Política de Direitos à Terra
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Objetivo
A Política de Direitos à Terra da Cavalheiro Log estabelece os princípios para os atos e
comportamentos da Cavalheiro Log, funcionários e prestadores de serviços com relação correto
uso da terra.

Direito de uso da terra
A CAVALHEIRO LOG se certifica de utilizar em suas atividades somente imóveis de sua
propriedade e posse ou alugado, com os devidos registros nos órgãos competentes. Da mesma
forma, a CAVALHEIRO LOG preza, em todas as suas operações, pela boa-fé e pelo respeito às
comunidades locais e os seus respectivos direitos legítimos à propriedade. Os direitos de
propriedade e uso regular da terra são comprováveis por meio de documentos, tais como
certidões emitidas pelos órgãos competentes, respectivos cartórios de registro de imóveis,
escrituras de compra e venda, contratos de locação ou ordens judiciais.

Uso consciente e sustentável da terra
A CAVALHEIRO LOG divulga a política de uso da terra, do solo e da biodiversidade para que
todos os clientes e provedores externos tomem ciência dos nossos esforços para
conscientização de nossos colaboradores quanto a proteção das riquezas naturais.
Tendo em vista a importância do meio ambiente nas atividades humanas, preocupamo-nos em
manter sob controle os possíveis impactos ambientais oriundos de nossas atividades através de
estudos, levantamentos de dados e análises pertinentes ao tema.
Buscamos a utilização da terra de maneira consciente, e toda nossa operação segue uma forte
política de controle e gerenciamento de resíduos sólidos, ruídos ambientais e de efluentes
líquidos.

DAS ABSTENÇÕES
A Cavalheiro Log garante não utilizar em suas operações ou no caso de novas aquisições ou
locações para o desenvolvimento de suas atividades econômicas, terras desmatadas,
irregulares, ou quaisquer formas de ocupações desconsentidas e não permitidas pela legislação.

