Salvador, 23 de Julho de 2008.
Prezado Colaborador,
Ref: Adesão ao Pacto Global das Nações Unidas.
A Amara Brasil comunica a V. Sa. que em Junho de 2008 formalizou a adesão aos 10 princípios
do Pacto Global das Nações Unidas, estabelecidos dentro de valores fundamentais e
internacionalmente aceitos nas áreas de Direitos Humanos, Direitos do Trabalho, Proteção
Ambiental e Combate à Corrupção.
Os princípios derivam da Declaração Universal de Direitos Humanos, da Declaração da
Organização Internacional do Trabalho sobre Princípios e Direitos Fundamentais do Trabalho, da
Declaração do Rio sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento e da Convenção das Nações Unidas
Contra a Corrupção.
A Amara Brasil tem seu nome inserido na lista de signatários e pode ser confirmado no site
www.unglobalcompact.org. Com esta adesão, reforça os valores da empresa, que representam
firmes compromissos de incorporar esses princípios em sua estratégia, conduta empresarial,
práticas operacionais e de negócios, bem como a disseminá-los, junto aos sócios,
colaboradores, clientes, fornecedores e público em geral.
Os dez princípios do Pacto Global são:
Princípios de Direitos Humanos
1. Respeitar e proteger os direitos humanos;
2. Impedir violações de direitos humanos;
Princípios de Direitos do Trabalho
3. Apoiar a liberdade de associação no trabalho;
4. Abolir o trabalho forçado;
5. Abolir o trabalho infantil;
6. Eliminar a discriminação no ambiente de trabalho;
Princípios de Proteção Ambiental
7. Apoiar uma abordagem preventiva aos desafios ambientais;
8. Promover a responsabilidade ambiental;
9. Encorajar tecnologias que não agridem o meio ambiente.
Princípio contra a Corrupção
10. Combater a corrupção em todas as suas formas inclusive extorsão e propina.
A adesão aos princípios é um dos caminhos encontrados pela Amara Brasil para disseminar
boas práticas empresariais e estimular a responsabilidade social, contribuindo para um mundo
melhor, mais justo e mais equilibrado.
Atenciosamente,

Santiago González Gil
Diretor Geral
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