




PALAVRA DO PRESIDENTE

Prezado colaborador,

A Política Anticorrupção, aprovada pelo Conselho de Administração
Solví, é uma demonstração clara de nossos compromissos com o
Brasil e com países em que atuamos, incluindo o atendimento
pleno às regulamentações anticorrupção existentes e aplicáveis.
Ela orienta e direciona o cumprimento do nosso Código de Conduta
e deve ser seguida irrestritamente por nossos colaboradores em
todas as relações e atividades dos negócios.
Convido cada um a reafirmar seu compromisso em conduzir os
negócios de maneira ética e com absoluta integridade. Assim,
garantimos a implementação de procedimentos apropriados em
todas as UVS’s, evitando quaisquer descumprimentos do nosso
Código de Conduta e da legislação vigente.
Atitudes éticas e íntegras garantem a perenidade do negócio,
mantém a boa reputação das nossas empresas, além de agregar
valor para cada um dos envolvidos em nossas operações.
Conto com vocês para que o crescimento das nossas empresas seja
direcionado pelo trabalho em equipe, postura ética e atitudes
sustentáveis, seguindo os valores disseminados na Solví, pois o
empenho de cada um em seguir integralmente as orientações desta
política é essencial para ratificar o compromisso com a ética,
fortalecendo o trabalho com integridade para o bem.
Prezamos pela integridade e honestidade de todos os envolvidos
em nossos negócios e nos comprometemos com a prevenção e
combate à corrupção. Com esse objetivo, publicamos a nossa
Política Anticorrupção.

Celso Pedroso
Diretor-Presidente da Solví Participações S.A.



PALAVRA DO LÍDER

Caros colaboradores da CRVR, Biotérmica e Ecotottal,

Uma sociedade em que prevaleçam sempre as conquistas baseadas
no mérito e no trabalho bem feito, sobrepondo-se a formas de
negociação ou interesses escusos nas relações, faz parte de nossos
valores fundamentais.
O amadurecimento das relações no sentido ético e da conduta
desejada é um processo que precisa de prática diária e de bons
exemplos. Por isso, a importância da Política Anticorrupção,
constantemente atualizada conforme as leis vigentes e as
potenciais situações do dia a dia de nossos negócios.
A presente cartilha é de fundamental importância como norteador
de nossas ações diárias. As relações pessoais e institucionais devem
sempre ter claro, a todos os interlocutores, os princípios da ética e
da conduta íntegra. Priorizando aqueles que possuem os mesmos
valores, fortaleceremos não somente nossa posição, mas, com
certeza, manteremos a evolução de nossas empresas em um
patamar de respeito de toda sociedade.
Firmamos este pacto com nossas empresas, com nossos colegas,
parceiros e com a sociedade, que pretendemos que seja, cada vez
mais, livre de práticas de corrupção. Assim, sendo mais um elo
nesta corrente que busca o presente e um futuro melhores,
sustentamos e sustentaremos o nosso crescimento.
Convido para que, ao receber essa cartilha, dedique tempo e
atenção à sua leitura. Pratique e divulgue seu conteúdo. Somente
assim manteremos o protagonismo na busca de um mundo mais
sustentável e melhor. Muito obrigado por compartilhar conosco
não somente seu tempo e sua capacidade de realizar, mas também
seus princípios éticos que nos tornam fortes como grupo.

Leomyr de Castro Girondi
Diretor-Presidente















“Isso quer dizer que é proibido
receber qualquer tipo de suborno
ou vantagem indevida. Tambem e
proibido oferecer qualquer tipo de
suborno ou vantagem indevida a
qualquer autoridade pública ou
privada.”

´´



“Não é permitido,
pois caracteriza um
caso clássico de
suborno!”

~







...podem estar
em conflito com
os interesses da
companhia.













Eu,____________________________________________________

Matrícula _________ cargo da empresa

declaro que

tomei conhecimento e compreendi as disposições contidas na Política

Anticorrupção, incorporando as disposições do Código de Conduta, cuja via

original foi-me entregue, e que me comprometo a cumprir, no

desempenho de minhas atividades, com todos os seus termos, condições e

princípioséticos.

Cidade, Data

Assinatura

Termo de Recebimento







MISSÃO
Oferecer soluções em resíduos, saneamento, valorização energética e engenharia, 
operando e gerenciando concessões e contratos para clientes públicos e privados.

Promover o desenvolvimento de nossos colaboradores e comunidades, criando 
valor para acionistas, clientes, fornecedores e governo, por meio de crescimento 

sustentável e respeito ao meio ambiente.

VISÃO
O maior grupo de gestão em engenharia de Soluções para a Vida e referência na 

oferta de serviços diferenciados, integrados e inovadores.

VALORES
Equipe: Possuir um time de Colaboradores especializados nas diversas áreas, que se 

complementam de forma harmônica e solidária, promovendo uma abordagem 
detalhada e integral na análise de situações e desenvolvimento de soluções para o 

mercado.

Excelência com Dinamismo: Atuar de forma extraordinária em todas as ações, 
serviços e posturas, e ser referência para o mercado buscando aperfeiçoamento 

contínuo. Comportar-se de forma rápida, integrada, flexível e proativa, adaptando-se 
às necessidades e movimentações de clientes e mercado.

Inovação: Buscar novas formas de fazer, avaliando, redesenhando e atualizando 
continuamente seus processos, sistemáticas, metodologias e tecnologias.

Integridade: Manter postura ética e relação de transparência com todos, zelando 
pelos princípios morais e trabalhando com integridade para o bem.

Operar Seguro: Operar de forma segura, estabelecendo a interdependência como 
atitude correta ao desenvolver qualquer atividade, preservando a saúde, o meio 

ambiente e a integridade física.

Parceria: Estabelecer relacionamento forte e perene junto a clientes e fornecedores, 
lastreado em postura íntegra, compartilhamento de causas e fluidez de comunicação.

Responsabilidade Socioambiental: Promover a melhoria da qualidade de vida das 
pessoas e comunidades, atuando de forma responsável e sustentável, preservando o 

meio ambiente para as gerações atuais e futuras.


