
09 de Junho de 2022

H.E António
Guterres Secretário
Geral Nações
Unidas
Nova York, NY10017
EUA

Caro Sr. Secretário Geral,

Tenho o prazer de confirmar que a TNS Nano apoia os dez princípios do Pacto Global

sobre direitos humanos, trabalho, meio ambiente e combate à corrupção 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 cotidianas de nossa empresa e em nos envolvermos em projetos

cooperativos que promovam os objetivos mais amplos de desenvolvimento das Nações

Unidas, em particular os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. A TNS Nano fará uma

declaração clara desse compromisso com os interessados e o público em geral.

Reconhecemos que um requisito fundamental para a participação no Pacto Global é o

envio anual de uma Comunicação do Progresso (COP), descrevendo os esforços de

nossa empresa na implementação dos dez princípios bem como nosso apoio à(s)

plataforma(s) especializada(s) do Pacto Global na(s) qual/quais nossa empresa vier a

se juntar em uma data futura. Apoiamos a responsabilidade pública e a transparência e,

portanto, nos comprometemos a enviar um relatório sobre os progressos dentro de um

ano após a adesão ao Pacto Global e então anualmente, de acordo com a política da

COP do Pacto Global. Isso inclui:
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● Declaração assinada pel@ diretor executiv@, expressando o apoio contínuo ao

Pacto Global e renovando nosso compromisso contínuo com a iniciativa e seus

princípios. Esse documento é separado da nossa carta de compromisso inicial

para aderir ao Pacto Global.

● Descrição das ações práticas (isto é, a divulgação de quaisquer políticas,

procedimentos e atividades relevantes) que a empresa realizou (ou pretende

realizar) para implementar os princípios do Pacto Global (direitos humanos,

trabalho, meio ambiente, combate à corrupção).

● Medição dos resultados (isto é, o grau em que às metas/indicadores de

desempenho foram cumpridos, ou outras medições qualitativas ou quantitativas

dos resultados).

Atenciosamente,

Gabriel de Freitas Nunes

Diretor Geral
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Log

09 jun 2022, 15:57:33 Operador com email guilherme.patussi@tnsnano.com na Conta e1e08e83-8171-4d91-a69d-

07a86a896420 criou este documento número 658b8eda-feb5-4192-a809-067d373283c5. Data

limite para assinatura do documento: 09 de julho de 2022 (15:56). Finalização automática após a

última assinatura: habilitada. Idioma: Português brasileiro.

09 jun 2022, 15:57:35 Operador com email guilherme.patussi@tnsnano.com na Conta e1e08e83-8171-4d91-a69d-

07a86a896420 adicionou à Lista de Assinatura:

gabriel@tnsnano.com, para assinar, com os pontos de autenticação: email (via token); Nome

Completo; CPF; endereço de IP. Dados informados pelo Operador para validação do signatário:

nome completo Gabriel de Freitas Nunes e CPF 056.232.589-13.

09 jun 2022, 16:09:59 Gabriel de Freitas Nunes assinou. Pontos de autenticação: email gabriel@tnsnano.com (via

token). CPF informado: 056.232.589-13. IP: 187.18.32.34. Componente de assinatura versão

1.286.0 disponibilizado em https://app.clicksign.com.

09 jun 2022, 16:09:59 Processo de assinatura finalizado automaticamente. Motivo: finalização automática após a

última assinatura habilitada. Processo de assinatura concluído para o documento número

658b8eda-feb5-4192-a809-067d373283c5.

Documento assinado com validade jurídica.

Para conferir a validade, acesse https://validador.clicksign.com e utilize a senha gerada pelos signatários ou

envie este arquivo em PDF.

As assinaturas digitais e eletrônicas têm validade jurídica prevista na Medida Provisória nº. 2200-2 / 2001

Este Log é exclusivo e deve ser considerado parte do documento nº 658b8eda-feb5-4192-a809-067d373283c5, com os

efeitos prescritos nos Termos de Uso da Clicksign, disponível em www.clicksign.com.
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