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Ofício nº 286/2018 GAB 

 

   Vera Cruz do Oeste, 11 de outubro de 2018. 

 

Ao Senhor 

H.E António Guterres 

Secretário Geral 

Nações Unidas 

Nova York, NY10017 

EUA 

 

Assunto: Adesão ao Pacto Global 

 

  Caro Senhor Secretário Geral, 

 

 Gostaria de confirmar que o Munícipio de Vera Cruz do Oeste apoia os Dez Princípios 

do Pacto Global, relacionados a Direitos Humanos, Direitos do Trabalho, Proteção do Meio 

Ambiente e Combate à Corrupção. Com este compromisso, expressamos nossa intenção de 

apoiar e difundir tais princípios. Comprometemo-nos a empreender esforços para divulgar 

publicamente este compromisso junto aos nossos funcionários, parceiros, clientes e público 

em geral. Também nos comprometemos a participar e nos envolver com o Pacto Global 

da(s) maneira(s) a seguir: 

 Assim como as empresas podem implementar os  dez princípios  do Pacto Global das 

Nações Unidas, cidades e municípios também podem. O programa compacto cidades 

globais, que ajuda a personalizar o Pacto Global das Nações Unidas para gestão urbana é 

uma alternativa. Também podemos criar um plano de sustentabilidade dedicado às 

dimensões ecológicas, econômicas, políticas e culturais da sustentabilidade da região. 

Bem como, incentivar as empresas e outras organizações para participar do Pacto 

Global da ONU, ou ainda, procurar empresas de apoio e outras partes interessadas à medida 

que implementam iniciativas de sustentabilidade que beneficiem a cidade e grande 

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

apresentação de uma Comunicação de Engajamento (COE), que descreve nossos esforços na 

implantação dos dez princípios. Apoiamos a prestação de contas e transparência das 

informações, e, portanto, comprometemo-nos a apresentar um relatório sobre o progresso 

após dois anos de adesão ao Pacto Global e, depois bienalmente, de acordo com a política 

do COE do Pacto Global. 

Aproveitando o ensejo renovamos manifestação de respeito e apreço e 

antecipadamente agradecemos. 

 

 

Atenciosamente, 
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