
 Ano 1 - Nº 04 // Set/2015 

CURTA NOSSA PÁGINA NO FACEBOOK /CONFRIGO

01

ara culminar essas ações o SESI realizou o V PFestival de Integração dos Projetos Sociais - Judô, 
no dia 27/09/2015 no Ginásio de Esportes Raul 

Ferraz, proporcionando a integração dos alunos do 
Programa SESI Atleta do Futuro.

 SESI, em parceria com as indústrias, atende Odiversas crianças/ adolescentes gratuitamente 
desde 2009 nas comunidades da região 

sudoeste. Atualmente são atendidas aproximadamente 
3.500 alunos,  buscando despertar valores positivos 
por meio do estímulo ao esporte e a prática de 
atividades culturais. 

A Confrigo foi muito bem representada pelas 
crianças e adolescentes do Projeto Futuro 
Cidadão, tornando-se assim Bicampeã do 

Festival. 

PROJETO SOCIAL
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 marinheiro de primeira viagem já passou por Oisso. Você está no açougue, olhando todos 
aqueles pedaços e nomes de carne. Para que 

servem cada um deles? Qual eu levo para fazer um 
picadinho? E a carne de panela da vovó, com que peça é 
feita?

ara acabar com essas e outras dúvidas, Pconsultamos especialistas no assunto para 
localizar os cortes bovinos mais populares e 

apontar as melhores aplicações para cada um deles. Ao 
observar o mapa acima, tenha em mente que a imagem 
é uma representação plana do boi e que alguns cortes 
ficam sobrepostos aos outros. No entanto, sua quantidade na carne não é algo 

que se veja a olho nu. Portanto, na hora de 
comprar, escolha a peça de acordo com a 

receita que vai fazer e observe a aparência: a carne deve 
estar fresca, firme e tenra, com uma cor vermelha 
intensa e uniforme, isto é, sem manchas. Uma boa 
embalagem e um rótulo completo, onde constem 
procedência, tipo e datas, também são bons indicativos 
de controle de qualidade.

Embora algumas pessoas ainda falem em carne 
"de primeira" e "de Segunda", essa classificação 
foi abandonada, já que não reflete a qualidade do 

corte, mas sim à quantidade de colágeno que cada um 
apresenta. 

PRIMEIRA CATEGORIA - POUCO COLÁGENO

SEGUNDA CATEGORIA - POUCO MAIS QUE A PRIMEIRA

TERCEIRA CATEGORIA - BASTANTE COLÁGENO

 Diz Alain Poletto, chef e sócio do Bistrot de Paris.

CORTES BOVINOS
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PRINCIPAIS CORTES E PREPAROS ADEQUADOS PARA CADA UM.

1 – Músculo dianteiro: um dos cortes mais saudáveis do boi, é uma 

carne fibrosa, saborosa, pobre em gordura, mas rica em colágeno. Seu 

cozimento pede bastante calor e umidade, sendo indicado para sopas, 

caldos de carne e carne de panela.

2 – Peito: possui uma gordura superficial que impede o ressecamento 

da carne durante o longo tempo de cozimento exigido. Pode ser usado 

em caldos, sopas, refogados e cozidos em molho.

3 – Pescoço: sendo a continuação do peito, é uma carne semelhante, 

que pode ser usada nos mesmos preparos. É um corte que requer 

cozimento longo e é indicado para ensopados, cozidos e caldos. 

4 – Acém: é o maior e mais macio dos cortes dianteiros do boi. É uma 

carne relativamente magra, que requer bastante calor e umidade 

durante o cozimento e fica boa em ensopados, cozidos de panela e 

picadinhos.  

5 – Cupim: situada no dorso de bois zebuínos originários da Índia, essa 

carne é fartamente entremeada de gordura e tem sabor único e 

acentuado. É um corte praticamente desconhecido nos países da 

Europa, nos Estados Unidos e nos vizinhos Uruguai e Argentina, onde se 

cr iam apenas raças europeias.  Pede cozimento lento,  

preferencialmente enrolado em celofane culinário, para que se 

mantenham os sucos da carne.

6 – Paleta: da pata dianteira do boi, retiram-se três cortes, o peixinho, a 

raquete e o miolo de paleta. Menos nobres, são carnes suculentas e 

saborosas, mas que pedem cozimento lento e longo. São cortes 

indicados para o preparo de picadinhos e cozidos de panela. 

7 – Capa de filé: é uma carne saborosa e com médio grau de dureza. 

Com grande quantidade de nervos e espessa camada de gordura, exige 

bastante tempo de cozimento. Indicada para ser usada moída, em 

ensopados e picadinhos.

8 – Filé de costela: também conhecida como costela de ripa ou apenas 

costela, é a carne que reveste a parte superior da caixa torácica do boi. 

Com ossos maiores e mais largos, é um corte saboroso que requer longo 

cozimento, seja no fogão ou na churrasqueira.

9 – Aba do filé: também conhecida como bife do vazio. Por ser uma 

carne extremamente enervada, é própria para ser preparada moída.

10 – Ponta de agulha: também conhecida como costela de minga, é a 

carne que reveste as últimas costelas do boi e pertence à categoria dos 

cortes com mais colágeno. É melhor aproveitada moída ou na 

churrasqueira.

11 – Contrafilé: também conhecido como entrecôte e bife chorizo, é 

uma peça grande de onde se origina a bisteca. É ideal para fazer bifes, 

medalhões e rosbife, podendo ser grelhado no fogão ou na 

churrasqueira, em alta temperatura e por pouco tempo. Deve ser 

servido mal passado ou ao ponto.  

12 – Filé mignon: é o mais macio dos cortes bovinos e tem sabor menos 

acentuado que seus "vizinhos" alcatra e contrafilé. A peça é um músculo 

liso e comprido, sem nervos, fibras ou gorduras. Ideal para bifes altos 

como o tournedor e o medalhão, também pode ser empregado em 

rosbifes, picadinhos, estrogonofe, assados e refogados.

14 – Maminha: corte retirado da alcatra, famoso pela maciez, 

suculência e sabor suave. É uma carne indicada para assados na 

churrasqueira e no fogão e cozidos de panela. 

15 – Alcatra: junto com filé mignon, o contrafilé e a picanha, essa carne 

faz parte do quarteto nobre das carnes bovinas. É um corte magro e 

saboroso, do qual se originam outros cinco cortes: a picanha, a 

maminha, o miolo de alcatra ou baby beef, o tender steak e o top sirloin.

16 – Picanha: criado na década de 1970, é um corte caracterizado pelo 

sabor acentuado e maciez, garantidos pela camada de gordura externa 

que o reveste. Famosa no churrasco, também se presta ao preparo de 

cozidos e assados no forno e na panela.

17 – Patinho: carne magra, com fibras macias, ideal para bife a 

milanesa, escalopes e carne moída, mas pode ser usada também em 

cozidos, ensopados e picadinhos.

18 – Coxão mole: como o próprio nome diz, faz parte da coxa do boi. 

Também conhecido como chã de dentro, é o corte constituído das 

massas musculares da face interna do coxão, separado do patinho, do 

lagarto e do coxão-duro. Macio, é ideal para assados, ensopados, 

picadinhos, escalopes, bife a milanesa ou para carne moída. 

19 – Lagarto: localizada na parte traseira do boi, é a peça que separa o 

coxão duro do coxão mole. Com fibras longas e duras e gordura externa, 

é uma carne saborosa e versátil, mas pouco suculenta, ideal para 

assados e cozidos, preferencialmente com molho.

20 – Coxão duro: também conhecido como chã de fora, pois fica na face 

externa do coxão, é um corte com fibras mais duras e necessita de 

cozimento mais longo. Apropriado para o preparo de carnes recheadas, 

cozidos de panela e rosbife, ou moído em refogados e molhos.

21 – Músculo traseiro: é dessa peça que se extrai o ossobuco, famoso 

corte redondo, com osso e tutano, que deve ser cozido lenta e 

longamente. Além de todos esses cortes, que são os mais populares nos 

açougues e mesas do Brasil, há ainda os chamados miúdos. Trata-se do 

grupo que engloba os órgãos internos do boi, como fígado, língua, rim, 

coração e miolo, mais o rabo. Com diferentes sabores e texturas, 

requerem cuidados especiais de limpeza ou preparo, e sua utilização 

varia conforma a região e a cultura local. 

13 – Fraldinha: localizada na lateral do boi, é uma peça pequena, 

porém muito suculenta e macia, apropriada para a churrasqueira, 

mas também para cozidos de panela, estrogonofe e espetinhos.
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O QUE É INOVAÇÃO?

RECEITA

Lombo ao Leite

Ingredientes:

1 litro de leite
1 lata de creme de leite sem soro
250 gr de manteiga
1 copo de vinho branco
quanto baste de sal
quanto baste de pimenta-do-reino preta
1 unidade de cebola ralada(s)
1 dente de alho amassado(s)
1 kg de lombo de porco

CONTATOS

Deixe o lombo marinar na vinha de alho preparada 
com a cebola, o alho, o sal, a pimenta do reino e o 
vinho branco, por pelo menos 2 hs. Feito isso, 
deixe-o dourar na manteiga derretida por 15 
minutos. Dê preferencia a uma panela alta e larga. 

Depois de dourado, acrescente aos poucos o leite 
em caixa e abaixe o fogo. Não tampe a panela. 
Deixe cozinhar por aproximadamente 3 hs. Se 
necessário acrescente mais leite. Quando estiver 
bem macio retire o lombo da panela e espere 
esfriar para cortar. Acrescente então o creme de 
leite, deixe esfriar. Bata todo o conteúdo no 
liquidificador . Coloque o lombo fatiado num 
refratário junto com o molho já batido. Aqueça no 
forno e enfeite com cheiro verde picado. Sirva com 
arroz branco e batatas palha.

novação é quando uma ideia atende às Inecessidades e expectativas do mercado, é 
viável do ponto de vista econômico e 

sustentável e oferece retorno financeiro às 
empresas. Ou seja, toda inovação precisa gerar 
resultados. 
Inovação não é invenção, nem descoberta. Ela 
pode requerer estes conceitos, e frequentemente 
isso acontece. Mas o seu foco não é o 
conhecimento, e sim o desempenho econômico. A 
primeira aplicação de uma inovação deve ser a 
estratégia, aproximando-se ao máximo do seu 
ideal. Mas, para que uma invenção seja 
considerada uma inovação, seus clientes precisam 
reconhecer o valor de todo o seu investimento.

                                                                   

 
Gil Silva, premiado pela Confrigo por ter inovado 

o setor de manutenção elétrica da empresa.
Geoff Nicholson

Modo de preparo:

GERAL............................................(77) 2101.3399

ADMINISTRATIVO..........................(77) 2101.3359

COMERCIAL....................................(77) 2101.3360

 sac@confrigo.com.br
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