
INDICAÇÕES - TARUMÃ - 22/09/19 
 
 

1º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova reservada às potrancas que abre a nossa festa máxima. A             
parelha Brazilian Glory (filha de Hail Glory, G1) e Nova Bianca (irmã materna do velocista               
Habile Bobby), qualquer que venha a correr, surge como bom nome para abrir o Pick 3                
inicial. Liatris, que vem de bom segundo, é nome a ser respeitado. English Squad fica como                
diferença de nossas indicadas. Cuidado com Bonita E Alegre. 6-7-4 
 
Erick Cunha: Páreo de potrancas, bastante esperado, de marcação um tanto difícil. Liatris             
(7) está na boca para vencer. A parelha 6 (Brazilian Glory/Nova Bianca) estreia muito              
comentada, deve rivalizar. Tiger Night (5) também é estreante, levada com esperanças, vale             
a pena prestar atenção. 7-6-5 
 
2º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Mesmo reaparecendo de longa ausência, Pontaseca corria outra          
enturmação. Vamos com ela. O “reteiro” Avinhado Thunder é seu principal rival. Ziphion,             
sempre chegando perto, é a diferença de nossos indicados. Astracã é bem lembrado para              
as quadrifetas. Cuidado ainda com Zagorski. 1-9-4-2 
 
Erick Cunha: Dois animais oriundos das retas estreiam bastante comentados neste páreo:            
Destinada Glória (5) e Avinhado Thunder (9). Qualquer um deles pode ser o vencedor.              
Pontaseca (1), se estiver em boa forma, pode dar trabalho a ambos. Zagorski (6) é nome de                 
respeito e não pode ficar de fora. 5-9-1-6 
  
3º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Curitibana, pela corrida de estreia, é nossa carta neste claiming. Tina             
Kalo, sempre chegando perto nesta enturmação, fica como segundo nome. Yuma Tiger,            
que debuta em nosso hipódromo, e Quanti Negro, que já enfrentou provas mais fortes que               
esta, devem estar nas combinações. 1-9-3-6 
 
Erick Cunha: Curitibana (1) e Tina Kalo (9) se apresentam como os dois nomes mais               
viáveis neste páreo. Vale a ordem. Ação E Reação (4) fez boa estreia e deve continuar                
evoluindo. Witch Hag (2) correu melhor na última, merece atenção. 1-9-4-2 
  
4º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova Especial destinada aos animais inéditos. O que dificulta a            
marcação. Vamos com Ulrich Ralph, filho de clássica Inegrita. Magnum Do Iguassu, irmão             
de Luxo Do Iguassu e Namur, fica como segundo nome. Romina, irmã de Occhi Verdi, e                
Saxshow, são comentados. Olho ainda em Yucatán, irmão de Taittinger (G3). 9-7-8-5 
 



 
Erick Cunha: Páreo de animais inéditos, todos bastante comentados. Pelo que ouvimos em             
relação aos inscritos, destacam-se os nomes de Magnum Do Iguassu (7) e Ulrich Ralph (9).               
Standship (3) estreia com esperanças. Yucatán (1) merece atenção. 7-9-3-1 
 
5º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova de velocidade. Itaperuna vem de vencer G3 e mostra que corre              
bem nas duas pistas. Don Arlindo, que vem de chegar perto, para dupla. Artilheiro Nato,               
invicto em hipódromo oficial e ainda, não esquecendo de Schweinsteiger, que vai tentar o              
“tri” neste Listed. 1-6-4-2 
 
Erick Cunha: Polarização de forças entre a eventual favorita Itaperuna (1), que vem de              
vencer prova graduada, e Don Arlindo (6), que apesar do segundo lugar na prova              
preparatória é nome muito forte. Slam Of Cat (13) e Up Money (11) não podem ser deixados                 
de lado, uma vez que seus responsáveis gostam do páreo e ambos fizeram boa atuação na                
anterior, independente da medicação. 1-6-13-11 
 
6º Páreo 
 
Alessandro Reichel: Abertura do Pick 7. Listed das fêmeas. Dalheconquistadora defende           
nossa indicação. Glória Maior vem da Gávea muito comentada. Lady Angel, outra que vem              
da Gávea, merece respeito. Cara Salto baixou de distância, fica como quarto nome. 4-6-8-3 
 
Erick Cunha: Dalheconquistadora (4) é o nome a ser batido no páreo, mas longe de ser                
barbada. Glória Maior (6) e Hanalei Bay (5) são dois bons nomes, que lutam pela chance de                 
derrotá-la e prometem dar trabalho. Cara Salto (3) é nome de respeito para complemento              
da quadrifeta. 4-6-5-3 
 
7º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova da “milha”, que abre o Pla 6. Vamos com a indicação do               
forasteiro Dark Bobby. A parelha do Haras Rio Iguassu/Stud My Hero Dad, Valdés e              
Campelanda, são os principais rivais de nosso indicado. Holger, de forma nenhuma, deve             
ser esquecido. Cuidado ainda com Lasting Colony. 5-3-2 
 
Erick Cunha: Dark Bobby (5), a parelha 3 (Valdés/Campelanda) e Holger (2) são os nomes               
que devem decidir. Trifeta combinada é boa pedida. 5-3-2 
 
8º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Principal prova do turfe paranaense. Grand Amiga deve conquistar o            
“bi” para o Haras Cifra. Ao nosso olhar, a principal diferença é Gogo Boy, que vem de vitória                  
na Gávea contra outros fortes candidatos. Joe Gold merece respeito. Just Speaker é outro              
animal que deve ser lembrado nas inversões. 11-2-12-8 
 



Erick Cunha: Com o forfait de Grand Amiga, este GP Paraná se tornou um páreo de                
marcação dificílima. Acreditamos naquele que muitos consideram como o principal nome           
dentre os animais locais inscritos na prova: Just Speaker (8). Dos visitantes, dois vem sendo               
muito comentados e devem participar com destaque do páreo: Joe Gold (12) e Gogo Boy               
(2). Jeune Coureur (4) complementa a quadrifeta, sendo nome a ser observado. Cuidado             
ainda com Galã (6), que pode surpreender novamente. 8-12-2-4 
 
9º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova complicada. Vamos sem muita convicção com Deserto, que           
vem de vencer “claiming”. A parelha, já experimentada em “retas”, Fandangueiro/Prêmio           
Certo, qualquer que venha a correr, é a diferença. A parelha La Esperanza/Flying Filly              
merece atenção. Arpoador, de forma alguma, deve ser esquecido. 9-4-6-8 
 
Erick Cunha: Deserto (9) venceu bem o páreo de claiming e deve repetir agora na turma                
comum. A parelha 6 (La Esperanza/Flying Filly) vem sendo levada com muitas esperanças             
há tempos, pode disputar a vitória com muito afinco. A parelha 4 (Fandangueiro/Prêmio             
Certo), independente de quem venha correr, merece respeito, ambos animais oriundos das            
retas. Bela Miss (3) busca reabilitação, merece atenção. 9-6-4-3 
 
10º Páreo 
  
Alessandro Reichel: A parelha Minha Lua/El Negro De Oro, ao nosso ver, são as forças. El                
Poker é rival. Well Malo, e ainda Roleta De Birigui, não devem ser deixados de lado. Muita                 
atenção ainda na parelha Vulcão Negro/Gulliver. 2-3-6-9 
 
Erick Cunha: A parelha 2 (Minha Lua/El Negro De Oro), o ‘faixa’ fazendo sua estreia em                
nosso hipódromo, se apresenta como fortíssima candidata, podendo inclusive fazer          
dobradinha neste páreo. Roleta De Birigui (9) vem de bons segundos lugares, é forte rival.               
El Poker (3), que vem de duas vitórias consecutivas, não deve ser esquecido, bem como               
Well Malo (6). 2-9-3-6 
 
11º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Acelerador parece melhor que esta enturmação. Vamos com ele.           
Avvocato Adriano é bom nome para dupla. On Control não deve ser deixado de lado. Party                
All Night, que a última não valeu, a seguir. 9-2-6-4 
 
Erick Cunha: Acelerador (9) vinha correndo provas mais fortes que esta. On Control (6)              
correu bem melhor na última, se mantiver a forma será rival. Avvocato Adriano (2) é outro                
nome de respeito, bem como Party All Night (4), cuja última atuação foi anormal. 9-6-2-4 
 
 
 
 
 



 
12º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova que finaliza a jornada. Aditivada de “Lasix” pela primeira vez             
em nosso hipódromo, Doppio Shanghai leva nosso voto. Noble Wells é a diferença.             
Almejado Thunder não deve ser esquecido. Quick-Stick para complemento de quadrifeta.           
11-4-9-8 
 
Erick Cunha: Doppio Shanghai (11) volta a correr em nosso hipódromo, desta feita             
medicada com Lasix, o que deve lhe favorecer. Almejado Thunder (9) é sempre levado com               
muitas esperanças, alguns consideram anormal sua última atuação, merece muito respeito.           
Quick-Stick (8) e Noble Wells (4) não devem ser esquecidos, sendo este último possível              
surpresa. 11-9-8-4 


