
INDICAÇÕES - TARUMÃ - 14/03/19 
 
 

1º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova que inicia nossa jornada. Junior School e Arrington devem            
decidir. Vale a ordem. Princepe Guerreiro, que foi iniciado em “cancha reta”, para             
complemento de trifeta. 6-4-1 
 
Erick Cunha: Páreo de abertura com bons nomes disputando a vitória. Há uma certa              
polarização de forças entre o estreante bastante comentado Princepe Guerreiro (1-faixa) e            
Junior School (6), que vem de bom segundo lugar. Vale a pena prestar atenção na estreia                
de Abecã (3). 1-6-3 
 
2º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Produtos da nova geração na pista. Xá Comigo debutou fazendo            
ótimo segundo. Vamos com ela. Big Cash, animal que também vem de segundo, para a               
dupla. Mágico Do Iguassu, que não foi normal a última, e Kissing You, que era levada com                 
esperanças por seu “staff”, para complemento de quadrifeta. Muito cuidado com a parelha             
do Haras Cima, Protea/Rahffes, qualquer das duas que venha a correr, pois ambas são              
levadas com boa expectativa. 3-7-8-2 
 
Erick Cunha: Neste páreo de produtos de 2 anos, Xá Comigo (3) deve levar a melhor.                
Comenta-se bastante sobre o estreante Brasileiro Rico (6), cuja eventual vitória não deve             
ser encarada como surpresa. A parelha 7 (Big Cash/English Squad), independente da            
escolhida para correr, não deve ser deixada de lado. A parelha 4 (Protea/Rahffes) é bom               
complemento para a quadrifeta. 3-6-7-4 
  
3º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Páreo complicado. Mesmo reaparecendo, vamos com Jimmy Do Mig           
para ponta. Zanzibar Prince para a dupla. La Esperanza não deve ser esquecida. Bold Sea,               
que debuta em nosso hipódromo, para complemento de quadrifeta. 6-3-4-8 
 
Erick Cunha: Zaza Glory (2) não teve atuação normal na última, mesmo assim lhe daremos               
este voto de confiança. Jimmy Do Mig (6) é nome a ser respeitado, tendo segundo lugar em                 
sua única atuação aqui até o momento, e deve brigar pela vitória. Zanzibar Prince (3) e La                 
Esperanza (4) são dois bons complementos que não podem ser descartados. 2-6-3-4 
 
 
 
 
 
 
  



4º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova Especial de bom nível. Vamos com a parelha do Rio Iguassu,              
Kshow Do Iguassu/Doutorado, para ponta. How Train é boa pedida para a dupla. Acelerador              
não deve ser esquecido. 3-2-1 
 
Erick Cunha: Muito equilibrada esta Prova Especial em homenagem aos 82 anos da             
pioneira ACTP. A parelha 3 (Kshow Do Iguassu/Doutorado), independente do escolhido, é            
força e deve confirmar o eventual favoritismo. Outros dois fortes candidatos a este páreo              
são Acelerador (1), de boas atuações na distância, e Leroy Brilliant (4), que fez muito boa                
estreia na última. Vale a trifeta combinada. 3-1-4 
 
5º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Páreo de “claiming” para animais de mais idade. Vamos com Tchê             
Barbaridade, que venceu este mesmo páreo e a sobrecarga de 2 quilos não deve ser               
problema algum. Para dupla ficamos com Kihale. Vangelis e Xaveco Corunilha para            
complemento de quadrifeta. 1-6-3-8 
 
Erick Cunha: Tchê Barbaridade (1) é o nome a ser batido, e ao nosso ver dificilmente será.                 
O fiel Vangelis (3) é candidato e não deve ser descartado. Xaveco Corunilha (8) estreia algo                
comentado, e merece atenção, bem como Fly Low (4), cuja última atuação foi anormal.              
1-3-8-4 
 
6º Páreo 
 
Alessandro Reichel: Ba Gentleman representa o retrospecto. Nooah Brook, mesmo          
reaparecendo, é rival certa de nosso indicado. Cacique Da Aldeia, que vem de bom              
segundo, e Promais, não devem ser esquecidos. 8-7-2-6 
 
Erick Cunha: Ba Gentleman (8) deve confirmar o favoritismo. Promais (6), recuperando aos             
poucos sua boa forma, é bom nome para a dupla. Nooah Brook (7) não deve ser deixada de                  
lado. Cacique Da Aldeia (2) complementa a quadrifeta. 8-6-7-2 
 
7º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Peter-Pilotto estava correndo páreos mais fortes que este. Vamos           
com ele. Canadian Boy, que vem correndo “claiming”, mas só faz vencer, para dupla.              
Tamarod, outro que foi até a Gávea e voltou com vitória, e Buriti Berg, são bons nomes para                  
quadrifeta. Muito cuidado com Noble Wells. 2-4-6-9 
 
Erick Cunha: Canadian Boy (4-faixa) vem de três vitórias consecutivas e pode            
perfeitamente emplacar a quarta. Peter-Pilotto (2) é outro forte candidato, olho nele.            
Tamarod (6), que reaparece, e o bom Jogo De Cartas (7) são dois bons complementos,               
sem serem descartados. 4-2-6-7 
 



8º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Gulliver venceu prova similar. Tom Maior para dupla. Charles           
Aznavour retorna da Gávea e merece respeito. Inspetor Fong pode ser a surpresa da              
reunião. 3-8-4-7 
 
Erick Cunha: Neste páreo é difícil marcar contra Gulliver (3), que estreou vencendo bem e               
deve repetir. Charles Aznavour (4) retorna após passagem pela Gávea, e se mentiver a boa               
forma será rival a disputar a vitória. Tom Maior (8) e Itapiuna (1) tem suas chances e não                  
podem ficar de fora. 3-4-8-1 
 
9º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Invencible Hill está com a vitória na “boca” neste claiming. Ótimo             
Corredor para a dupla. Avvocato Adriano e Uno Prospector, depois. 10-2-6-7 
 
Erick Cunha: Avvocato Adriano (6) enfim conseguiu vencer na última apresentação, e tem             
tudo para repetir agora. Mas Invencible Hill (10) é uma pedra no sapato e pode complicar                
para nosso indicado. Sortudo (9) fez excelente apresentação na última e pode surpreender,             
bem como With Pride (11). 6-10-9-11 
 
10º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Páreo que finaliza a reunião. Neste “claiming” para animais sem            
vitória, ficamos com a segura indicação de Agnes Jolie. Another Special é bom nome para a                
dupla. Tio Lino, que chegou à frente de Another Special na última, merece respeito. Gate               
Sky, que a última não valeu,para a quadrifeta. 10-11-9-2 
 
Erick Cunha: Tio Lino (9) vem chegando perto, e esta pode ser a hora da vitória para ele.                  
Agnes Jolie (10) é a principal rival. Flying Filly (7) busca se reabilitar, e Another Special é                 
excelente complemento e pode também ser excelente surpresa. 9-10-7-11 


