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POLÍTICA DE DIREITO E USO DE TERRA 

 

Data de vigência: 19/07/2021  

Substitui: Não Aplicável 

 

A empresa REFARE LTDA torna pública a presente politica em relação a 

utilização da terra e do solo, para que todos os clientes e fornecedores tomem 

ciência dos nossos esforços para conscientização de nossos colaboradores 

quanto a proteção das riquezas naturais, que compreende as seguintes 

diretrizes: 

 

DIREITO DE USO DA TERRA 

A REFARE LTDA utiliza em suas atividades imóveis de sua propriedade e ou 

que estejam em sua posse legal. Por semelhante modo, a empresa prima em 

todas as suas operações pela boa fé e pelo respeito às comunidades locais e os 

seus legítimos direitos à propriedade. 

Os direitos de propriedade e uso regular da terra devem ser facilmente 

comprováveis por intermédio de documentos como certidões emitidas pelos 

órgãos competentes, registros nos cartórios de registro de imóveis, escrituras de 

compra e venda, contratos de locação e/ou ordens judiciais. 
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A PROTEÇÃO E A SUSTENTABILIDADE DA TERRA 

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 periódicas, respeitando as legislações de proteção ambiental aplicáveis. 

Buscamos a utilização da terra de maneira consciente, e toda nossa operação 

industrial segue uma forte política de controle e gerenciamento de resíduos 

sólidos, ruídos ambientais e de efluentes líquidos. 

 

DIALOGO E DESENVOLVIMENTO SOCIOAMBIENTAL 

A REFARE LTDA mantém seus canais de comunicação abertos para sugestões 

e reclamações para comunidade local a fim de resolver e investigar eventuais 

queixas de uso de terra, bem como para promoção e desenvolvimento 

socioambiental. 

 

DAS ABSTENÇÕES 

A REFARE LTDA se abstém de utilizar terras no desenvolvimento de suas 

atividades econômicas que não sejam permitidas pela legislação. 

 

PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA 

A REFARE LTDA divulgará a presente política interna entre os seus 

colaboradores, parceiros, fornecedores e disponibilizará, em conjunto com as 

suas outras políticas e códigos de conduta para a sociedade em geral, por 

intermédio de seu site oficial: www.moinhorioazul.com.br, dando publicidade as 

suas diretrizes e tornando as suas relações mais transparentes. 
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