIAL EXCLUSIVO BETHESHARK

www.betheshark.com.br


