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Em 1998, buscando uma área mais apropriada para as 
suas instalações e desenvolvimento, deslocou-se para 
Feira de Santana-BA, instalando-se no CIS (Centro 
Industrial Subaé)

Em 2006, a Confrigo iniciou suas operações na área de 
Frigorífico, com o abate e processamento de carne 
suína e  em junho de 2007, assumiu as operações do 
Matadouro Municipal de Vitoria da Conquista - BA.
No ano de 2008 a empresa inicou a operação de criação 
de Suinos na Granja São Domingos, em Vitoria da 
Conquista.

 Confrigo iniciou suas atividades em 1994 na Acidade de Conceição de Feira-BA, com o nome 
de INAL – Industria de Nutrição Animal Ltda., 

destacando-se no desenvolvimento e inovação de 
tecnológica na área de Nutrição Animal.

uscando evoluir sempre na direção do resultado, Bfazendo melhor, mais rápido, com mais 
qualidade, inovando sempre. A  Confrigo faz 

dessa crença o seu estilo de trabalho, foi assim na sua 
fundação, em 1994 e continua assim enquanto cresce e 
diversifica-se, criando novas tecnologias para o 
mercado de carne.
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NUTRIENTES DA CARNE SUÍNA

m relação aos Valores Diários para Enutrientes, uma porção de 100g de lombo de 
suíno magro, assado, contribui:

 lombo suíno é considerado uma carne O"extra magra", contendo menos que 5g de 
gorduras totais, 2g de gordura saturada e 

95mg de colesterol por porção. Quando consumido 
como parte de uma dieta de 2000 kcal, uma porção 
de lombo suíno contribui com 5% do Valor Diário 
(VD) para gordura saturada, 4,5% do VD para 
gorduras totais e 21% do VD para colesterol e é um 
alimento denso em nutrientes. Para as pessoas com 
problema de hipertensão, recomenda-se a 
abstenção ou redução da ingestão de alimentos 
com alto teor de sódio, principalmente aqueles 
ricos em sal de cozinha (NaCl). O lombo suíno é um 
potencial aliado no controle da pressão alta. 
Contém o menor teor de sódio de todas as carnes, 
somente 42mg de sódio por porção ou 2% do VD, e 
o maior teor de potássio, com baixo teor de 
gorduras saturadas e colesterol.

CORTES DA CARNE SUÍNA

NUTRIENTES 

TIAMINA 54% VD

NIACINA 37% VD

VITAMINA B6 37% VD

RIBOFLAVINA 19% VD

ZINCO 14% VD

POTÁSSIO 10% VD

VITAMINA B12 8% VD

FERRO 5% VD

%VALORES DIÁRIOS
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 8 ANOS DA CONFRIGO

a manhã do dia 27/05/2015 a Confrigo comemorou com seus colaboradores os 8 anos da empresa Nem Vitória da Conquista. Na oportunidade foi feita uma apresentação com as crianças do projeto 
Futuro Cidadão em parceria com o Sesi. 

Foram feitas distribuição de kits com produtos de 
limpeza da Start, empresa parceira da Confrigo, e o 
sorteio de um DVD entre os funcionários.

o dia 05/06/2015 complementamos a Ncomemoração com os funcionários da 
Confrigo Matriz, na oportunidade 

destacamos o ótimo desempenho da Granja e a 
importância dos nossos colaboradores nesse 
resultado.
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DO FRACASSO NEM EINSTEIN ESCAPOU

A vida de Einstein não foi nada fácil! Dilemas, desafios e exposição pública em excesso por vezes o 
tornaram uma celebridade o que muitas vezes o incomodava, afinal amava ser cientista. O que 
Einstein tem a ver com a sua vida? Tudo. Não existe sucesso sem fracasso, não existem lutas sem 
obstáculos, vitória sem dias de desânimo. Na sua vida não será diferente. O fracasso baterá sempre 
a sua porta e sua capacidade de superar momentos difíceis será permanentemente testada.Ousar, 
inovar, almejar a excelência é um caminho cheio de espinhos, críticas e injustiças.Sucesso se 
conquista com muito suor, trabalho árduo e uma enorme capacidade de acreditar em si e nos seus 
talentos. A forma como você encara os seus momentos de fracasso hoje é o que determinará o seu 
sucesso no futuro. Um erro só pode ser considerado um erro quando cometemos pela segunda vez 
a mesma tolice. A primeira vez é aprendizado.
Voltando a Einstein vale a pena comentar que em 1999, exatos cem cientistas de grande nome 
mundial o elegeram "o mais memorável físico de todos os tempos."
Nada mau para quem ficou por dois anos procurando o primeiro emprego. Mas a lição de que mais 
gosto do mestre é essa: "quem nunca cometeu um erro, nunca tentou algo novo". Tente, faça 
diferente, levante a cabeça que a alma irá junto. Não tenha medo de ser feliz e muito menos dos 
fracassos que a vida pode lhe proporcionar. O fracasso faz parte do caminho de qualquer pessoa de 
sucesso.

Trecho do artigo "Do Fracasso Nem Einstein Escapou" de Paulo Araújo.

REFLEXÃO

RECEITA

Carne de Porco Nordestina

Ingredientes:
1 1/2 kg de lombo de porco sem osso
1 xícara de camarão seco dessalgado
2 colheres (sopa) de óleo
5 tomates sem pele e sem sementes
2 dentes de alho picados
1 cebola em fatias finas
1 colher (sopa) de purê de tomate
Sal
Molho de pimenta e pimenta do reino
2 dentes de alho
1 folha de louro
1 1/2 colher (sopa) de páprica
3 colheres (sopa) de azeite
2 xícaras de vinho branco CONTATOS
Corte a carne em cubos e ponha em uma tigela.
Prepare a marinada: misture o alho, o louro, a 
páprica, a pimenta, o azeite e o vinho.
Junte a carne e misture.
Cubra com filme plástico e leve à geladeira até o dia 
seguinte.

Mexa de vez em quando durante esse período.
Escorra a carne e reserve a marinada.
Doure a carne no óleo.
Transfira para uma tigela e reserve.
Na mesma panela refogue o tomate, o alho e a 
cebola.
Tempere com o sal e a pimenta.
Cozinhe por cerca de 20 minutos e junte o purê de 
tomate, o molho de pimenta, o camarão e a carne de 
porco.
Mexa e regue com a marinada reservada.
Cozinhe no forno bem baixo por mais 1 hora ou até a 
carne ficar macia.
Se necessário, adicione água quente aos poucos. 

GERAL.......................................................................(77) 21013399

ADMINISTRATIVO.......................................................(77) 2101-3359

FATURAMENTO..........................................................(77) 2101-3364

COMERCIAL..............................................................(77) 2101-3360

Ou entre em contato através do e-mail  sac@confrigo.com.br
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