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Exmº  Sr.

H.E. ANTÓNIO GUTERRES

Secretário Geral Nações Unidas

Nova York, NY10017

EUA

Excelen ssimo Senhor Secretário Geral,

Cumprimentando Vossa Excelência, tenho o prazer de confirmar que Suape - Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros apoia os dez
princípios do Pacto Global sobre direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção. Somos uma empresa pública, com a vidade
disciplinada  por  lei,  vinculada  à  Secretaria  de  Desenvolvimento  Econômico  de  Pernambuco,  com  personalidade  jurídica  de  direito  privado,
patrimônio próprio e autonomia administra va e financeira.

Estamos sediados em Ipojuca, município situado a 50 quilômetros do Recife, capital de Pernambuco, e nossa empresa tem por objeto social a
realização de a vidades voltadas à implantação e ao desenvolvimento do complexo industrial e portuário. Ao completarmos 42 anos de existência, é
com orgulho que nos tornamos o principal polo de desenvolvimento econômico da Região Nordeste do Brasil.

O mapa estratégico organizacional de Suape determina as metas globais a serem a ngidas no horizonte 2017-2023, nas perspec vas de resultados;
processos internos e pessoas; e recursos. Nesse toar, temas como o fortalecimento da sustentabilidade ambiental e social em nosso território de
13.500 hectares tornaram-se obje vos estratégicos que, por sua vez, são desdobrados em metas. Para o alcance de cada meta, é desenvolvido um
plano opera vo de ações com o início imediato.

Nesse contexto,  Suape deu início ao plano opera vo que estruturou a  gestão socioambiental  do complexo por meio  da cons tuição de uma
comissão interna para tratar do tema, desenvolver ações para educação e proteção ambiental e promover a inclusão social com foco na gestão de
conflitos junto às comunidades do seu território. Assim é que, ao conhecer os princípios do Pacto Global, não podemos ter outra postura senão a de
confirmar que os apoiamos integralmente.

Com esta comunicação,  expressamos nossa  intenção de implementar esses princípios.  Estamos empenhados em tornar o Pacto Global  e  seus
princípios parte da estratégia,  da cultura  e  das  operações co dianas  de nossa  empresa e  em nos envolvermos em projetos  coopera vos que
promovam os obje vos mais amplos de desenvolvimento das Nações Unidas, em par cular os Obje vos de Desenvolvimento Sustentável. Suape -
Complexo Industrial Portuário Governador Eraldo Gueiros fará uma declaração clara deste compromisso para suas partes interessadas e o público
em geral.

Reconhecemos que um requisito fundamental para a par cipação no Pacto Global é  o envio anual da Comunicação do Progresso (COP),  com
informações dos esforços da nossa empresa na implementação dos dez princípios, bem como do nosso apoio às plataformas do Pacto Global a que
viermos a nos juntar. Apoiamos a responsabilidade pública e a transparência e nos comprometemos a enviar nossa primeira COP no prazo de um ano
após a adesão ao Pacto Global e, a par r de então, anualmente, de acordo com a polí ca da COP do Pacto Global. Isso inclui:

Uma declaração, assinada por nosso diretor execu vo, de apoio con nuo e renovação do nosso compromisso com o Pacto Global e seus
princípios;

A divulgação de quaisquer polí cas, procedimentos e a vidades relevantes que realizamos ou pretendemos realizar para implementar os
princípios do Pacto Global nas áreas temá cas de direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção;

A apresentação de resultados por meio de metas, indicadores e/ou outras medições qualita vas ou quan ta vas de desempenho.

Aproveitamos a oportunidade, para renovarmos os votos de elevada es ma e consideração.

Atenciosamente,

ROBERTO DUARTE GUSMÃO

Diretor Presidente
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Documento assinado eletronicamente por Roberto Duarte Gusmão, em 04/03/2021, às 12:15, conforme horário oficial de Recife, com fundamento
no art. 10º, do Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017.

A auten cidade deste documento pode ser conferida no site h p://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&
id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 12029455 e o código CRC 2A76AFDE.
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