
INDICAÇÕES - TARUMÃ - 05/08/19 
 
 

1º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova de abertura, onde o estreante Que Macho Tchê, filho da             
clássica Diva Da Vitória, defende nossa indicação, pois debutou em Cidade Jardim            
diretamente em G3. Strong Cowgirl fica para dupla. Tio Lino para trifeta. Cuidado ainda com               
Hiato e Queensferry. 7-4-2 
 
Erick Cunha: Abertura da reunião com páreo onde o principal destaque atende pelo nome              
de Que Macho Tchê (7), uma vez que sua única atuação foi em prova fortíssima contra os                 
líderes de sua geração. Queensferry (6) reaparece buscando reabilitação, sempre levada           
com esperanças. Strong Cowgirl (4) é nome de bastante respeito e deve dar trabalho. 7-6-4 
 
2º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Início do Pick 7. Prova de “claiming”, onde ficamos com Tina Kalo e               
Cara Gemma, podendo perfeitamente inverter a ordem indicada. Mr.Iguassu, estreante,          
irmão de Avenger Of Light (G1 na Gávea), para trifeta. 6-5-7 
 
Erick Cunha: Polarização de forças entre duas candidatas de bastante respeito: Cara            
Gemma (5) e Tina Kalo (6). Mr.Iguassu (7) estreia bastante comentado, vale a pena prestar               
atenção. Cuidado com Nature Life (4), que busca reabilitação, e com Mutlu San (2). 5-6-7 
  
3º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Nesta competição inicia o Pla 6. Vamos com Super Buck, que em sua               
estreia em nosso hipódromo correu prova mais reforçada. Furia Indomita é bom nome para              
dupla. Tallin, vencedor de Prova Especial no Rio de Janeiro, para trifeta. Cuidado ainda com               
Kihale. 2-1-4 
 
Erick Cunha: Claiming que conta com bons nomes. Super Buck (2) estreou em prova um               
tanto forte, reaparece agora em enturmação mais favorável e deve vencer. Furia Indomita             
(1) vem em reabilitação e será forte rival. Kihale (8) é nome que busca reabilitação. Olho                
ainda em Obra De Birigui (6) e Tallin (4), este último levando vantagem em raia pesada.                
2-1-8 
  
4º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Bebê Belo Brummel é nossa carta. Terá Don Rocco, que já o venceu,               
como principal rival. Noble Wells fica como terceiro nome. Astuto Da Serra correu prova              
reforçada na última, para complemento de quadrifeta. Cuidado ainda com Quick-Stick, que            
debuta em nosso hipódromo. 1-8-5-6 
 
 



Erick Cunha: Quatro nomes se destacam no campo desta prova: Bebê Belo Brummel (1),              
que vem de boa sequência; Don Rocco (8), que o derrotou em sua última atuação; Noble                
Wells (5), que vem ‘batendo na trave’; e Astuto Da Serra (6), bastante fiel. Dentre estes,                
qualquer ordem é possível, a que indicaremos é apenas uma opção. 8-1-5-6 
 
5º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Hopper é nossa indicação. Saga Olímpica é bom nome para dupla.             
Canadian Boy não deve ser deixado de lado. Convém muito cuidado ainda com Jeune              
Coureur, que retorna da Gávea. 9-7-4 
 
Erick Cunha: Pelos comentários que ouvimos, Jeune Coureur (6) é o nome a ser batido.               
Hopper (9) é rival de respeito, vindo de boas atuações. Canadian Boy (4) é outro nome de                 
respeito, não pode ser descartado. Cuidado com Saga Olímpica (7). 6-9-4 
 
6º Páreo 
 
Alessandro Reichel: Páreo que abre o Super Betting. Ziphion está com a vitória na “boca”.               
Well Malo não será surpresa cruzar o disco à frente de nosso indicado. Jane Fonda tem de                 
ser respeitada. Roleta De Birigui, que fez terceiro em sua última atuação e foi              
desclassificada por falta de peso na repesagem, para complemento de quadrifeta. 4-3-9-2 
 
Erick Cunha: Ziphion (4) vem de dois segundos e deve enfim vencer. Jane Fonda (9) vence                
na última e se mantiver a boa forma deve disputar novamente. El Poker (6), que vinha                
correndo outras turmas, e Roleta De Birigui (2), que teve problemas com o peso,              
complementam nossa quadrifeta, sem serem descartados. Cuidado ainda com Kard-Post          
(8) e Well Malo (3). 4-9-6-2 
 
7º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Joe Jordan pode manter a série. Party All Night, que voltou a correr               
bem, para dupla. Floresta Cat, que baixou para o “claiming”, e Avvocato Adriano, não              
devem ser esquecidos nos estudos. 1-11-2-8 
 
Erick Cunha: Um tanto difícil marcar contra o eventual favorito Joe Jordan (1). Party All               
Night (11) vem evoluindo e deve disputar a vitória. Floresta Cat (2) é nome viável, bem                
como Imperador Frances (4), que vem de bom segundo. Urawa (3) e Uno Prospector (5)               
são nomes a serem observados. 1-11-2-4 
 
8º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova final da reunião, onde o equilíbrio toma conta da competição.             
Vamos com Artilheiro Nato, que não deve estranhar o aumento de distância. Herford é              
levado com muita fé por seus responsáveis. Heart Of Light e Almejado Thunder são nomes               
para complemento da quadrifeta, que pode ter um bom rateio. Gratificante pode ser a              
surpresa. 5-11-12-8 



 
 
Erick Cunha: Neste último páreo, as atenções estão voltadas para dois bons nomes que              
venceram com autoridade na estreia: Artilheiro Nato (5) e Herford (11). Dos demais,             
Mr.Hobbit (3) vem de boas atuações e deve continuar no bom caminho; e Heart Of Light                
(12) não deve ser esquecido. Cuidado com Gratificante (2) e Almejado Thunder (8).             
5-11-3-12 


