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H.E. Ban Ki-Moon 

Secretário Geral 

Nações Unidas 

Nova Iorque, NY 10017 

USA 

Sr. Secretário Geral, 

Gostaria de confirmar que  o  Parlamento Mundial de Segurança e Paz  

do Pacto Global, relacionados a

Ambiente e Combate à Corrupção.Com este

apoiar e difundir tais princípios. Comprometemo

publicamente este compromiss

em geral. 

Também nos comprometemos a participar e nos envolver com o Pacto Global da(s)maneira(s)

seguinte(s): Apoiar os participantes empresariais do Global Compact das Nações Unidas como 

eles implementam e informar sobre seus esforços 

incentivando setor privado a aderir ao Global Compact

direitos humanos; 2. Impedir

associação no trabalho; 4. Abolir o trabalho forçado;

discriminação no ambiente de trabalho;

ambientais; 8. Promover a responsabilidade ambiental;

agridem o meio ambiente. 

extorsão e propina. 

Reconhecemos que um requisito fundamental para a participação no P

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

após dois anos de adesão ao Pacto

COE do Pacto Global. 

Atenciosamente, 

 

 

 

 

Celso Dias Neves 

Presidente da WPO. 

Rua 3 D Quadra 157 lote 03 Casa 1 CEP: 74930

 
WORLD PARLAMENT OF SECURITI AND PEACE – PARLAMENTO MUNDIAL DE SEGURANÇA E PAZ

                                                                                                                          

29 setembro de

o  Parlamento Mundial de Segurança e Paz  apoia

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 

Também nos comprometemos a participar e nos envolver com o Pacto Global da(s)maneira(s)

Apoiar os participantes empresariais do Global Compact das Nações Unidas como 

eles implementam e informar sobre seus esforços de sustentabilidade, p

incentivando setor privado a aderir ao Global Compact apoiando 1. Respeitar e

2. Impedir violações de direitos humanos; 3. Apoiar a liber

4. Abolir o trabalho forçado; 5. Abolir o trabalho infantil;

inação no ambiente de trabalho; 7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios 

r a responsabilidade ambiental; 9. Encorajar tecnologias q

 10. Combater a corrupção em todas as suas formas, inclusive 

Reconhecemos que um requisito fundamental para a participação no P

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

princípios. Apoiamos a prestação de contas e transparência das 

comprometemo-nos a apresentar um relatório so

após dois anos de adesão ao Pacto Global e, depois bienalmente, de acordo com a política do 
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29 setembro de 2015. 

apoia os Dez Princípios 

Direitos Humanos, Direitos do Trabalho, Proteção do Meio 

compromisso, expressamos nossa intenção de 

empreender esforços para divulgar 

parceiros, clientes e público 

Também nos comprometemos a participar e nos envolver com o Pacto Global da(s)maneira(s) 

Apoiar os participantes empresariais do Global Compact das Nações Unidas como 

de sustentabilidade, promover eventos 

1. Respeitar e proteger os 

3. Apoiar a liberdade de 

5. Abolir o trabalho infantil; 6. Eliminar a 

entiva aos desafios 

9. Encorajar tecnologias que não 

a corrupção em todas as suas formas, inclusive 

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

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

princípios. Apoiamos a prestação de contas e transparência das 

nos a apresentar um relatório sobre o progresso 

Global e, depois bienalmente, de acordo com a política do 
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