
INDICAÇÕES - TARUMÃ - 09/05/19 
 
 

1º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova que abre nossa reunião. Vamos com Don Rocco, que vem de              
duas boas atuações. Astuto Da Serra é bom nome para a dupla. Coy Love, que fez boa                 
estreia em nosso hipódromo, fica como terceiro nome. 1-3-7 
 
Erick Cunha: Bons nomes disputando a vitória na abertura da reunião. Astuto Da Serra (3)               
vem de vencer o claiming e agora deve repetir na enturmação normal. Coy Love (7) fez boa                 
estreia e também é forte candidato. Don Rocco (1) complementa nossa trifeta, sem ser              
descartado. 3-7-1 
 
2º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Heart Of Light, estreante corrido em “reta”, e Junior School, que vem              
de bom segundo lugar em Cidade Jardim, devem decidir. Vale a ordem. Joia Preciosa, que               
em sua última atuação foi prejudicada, portanto, não valeu, pode surpreender nossos            
indicados. Incredible Bisca, estreante, pode ser o bom rateio da prova. 5-7-1-6 
 
Erick Cunha: Comenta-se bastante o nome de Heart Of Light (5), conhecido ‘reteiro’, que              
fará sua estreia nos hipódromos. Enfrenta Junior School (7), que vem de bom segundo em               
Cidade Jardim. A estreante Incredible Bisca (6) e Ahorita (8) merecem atenção. 5-7-6-8 
  
3º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova de potros e potrancas da nova geração. Vários estreantes.            
Ficamos com a já corrida Kissing You, que tem boas colocações. Campelanda            
(Midshipman), debuta algo comentado e com trabalhos regulares. Giesta (outra          
Midshipman) para complemento de trifeta. 3-8-1 
 
Erick Cunha: Outro estreante bastante comentado neste páreo é Campelanda (8), de muito             
boa filiação, que deve ser o favorito da prova. A parelha 3 (Kindly/Kissing You) não deve ser                 
deixada de lado. Os estreantes Whatship (6) e Giesta (1) não podem ficar de fora. 8-3-6-1 
  
4º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova que abre o Pick 7. Pesos Especiais, onde How Train, mesmo              
sobrecarregada no peso, defende nosso voto, e tem ainda em Buzzer Cat bom nome para               
defender o número. Just Speaker, que depois que venceu a prova “Pegasus” teve             
contratempos, e estando bem, é bom nome para a dupla. Leroy Brilliant não deve ser               
esquecido. 1-4-5 
 
 



Erick Cunha: Apesar do forte campo deste páreo, é um tanto difícil marcar contra a parelha                
1, em especial sua titular How Train. Just Speaker (4) reaparece após vencer não só a                
Pegasus Brasil mas também diversos contratempos, e busca derrotar nossa indicada.           
Imperador Frances (2) merece atenção. 1-4-2 
 
5º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Início do Pla 6. Inspetor Fong venceu prova similar em boa lei, é a                
força. Lanterna Verde é bom nome para a dupla. Ziphion, que debuta em nosso hipódromo,               
para complemento de trifeta. 5-7-1 
 
Erick Cunha: Inspetor Fong (5) é o nome a ser batido e deve confirmar. Lanterna Verde (7)                 
tem boas colocações e pode enfim ser a vez de disputar a vitória. O estreante Ziphon (1)                 
complementa a trifeta, sem ser descartado. 5-7-1 
 
6º Páreo 
 
Alessandro Reichel: Prova de Listed, para as potrancas. Vamos com Rahffes, que já é              
vencedora, e tem ainda em Protea, sua companheira de número, que correu clássico entre              
os machos. Kate Flying, que vem de escoltar nossa indicada, para dupla. Kawaii Runner a               
seguir. 2-3-4 
 
Erick Cunha: Clássico para as potrancas da nova geração. O maior destaque do páreo é a                
parelha 2, em especial a titular Rahffes. No entanto, Kate Flying (3) vem de secundar nossa                
indicada e busca a revanche. Nala (5), após duas atuações um tanto apagadas, deve se               
reabilitar agora. 2-3-5 
 
7º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Agora o Listed é para os machos. Vamos ousar a indicação de Mestre               
Do Iguassu, ainda perdedor. King Three é bom nome para a dupla. Xonado, levado em boa                
conta, fica como terceiro nome. 1-7-4 
 
Erick Cunha: Hora e vez do clássico dos potros. King Three (7) possui boas apresentações               
nas provas de destaque desta geração e deve ser o vencedor. O estreante Olympic Jack (2)                
é algo comentado, vamos prestar atenção nele. Kopenhagen (6) estreou com vitória fácil na              
turma, merece respeito. 7-2-6 
 
8º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Páreo “Silver” de início do Super Betting. Tom Maior é nossa carta.              
Kanji, que não chegou longe de nosso indicado na última atuação, fica como segundo              
nome. Bebê Belo Brummel é nome certo na trifeta. 5-3-4 
 
 



Erick Cunha: Páreo Silver, onde mais uma vez Tom Maior (5) aparece como principal              
nome, mesmo mantendo o mesmo peso de sua última atuação. Bebê Belo Brummel (4) é               
animal que pode surpreender. Olho em Kanji (3), que pode fazer atuação ainda melhor que               
a última. 5-4-3 
 
9º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Páreo de Claiming, para animais ainda perdedores. Italo Di Crafty            
está com a vitória na “boca”. Flying Filly é bom nome para a dupla. Tio Lino não deve ser                   
deixado de lado. Fangio pode ser a surpresa da competição. 2-3-7-1 
 
Erick Cunha: Italo Di Crafty (2-titular) vem de três segundos lugares consecutivos e pode              
enfim ter chegado a hora de vencer. Rossellino (8) é levado com esperanças por seus               
responsáveis e pode ser surpresa. A parelha 3 (La Esperanza/Flying Filly) e Fangio (1)              
complementam a quadrifeta. 2-8-3-1 
 
10º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Claiming que encerra a jornada. Vários com chance. Obra De Birigui             
é nossa indicação. Lomu é bom nome para a dupla. Heart Crafty pode perfeitamente cruzar               
o disco à frente de nossos indicados. Innocenzo Da Immola, que reaparece de sete meses               
de inatividade, pode ser a surpresa, pois corria provas superiores. 7-8-5-2 
 
Erick Cunha: Heart Crafty (5) reaparece disposto a recuperar o caminho da vitória. Obra De               
Birigui (7) é forte rival. Innocenzo Da Immola (2) reaparece visando recuperar o tempo              
perdido. Lomu (8) não pode ser esquecido. 5-7-2-8 


