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1. OBJETIVO 

O objetivo desta política é estabelecer diretrizes para a utilização de todos os Refeitórios 

disponibilizados pelo Grupo Level a todos os colaboradores que trabalham em suas empresas.  

 

2. ACESSO AOS REFEITÓRIOS 

 O acesso aos Refeitórios é liberado a todos os colaboradores que trabalham nas empresas 

do Grupo Level; 

 É PROIBIDO o acesso aos Refeitórios por colaboradores desligados.  

 

3. FUNCIONAMENTO DOS REFEITÓRIOS 

 Os Refeitórios devem ser utilizados exclusivamente para refeições; 

 É PROIBIDO a realização de reuniões e/ou entrevistas nos Refeitórios.  

Particularidades do Refeitório da Matriz, localizado em Itajaí/SC: 

 O horário de funcionamento do Refeitório da Matriz é das 00h00 às 10h00 e 10h50 às 

23h59; 

 Treinamentos acima de 10 pessoas e que necessitem ser realizados no Refeitório devem 

ser comunicados e liberados pelo Departamento de RH com antecedência de 3 dias para 

programação de limpeza e organização.  

 

4. UTILIZAÇÃO DOS REFEITÓRIOS  

 As mesas e cadeiras devem ser organizadas após a utilização; 

 É PROIBIDO a utilização, sem permissão, dos armários e bens que estiverem no mesmo; 

 É PROIBIDO a colagem de cartazes em todo o ambiente dos Refeitórios;  

 Por BOM SENSO, os colaboradores que já realizaram suas refeições, devem se retirar do 

local para que todos possam utilizar o mesmo; 

 Os Refeitórios poderão ser utilizados para fins de comemorações, aniversários e 

confraternizações desde que o mesmo seja organizado e limpo após a utilização do mesmo. 
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5. UTILIZAÇÃO DAS PIAS 

 É PROIBIDO o descarte de alimentos dentro das pias disponibilizadas nos Refeitórios; 

 Após a utilização das pias, organize e lave-a para manter o ambiente limpo.  

 

6. UTILIZAÇÃO DAS GELADEIRAS  

 A utilização das geladeiras fornecidas pelo Grupo Level é permitida desde que seja para 

armazenamento de alimentos ou bebidas; 

 O armazenamento de alimentos e bebidas deve ser identificado com data, nome e 

departamento do colaborador. O Grupo Level disponibiliza etiquetas e canetas para 

cumprimento deste item; 

 Os colaboradores devem consumir somente os alimentos e bebidas que estiverem 

identificados com seus nomes.  

Particularidades do Refeitório da Matriz, localizado em Itajaí/SC: 

 Alimentos e bebidas armazenados a partir de 2 dias serão descartados; 

 Todos os colaboradores devem retirar seus alimentos e bebidas das geladeiras nas sextas-

feiras após o almoço, visto que ocorrerá a limpeza das mesmas.  

 

7. UTILIZAÇÃO DOS MICRO-ONDAS  

 A utilização dos micro-ondas fornecidos pelo Grupo Level é permitida desde que os 

alimentos e bebidas não estejam em recipientes metálicos ou de isopor; 

 Caso o micro-ondas suje por conta de seu alimento e/ou bebida, limpe o mesmo ou peça 

auxílio ao Departamento de Limpeza; 

 Atente-se a temperatura que seu alimento, bebida e/ou recipiente estará após a utilização 

do micro-ondas, você pode se queimar; 

 É PROIBIDO o aquecimento de alimentos em recipientes totalmente fechados; 

 É PROIBIDO o preparo de alimentos como pipoca e similares. 

 

8. SEPARAÇÃO DO LIXO 
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Em algumas filiais são disponibilizadas lixeiras para coleta seletiva, nestas, o lixo deve ser separado da 

seguinte maneira:  

 PAPÉIS: Envelopes; cartões e cartolinas; cadernos; papel de escritório; etc.  

 PLÁSTICOS: Garrafas pet; tampas; embalagens de alimentos e bebidas; sacolas; etc.   

 VIDROS: Vidros em geral; garrafas; potes; lâmpadas; etc.  

 METAIS: Latas de alimentos e bebidas; clips; grampos; etc.    

 ORGÂNICO: Restos de alimentos em geral; cascas de frutas; cascas de legumes; borra de 

café; etc.  

 REJEITOS: Papel higiênico, guardanapos utilizados, varrição, sobra de carvão, etiquetas 

adesivas; tocos de cigarro; papel metalizado; isopor; etc. 

 

9. IMPORTANTE 

 Qualquer dano nos bens localizados nos Refeitórios disponibilizados pelas empresas do 

Grupo Level será de responsabilidade do COLABORADOR e será descontado em folha de 

pagamento.  

Particularidades do Refeitório da Matriz, localizado em Itajaí/SC: 

 É PROIBIDO a utilização da cafeteira grande no Refeitório da Matriz.  
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10. APROVADORES  

 

 

 

_____________________________________ 

Departamento de RH 

         Nome:  

 

 

 

_____________________________________ 

Departamento de Manutenção 

         Nome:  

 

 

 

_____________________________________ 

Departamento de Processos e Auditoria 

         Nome:  
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