
Metalúrgicos da CSN tem encami-
nhado várias reclamações sobre a
queda na qualidade da alimenta-
ção servida nos restaurantes con-
tratados pela CSN, de responsabi-
lidade da empresa Sodexo.

Segundo os trabalhadores, os
problemas causados pela Sodexo
vão da variedade da proteína
animal até a quantidade das fru-
tas oferecidas nas refeições,
que, agora, além de virem corta-
das, não somam a quantidade de
uma fruta, tipo: meia banana,
meia laranja, entre outras pou-
cas variedades.

Sugundo um dos trabalhadores que
fizeram a denúncia: “Está aconte-
cendo coisa que nunca ocorreu an-
tes, até a gramatura das frutas. Eles
tem colocado um pouquinho em um
copo descartável pequeno, não che-
ga por exemplo, nem a meia bana-
na.  Outra coisa é a frequência no car-
dápio semanal do frango. A gente
brinca que está quase voando de
tanto comer frango”.

Outra reclamação apresentada é so-
bre os quadro de funcionários da
Sódexo. “A noite, por exemplo, eles
servem com uma pessoa para aten-
der a rampa e preparar alimentação.
Muito ruim as condições de trabalho
que eles oferecem para os funcioná-
rios. Por exemplo, as mangueiras
para lavagem do refeitório são extre-
mamente pequenas, o que causa
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muita demora para concluir a limpe-
za. Nós, metalúrgicos da CSN, conse-
guimos uma mangueira maior para
fazer um teste em um dos refeitóri-
os, que reduziu e muito o tempo para
efetivar os serviços. Então, está fal-
tando é boa vontade da Sodexo e com-
prometimento de seus gestores”.

Outra queixa bastante frequente
contra a Sodexo é a quantidada co-
mida. Tanto as carnes quanto os
carboidratos oferecidos tem vindo

em pouca quantidade.

O sindicato já encaminhou as recla-
mações aos representantes da CSN
e está aguardando que medidas se-
jam tomadas. Os trabalhadores tem
uma jornada pesada de trabalho e
necessitam de uma alimentação que
possa atender às necessidades. “Não
é essa a qualidade de serviços que
estamos acostumado a receber. Es-
peramos melhorias urgentes”, co-
menta outro metalúrgico da CSN.

A BOA ALIMENTAÇÃO
ESTÁ DIRETAMENTE
LIGADA A BOA SAÚDE
DO TRABALHADOR.


