
INDICAÇÕES - TARUMÃ - 09/01/2020 
 
 

1º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Primeira prova do ano em nosso hipódromo. Páreo onde achamos            
que três animais estão em igualdade de condições: Minha Lua, Strada e Tricky Step, vale a                
ordem. 5-6-4 
 
Erick Cunha: Iniciamos o ano com bonito páreo de animais já vencedores. Acreditamos em              
novo triunfo de Minha Lua (5). Strada (6) e Tricky Step (4) aparecem em segundo plano, em                 
condições de igualdade. Olho na estreia de Faro Spartivento (3), que se estiver             
devidamente aclimatado a nosso hipódromo, pode perfeitamente surpreender. 5-6-4 
 
2º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Tira-teima da “Pegasus”. Kopenhagen venceu e ficamos com ele.           
Domaine Carrillon chegou muito próximo de nosso indicado. Quasimodo, que não foi normal             
a carreira naquela, a seguir. 1-4-2 
 
Erick Cunha: Nesta revanche da Pegasus Brasil, acreditamos que Domaine Carrillon (4) irá             
à forra. Quasimodo (2) não teve atuação feliz na última, deve melhorar agora. Band Ship (5)                
é outro que, apesar de não ter disputado anteriormente, merece muita atenção. Três ótimas              
alternativas ao eventual favorito Kopenhagen (1). 4-2-5 
  
3º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova que abre o Pick 7. A parelha do Stud A.M.L., Queens/Zagorski,              
surge como força da competição. Ledoyen é a diferença. El Poker, cavalo atrevido, não              
deve ser deixado de lado, bem como Prêmio Certo. 2-1-3 
 
Erick Cunha: Queens (2-titular) estreia após mais de um ano sem atuar, lhe daremos este               
voto de confiança. Prêmio Certo (4) deve correr melhor agora. El Poker (3), que vem de                
vencer, merece respeito. 2-4-3 
  
4º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova que inicia o Pla 6. Difícil marcar contra a “encabulada” Liatris.              
Terá na parelha Zuruck Vom Ring/Zubin Mehta, seus principais rivais. Itambé é a diferença..              
1-3-6 
 
Erick Cunha: Acreditamos em uma melhor atuação de Itambé (6). Liatris (1) vem sempre              
chegando no ‘quase’, é forte rival. A parelha 3 (Zuruck Vom Ring/Zubin Mehta), sempre              
comentada, é bom complemento. 6-1-3 
 
 
 
 
 
 



5º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Haja Coração venceu prova similar, vamos com ele. Nostra Casa é a              
diferença. Zanzibar Prince fica como terceiro nome. Cuidado com Master Chef, que estreia.             
3-5-6 
 
Erick Cunha: Haja Coração (3) tem tudo para confirmar o favoritismo. Lord Didu (4) e               
Master Chef (2), este último estreante, são rivais. 3-4-2 
 
6º Páreo 
 
Alessandro Reichel: Vamos com Ziphion e Lord Speaker neste páreo. Sempre chegando            
muito próximos. Lenooh, já corrido em “reta”, deve ser lembrado. Arpoador surge como bom              
rateio da competição. 2-1-5-3 
 
Erick Cunha: Filho Do Bem (6) venceu bem na última atuação e deve repetir. Lord Speaker                
(1), que vem de boas colocações, é rival a ser observado, bem como Arpoador (3), outro                
que vem de vitória. Ziphion (2) não deve ser deixado de lado. 6-1-3-2 
 
7º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Páreo que inicia o Super Betting. Kindness, já ganhadora em            
“cancha-reta”, leva nosso voto. Investigation, que sempre está achando um para derrotá-lo,            
para dupla. Uleda fica como terceiro nome. Political Forestry não deve ser esquecida. Olho              
ainda em Protea. 4-2-7-3 
 
Erick Cunha: Certa polarização de forças entre a conhecida reteira Kindness (4) e             
Investigation (2). Protea (5) e UIeda (7) são bons nomes. 4-2-5-7 
 
8º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Hopper venceu prova similar. Furacão fica como segundo nome.           
Inspetor Fong, sempre chegando, e Uno Prospector, a seguir. Cuidado com Negro Furioso.             
2-6-7-4 
 
Erick Cunha: Furacão (6) é o nome a ser batido. E Hopper (2) é o que mais tem chances                   
de batê-lo. Negro Furioso (8) não teve estreia feliz, agora deve se reabilitar. Uno Prospector               
(4) não pode ficar de fora. 6-2-8-4 
 
9º Páreo 
  
Alessandro Reichel: Prova que finaliza a primeira reunião do ano. Vamos com Bebê Belo              
Brummel. Power-Quark, que debuta em nosso hipódromo, fica como segundo nome. Party            
All Night tem de constar nos bilhetes. Well Malo não deve ser esquecido. Olho ainda em Le                 
Parc. 1-11-3-10 
 
Erick Cunha: Power-Quark (11) estreia muito comentado. Bebê Belo Brummel (1) e Well             
Malo (10) são rivais. Olho em Party All Night (3). 11-1-10-3 


