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DIREITOS DE USO DA TERRA
A RODOCERTO se utiliza em suas atividades de imóveis cujas propriedades são de
terceiros, e, assegura sua posse legal através de contratos de Locação.
Por semelhante forma, a RODOCERTO prima, em todas as suas operações, pela boafé 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, contratos de locação ou ordens judiciais. (Certidão
Ambiental – Certidão do Ibama).
A PROTEÇÃO E A SUSTENTABILIDADE DA TERRA
O uso da terra e o desenvolvimento da atividade econômica pela RODOCERTO respeita
as legislações de proteção ambiental aplicáveis através de licenças ambientais,
buscando controlar através do Plano Anual de Gerenciamento de Resíduos Sólidos.
A RODOCERTO promove, internamente, o uso responsável e sustentável dos recursos
naturais, incluindo o solo.
DAS ABSTENÇÕES
No desenvolvimento de suas atividades econômicas, a RODOCERTO se abstém de
utilizar, em suas instalações locadas, seus terrenos ou caso de novas aquisições de
terras, terras desmatadas, irregulares, ou quaisquer formas de ocupações
desconsentidas e não permitidas pela legislação, comprometendo-se a respeitar a
função social da propriedade.
PUBLICIDADE E TRANSPARÊNCIA
A RODOCERTO mantém canais abertos de comunicação a fim de investigar e resolver
eventuais queixas quanto ao uso da terra e do solo, através do site oficial, como o canal
de denúncia.
A Política de Direito e Uso da Terra será veiculada entre os colaboradores, parceiros,
clientes e provedores externos, em conjunto com as outras políticas, por intermédio de
seu site oficial ” http:/www.rodocerto.com.br/”, tornando as suas relações mais
transparentes, como o canal de denúncia, sendo canais abertos de comunicação para
investigar e resolver eventuais queixas quanto ao uso da terra e do solo.
Para que as relações sejam mais transparentes a Política de Direito e Uso de Terra será
veiculada entre os colaboradores, parceiros, clientes e provedores externos, em
conjunto com as outras políticas, por intermédio de seu site oficial ”
http:/www.rodocerto.com.br/”.

