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Isso mesmo, 2018 está só começando, o 
clima na empresa é de expectativa positiva, 
por um ano de muitas conquistas, 
inovações e crescimento para MeioDia 
Refeições. O ano que passou foi marcado 
por  mu i to  t r aba lho,  ded i c ação  e 
comprometimento de nossas equipes 
operacionais, que conseguiram atingir suas 
metas através de muito comprometimento, 
mo t iva ção  e  en tu s i a smos  que  a s 
mantiveram focadas em seus resultados. 
Enfim, deixamos para trás o que passou e 
nos encontramos preparados mental e 
fisicamente para enfrentarmos os novos 
desafios que nos aguardam na próxima 
jornada.

Nessa edição da revista apresentamos uma 
nova matéria “Tudo Certo Tudo com a 
gente”, que oferece um pouco das muitas 
histórias da Família MeioDia, buscando o 
reconhecimento do capital humano da 
empresa. E para inaugurar esse tema, 
destacamos o Gerente de unidade mais 
antigo, Júnior Rodrigues que atualmente 
está à frente do contrato da UFERSA em 
Mossoró.

Outra novidade bacana é que iniciamos, o 
“Espaço cliente”, que traz em seu conteúdo 
depoimentos de nossos clientes, que 
comumente nos agraciam com suas 

Lilian Ramos é Gerente de Operações na MeioDia Refeições.

Editorial

“A verdadeira mo�vação vem de realização, desenvolvimento pessoal, sa�sfação no trabalho e reconhecimento.”
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Momento de renovar e de fazermos a diferença!
palavras e relatos sobre a satisfação com os 
nossos serviços, abrimos o espaço com o 
nosso mais recente contrato, a Universidade 
Estadual Vale do Acaraú – UVA.

Ah, mais um tema que trouxemos para você, 
é que oportunamente nesse trimestre vamos 
homenagear As Mulheres da MeioDia que 
atualmente representam mais da metade do 
quadro de pessoal da empresa, estas que se 
mostram cada vez mais antenadas e bem 
sucedidas, ganhando espaço em todos os 
segmentos!

 

Marketing
Raysa Gois

Junior Rodrigues, começou na MeioDia em 
maio de 2011 no contrato do restaurante 
popular de Apodi, como um desafio, tendo 
em vista que o mesmo não tinha nenhuma 
experiência na área de gestão, aceitou o 
desafio profissional e pessoal e administrou o 
restaurante durante um período, seu trabalho 
foi tão eficiente que logo depois foi chamado 
para ficar à frente de um dos contratos na 
Base da Petrobrás em Mossoró, em Riacho da 

Forquilha, espalhando seus conhecimentos e 
seu método pro ativo por onde passava. E a 
trajetória não acaba por aí, pois Junior foi 
chamado para ser Gerente Preposto do 
contrato mais complexo do cliente Petrobrás, 
contando com um quantitativo de 80 
funcionários e 700 refeições diárias em 
Macau/RN contrato CPT e sondas. 
Atualmente, Junior se encontra na gerência 
do contrato do Restaurante Universitário na 

TUDO CERTO, TUDO COM A GENTE!

UFERSA em Mossoró a um ano e meio à 
frente de uma produção diária de quase 2.000 
mil refeições. Junior 
Ro d r i g u e s  é  u m 
e x e m p l o  d e 
superação pessoal e 
p r o fi s s i o n a l ,  u m 
exemplo de luta, de 
garra e de eficiência. 

“A empresa acreditou em mim, mesmo sem experiência, 
e eu fui me destacando nas oportunidades que foram surgindo...”

 

FRANCISCO WASHINGTONSOBRAL/CE 

FRANCISCA FAUBILENEPARNAMIRIM/RN 

DIONES GOMESOUROLANDIA/BA 

KLABIO FRANKLINMOSSORO/RN 

WILLAM SILVABAIXA DO MEIO/RN 



3
Viva Melhor

Flávia França é nutricionista na unidade de Ourolândia/BA

 Jejum intermitente (JI) é o termo utilizado 
para designar o estilo alimentar onde o 
indivíduo passa por um periodo em jejum e 
outro, onde é permitido se alimentar. 
Atualmente existem vários protocolos de JI, 
sendo os mais praticados:
· Jejum de 16 horas :
Como foi dito, é o mais comum, consiste em 
comer em uma janela de 8 horas por dia, e não 
comer nas outras 16 horas. Para facilitar, vou 
dar um exemplo:
Se você dorme das 23h as 7h, já são 8 horas de 
jejum. Basta adicionar 4 horas antes de 
dormir e 4 horas depois de acordar em jejum. 
Ou seja, acordar as 7h, almoçar depois das 
11h e jantar antes das 19h;
· Jejum de 24 horas:
Consiste em fazer 24 horas de jejum, duas 
vezes na semana. Exemplo: Se você jantar 
hoje as 20h, fique até amanhã as 20h sem 
comer nada. Repita outra vez na semana;
· Jejum de 36 horas: 
Este tipo de jejum, não é recomendado para 
q u a l q u e r  u m .  To d o s  d e v e m  s e r 
acompanhados por um profissional, mas esse 

mais ainda. Em alguns casos, as 
pessoas necessitam usufruir 
melhor e por mais tempo do JI, 
portanto é aqui que o Jejum de 
36 horas se encaixa;
· Dieta 5:2 :
Consiste em comer 2 dias na 
semana ,  apenas  500-600 
calorias por dia. Nos outros 
dias a alimentação é normal 
(saudável e bem estruturada);
Vale salientar que mesmo 
d u r a n t e  a s  “ J a n e l a s ” 
alimentares não se pode sair 
comendo tudo o que se vê pela 
frente e sim dar preferência a alimentos 
naturais, frutas, carnes magras e cereais 
integrais. 
Mas afinal, quais são os benefícios do jejum 
intermitente? Existem diversos artigos que 
comprovam que a prática desta dieta 
auxiliam no controle da glicose, tratamento 
de alterações metabólicas,  doenças 
cardiovasculeres, no processo de perda de 
peso e principalmente na redução da gordura 
abdominal.

Por fim, apesar de ser uma dieta de 
tendência, de baixo custo, e de oferecer 
todos os benefícios aqui citados, cada 
indivíduo é único e tem diferentes respostas 
do organismo , o ideal é respeitar os seus 
limites e procurar a ajuda de um profissional, 
antes de se aventurar a prática de uma dieta 
com restrição severa de alimentos. 

Muito se houve falar da dieta do Jejum intermintente, 

mas afinal que é esta dieta?

Homenagem

No dia 8 de março comemora-se o , uma data que deve ser comemorada devido as dia internacional da mulher
grandes conquistas que as mulheres conseguiram ao longo dos séculos e o mais importante, suas grandes capacidades de 
se igualarem aos homens. A MeioDia Refeições deseja a toda a sua força feminina, um feliz dia internacional da mulher.
 

Matriz-Parnamirim/RN

Ourolândia/BA

Mossoró/RN

Administrativo-Parnamirim/RN
Sobral/CE

Baixa do Meio/RN
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COCADA CREMOSA COM CALDA DE CHOCOLATE

Ingredientes:

-500G coco  ralado;

-200G Chocolate em pó;

-500ml Leite de coco ;

-2 CX. Creme de leite;

-3 CX. Leite condensado;

-1 Colher de sopa de margarina.

Modo de preparo da cocada

Leve ao fogo, o coco ralado, leite de coco, 

creme de le i te,  margar ina e o le i te 

condensado, em fogo baixo e mexer por 45 

minutos.

Preparo da calda de chocolate

Leve ao fogo o chocolate e o leite 

condensado, mexer por 5 minutos em seguida 

colocar em cima da cocada e leve à geladeira 

por 1 hora. 

Rende 15 porções.

Receita enviada pela nutricionista Analia Dantas e preparada pelo cozinheiro Marcos Campos na unidade de Ourolândia/BA.

A Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA inaugurou em julho de 2017 um grande equipamento, o 
Restaurante Universitário; desejo e trabalho árduo de mais de 20 anos pela realização deste sonho estudantil. Nesse 
processo de implantação do RU a gestão administrativa superior da UVA enfrentava muitas incertezas, por se tratar 
de uma experiência nova e muito distinta, sobretudo de como se daria o fornecimento da alimentação, uma vez que 
esta seria a maior expectativa dos estudantes. E, surpreendentemente, a Universidade firma contrato com a 
MeioDia refeições para atender a demanda do Restaurante Universitário. A MeioDia é uma empresa que não 
somente atende a demanda de ofertar uma refeição de qualidade, balanceada, saudável e saborosa; mas 
principalmente por entender a necessidade dos nossos estudantes. Possui uma equipe de grande valia em suas 
qualificações e expertises, atendimento e empatia; Nutricionistas dedicadas, organizadas e responsáveis com todas 
as práticas alimentares, em termos nutricionais e higiênicas; além de deixar a Universidade muito segura quanto a 
logística de todo o processo, agindo de forma séria e imediata, prezando pelo funcionamento impecável diário do RU. A MeioDia se 
mostra mais do que uma prestadora de serviços, mas com certeza como uma grande parceira, sempre primando pelo profissionalismo e 
ainda mais, respeito ao estudante. Para a UVA o contrato com a MeioDia foi um presente e, não somente para a Universidade, mas também 
a cidade de Sobral/CE só teve a ganhar com a vinda da MeioDia, tanto no contexto econômico, como pela empregabilidade de 
funcionários local, proporcionando-os não apenas a oportunidade, mas também os treinamentos como forma de desenvolvimento 
profissional. Com todo o comprometimento que a MeioDia oferta a UVA, é de certo que esta parceria está apenas iniciando um caminho 
de bons resultados e muito sucesso.

Profa. MS KALINY KÉLVIA PESSOA SIQUEIRA LIMA

Pró-Reitora de Planejamento - UVA

SATISFAÇÃO DO CLIENTE

A MeioDia Refeições é uma empresa dedicada à satisfação de seus clientes. Por isso, semestralmente aplica 
em seus Restaurantes a Pesquisa de Satisfação com o objetivo de conhecer a opinião de seus consumidores a 
respeito dos serviços prestados. Entendemos que é ouvindo os clientes que identificamos necessidades, 
preferências e sugestões. Os resultados nos direcionam para as modificações necessárias, para a liderança do 
nosso negócio e para atendermos, e até mesmo superarmos, as expectativas dos clientes de forma contínua.

Grande parte do sucesso da MeioDia Refeições se deve à flexibilidade e simplicidade nas soluções das 
adversidades do seu dia a dia, sem burocracias e com muita pro atividade, personalizando sempre o 
atendimento para cada um de nossos clientes. Cada detalhe é importante, desde a elaboração do cardápio, 
insumos de qualidade, atendimento e cortesia, apresentação dos pratos, limpeza dos restaurantes se 
entendendo até a ambientação dos restaurantes. Esses diferenciais são fundamentais para manter a empresa 
com o quantitativo de clientes satisfeitos acima da meta estabelecida como aceitável para o segmento de 
Refeições coletivas que é na média dos 80 %.

Espaço Cliente

Cliente Rio Energy
Ourolândia/BA


