
 
Viamão, 30 de julho de 2017 
 
A António Guterres 
Secretário Geral 
Nações Unidas 
New York, NY 10017 
USA 
 
Sr. Secretário-Geral, 
 
Nós da Quinta da Estância, fazenda familiar de turismo educacional localizada no município de 

Viamão, estado do Rio Grande do Sul, Brasil, ficamos felizes com sua eleição para a Secretaria Geral 

das Nações Unidas, muito bom termos um irmão português representando um olhar global de 

desenvolvimento sustentável, parabéns pela eleição unanime. 

 

Em nossa empresa tivemos grandes avanços nos últimos anos aplicando a agenda global dos ODS 

(Objetivos do Desenvolvimento Sustentável da ONU), conseguimos atingir 15 dos 17 ODS. 

 

Uma ação abrangente, porém também extremamente consistente, pois todas nossas ações de 

sustentabilidade foram diretamente vinculadas ao nosso Core Business, ou seja, são iniciativas 

integradas a estratégia final da empresa e não apenas ações isoladas dissociadas na espinha dorsal 

da organização. 

 

Conforme descrevemos em nossa última carta de compromisso (2016) ainda nos surpreende como 

empresas que comprovadamente infringiram deliberadamente os 4 pilares e 10 princípios do Pacto 

Global, não por um caso isolado, mas por ações contínuas de corrupção de toda sua diretoria e 

presidência, ainda se mantém como signatários do Pacto Global da ONU no Brasil, isso acaba por 

enfraquecer a eficácia e credibilidade da Rede, o que nos deixa muito entristecidos.  

  

Por meio deste relatório de progresso reassumimos nosso compromisso pessoal e organizacional no 

apoio contínuo ao Pacto Global. Renovando nosso engajamento empresarial na aplicação, 

desenvolvimento e disseminação dos conceitos defendidos pelos 10 princípios da iniciativa.  

 
 
Atenciosamente, 
 
 
      

 

 

Rafael Sittoni Goelzer 
Diretor de Relacionamento com Mercado 
Quinta da Estância 

1º Fazenda Carbon-Free do Brasil 

1º local turístico do Brasil signatário do PACTO GLOBAL DA ONU 

Maior Fazenda de Turismo Rural Pedagógico e de Eventos do Brasil 

 
Fones: 51 3444-2655; 3485-1276; 9544-0611  
Visite nosso site: www.quintadaestancia.com.br 

 

 
Carta utilizando ecofonte (20% menos consumo de tinta) 

 

http://www.quintadaestancia.com.br/

