INDICAÇÕES - TARUMÃ - 05/11/19

1º Páreo
Alessandro Reichel: Prova de abertura, onde acreditamos que Liatris será a vencedora.
Terá em Grana En Plata sua principal rival. Nantucket, estreante em hipódromos oficiais,
fica como terceiro nome. Cuidado com Lucien Crochet, que vem de vencer páreo de
“claiming”. 1-4-3
Erick Cunha: Nantucket (3), conhecido por suas atuações nas canchas retas, estreia em
nosso hipódromo e acreditamos em sua vitória. Liatris (1), bastante fiel, será a principal
rival. Grana En Plata (4) merece atenção, bem como Lucien Crochet (5). 3-1-4
2º Páreo
Alessandro Reichel: Tom Maior é de outra enturmação, vamos com ele. Minha Lua,
sempre chegando junto, é a diferença. Zagorski para complemento de trifeta. 1-6-4
Erick Cunha: Um tanto difícil marcar contra Tom Maior (1). Minha Lua (6) é forte rival, não
pode ser deixada de lado. O estreante Ledoyen (2), já vencedor na Gávea, também merece
atenção. 1-6-2
3º Páreo
Alessandro Reichel: Imperador Frances leva nossa indicação. Furacão, que em suas duas
últimas atuações só melhorou, para dupla. Hopper não deve ser deixado de lado. O
“velhinho” Uno Prospector, que sempre chega perto, depois. 6-1-4-10
Erick Cunha: Furacão (1) e Imperador Frances (6) são os dois nomes que devem decidir.
Uno Prospector (10) merece respeito, assim como Hopper (4). 1-6-10-4
4º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que abre o Pick 7. Arpoador fez boa estreia em nosso
hipódromo. Hijo Mio é bom nome para dupla. La Esperanza não foi normal a última, e Filho
Do Bem, este vai correr mais desta feita, para complemento de quadrifeta. 5-3-2-4
Erick Cunha: Neste páreo gostamos de Arpoador (5), que teve estreia bastante auspiciosa
em nosso hipódromo. Hijo Mio (3), que vem correndo bem, é rival. Witch Hag (6), agora
correndo medicada, pode correr bem melhor. Filho Do Bem (4) complementa a quadrifeta.
5-3-6-4
5º Páreo7
Alessandro Reichel: Início do Pla 6. Zuruck Vom Ring é nossa carta. Ramones não será
surpresa suplantar nosso indicado. Romina fica como terceiro nome. 3-5-4

Erick Cunha: Ramones (5) reaparece buscando vencer após alguns contratempos. Tiberius
(7) correu bem melhor na última, e se mantiver a boa forma será forte rival. Romina (4) é
outra forte candidata. Cuidado ainda com Energy Secret (6). 5-7-4
6º Páreo
Alessandro Reichel: Itaperuna, que vem de bom segundo no “velocidade”, é nossa
indicação. Campelanda e Bandoleiro Grego, ambos já com duas vitórias, para complemento
de trifeta. Tarsílio, que fez estreia vitoriosa na prova especial dos inéditos na semana
“máxima”, depois. 4-5-1
Erick Cunha: Páreo bastante destacado pelo altíssimo nível técnico de seus competidores,
já em preparação para a Pegasus Brasil. Itaperuna (4) deve ser a vencedora, vinda de duas
excepcionais atuações aqui e na Gávea. Tarsílio (3) também merece muita atenção, assim
como Bandoleiro Grego (1), que vem de duas vitórias bastante fáceis. 4-3-1
7º Páreo
Alessandro Reichel: Que Macho Tchê vem no “claiming” de perdedores, não acreditamos
em derrota. Xica Bela é nossa carta para dupla. Elegant Queen não deve ser esquecida, já
que foi bem amparada nas apostas em sua estreia. Cuidado com Mixador. 3-7-1
Erick Cunha: Nesta ocasião daremos nosso voto de confiança a Mixador (4), que vem de
atuação bastante satisfatória contra rivais fortes. Que Macho Tchê (3), que deve ser o
favorito do páreo, não pode ser deixado de lado de modo algum. Xica Bela (7) reaparece
buscando evoluir. 4-3-7
8º Páreo
Alessandro Reichel: Bebê Belo Brummel deve ser “peão” do Super Betting. A parelha
Bartholomeu/Curitibana fica como segundo nome. Prêmio Certo, em hipótese nenhuma,
deve ser esquecido. 5-1-6
Erick Cunha: Bebê Belo Brummel (5) é o nome a ser batido. Desta vez, terá a parelha 1
(Bartholomeu/Curitibana) como diferença. Quick-Stick (7) chegou um pouco mais afastado
na última mas deve voltar a correr bem agora. Tio Lino (4) é complemento de respeito.
Prêmio Certo (6) é boa alternativa. 5-1-7-4
9º Páreo
Alessandro Reichel: Buzzer Cat, mesmo reaparecendo, é a força. Afamado Trinni fica
como segundo nome. El Poker e Nostra Casa para complemento de quadrifeta. 2-7-10-3
Erick Cunha: Acreditamos em um reaparecimento auspicioso de Buzzer Cat (2), que vinha
correndo muito bem na Gávea. Afamado Trinni (7) é outro que reaparece, buscando
recuperar sua melhor forma. Amazing Cat (4) e El Poker (10) são rivais de respeito.
2-7-4-10

10º Páreo
Alessandro Reichel: Prova que finaliza a reunião. Noble Wells defende nosso voto.
Inspetor Fong é seu principal rival. Quilunje fica como diferença de nossos indicados.
Samba De Birigui, que vem com seu “staff” de Cidade Jardim, não pode ser esquecido.
10-5-9-2
Erick Cunha: Samba De Birigui (1), visitante, vem correndo bem na Gávea e deve correr
bem por aqui também. Noble Wells (3), Quilunje (2) e Party All Night (5) são três fortes rivais
que buscarão derrotá-lo. Dentre estes quatro nomes, qualquer ordem é possível. 1-3-2-5

