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CÓPIA CONTROLADA 

1. OBJETIVO 

 Responsabilidade Social para a Glúten Free Alimentos Ltda é valorizar e garantir a integração 

das dimensões social em sua estratégia, políticas, práticas e procedimentos, em todas as suas 

atividades e no relacionamento com seus colaboradores, fornecedores, clientes e comunidades. 

 

2.  DESCRIÇÃO 

• A Glúten Free veda a utilização de trabalho infantil, trabalho forçado ou compulsório e práticas 

disciplinares abusivas em toda a sua cadeia; 

• É a favor dos programas públicos e privados de remediação e de erradicação do trabalho 

infantil, de socialização e de cidadania e tomada de ações para prevenir os riscos de trabalho 

infantis que possam existir de forma oculta em toda a cadeia permitindo que nós e nossos 

parceiros identifiquem condições específicas que possam gerar esse risco. 

• Assegurar um ambiente de trabalho seguro, saudável que propicie o reconhecimento e a 

valorização de competências e contribuições dos seus colaboradores; 

• Respeito aos direitos de associação sindical, negociação coletiva, renumerar adequadamente à 

jornada de trabalho de seus colaboradores; 

• Com o respeito aos direitos humanos internacionalmente reconhecidos, tratando todas as 

pessoas com as quais se relaciona com dignidade, respeitando a diversidade de opiniões, sem 

discriminações;  

• Buscar um estreito relacionamento entre seus colaboradores, fornecedores, clientes e 

comunidade, promovendo um diálogo e uma interação baseada na transparência; 

• Considerar as informações resultantes dos processos de diálogo como fontes que podem 

subsidiar a busca de uma melhoria contínua em suas atividades empresariais, em prol de um 

desenvolvimento sustentável; 

• Considerar a Sustentabilidade de suas operações agindo para a Preservação do Meio 

Ambiente. 
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Revisão - Data Histórico de alterações 

00 Início 

01 - 

02 – janeiro/2014 Alteração do cabeçalho e rodapé. 

03 – 18/12/2014                                    Melhor detalhamento da Política 

04 – 24/07/2015 Alteração do rodapé. 

05 – 16/02/16 Alteração do rodapé 

06 – 27/05/2016 Alteração do rodapé 

07 – 05/06/2017 
Atualização da Política para Responsabilidade Social e 

atualização do rodapé. 

08 – 08/03/2018 Atualização do cabeçalho e rodapé. 

09 – 25/06/2021 Revisão geral. 

10 – 11/05/2022 Inclusão sobre Remediação para o trabalho Infantil 
 


