
INDICAÇÕES - TARUMÃ - 25/02/19 
 
 

1º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova que abre a reunião. Páreo de produtos da nova geração.             
Vamos com Hard Ticket, estreante do Rio Iguassu. Belo Do Rock, já corrido, deve melhorar               
nesta carreira. Imperador, para complemento de trifeta. 1-5-3 
 
Erick Cunha: Na abertura do programa, muito se comenta sobre Hard Ticket (1), que tende               
a ser o favorito. Dos já corridos, Belo Do Rock (5) é o que aparenta ter melhores chances.                  
Olho na estreia de Nirvana (4). 1-5-4 
 
2º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova de “Claiming” que abre o Pick 7, onde Canadian Boy, ao nosso               
ver, deve cruzar novamente o disco à frente. Noble Wells surge como seu principal rival. A                
fêmea, Kihale, não deve ser esquecida. Meu Chuck para o complemento da quadrifeta.             
5-7-8-3 
 
Erick Cunha: Canadian Boy (5), mesmo deslocando 60 quilos, deve confirmar o favoritismo.             
Noble Wells (7) é rival. Obra De Birigui (2), que vem de boa colocação, e Kihale (8), mesmo                  
decepcionando na última, complementam a quadrifeta. 5-7-2-8 
  
3º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Páreo que abre o Pla 6. Jogo De Cartas deve repetir. Joe Bird é bom                 
nome para a dupla. Grand Mago merece respeito. Kanji pode ser a surpresa da competição.               
Muito cuidado ainda com Tom Maior. 6-2-8-1 
 
Erick Cunha: Jogo De Cartas (6) é o nome a ser batido. Dos demais, aquele que tem as                  
maiores chances de derrotá-lo é Tom Maior (4). Joe Bird (2) correu bem melhor na última,                
merece bastante respeito. Grand Mago (8) complementa a quadrifeta, no entanto não deve             
ser descartada uma surpresa. 6-4-2-8 
  
4º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Páreo de “Claiming” para animais perdedores. Agnes Jolie é nossa            
carta. Tio Lino é bom nome para a dupla. Ibiza Dancer como complemento de trifeta. Olho                
ainda em Jucilinda. 1-7-6 
 
Erick Cunha: Polarização de forças entre Agnes Jolie (1), Tio Lino (7) e Ibiza Dancer (6).                
Vale a trifeta combinada. 1-7-6 
 
 
 



5º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Outro “Claiming”, este para animais de mais idade. Vamos com Fly             
Low, que venceu este mesmo páreo. Para dupla ficamos com Vangelis, que vem de              
secundar nosso indicado. Designado e Uno Prospector para complemento de quadrifeta.           
5-2-1-10 
 
Erick Cunha: With Pride (8) estreia muito comentado, leva nosso voto de confiança, mas              
com ressalvas. Fly Low (5) acaba de vencer nesta mesma turma, é rival e pode muito bem                 
derrotá-lo. Uno Prospector (10) é fiel, bom nome para a trifeta. Vangelis (2) complementa a               
quadrifeta. 8-5-10-2 
 
6º Páreo 
 
Alessandro Reichel: Zaza Glory leva nosso voto. Desejado Great, que vinha enfrentando            
turmas mais fortes que esta, para dupla. Gulliver, que debuta em nosso hipódromo, e              
Isabella Girl, não devem ser desprezados pelos apostadores. 2-10-5-1 
 
Erick Cunha: Zaza Glory (2) é o nome a ser batido. E o candidato mais forte a batê-la é o                    
estreante Gulliver (5-faixa). Fast Beautiful (9) vem de vitória e deve disputar novamente.             
Isabella Girl (1) é bom complemento. 2-5-9-1 
 
7º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Arrington, Old Kowboy e Junior School devem decidir. Vale a ordem.             
Afamado Trinni, que vem de “reta”, e Tina Kalo, podem perfeitamente surpreender nossos             
indicados. 2-6-8-4 
 
Erick Cunha: Arrington (2-segundo faixa) aparece como principal candidato e deve vencer.            
Olho na estreia de Afamado Trinni (4), que vem das retas. A parelha 6 (Joane/Old Kowboy)                
não pode ficar de fora. Junior School (8) complementa a quadrifeta, sem ser descartado.              
2-4-6-8 
 
8º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova que encerra nossa jornada. Doutorado, mesmo reaparecendo,          
é nossa carta. A parelha Yaroslava Spring/Pontcho, qualquer que venha correr, para dupla.             
Zagorski tem de estar nos “estudos”. Ótimo Corredor pode ser a surpresa. 4-5-7-3 
 
Erick Cunha: Polarização de forças entre Doutorado (4), que reaparece, e a parelha 5              
(Yaroslava Spring/Pontcho), que independente de quem venha a correr não pode ficar de             
fora. Zagorski (7) é outro forte candidato que não pode ficar de fora. Ótimo Corredor               
complementa a quadrifeta. 4-5-7-3 


