DUAS DÉCADAS DE TUDO CERTO, TUDO COM A GENTE!
Isso mesmo em 2020 a MeioDia completou 20 anos de
existência e aqui estamos para registrar e comemorar com vocês !!!
Em especial nessa edição estamos iniciando um ano
destacando a trajetória da MeioDia em mais uma década, podemos
sim celebrar, Bodas de Porcelana! A porcelana é símbolo de trabalho,
tempo, paciência e dedicação. Assim como a Diretoria investiu vinte
anos no crescimento da MeioDia, a argila precisou ser cautelosamente
trabalhada para tornar-se porcelana.
Apesar de ser um material delicado, a porcelana é bastante
resistente porque passa por uma série de fases de elaboração e
ȅƏɎɖȸƏƯƨȒƏɎƻƏǼƬƏȇƯƏȸȒȸƺɀɖǼɎƏƳȒˡȇƏǼِ
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Compromisso, Responsabilidade e Comunicação.

Nosso T.I.M.E, Todos Integrados na Mesma Empresa, atende
as mais diversas necessidades do mercado, somos uma empresa
ǔȒƬƏƳƏ ƺȅ ǔƏɿƺȸ ȵƏȸɎƺً ǼǣɎƺȸƏǼȅƺȇɎƺً ƳȒ (ǣƏٮƏ(ٮǣƏ ƳȒ ȇȒɀɀȒ ƬǼǣƺȇɎƺً
ǔȒȸȇƺƬƺȇƳȒƏǼǣȅƺȇɎƏƯƨȒɀƏɖƳƐɮƺǼƺƳƺȷɖƏǼǣƳƏƳƺƬȒȅƏƬƺȸɎǣˡƬƏƯƨȒ
do PAS (Programa de Alimentos Seguro).

ªɖƺ ƫȒȅ ǔƏɿƺȸ ȵƏȸɎƺ ƳƏ ǕȸƏȇƳƺ IƏȅǥǼǣƏ xƺǣȒ(ǣƏً ƺ ƬȒȅȒ
ȵȸȒˡɀɀǣȒȇƏǼǔȒƬƏƳƏƺȅǕƺɀɎƨȒƳƺȵƺɀɀȒƏɀًɎƺȇǝȒƏƬƺȸɎƺɿƏȷɖƺȇƨȒ
seria possível ter chegado até aqui e irmos além, sem a colaboração e
esforço de cada colaborador que desempenha suas atividades com
ƳƺƳǣƬƏƯƨȒƺƺɀǔȒȸƯȒǔƏɿƺȇƳȒƬȒȅȷɖƺȒȸƺɀɖǼɎƏƳȒɀƺǴƏɀƺȅȵȸƺÁÈ( 
!0«Á ًÁÈ( ! xJ0zÁ0ٍ

A MeioDia Refeições Industriais, empresa Norte Riograndense,
iniciou suas atividades em Maio de 2000, com um único contrato
de alimentação transportada, 05 colaboradores, 300 refeições/
ƳǣƏِ!ȸǣƏƳƏȵȒȸnɖǣɿǼƫƺȸɎȒȷɖƺƬȒȅȒƬȸƺɀƬǣȅƺȇɎȒƳƏȅƺɀȅƏƺȅ
ًזאƬȒȇɮǣƳȒɖJɖɀɎƏɮȒ ƏȸƫƏǼǝȒƏɀƺȸɀƺɖɀȓƬǣȒًƳƏǥǣȇǣƬǣƏȇƳȒɖȅƏ
trajetória de uma empresa equilibrada e comprometida com seu
cliente interno e externo.

(ǣȸƺɎȒȸƺɀ ȷɖƺ ɀƨȒ ƺȇɮȒǼɮǣƳȒɀ ȇȒ ƳǣƏ Ə ƳǣƏ ƳƏ ȸǕƏȇǣɿƏƯƨȒً
buscando sempre com muito esforço o crescimento, equilíbrio
e excelência da MeioDia Refeições, e o resultado são 20 anos de
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demais colaboradores com a administração.

zȒɀɀƏ xǣɀɀƨȒي
ǔƺȸƺƬƺȸ ɀȒǼɖƯȰƺɀً ȵƺȸɀȒȇƏǼǣɿƏƳƏɀً Ƴƺ
alimentação saudável e equilibrada. Atendendo aos padrões de
qualidade e de acordo com as necessidades de cada cliente.Por isso
ȵȒƳƺȅȒɀƳǣɿƺȸɀƺȅȵȸƺٕɎɖƳȒƬƺȸɎȒًɎɖƳȒƬȒȅƏǕƺȇɎƺٍ

Jerlayne Moura
Gerente de Recursos Humanos

ALIMENTAÇÃO EM TEMPOS DE PANDEMIA

As variações emocionais procedentes do estresse das
circunstancias atuais, se retratam no comportamento alimentar.
As expressões variam desde comer compulsivamente a restringir
calorias de forma rígida.
Nas pessoas com algum transtorno psicológico, a preocupação
de ansiedade causada pela pandemia pode agravar a intensidade
ƳȒƳǣɀɎɗȸƫǣȒِ ƺɀɎȸƺɀɀƺƬƏɖɀƏƳȒȵƺǼƏȵƏȇƳƺȅǣƏȵȸƺƺȇƬǝƺɖȅȵƏȵƺǼ
importante na desconstrução dos bons hábitos alimentares das
pessoas.

ƳǣɀɎƏȇƬǣƏȅƺȇɎȒȵȒƳƺƳƺǔƏɎȒƏɖȅƺȇɎƏȸȒȵȸȒƫǼƺȅƏِǼǕɖȇɀ
motivos como: Diminuição da prática esportiva, o que favorece
Ȓ ǕƏȇǝȒ Ƴƺ ȵƺɀȒٕ 0ɀɎȒƬƏǕƺȅ Ƴƺ ƏǼǣȅƺȇɎȒɀ ȇƨȒ ȵƺȸƺƬǥɮƺǣɀً Ȓ ȷɖƺ
ƏƬƏȸȸƺɎƏ ƺȅ ȅƏǣȒȸ ƬȒȇɀɖȅȒ Ƴƺ ƏǼǣȅƺȇɎȒɀ ǣȇƳɖɀɎȸǣƏǼǣɿƏƳȒɀ ƺ ɖǼɎȸƏ
processados. Esses produtos com alto teor de açúcar e gordura
acabam sendo os preferidos por pessoas que estão enfrentando
momentos de estresse e ansiedade.

ÁȸƏɿƺȇƳȒȵƏȸƏȇȒɀɀƏɮǣɮƿȇƬǣƏًɀƺɎȒȸȇƏȅƏǣɀɀǣȅȵǼƺɀƺȇɎƺȇƳƺȸ

ȵȒȸȷɖƺƏȵȸƺǔƺȸƿȇƬǣƏȵȒȸȵǣɿɿƏًƫƏɎƏɎƏǔȸǣɎƏƺƬǝȒƬȒǼƏɎƺȇƏȷɖƏȸƺȇɎƺȇƏِ
Ansioso ou apavorado, as pessoas vão buscar açúcar, carboidrato
e gordura para fornecimento de energia. Pois esses alimentos
funcionam como uma espécie de calmante natural.
No entanto, o que parece ser a solução se evidencia num
ȵȸȒƫǼƺȅƏ Ə ǼȒȇǕȒ ȵȸƏɿȒِ XɀɀȒ ȵȒȸȷɖƺ ƺɀɀƺ ƬǣƬǼȒ ƏǼǣȅƺȇɎƏȸ ȷɖƺ
procura por conforto para os momentos de estresse na comida
de baixa qualidade, abre portas para riscos físicos e emocionais,
ampliando o risco de doenças como obesidade, diabetes, doenças
cardiovasculares, crise de ansiedade e depressão.
Para acabar com esse ciclo vicioso, é primordial encontrar
atividades que controlem a tensão e o estresse. Exercícios feitos em
ƬƏɀƏًƬȒȅȒɀƺɀɀȰƺɀƳƺɵȒǕƏƺȸƺǼƏɴƏȅƺȇɎȒِǼƻȅًƳƺȵȸǣȒȸǣɿƏȸɖȅƏ
alimentação saudável, variada e colorida, assim como aumentar a
ingestão de frutas e verduras.

Silvia Nadieza

Nutricionista Matriz

TREINAMENTO PARA LIDERANÇA MEIODIA

0ȅ  ًאאٖבٖבƏ xƺǣȒ(ǣƏ ȸƺƏǼǣɿȒɖ ɖȅ ƺȇƬȒȇɎȸȒ Ƴƺ ǼǥƳƺȸƺɀ ȵƏȸƏ ƫɖɀƬƏȸ
ȅƺǼǝȒȸǣƏɀ ƺ ƺɀɎȸƏɎƻǕǣƏɀ Ƴƺ ǕƺɀɎƨȒ Ə ˡȅ Ƴƺ ƏǼƬƏȇƯƏȸ ȸƺɀɖǼɎƏƳȒɀ ƺȅ ɀɖƏɀ
ɖȇǣƳƏƳƺɀƺȅȅƺǣȒƏȒɀƳƺɀƏˡȒɀƳȒƬƺȇƐȸǣȒƏɎɖƏǼƳƺȵƏȇƳƺȅǣƏِ
Nessa reunião o objetivo foi de aprimorar as habilidades e competências
de seus gestores e integrar todos num mesmo TIME, e assim manter o padrão
de qualidade de tudo certo, tudo com a gente!

Receita enviada e preparada pelo
Cozinheiro Chefe Gilberto Lopes, da
Unidade de Santa Luzia/PB.
Ingredientes

Modo de Preparo

1kg de carne de sol
300g de queijo mussarela
200g de nata
700ml de leite
01 caixa de creme de leite
03 colheres (sopa) manteiga
ou margarina
02un.ƬƺƫȒǼƏɀƺȅǔƏɎǣƏɀˡȇƏɀ

1. Em uma panela, coloque manteiga cebolas e deixe um
ɎƺȅȵǣȇǝȒȵƏȸƏƏȅȒǼƺƬƺȸٕ
ِאƬȸƺɀƬƺȇɎƺƏƬƏȸȇƺƳƺɀˡƏƳƏƺȅƺɴƏٕ
3. Logo após, acrescente o leite e os demais ingredientes,
ƳƺǣɴƏȇƳȒȒȷɖƺǣǴȒȵȒȸɗǼɎǣȅȒٕ
4. Quando o caldo estiver bem consistente, o queijo bem
derretido, pode retirar do fogo e servir.

Competência para servir a alimentação de
uma força de trabalho é uma grande missão! No mês
ƳƺƳƺɿƺȅƫȸȒǣȇǣƬǣƏȅȒɀȒǔȒȸȇƺƬǣȅƺȇɎȒƳƺȸƺǔƺǣƯȰƺɀ
ȵƏȸƏƏƺȅȵȸƺɀƏ(ȒǣɀƺȇƳȸƏƳƺJɖɎǣƺȸȸƺɿƺȅ(Ȓȅ
Inocêncio no Piauí. Nessa região de circunstâncias
ȸƺȅȒɎƏɀً ɎƺȅȒɀ ɖȅƏ ƺȷɖǣȵƺ Ƴƺ ȵȸȒˡɀɀǣȒȇƏǣɀ
capacitados levando segurança e qualidade para
nossos clientes.

 xƺǣȒ(ǣƏ ɮƏǼȒȸǣɿƏ Ȓ ƳƺɀƺȇɮȒǼɮǣȅƺȇɎȒ ǼȒƬƏǼ
através do recrutamento e treinamento de pessoas
ƳƏ ƬȒȅɖȇǣƳƏƳƺ ƺ ȵȸǣȒȸǣɿƏ Ə ƏȷɖǣɀǣƯƨȒ Ƴƺ ǣȇɀɖȅȒɀ
ȵȸȒƳɖɿǣƳȒɀ ȇƏ ǼȒƬƏǼǣƳƏƳƺِ (ƺɀƺǴƏȅȒɀ ɀɖƬƺɀɀȒ Ə
unidade recém inaugurada!

