


-I

-1

TARLIM 

WEEKEND 
FABRICA DE SONHOS! 

SUMARIO: 

Conhe<;a agora tudo 

que vai acontecer neste 

final de semana incrivel 

preparado com muito 

carinho para os amigos 

mangalarguistas e neloristas 

de todo Brasil. 

26 a 28 de Fevereiro 

Criac;ao / Diagramac;ao: LASF Propaganda J Beto Falciio 

Fotos: Beto Falciio, Joiio Gabriel, 

Mairo Wellington, Marcia Mitsuishi e Fernando Tardioli 

Leiloeira: Programa Leiloes 

Transmissao: Cana/Rural/ Canal do Criado,/ Remote Web 

Agradecimentos: Equipe Tarlim / Freire Assessoria 

Realizac;ao: Haros Tarlim 



Hotels Parceiros 





QR Code Genômica Tarlim: 

Acesse o aplicativo do Genômica Tarlim para navegar a vontade, explorando 
todas as informa�oes de cada um dos animais que integram os lotes do Tarlim Weekend. 
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• 50% Embri3o Represa RB

Galileo OJC x Cascata J.O 

EG: 24.57% 





02 Embriao Gabriela ACF 

Vermute ACF x Fada do Dado 

EG: 9.51% 
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04 Embriao Tél Shakira da S.L.G 

Porre Vargedo x Opera da Sabauna 

EG: 6.87% 
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EG: 1.07% 
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18 Embriao Esgrima da Tarlim 

Luar do HIC x Eleita do Araxa 

EG: 1.76% 
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• Embriao Zoada SP do Papu
Dacar F.F x Caviuna EJ 
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Coberturas Delfrio RB 

EG: 17.73% 
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Coberturas Luar do HIC 

'® 

betotatcao 
photographer 

51 

EG: 4.01% 
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Condominiado com o Haras JEB, Luar confirma a sua condigao de 
ragador. Com media altfssima na sua progenie, tanto na qualidade 

dinamica, como na morfologia, trata-se de uma excelente e rara opgao de 
refrescamento de sangue na Raga Mangalarga. 

Desde a sua primeira geragao, Luar apresenta resultados consistentes 
que nos permitem compartilhar a sua genetica, ao mesmo tempo em que 
suas filhas vem sendo preparadas para ingressar no time de doadoras do 
Haras Tarlim. 

Na edigao de 2020 do Leilao Tarlim, Luar nos contemplou com as 
recordistas Expressao da Tarlim, por Alteza da Tarlim e, em condomfnio 
com o amigo Jose Carlos Semenzato, Esgrima da Tarlim, por Eleita da 

Araxa, hoje em parceria com os amigos Andre Schwartz e Rafael Dutra, 
e com a atual Reservada Grande Campea Nacional Potra de Pelagem 

Amarilha, Elite da Tarlim, de propriedade do criador Rilton Romano. 

Na ultima Exposigao Nacional, produziu o Grande Campeao Nacional 
Potro Amarilho Geral e de Marcha, Ffgaro do Espinhago, e a Grande 
Campea Nacional Potra Amarilha Geral e de Marcha, Pamplona do HIC, 
respectivamente dos planteis da Famflia Novais e da HIC Agropecuaria. 

Neste ano, Luar segue confirmando a sua progenie, representado no 
Leilao Tarlim pela extraordinaria potranca, Franquia da Tarlim, um dos 
destaques desta edigao. 

Figaro do Espinha�o Esgrima da Tarlim 

Pamplona do HIC Princesa do HIC 

Elite da Tarlim 
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Coberturas Privilegio da Tarlim -) 
..

Notem a qualidade e o equilfbrio desse jovem reprodutor condominiado com Haras Gadu, filho 
do Reservado Grande Campeao da Copa de Marcha de Jundiaf, Balsamo RB, na Cam pea Nacional 
Progenie de Mae de Marcha, Ruth SP do Papu. 

Produziu Feiti<;o da Tarlim (por Sabatina do Mont Serrat), Gladiador da Tarlim (por Tramela do 
Mont Serrat), Franqueza da Tarlim (por Vitoria HGA), Donata da Sinha Maria (por Gabriela do 
Corumbau), Donzela FES (por Bianca OJC), dentre outros produtos de destaque. 

Privilegio destaca-se pela seu equilfbrio dinamico-morfol6gico, com excelente conjunto de 
frente, bem direcionado, leve e harmonioso, com muito boa linha de dorso, garupa potente e 
descida de membros, aliada a uma marcha de extraordinaria qualidade, com maciez e diagrama 
impecaveis, o que lhe valeu o titulo de Campeao Nacional Cavalo Junior de Marcha. Alem de 
integrar a Progenie de Mae de Marcha, vencedora da 
Exposi<;ao Nacional 2018. 

Privilegio vem servindo as principais matrizes do Haras Tarlim e de outros grandes criat6rios, 
tamanha a confian<;a que depositamos na genetica e nas qualidades desse reprodutor. 

EG: 3.85% 
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Veleiro do A.E.J x F-Xaia da Turquia 

Atual 1 a Reservada Grande Campea Nacional de Marcha, 2a Reservada Grande 

Campea da Final da Copa de Marcha, Bi Campea Nacional de Marcha, essa e 

Jóia Rara Franga. 

Renovando a pratica que marcou as edi96es anteriores do Leilao Tarlim, 

estamos oferecendo aos amigos Mangalarguistas as femeas em campanha de 

pista de maior destaque do Haras Tarlim. 

Alem de sua genetica aberta e refrescada, gragas a sua mae, a recordista e 

Campea Nacional Progenie de Mae de Marcha, F-Xaia da Turquia, Jóia Rara 

tern a seu favor suas qualidades morfol6gicas e seu equilibria. 

Na batida do martelo, o comprador adquire 50% dessa femea, levando-a para 

casa e podendo expo-la, em seu name, durante todo o ano de 2021. 

Alternando-se, a partir de entao, anualmente, o local de alojamento e o direito 

de pista. 

Seja socio do Haras Tarlim. 
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Topazio J.O x Suite J.O 

Vivenda e filha dos Grandes Campeoes Nacionais Topazio J.O e Suite J.O, 
animais que marcaram seu tempo e deixaram seu legado na Raga Mangalarga, 
por meio da consistencia de sua progenie e de seus netos e descendentes. 

Com Vivenda, nao podia ser diferente. Sua admiravel capacidade de imprimir 
em seus filhos sua morfologia, corregao e robustez, essa doadora de escol da 
selegao da Fazenda Santa Amelia, mostra muita eficiencia reprodutiva. 

E mae do Grande Campeao Nacional Galico do Morro Agudo; da Campea 

Nacional e Reservada Grande Campea Brasileira, Holanda do Morro Agudo; de 
Vella da Jauaperi e de tantos outros produtos de destaque nos principais 
criat6rios do pais. 

Muito fertil, produziu 4 (quatro) embrioes confirmados na ultima estagao de 
manta. 

Na batida do martelo, o comprador adquire 50% da Vivenda, tornando-se socio 
do Haras Precioso, que detem os outros 50% dessa doadora de excegao, que 
ficara alojada na Central de Reprodugao do Haras da Janga ou no Haras 
Precioso. 

Seu filho Galico do Morro Agudo 
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09 Direitos de Pista & Direitos Reprodutivos 

JACIRA SP DO PAPU 

Nase.: 02/02/2010 
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E um momenta especial do leilao. Apresentamos um potro de futuro promissor 

nas pistas e na reprodugao. 

Filho do garanhao chefe do Haras Tarlim, Delirio RB, e irmao de inumeros 

Grandes e Reservados Grandes Campeoes Nacionais, como: Discoteca da 

Tarlim, Graduada RB, Glamur RB, Batistuta Cass, Evita da Araxa, Gala Cass, 

dentre outros. 

Na linha baixa, e filho direto da extraordinaria Odalisca da Nova Alianga, matriz 

de destaque dos amigos da HIC Agropecuaria e, portanto, irmao de Luar do 

HIC. 

Atengao as qualidades dinamicas e morfol6gicas desse potro extraordinario, 

muito bem aprumado, equilibrado, bem definido nas suas partes e dono de 

excepcional qualidade de marcha e deslocamento. 

Segue pronto para fazer a sua estréia nas pistas e encher de alegria o seu novo 

proprietario. 

0 Haras Tarlim reserva cinco coberturas a serem utilizadas nas principais 

doadoras do plantel 

I-
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Nase.: 14/11/2020 

Diamante do Gadu x Jacira SP do f!aJ?.u 

EG: 11.86% 

Em 2021, o Leilao Tarlim mantem a tradi9ao que marcou as edi96es anteriores do 

evento e traz a potra baby que e o destaque absolute dessa gera9ao. 

Filha do Grande Campeao Nacional Cavalo, Diamante do Gadu, na extraordinaria 

Jacira SP do Papu, uma das recordistas do 5° Leilao Tarlim, atual Reservada Campea 

Nacional e condominiada com a Familia Novais. 

Notem as qualidades superlativas de Guanabara, que desfila toda a sua for9a e ra9a, 

com lindo conjunto de frente, excepcional abertura de peito e arqueamento de coste

las, somados a uma estrutura 6ssea e corre9ao de aprumos irretocavel, com uma 

garupa ampla, potente e bem angulada. 

Nao bastasse tudo isso, essa jovem potranca impressiona muito pelo seu diagrama de 

marcha, com muita amplitude, estabilidade de tronco e garupa e corre9ao de seus 

movimentos. 

Oportunidade que se renova no Leilao Tarlim e que ja se provou como uma das op96es 

de investimento de melhor custo beneficio da ra9a. 

Na batida do martelo, o comprador adquire 50% dessa femea, levando-a para casa, 

podendo registra-la com a sua marca, se assim desejar, e tambem expo-la, em seu 

nome, durante todo o ano de 2022. Alternando-se, a partir de entao, anualmente, o 

local de alojamento e o direito de pista. 
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12 Direitos Reprodutivos Eguas SP Fi/has de Dacar FF 
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Reforgamos uma das grandes inovagoes trazidas pelo Leilao Tarlim nos 

ultimas anos, mas oferecendo de um jeito diferente. 

A aquisigao da Tropa SP do nosso querido e saudoso amigo Papu se deu 

com o prop6sito de incorporar animais de excegao que contribuissem 

com o necessario refrescamento genetico em nosso plantel. 

Com decadas de selegao focada em marcha e biotipo dos animais, e 

merecedora de todas as nossas homenagens, a Tropa SP do Papu, vem 

desempenhando um papel importantfssimo em nosso projeto de criagao. 

Com ela, temos avangado a passos largos nos estudos gen6micos, por 

meio do programa de melhoramento genetico Gen6mica Tarlim, mas 

tambem em busca do equilfbrio ideal dos indices de endogamia em 

nosso plantel. 

E justamente a materia prima desse trabalho que oferecemos aos cria

dores por meio desse lote, em que apartamos todas as nossas doadoras 

filhas de Dacar FF para que o comprador escolha livremente dentre elas 

aquela que deseja utilizar por um ano em seu plantel. 

Assim, deixamos os Mangalarguistas absolutamente a vontade para in

gressar em nosso plantel e escolher livremente, dentre as matrizes SP 

do Haras Tarlim filhas de Dacar FF, aquela cujos direitos reprodutivos 

pretendem explorar durante a estagao de manta 2021 /2022. 

Na batida do martelo, o comprador adquire os direitos reprodutivos do 

Haras Tarlim sabre qualquer uma das matrizes abaixo, bastando infor

mar imediatamente qual foi a sua escolha: 

Macaxeira SP do Papu (100%) - Zaira SP do Papu (100%) - Zambia SP 

do Papu (100%) - Zoada SP do Papu (100%) - Zulemita SP do Papu 

(50%) - Zumbaia SP do Papu (100%). 
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Caso o comprador opte por uma matriz que nao pertenga 100% ao 

Haras Tarlim, ou seja, que esteja condominiada com outro criador, os 

embrioes serao divididos entre eles na proporgao das cotas detidas 

pelo Haras Tarlim. 

Os direitos reprodutivos adquiridos garantem ao comprador, observado 

o exposto acima, a possibilidade de explorar o potencial reprodutivo da

doadora escolhida, a partir de 28.02.2021 ate 27.02.2022. 0 Haras 

Tarlim garante ao comprador ao menos 2 (dois) embrioes confirmados. 

Durante o periodo em questao, a doadora escolhida permanecera alo

jada onde se encontra atualmente ou podera, a exclusivo criteria do 

vendedor, ser encaminhada a Central de Reprodugao do Haras da 

Janga, ao cuidados do medico veterinario Antonio Luis Camargo 

(Tonico), correndo por conta do comprador todos os custos referentes 

aos servigos veterinarios, medicamentos, semen, material, transporte, 

estadia e etc. 
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EG: 11.97% 
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Filho da Bi Reservada Grande Campea Nacional de Marcha e recordista, 

Glamur RB, condominiada com o Haras JEB, em Topazio JMJ, Desfile da Tarlim 

apresenta toda a consistencia genetica de sua famflia de campe6es. 

Portador de qualidades de marcha, com excelente deslocamento, amplitude de 

passadas, cobertura de rastro e ac;ao de seus posteriores, tudo isso aliado a 

uma maciez sem igual. 

Segue pronto para iniciar a sua carreira nas pistas e encher de alegrias o seu 

nova proprietario ! 
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Um dos grandes destaques do leilao, Andorinha SP do Papu e a sintese do trabalho 

de sele9ao realizado pelo querido amigo Papu. 

Papu notabilizou as tordilhas da linhagem SP sempre com matrizes extraordinarias e 

de racial fortissimo. 

Filha de Canario SP do Papu em Nhandeara CJ, sangue que vai a Regatao CJ, 

Andorinha desfila toda a sua beleza e ra9a, com muita for9a, arqueamento de costelas, 

abertura de peito, ossatura e for9a nos seus posteriores. Caracteristicas que lhe 

asseguram uma excepcional qualidade de marcha e de sela. 

Produziu Anil SP do Papu (por Faisao ACF) e que participa ja montado do Tarlim 

Weekend, confirmando a herdabilidade de sua marcha e de sua pelagem nesse potro 

tordilho superlative, e tambem produziu a linda tordilha Festa da Tarlim 

(por Comandante do Mont Serrat). 

Segue com prenhez positiva do reprodutor chefe do Haras Tarlim, Delirio RB, em 

27.08.2020. 
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Potranca filha do ragador Delirio RB na 1 a Reservada Grande Campea da Final da 

Copa de Marcha, Surpresa do Mont Serrat, adquirida no Leilao Tarlim pelos amigos 

Sergio Paiva e Paulinho Vilela. 

Fatura possui um extraordinario conjunto de frente, com 6timo dorso e angulo de 

garupa, somados a bons aprumos e constituigao 6ssea, com a tipica marcha 

Mangalarga. 

Grande oportunidade de colocar o melhor da genetica Tarlim no seu plantel! 
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WEEKEND 
FABRICA DE SONHOS! 

A Fazenda Tarlim esta localizada em Campo Grande - MS onde 

desenvolvemos um audacioso projeto de melhoramento genetico dentro da 

ra<;:a Nelore em busca da excelencia genetica. 

Ap6s adquirir o nosso primeiro lote de matrizes da EAO Agropecuaria em 

2018 e um time dos sonhos de jovens doadoras do Rancho da Matinha, a 

Fazenda Tarlim, de maneira cirurgica e com grande nfvel de exigencia, 

incorporou ao rebanho femeas jovens dos principais pilares do 

melhoramento genetico, tais como: Naviraf, Genetica Aditiva e Fazenda 

Camparino. 

Em 2020, incorporamos ao rebanho o jovem reprodutor e lfder do sumario 

Digital da Matinha, que foi contratado pela Alta Genetics e bateu todos os 

recordes de comercializa<;:ao de semen, ja no seu lan<;:amento, com mais de 13 

mil doses reservadas. 

Os frutos desse trabalho pragmatico e que tern obsessao pela excelencia 

genetica serao apresentados ao mercado pela primeira vez no 12 Leilao 

Nelore Tarlim. 

"Todos os atributos que consagraram o Haras Tarlim como um dos principais 

criat6rios de Cavalo Mangalarga do Brasil, estao presentes no projeto Nelore 

Tarlim. O primeiro leilao e um marco importante de uma marca que fara 

hist6ria no melhoramento genetico!" 

Felipe Andrade (Bula Assessoria). 
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Hoteis Pa rceiros: 

Hotel 1948: {11} 96907.4009 

Matiz Jaguariuna: (19} 3847.9800 

Villa de Holanda: (19} 3802.1852 

Como Chegar: 
WAZE: Haros Tarlim 
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Coordenai;ao Assessorias comerciais: 

Andre Freire: (19) 9 9621.6143 

Cachala: (71) 9 9981.5771 

Gereba: (14) 9 9666.3131 

Rodrigo Paradeda: (11) 9 9156.3660 

Silas Freire: (19) 9 9956.6829 

Assessores: 
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Gabriel Marques: (19) 9 9775.2720 




