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PALAVRA DO PRESIDENTE 

Prezados colaboradores, 
Convido a todos a participar ativamente do Programa de Integridade 
Sustentável (PIS) coordenado pela Solví Participações e 
individualizado para cada uma das empresas que compõe a cultura 
de responsabilidade, ética e integridade que orienta nossas atitudes 
e valores. 
Atuar com integridade para o bem significa mais do que um 
compromisso empresarial de nossas UVSs, é a postura que 
esperamos de nossos colaboradores em todas as atividades e 
operações. Esta é a nossa contribuição para a preservação do meio 
ambiente, garantindo que nossas operações sejam seguras, além de 
participarmos da construção de uma sociedade melhor promovendo 
um ambiente de negócios ético e íntegro. 
Nosso crescimento contínuo, avanços tecnológicos e sustentabilidade 
são resultados conquistados por um ambiente de trabalho saudável, 
ético e respeitoso, que disseminamos para os públicos que temos 
relacionamento, como: acionistas, clientes, comunidades, 
concorrentes, fornecedores, prestadores de serviço, governo, dentre 
outras partes relacionadas. 
Nosso Código de Conduta orienta e deve ser seguido por cada 
colaborador em todas as situações, independente da função ou 
posição que ocupa. As orientações deste documento servem como 
base para o compromisso de nossas empresas com a integridade. Em 
qualquer situação, devemos sempre agir com base nos mais altos 
princípios éticos, prezando sempre pela perenidade dos negócios e a 
reputação de nossas empresas. 
Agradeço a todos por aderirem e compartilharem dos princípios do 
nosso Código de Conduta e pelo compromisso pessoal de cada um 
para agir com integridade para o bem. 
 
Celso Pedroso 
Diretor Presidente da Solví Participações S.A. 



PALAVRA DO LÍDER 

Caro colaborador, 
Este documento, aqui disponibilizado, representa um conjunto de 
regras para orientar e disciplinar a conduta dos profissionais do 
Grupo Solví, de acordo com os nossos princípios. 
Desta forma, com Integridade, Operando com Produtividade e 
Segurança, com responsabilidade socioambiental e espírito de 
equipe devemos buscar sempre a excelência com dinamismo, tendo 
a inovação e parceria como norteadores. 
Somos o que fazemos, mais do que falar e escrever, precisamos viver 
o que acreditamos, somente assim construiremos uma cultura 
pautada na ética. Nossas atitudes e comportamentos nos torna uma 
referência individual e coletiva, consolidando e fortalecendo os 
valores, a imagem e reputação do Grupo Solví. 
Conto com o compromisso e a conduta de cada um de vocês, de 
maneira individual e coletiva para 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. 
É desta forma que nos tornaremos o melhor grupo de empresas de 
gestão em engenharia de soluções para a vida e referência na oferta 
de serviços diferenciados, integrados e inovadores. 
Um forte abraço a todos e aproveitem a leitura. 
  
Luciano Junqueira Vilarinho 
Diretor Presidente da Organosolví Soluções Orgânicas para a Vida 
S.A. 
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Esses valores sustentam a nossa 

missao de: “oferecer solucoes em 

residuos, valorizacao energetica e 

engenharia... 
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Eu,_____________________________________________________, 
cargo______________________________, declaro que tomei 
conhecimento e compreendi as disposições contidas no Código de 
Conduta da Solví, revisado em Maio/ 2020, incorporando as 
disposições da Legislação atual – Lei nº 12.846/13, cuja cópia me foi 
entregue neste ato, e  me comprometo a cumprir no desempenho de 
minhas atividades, em todos os seus termos, condições e princípios 
éticos. 
 
Declaro, ainda, que sendo Gestor, estou ciente de minhas 
responsabilidades e diligência para a propagação do Código entre as 
equipes, para a disseminação de boas práticas. 
 
Por fim informo que me comprometo a realizar os treinamentos e re-
treinamentos com a periodicidade exigida. 
 
Assinale de acordo com seu cargo. 
 
             Gestor                       Colaborador   
 
 
______________________________________________________ 
(Cidade, Data) 
 
______________________________________________________ 
Assinatura 
                  
______________________________________________________ 
Empresa 

Termo de Recebimento e Compromisso 
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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. 

 
 


