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O�cio  Nº 259/2022

Recife, 21 de outubro de 2022

 

A Sua Excelência o Senhor

H.E. António Guterres

Secretário Geral das Nações Unidas

Organização das Nações Unidas - ONU

405 East 42nd Street, New York, NY, 10017, USA

 

Assunto: Adesão ao Pacto Global da Organização das Nações Unidas - ONU.

Referência: Ao responder este O�cio, favor indicar expressamente o Processo SEI
nº 0060500263.000625/2022-95.

 

Senhor Secretário Geral,

 

Cumprimentando-o cordialmente, tenho o prazer de confirmar que a Companhia Pernambucana de
Saneamento - COMPESA apoia os dez princípios do Pacto Global da ONU em 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 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. A Companhia Pernambucana de Saneamento – COMPESA fará uma
declaração clara desse compromisso com os interessados e o público em geral.

 

Reconhecemos que um requisito fundamental para a par�cipação no Pacto Global da ONU é o envio
anual de uma Comunicação do Progresso (COP), descrevendo os esforços de nossa empresa na
implementação dos dez princípios. Apoiamos a prestação de contas 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 da ONU e então anualmente, de acordo com a polí�ca da COP do Pacto Global. Incluindo dessa
forma:

 

Uma declaração assinada pelo diretor execu�vo, expressando o apoio con�nuo ao Pacto Global da
ONU e renovando nosso compromisso com a inicia�va e seus princípios. Esse documento é
separado da nossa carta de compromisso inicial para aderir ao Pacto Global da ONU. 
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O preenchimento de um ques�onário online da Comunicação de Progresso, por meio do qual
divulgaremos os esforços con�nuos de nossa empresa em integrar os 10 princípios em nossa
estratégia de negócios, cultura e operações diárias, além de contribuir com os obje�vos das Nações
Unidas, em especial os Obje�vos de Desenvolvimento Sustentável.

 

Sem mais para o momento, reitero protestos de elevada es�ma e dis�nta consideração.

 

Atenciosamente,

Manuela Cou�nho Domingues Marinho

Diretora Presidente

Documento assinado eletronicamente por Manuela Cou�nho Domingues Marinho, em 04/11/2022,
às 17:32, 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 29713683
e o código CRC F204FEEB.
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