


O Grupo VR iniciou em 1915, com Vicente Rodrigues, sua marcante 
trajetória na seleção de gado zebu. O trabalho teve continuidade com 
seu filho, Torres Homem, que na década de 60 realizou uma das mais 
relevantes importações de genética da Índia, essencial para alavancar 
a pecuária nacional. Desde então, a família VR vem construindo uma 
história de sucesso na pecuária, de geração em geração, sendo hoje 
uma referência na seleção do Nelore.
 
A VRJO, terceira geração da família VR, iniciou seus trabalhos em 
1969, com o Dr. José Olavo Borges Mendes. Ao longo desses 50 
ANOS, o sucesso da VRJO se fortaleceu, graças ao trabalho e à união 
familiar no projeto, o criatório com certeza se coloca entre uma das 
seleções mais tradicionais e respeitadas da raça Nelore no país e no 
mundo.
 
Sempre dedicada e apaixonada pela pecuária e pelo Nelore, a seleção 
VRJO se baseia no constante aperfeiçoamento e modernidade de 
seus métodos de manejo, avaliação e critério de seleção de animais. 
 
Responsável pela 1ª Transferência de Embriões In Vitro em raças 
zebuínas no país, o criatório sempre acreditou na capacidade 
de melhoramento genético, tanto é verdade, que em 2016 para 
comemorar os 21 ANOS DO LEILÃO NOVA ERA VRJO, o remate 
ofertou muito mais que animais e embriões de alto padrão genético; 
ofertou a possibilidade de melhoramento e incremento genético 
através de produtos com avaliações positivas em um dos mais 
importantes programas de avaliação do mundo, o PMGZ. 

Em 2019, na 24ª EDIÇÃO, comemorando o Jubileu de Ouro da 
Seleção VRJO, o remate apresentará um novo formato aonde ofertará 
os melhores TOUROS produzidos na safra de 2017, aptos ao PNAT 
e à serem TOUROS de repasse ou de central, avalizados com DEP’s 
positivas no PMGZ/ABCZ, FÊMEAS JOVENS muito bem avaliadas, 
com certificado de superioridade genética da ABCZ, assim como 
DOADORAS irmãs ou mães de touros de destaque com produção 
comprovada.
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