
INDICAÇÕES - TARUMÃ - 28/03/19 
 
 

1º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova para produtos de 2 anos, que inicia nossa jornada. A parelha              
do “Springfield”, ambos estreantes, defendem nosso voto. Hard Ticket, que em sua estreia             
fez terceiro, para dupla. Nymeria (Salto), para complemento de trifeta. 4-2-6 
 
Erick Cunha: Páreo de produtos de 2 anos, em distância bastante aguardada. Muitas             
expectativas circundam as estreias da parelha 4 (Kawaii Runner/Keep Calm) e de Nymeria             
(6). Vale a ordem. Dos demais, Hard Ticket (2) se posiciona como principal candidato. 4-6-2 
 
2º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Agnes Jolie, que vem de vencer “claiming”, é nossa carta. Italo Di              
Crafty, que vem de boa atuação em sua última oportunidade, para dupla. Fangio e Jouet               
não devem ser esquecidos. 5-4-3 
 
Erick Cunha: Agnes Jolie (5) vem de boa vitória em páreo de claiming e agora na turma                 
deve repetir. Fangio (3) fez boa estreia, e agora deve dar algum trabalho à nossa indicada.                
Italo Di Crafty (4) não deve ser descartado e pode surpreender. 5-3-4 
  
3º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Páreo complicado. Vamos com Heart Crafty, que vinha correndo           
“claiming” superior a este, para ponta. Avvocato Adriano, que já venceu este “claiming”,             
para dupla. Invencible Hill não deve ser deixado de lado. Xaveco Corunilha pode ser a boa                
pule da competição. 6-9-1-8 
 
Erick Cunha: Heart Crafty (6) reaparece após descanso e deve retomar o caminho             
vitorioso. Xaveco Corunilha (8) fez excelente estreia e agora deve correr ainda melhor,             
disputando a vitória com nosso indicado. Avvocato Adriano (9) e Invencible Hill (1) não              
podem ficar de fora e tem suas chances. 6-8-9-1 
  
4º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Ba Gentleman fica como nosso indicado. Another Special para dupla.            
Main Attraction, estreante, pode perfeitamente cruzar o disco à frente de nossos indicados.             
Muito cuidado com Tricky Step. Queensferry pode ser a surpresa. 4-3-2-6 
 
Erick Cunha: Confiamos em estreia auspiciosa de Main Attraction (2), que aguardava por             
este páreo. Tricky Step (6) tem boas atuações nesta distância, inclusive uma vitória em              
claiming, e deve disputar a vitória com nossa indicada. Ba Gentleman (4), cuja última              
atuação destoou um pouco, e Queensferry (1), sempre tida em alta conta por seus              
responsáveis, complementam a quadrifeta combinada. 2-6-4-1 



 
5º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Páreo “Silver”. Vamos com Tom Maior, que vem de vitória. Joe Bird é               
seu maior rival. Noble Wells fica como terceiro nome. O tordilho Grand Mago para              
complemento de quadrifeta. Muito cuidado ainda com Kanji. 8-3-6-1 
 
Erick Cunha: Tom Maior (8) é o nome a ser batido e acreditamos que dificilmente será.                
Desta vez enfrenta rivais de muito respeito, principalmente o estreante Don João (2), Joe              
Bird (3), sempre bastante jogado, e Grand Mago (1). Vale a ordem. 8-2-3-1 
 
6º Páreo 
 
Alessandro Reichel: Não foi normal a última atuação de Gulliver, vamos com ele. Piston              
Negro, que vem de vitória, para dupla. Kard-Post pode perfeitamente superar nossos            
indicados. Tokoriki é bom nome para complemento de quadrifeta. Nooah Brook, agora mais             
aguerrida, convém cuidado especial. 8-1-3-2 
 
Erick Cunha: Kard-Post (3) é o principal candidato e deve confirmar o eventual favoritismo.              
Dos demais, o principal nome, que pode inclusive derrotá-lo, é o de Gulliver (8). Piston               
Negro (1) vem de vencer e não deve ser deixado de lado. Nooah Brook (7) não teve um                  
reaparecimento feliz na última, mas a expectativa de reabilitação existe. 3-8-1-7 
 
7º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Cacique Da Aldeia vem perdendo provas sem nome em suas últimas             
atuações. Vamos com ele. Charles Aznavour, risquem a última pois foi desclassificado por             
falta de peso, para dupla. Inspetor Fong sempre chega perto e está reaparecendo, e              
Jacobina, esta que estava correndo provas fortíssimas nas últimas atuações, para           
complemento de quadrifeta. Yaroslava Spring pode ser a surpresa. 7-4-5-2 
 
Erick Cunha: Apesar da infelicidade com a falta de peso na última atuação, Charles              
Aznavour (4) deve conquistar vitória redentora agora. Cacique Da Aldeia (7), que vem             
chegando perto, é rival. Inspetor Fong (5), em evolução, e Yaroslava Spring (1), sempre              
respeitada, complementam a quadrifeta. 4-7-5-1 
 
8º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Fast Beautiful, que na última perdeu prova de “chorar”, leva nossa             
indicação. Zaza Glory, que chegou no posto imediatamente após nosso indicado, para            
dupla. Jimmy Do Mig, agora mais aguerrido, pode ser a surpresa. Zanzibar Prince, depois.              
5-4-6-2 
 
Erick Cunha: Mais uma vez depositamos nosso voto de confiança em Zaza Glory (4). No               
entanto, Fast Beautiful (5) é forte candidato e pode derrotá-la tranquilamente. Zanzibar            
Prince (2) e Nature Life (3), este último reaparecendo, valem como complemento. 4-5-2-3 



9º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova de “claiming” que encerra nossa jornada. Páreo complicado.           
Tchê Barbaridade é o retrospecto. Vangelis, que vem de vencer nosso indicado, para dupla.              
Homeopata, que retornou da Gávea e fez boa atuação, não será surpresa suplantar nossos              
indicados. Obra De Birigui, que correu prova reforçada em sua última atuação, não deve ser               
esquecida. 6-7-2-10 
 
Erick Cunha: Polarização de forças entre os dois fortes candidatos que inclusive formaram             
a dupla na última atuação: Vangelis (7) e Tchê Barbaridade (6). Sortudo (11) vem de vencer                
e merece respeito. Uno Prospector (9) é fiel e não pode ser deixado de lado. 7-6-11-9 


