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1º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova complicada para abrir a domingueira. Vamos sem muita           
convicção com Jane Fonda, para primeiro. Grand Mago, que venceu com pule de “dois              
andares”, para dupla. El Poker, que vem de bom terceiro, é tertius. 1-3-5 
 
Erick Cunha: Abrimos a reunião com um páreo Silver, um tanto equilibrado. A estreante              
Minha Lua (7) vem de várias boas atuações na Gávea, chega comentada e deve vencer.               
Dois animais bastante conhecidos devem rivalizar com nossa indicada: Grand Mago (3),            
que venceu a última com pule bastante alta, e Jane Fonda (1), sempre chegando perto.               
7-3-1 
 
2º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Início do Pick 7. Investigation, mesmo reaparecendo, representa o           
retrospecto. Xá Comigo, outra que reaparece, é rival de nosso indicado. Rainha Da Vitória              
não deve ser deixada de lado. Energy Secret, que melhorou na última, para complemento              
de quadrifeta. 2-9-8-6 
 
Erick Cunha: Investigation (2) é o nome a ser batido. Rainha Da Vitória (8), em evolução, é                 
nome para a dupla. Energy Secret (6), outra que vem evoluindo, e Nutmeg (1),              
complementam nossa quadrifeta. Cuidado ainda com Xá Comigo (9), que reaparece.           
2-8-6-1 
  
3º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Início do Pla 6. Avvocato Adriano venceu em boa lei. Imperador             
Frances, que representa o retrospecto, para dupla. Candieiro, que reaparece da Gávea,            
surge como diferença. Obrigadoamigos não deve ser esquecido. 6-2-10-4 
 
Erick Cunha: Avvocato Adriano (6) reaparece e vem de vencer, deve repetir. Imperador             
Frances, que vem chegando perto, é rival. Google Di Job (8) reaparece e é levado com                
muitas esperanças, vamos ficar de olho. Yves Saint Martin (5) é bom complemento. 6-2-8-5 
  
4º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Páreo complicado entre três nomes: Roleta De Birigui, que vem de             
perder corrida sem nome na última, Ziphion, que a última atuação não valeu, e ainda a                
parelha Cacique Da Aldeia e Charles Aznavour, qualquer que venha correr. Vale a ordem.              
5-3-1 
 
 



Erick Cunha: Cacique Da Aldeia (1-titular) vem de bom segundo, volta com grandes             
chances de vencer. Ziphion (3) deixou a desejar na última, confiamos em sua reabilitação.              
Roleta De Birigui (5) tem grandes chances de superar nossos indicados e não pode ficar de                
fora. 1-3-5 
 
5º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova preparatória para o GP Paraná. Tom Maior foi bem em sua              
primeira atuação na distância, vamos com ele. Tricky Step, já corrido na distância, para              
dupla. Galã pode suplantar nossos indicados. Dos demais, gostamos de Hey Bubble, potro             
que leva vantagem na balança. 4-7-3 
 
Erick Cunha: Última preparatória para nossa prova máxima. Gostamos de Tom Maior (4),             
que mesmo tendo corrido na distância pela primeira vez em sua última atuação, demonstrou              
muita garra e vai vender caro a derrota agora. Tricky Step (7) é outro forte candidato,                
merece muito respeito. Jukes (1) é sempre comentado e levado com muitas esperanças por              
sua equipe, não pode ser deixado de lado. Elpho Caçador (8) é complemento para a               
quadrifeta. 4-7-1-8 
 
6º Páreo 
 
Alessandro Reichel: Páreo que abre o Super Betting. Preparatório de nosso “velocidade”.            
Don Arlindo foi à Gávea enfrentar os melhores velocistas e fez boa carreira. Vamos com               
ele. Bom De Briga, potro que só foi derrotado em sua última atuação, para dupla. Luanda                
Light, atrevida, fica como terceiro nome. Up Money, Slam Of Cat, e ainda Alphorn são               
nomes a serem lembrados na competição. 4-1-2 
 
Erick Cunha: Última preparatória para nossa prova de velocidade. Neste páreo é um tanto              
difícil marcar contra Don Arlindo (4), que vem de excelente atuação em prova de G1. Bom                
De Briga (1) é outro forte rival, tendo sido derrotado apenas em sua última atuação. Luanda                
Light (2) correu turmas de respeito na Gávea, não pode ficar de fora. Olho ainda em Up                 
Money (6), que busca recuperar sua melhor forma, e Slam Of Cat (5), de excelentes               
atuações em sua campanha. 4-1-2 
 
7º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Ajuricaba surge como principal nome. Aventtureiro, detentor de bons           
trabalhos e que ainda não os confirmou, e Filho Do Bem, ambos que reaparecem, são bons                
nomes para dupla. Jouet, que fez segundo em Cidade Jardim, para complemento de             
quadrifeta. Paranazão pode ser a surpresa. 1-4-12-7 
 
Erick Cunha: O estreante Amazing Cat (11) tem boas atuações em Pelotas, e estreia algo               
comentado por aqui. Leva nosso voto de confiança. Ajuricaba (1) é rival que pode              
perfeitamente derrotá-lo, não pode ficar de fora. Paranazão (6) estreia, merece muita            
atenção. Jouet (7) vem de bom segundo em São Paulo e não pode ser descartado. Cuidado                
ainda com Filho Do Bem (12), sempre levado em alta conta. 11-1-6-7 



8º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova final da reunião. Vamos com Negroni Forte, que esteve na             
Gávea e volta em turma que não o “mete medo”. Furia Indomita para dupla. Xarada               
Corunilha fica como terceiro nome. Cafezito, que retorna da Gávea, para complemento de             
quadrifeta. 8-4-11-5 
 
Erick Cunha: Super Buck (2) venceu na última e agora tende a repetir. Furia Indomita (4)                
vem de secundá-lo e está disposto a impor-lhe derrota agora. Tallin (12) não teve estreia               
feliz na última, busca se reabilitar agora. Xarada Corunilha (11) é bom complemento para a               
quadrifeta. 2-4-12-11 


