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SEMPRE INOVANDO

Quanto mais trabalhamos em prol 
do Senepol, mais rápido o tempo 
parece passar para a Grama. 
Parece que foi ontem que saímos 
de um grande encontro do nosso 
evento comercial e já estamos 
perto de outro, exatamente um 
ano depois. Esse convite vai 
mostrar que a Grama nunca parou 
de se mover na direção de um 
único objetivo: a consolidação 
do Senepol e o retorno positivo 
para aqueles que utilizam nossa 
genética. Como nunca deixamos 
de selecionar e nem de inovar, este 
ano nosso evento será diferente: 
nossos dois leilões comemorativos 
aos 19 anos de seleção serão 
virtuais e entra na agenda o 
grande personagem do processo, 

Elite Grama este ano é virtual e com a novidade do
Centro de Qualificação Grama (CQG)

o CQG, para a qualificação de 
todos os nossos animais nas mais 
importantes características de 
impacto econômico para a pecuária 
de corte.
Essa modalidade virtual foi 
escolhida para que pudéssemos 
manter o foco na qualidade dos 
animais ofertados. É uma forma de 
concentrarmos nossa atenção no 
nível de informação que cada lote 
vai carregar e o que cada animal 
pode oferecer de resultado, como é 
o histórico da nossa marca.
O criatório número 1 da ABCB-
Senepol planejou uma venda 
que pudesse atender todas as 
necessidades do mercado. Aquele 
que já cria Senepol e quer refrescar 
sua genética com os pedigrees que 
oferecemos em nossas doadoras 
qualificadas e/ou com as mais 
jovens, que levam nossas garantias 
produtivas e reprodutivas.

Aquele que precisa de reprodutores 
aptos a produzir a carne de 
qualidade em menos tempo e 
com garantias de rentabilidade, 
como tem sido a destacada 
procura pelo touro Senepol no 
Brasil – e, hoje, com a novidade 
do programa Topázio Senepol, 
primo do consagrado Safiras, que 
apresentaremos em detalhes.
Por fim, o evento é destinado 
também a quem quer conhecer o 
Senepol da Grama a partir de uma 
genética que deu início a essa 
história maravilhosa da raça na 
nossa pecuária. E que se tornou a 
nossa dedicação máxima, a nossa 
filosofia de trabalho.
Nas páginas seguintes, contamos 
um pouco dessa trajetória e 
convidamos para acompanhar de 
forma virtual a distribuição dessa 
genética que ofertamos com tanta 
responsabilidade e esmero para 
quem quer ganhar com o Senepol 
da Grama.
Aguardamos a sua audiência nos 
nossos leilões.

A Fazenda da Grama é conhecida 
pela sua busca incessante de 
resultado. Para ela e para seus 
clientes e parceiros. Foi assim em 
todas as ações que notabilizaram 
a marca criada pela família 
Fernandes até o final da década de 
1990.
Partindo da experiência adquirida 
no cruzamento industrial com a raça 
Senepol, em 2+000, trouxeram 700 
embriões selecionados nos Estados 
Unidos. É a genética que ainda 
se conserva no sangue de muitos 
animais produzidos por famílias 
que o Senepol do Brasil formou – e 
melhorou geneticamente ao longo 
dos anos – a partir da sequência 
dessa história de confiança que o 
mercado conferiu ao Senepol da 
Grama.

A partir dali, o pioneirismo da Grama 
seguiu em ações fundamentais 
para o desenvolvimento da raça. 
A criação do programa Safiras do 
Senepol, de qualificação de jovens 
doadoras para atender a demanda 
de expansão da raça; o primeiro 
clone registrado de Senepol do 
mundo (Loira da Grama); agora 
o CQG, Centro de Qualificação 
Grama Senepol, que abriga o 
recém-criado programa Topázio 
Senepol, explicado a seguir e que 
é um primo do Safiras. Enfim, muita 
tecnologia empregada no bem 
comum: a raça Senepol.
A marca ZT vem de Zé Torneira, 
como sempre foi conhecido o 
fundador da fazenda. E hoje está na 
genealogia de milhares de animais 
consagrados pelos criadores que 

beberam na fonte da Grama, 
em Pirajuí/SP, para depois cada 
qual conquistar o seu mercado. A 
Grama só realizou o seu primeiro 
leilão quando completou 15 anos 
de seleção. Antes disso, juntou-
se a adeptos desse procedimento 
visionário que ajudou a difundir a 
raça.
Aí está um dos grandes orgulhos 
da família Fernandes. Saber que 
todo o esforço para contribuir com 
a pecuária do Brasil tem dado 
resultado nesses 19 anos, desde 
que descobriu um verdadeiro 
tesouro para a nossa pecuária. Mais 
que isso, motivado pelo trabalho 
incansável de sempre inovar em 
busca de tecnologias que cumpram 
o objetivo de consolidar o Senepol 
no Brasil, fundamentado em uma 
filosofia única de trabalho.

GRAMA SENEPOL
Junior Fernandes

DESCOBRIMOS UM TESOURO
História da Grama se confunde com a da importância do Senepol no Brasil

Coordenação Geral: Junior Fernandes
Projeto Gráfico: DEP Propaganda
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O grande personagem da pecuária 
de corte em qualquer parte do 
mundo é o touro utilizado a campo, 
via monta natural. Numa extensão 
como a do Brasil e com a aptidão 
de trabalhar no pasto, ele ganha 
um papel fundamental. E é na 
qualidade de um bom reprodutor 
que está boa parte do que o produtor 
de carne precisa para ganhar na 
sua atividade. Essa preocupação 
sempre foi um lema para o Senepol 
da Grama.
Para certificar cada indivíduo 
produzido e comercializado, a 
equipe incorporou cada vez mais 
tecnologias e índices que pudessem 
assegurar o poder de produção 
de seus animais. Foi assim que 
nasceu o Topázio Senepol, primo 
fiel do Safiras.
As fêmeas iniciaram, em 2009, a 
era do programa mais completo de 
avaliação da raça no Brasil, porque 
são elas as formadoras de plantel 
que depois se multiplicam em 
touros para abastecer a demanda 
de mercado. Como JR Fernandes 
dizia que uma fêmea não pode ser 
considerada doadora só por ter 
dois ovários, segundo ele também 
um touro não pode ser reprodutor 
apenas por ter dois testículos.
Essa foi a base da decisão de 
avaliar no Topázio Senepol 100% 
da safra de machos nascidos na 
fazenda usando a mesma estrutura 
montada na Grama para o Safiras, 
com capacidade para 500 cabeças 
divididas em dois grupos.
A primeira safra está terminando 
agora a sua avaliação, que se 
submete aos mesmos técnicos 
que atuam no Safiras. No final, o 
Geneplus/Embrapa estabelece 
o Índice Topázio de cada animal, 
credenciando cada um deles a 

produzir a campo com o poder e a qualidade de carne que a raça já mostrou ser indiscutível.
Esse nível de tecnificação cumpre o objetivo da Grama de colocar no mercado o maior número de informações 
possível para dar segurança aos investidores. Cabe agora a quem precisa de um bom reprodutor escolher no 
novíssimo Índice Topázio aquilo que ele necessita pra o seu rebanho. Afinal, a garantia é da Grama e do novo 
selo Topázio Senepol.

NASCE O PROGRAMA TOPÁZIO SENEPOL
Novo índice qualifica no CQG 100% dos machos nascidos em cada safra

ÍNDICE TOPÁZIO (%)

Peso 
Final

Conf. 
Frig. Racial AOL EGS CAR GPD CE Marmoreio Total

5 5 5 15 15 15 20 15 5 100
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DEPOIMENTO DOS TÉCNICOS

“Como não poderia ser diferente, acho a ideia muito boa. A estrutura montada na 
Fazenda da Grama é fantástica e completa. Deve ser explorada a fim de avaliar 
o máximo de animais possível, sejam machos ou fêmeas, proporcionando uma 
completa coleta de dados produtivos e reprodutivos dos animais, alguns para 
características de difícil mensuração, como eficiência alimentar, por exemplo. 
Torna-se fonte importante de dados para o melhoramento genético da raça 
Senepol no Brasil. Ainda será mais uma fonte de touros jovens potencialmente 
superiores, o que representa benefício não apenas para o melhoramento genético 
da raça em si, mas também para os produtores de carne.”
Gilberto Menezes - Coordenador do Geneplus/Embrapa

“Os touros da Grama são avaliados por ultrassonografia através do software BIA. 
Com as informações de carcaça complementando as de fenótipo, desempenho 
e eficiência alimentar, há segurança em ofertar reprodutores customizados para 
cada sistema de produção. A pecuária de corte atual urge por mudanças drásticas 
no encurtamento do ciclo para melhorar a qualidade da carne e o touro Senepol 
avaliado promove o alcance desse degrau. Além disso, haverá indivíduos para 
sistema intensivo completo e até carne gourmet (marmorizada). Todo esse banco 
de informações, analisado caso a caso, proporciona precisão na escolha do touro 
certo para cada fazenda.”
Liliane Sugisawa – DGT Brasil

“A Fazenda da Grama inova mais uma vez. Está sendo realizada a primeira prova 
de avaliação de machos com o mesmo rigor já implementado nas provas do 
Safiras do Senepol. A Intergado, através de seus cochos eletrônicos e plataformas 
de pesagem animal, está presente avaliando de forma totalmente automática a 
eficiência alimentar e o desempenho dos animas. É mais uma grande contribuição 
para a pecuária de corte do Brasil.”
Marcelo Neves Ribas - Intergado
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O programa Safiras do Senepol 
foi um divisor no Brasil. Desde 
que surgiu na Fazenda da Grama, 
em 2009, contribuiu para que os 
criadores tivessem a segurança de 
investir em doadoras qualificadas 
dentro do maior programa de 
avaliação de fêmeas jovens da 
raça no mundo.
Tornou-se um programa completo, 
que ganhou ao longo dos anos 
mais e mais tecnologia e, com isso, 
credibilidade. Tirou a subjetividade 
de um teste comum para criar um 
índice estabelecido pelo Geneplus/
Embrapa, que coordena a prova 
junto com a S+ e a participação 
de renomados técnicos e 
pesquisadores de importantes 
empresas e instituições nacionais.
Uma compilação de informações 
que gera um ranking com as 

novilhas pré-selecionadas por 
criatórios de todo o Brasil inscritas 
na prova que, em 150 dias, 
estabelece a condição que cada 
uma tem de contribuir para ampliar 
o universo de animais confiáveis da 
raça produzindo mais doadoras ou 
mães do que realmente o Senepol 
tem de melhor para oferecer, os 
touros de qualidade que o mercado 
precisa para cobrir a campo.
Depois de mais de 2.800 novilhas 
de mais de 250 pais diferentes 
avaliadas em características 
relevantes envolvendo Reprodução, 
Carcaça, Ganho de Peso, Eficiência 
Alimentar e Morfologia, com os 
mais modernos equipamentos 
de medição de comportamento, 
estresse térmico e até consumo de 
água, cada selecionador cumpriu o 
regulamento que o próprio Safiras 

usou quando surgiu de só garantir a 
comercialização de animais de alta 
capacidade produtiva identificada 
no hoje denominado Centro de 
Qualificação Grama, o CQG, que 
já apresentamos nesse informativo.
O mercado entendeu essa 
responsabilidade como garantia 
passada por um programa que 
recebeu, logo no seu início, 
reconhecimento mundial em 
forma de prêmio da Associação 
Internacional por sua relevância. 
Hoje, contribui para o Programa de 
Melhoramento Genético Senepol, 
o PMGS da ABCB-Senepol, com 
dados que vão de uma simples 
pesagem automática em cochos 
eletrônicos da Intergado para 
medição do CAR à genômica. E se 
orgulha de ter ajudado a consolidar 
o Senepol no Brasil e daqui para o 
mundo.

LAPIDANDO A RAÇA
Safiras do Senepol se orgulha de ter contribuído

para consolidar a raça no Brasil
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DEPOIMENTO DOS CLIENTES
“Comecei há três anos no Senepol usando a experiência do JR Fernandes nas assessorias e 
adquiri genética de alto nível em doadoras de marcas importantes, entre elas a Grama. E os 
resultados começam a aparecer, pois também investimos em matrizes que são as mães dos 
nossos primeiros tourinhos. O poder da raça me anima muito a seguir de perto a evolução do 
Senepol através de gente que enxerga o futuro, como o JR Fernandes. Estou confiando demais 
no Senepol, partindo de genética qualificada. E a Grama é um dos parceiros que tenho para esse 
processo.
Dimas Carvalho - Senepol Oásis - Varginha/MG

“Entrei no Senepol há três anos por causa do JR Fernandes. Compramos touros para colocar na 
novilhada Nelore e logo no começo os bezerros me levaram a aumentar o contato com a raça e 
com a Grama. Adquiri doadoras para transformar a nossa criação em genética PO e o resultado 
tem sido excelente, porque fomos atrás de animais destaques em prova, que é o que conta. No 
caso, o Safiras, que é um teste altamente confiável. Quem tem condição de esperar entre dois 
e três anos, pode fazer um rebanho investindo em novilhas certas, com informações seguras, 
como foi com o Senepol Diamante. O conhecimento do JR Fernandes e a genética que a Grama 
produz dão essa segurança. Estou satisfeito, mesmo.”
Joaquim dos Santos Pereira – Senepol Diamante – Brasília/DF e Unaí/MG

“Tudo ainda é muito novo para nós, que adquirimos todo tipo de produtos. Começamos com 
touros para repassar nossas fêmeas e ali eu já fui animando. Fui estudar e vi muita coisa boa 
sobre Senepol, inclusive em leilões, até ser indicado por um amigo a procurar o JR Fernandes, 
com quem tenho feito negócios em doadoras que já estão em produção. Estou muito satisfeito 
até pelo histórico da Grama e o JR Fernandes transmite confiança, entrega o que oferece. O 
centro de avaliação do Safiras, por exemplo, passa muita credibilidade. Tanto que compramos 
embriões que serão implantados agora e a aposta é em resultados altamente positivos, até por 
causa da garantia que recebemos.”
Cícero Gonçalves – Senepol C Arte – Araguaína/TO e Marabá/PA

“Começamos no lado certo, com gente experiente, e os primeiros touros nos deram bezerros 
meio-sangue indicando que a raça nos daria o resultado que precisávamos, numa região que 
não permite muito malabarismo. Conhecemos melhor o Senepol em 2011 e começamos a 
parceria com a Grama em embriões de doadoras que nos foram indicadas para nos ajudar nas 
nossas metas. Procuramos sempre animais de alta confiabilidade, que provas como o Safiras 
nos passam. E essa segurança que temos na genética Grama se reflete na produção dos nossos 
touros, filhos de doadoras qualificadas.”
Manoel Pedro Rodrigues – Boi Rodrigues – Guarantã do Norte/MT

“Começamos em 2016 a estudar a utilização do Senepol e aproveitamos o conhecimento do 
JR Fernandes na assessoria de alguns leilões e fizemos os primeiros investimentos para nosso 
plantel em São Miguel do Guamá e Ilha de Marajó/PA, onde o interesse pelo Senepol cresceu 
muito com a chegada dos primeiros animais já produzindo. Ser parceiro da Grama significa ter a 
possibilidade de adquirir a melhor genética Senepol submetida às provas de produtividade e com 
a seriedade de um trabalho pioneiro na raça no Brasil, genética disponível tanto para a produção 
de carne, com sêmen de touros provados, quanto para a seleção e melhoramento genético, com 
embriões, sêmen e doadoras.”
Daniel Fonseca de Araújo – Faz. Abaré – S. Miguel do Guamá e Ilha de Marajó/PA
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FRETE FREE:

DESTINO VERDE
FRETE FREE NA 
COMPRA DE 2 LOTES

DESTINO AMARELO
FRETE FREE NA 
COMPRA DE 3 LOTES

DESTINO AZUL
FRETE FREE NA 
COMPRA DE 4 LOTES

FORMA DE PAGAMENTO

36
PARCELAS

=2+2+2+30

VEJA OS VÍDEOS DE TODOS
OS LOTES NO SITE:

www.elitegrama.com.br

DESTINO BRANCO
FRETE FREE NA 
COMPRA DE 5 LOTES
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