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CÓPIA CONTROLADA 

1.  OBJETIVO 

Tornar público a presente Política que compreende as seguintes diretrizes: direitos de uso da Ter-

ra, a Proteção e a Sustentabilidade, Diálogo e Desenvolvimento SócioAmbiental, Abstenções e 

Publicidade e Transparência.. 

 
2.  CAMPO DE APLICAÇÃO 

Aplica-se as áreas da Glúten Free Alimentos Ltda, aos fornecedores, parceiros e comunidade. 

 
3. RESPONSABILIDADES 

3.1 DIRETORIA 

Aprovar os termos dessa Política, disponibilizar recursos e garantir sua implementação, zelando pela 

observância de seus princípios em todas as suas decisões. 

 
4.  DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA 

- Estatuto da Terra - Lei 4504/64 de 30 de novembro de 1964, Lei complementar 76/93, Lei com-

plementar 88/96. 

- Constituição Federal: artigos 184 – 189; artigo 191 

- Pacto dos direitos econômicos, sociais e culturais: artigo 11, seção 2 (a). 

- SMETA V6.0 – Responsabilidade Social. 

 

5.  DESCRIÇÃO 

5.1  DIRETRIZES  

5.1.1 Direitos de Uso à Terra 

A Glúten Free Alimentos Ltda se certifica de que somente se utiliza de suas atividades imóveis de sua 

propriedade e posse. Da mesma forma, a Glúten Free preza, em todas as suas operações, pela boa 

fé e pelo respeito à comunidade local e seus respectivos direitos legítimos à propriedade. 

Os direitos de propriedade e uso regular da Terra devem ser facilmente comprováveis por intermédio 

de documentos como certidões emitidas por órgãos competentes, respectivos cartórios de registros 

de imóveis, escrituras de compra e venda, contratos de locação ou ordem judicial.   

 

5.1.2 A proteção e a Sustentabilidade da Terra 

O uso da Terra e o desenvolvimento das atividades da Glúten Free Alimentos Ltda respeita as le-

gislações ambientais aplicáveis. Igualmente o uso da Terra e o desenvolvimento da atividade eco-

nômica valoriza, respeita e estimula o desenvolvimento das comunidades locais e incentiva que 

seus fornecedores assim os façam. 
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5.1.3 Diálogo e Desenvolvimento SócioAmbiental 

A Glúten Free Alimentos Ltda mantém canais abertos de comunicação com a comunidade local a fim 

de investigar e resolver eventuais queixas quanto ao uso da Terra, bem como para a promoção do 

desenvolvimento SócioAmbiental. 

 

5.1.4 Das Abstenções 

Por fim, a Glúten Free Alimentos Ltda se abstém de utilizar, no desenvolvimento de suas atividades 

econômicas terras desmatadas, irregulares, fruto de turbações, grilagem ou outras formas de ocupa-

ções desconsentidas e não permitidas pela legislação. 

 

5.1.5 Publicidade e Transparência 

A Glúten Free Alimentos Ltda disponibiliza a presente política interna entre seus colaboradores, par-

ceiros e fornecedores em conjunto com suas outras políticas e código de conduta dando publicidade 

às suas diretrizes e tornando as suas relações mais transparentes. 

 
 

6.  REGISTROS 

Identificação: arquivado por ordem cronológica 

Armazenamento: No Controle de Qualidade via rede e cópia mestra assinada 

Proteção: Em gavetas no armário de aço e backups diários 

Recuperação: Backup servidor 

Tempo de Retenção: 3 anos 

Descarte: Descaracterização, Reciclagem e Exclusão eletrônica. 
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