
INDICAÇÕES - TARUMÃ - 10/01/19  
 
 

1º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova que abre a reunião, destinada a produtos da nova geração.             
Mágico Do Iguassu recebe nossa indicação. A parelha do Springfield, Kissing You e Kinetic              
Power, fica como segundo nome. Grana En Plata tem cara de “encrenca”. 5-3-2 
 
Erick Cunha: Iniciamos o ano com páreo de potros, quase todos estreantes. O nome mais               
comentado, que deve confirmar, é o de Mágico Do Iguassu (5). A parelha 3 (Kissing               
You/Kinetic Power) é rival e vai brigar pela vitória. Nun Belle De Jour (4) é nosso                
complemento. 5-3-4 
 
2º Páreo 
  
Alessandro Reichel: A parelha Acelerador/Zagorski é nossa carta. Kshow Do Iguassu           
surge como bom nome para a dupla. Jerico Cat para complemento de trifeta. 1-4-5 
 
Erick Cunha: A parelha 1 (Acelerador/Zagorski) deve ser a favorita. Dos dois, acreditamos             
que Acelerador seja o principal nome. Jerico Cat (5) vem de vencer e vai buscar repetir. A                 
parelha 4 (Kshow Do Iguassu/Lyon Do Iguassu) é bom nome para a trifeta, sem ser               
descartada. 1-5-4 
  
3º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Starbarrack Road é o nome a ser batido. Dá-lhe Princesa, que             
reaparece, para a dupla. Menina Levada e Kard-Post são rivais de nossos indicados. 3-6-7 
 
Erick Cunha: Páreo bastante equilibrado, em que qualquer resultado é possível. O principal             
candidato é Starbarrack Road (3), que tem tudo para voltar a vencer. Kard-Post (4) é o                
principal rival, vindo de quatro segundos lugares consecutivos, pode ter chegado sua hora             
de ‘desencantar’. Olho em Tilico (1), que busca se reabilitar, e em Pontcho (2), que mesmo                
depois de quase um ano de ausência merece respeito. 3-4-1 
  
4º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova de “claiming” que abre o Pick 7. Flying Filly é boa indicação.               
Italo Di Crafty fica como segundo nome. A Fast Pioneer e Pratas Cat, depois. 1-7-3-4 
 
Erick Cunha: Parece que enfim chegou a hora de Flying Filly (1). A Fast Pioneer (3), sem                 
levada com esperanças, para a dupla. Pratas Cat (4) busca se reabilitar e é bom nome. Italo                 
Di Crafty (7) complementa a quadrifeta. 1-3-4-7 
 
5º Páreo 
  



Alessandro Reichel: Astuto Da Serra leva nosso voto neste “claiming”. Zanzibar Prince tem             
de ser respeitado. La Esperanza e Tio Lino para comporem a quadrifeta. 6-4-1-7 
 
Erick Cunha: Aqui enfim poderemos ter a primeira vitória de Zanzibar Prince (4). Astuto Da               
Serra (6) é rival. La Esperanza (1) e Helena Nostra (8) complementam a quadrifeta. 4-6-1-8 
 
6º Páreo 
 
Alessandro Reichel: Parece que chegou a vez de Yaroslava Spring, vamos com ela.             
Isabella Girl para dupla. Fast Beautiful depois. 5-1-2 
 
Erick Cunha: Yaroslava Spring (5) é a rival a ser batida. Aquela que pode derrotá-la é                
Isabella Girl (1). Desejado Great (3) não deve ser deixado de lado. 5-1-3 
 
7º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Mesmo sobrecarregado no peso, 60 quilos, Heart Crafty defende           
nossa indicação. Canadian Boy deve secundar novamente nosso indicado. Vangelis depois.           
1-6-3 
 
Erick Cunha: Heart Crafty (1), mesmo deslocando 60 quilos, deve emplacar a terceira             
vitória consecutiva. Dois rivais que não podem ficar de fora das apostas são Vangelis (3) e                
Canadian Boy (6). Vale a trifeta combinada. 1-3-6 
 
8º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Amuletto/Old Kowboy, qualquer que venha a correr, é a força. Gato             
Preto é rival de nosso indicado. Floresta Cat tem de ser inserida nos talões, bem como a                 
parelha Aventtureiro/Arrington. 5-8-1-2 
 
Erick Cunha: Chegou a vez de Amuletto (5-titular) vencer. No entanto ele não terá vida               
fácil: A parelha 2 (Aventtureiro/Arrington), Gato Preto (8) e Floresta Cat (1-titular) são rivais              
e podem derrotá-lo. 5-2-8-1 
 
9º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Cara Salto é nossa indicação. Liberty Corner é a diferença. Rio             
Camaquã, que não foi normal a última, e Motivo De Glória, podem ser as surpresas. 6-5-7-2 
 
Erick Cunha: Cara Salto (6) venceu de forma autoritária na última e deve repetir. Cuidado               
com Rio Camaquã (7), cuja última atuação foi totalmente fora do esperado. Liberty Corner              
(5) e o estreante Peter-Pilotto (8) são complementos de respeito para a quadrifeta. 6-7-5-8 
 
10º Páreo 
  



Alessandro Reichel: Quatermain é nossa indicação para finalizar a reunião. Invencible Hill            
é bom nome para a dupla. Uno Prospector e Janaui são bons nomes para a quadrifeta.                
1-8-4-6 
 
Erick Cunha: Uno Prospector (3) é o rival a ser batido. E Invencible Hill (8) pode muito bem                  
batê-lo. Vallin (7) está voltando às pistas e merece atenção, bem como a estreante Kihale               
(4), que vem de vencer na Gávea. 3-8-7-4 


