Política de Direitos Humanos
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Objetivo
A Política de Direitos Humanos da Cavalheiro Log estabelece os princípios para os atos e
comportamentos da Cavalheiro Log, funcionários e prestadores de serviços com relação aos
direitos humanos. Espera-se que a Política e as práticas associadas fortaleçam ao longo do
tempo conforme os procedimentos operacionais da Companhia e criem um ambiente no qual os
direitos humanos são respeitados, e ainda ajudem a garantir que nós não nos envolvamos em
atividades que violam direta ou indiretamente, direitos humanos.

Remuneração justa e remuneração igual
A Cavalheiro Log pagará aos empregados, pelo menos, os salários mínimos e as horas
extraordinárias exigidas por lei e os contratos coletivos de trabalho e, se nenhuma dessas leis
ou acordos forem aplicáveis, os salários em conformidade com as práticas do mercado. A
Cavalheiro Log não discriminará em termos de remuneração sob qualquer base abrangida pelos
padrões de Prevenção de Discriminação e Assédio.

Trabalho
Todas as pessoas têm o direito de serem consideradas para o trabalho apropriado, e a
Cavalheiro Log cumprirá as leis e regras trabalhistas aplicáveis, incluindo, entre outras, as que
regulam as horas de trabalho e as práticas relevantes da indústria. A Cavalheiro Log fornece
acesso apropriado a um ambiente de trabalho limpo e seguro, incluindo água potável,
saneamento e higiene para todos os funcionários e empreiteiros nas instalações sob o controle
da Cavalheiro Log.

Prevenção de discriminação e assédio
A Cavalheiro Log proíbe a discriminação ou o assédio com base na raça, cor, religião, sexo,
origem nacional, idade, deficiência, status de veterano, gravidez, orientação sexual, identidade
ou expressão de gênero ou qualquer outra razão proibida pela lei aplicável.

Segurança
O objetivo de segurança da Cavalheiro Log é incidentes ZERO e ferimentos ZERO. A Cavalheiro
Log acredita que todas as lesões são evitáveis. Os funcionários são obrigados a parar ou se
recusar a realizar um trabalho se não for seguro ou não puder ser realizado de forma segura.
Todos os funcionários e contratados no local são obrigados a cumprir com a Política de
Segurança contida no Manual de Boas Práticas Cavalheiro Log.

Proibição de trabalho infantil ou forçado
A Cavalheiro Log opõe-se ao uso de todas as formas de trabalho infantil, obrigatório ou forçado
em nossas operações e espera que nossos clientes e fornecedores demonstrem intolerância
similar por tais práticas.
Para fins de combate às práticas de exploração de trabalho infantil ou forçado a Cavalheiro Log
dispõe de Política de Combate específica para este fim.

