




PA LAVRA  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 UVSs, 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.



PA LAVRA  DO LÍDER

Prezados Colaborador. 

A continuidade da trajetória de sucesso da UVS Termoverde a 
perpetuação da nossa marca dependem da observância de 
princípios fundamentais como integridade, ética, transparência e 
respeito. É de extrema importância que todos os colaboradores da 
Termoverde sigam e apliquem esses princípios em suas atitudes 
para preservar a imagem e a reputação de nossa empresa, bem 
como para contribuir para um ambiente de trabalho harmonioso. 

Agir com integridade, ética, respeito e transparência é importante 
para a imagem da Termoverde perante à população, clientes, 
parceiros e todos os públicos que se relacionam conosco, mas 
ainda mais importante para construirmos um ambiente no qual as 
pessoas tenham orgulho de trabalhar e tenham a certeza de que 
agem de forma correta para contribuir com as atividades da 
empresa. 

Esta Politica Anticorrupção existe para difundir nossos valores e 
princípios éticos, orientando como a empresa pensa e age. A 
continuidade e o crescimento da Termoverde dependem da 
conduta ética, responsável e transparente, além do 
comprometimento de cada um de nós com o cumprimento das 
diretrizes deste documento. 

Fazer uso dos princípios e valores no ambiente profissional e 
pessoal contribuirá para uma sociedade, ética, transparente, justa, 
igualitária e sustentável.

Bruno Tyaki de Araújo Caldas
Gerente Regional



DA TERMOVERDE

05



06



07



... Que a TERMOVERDE 
desenvolveu o seu proprio
programa de integridade 

sustentavel

NA TERMOVERDE
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“Isso quer dizer que e proib ido
receber qualquer tipo de
suborno ou vantagem indevida.
Tambem e proib ido oferecer
qualquer tipo de suborno ou
vantagem indevida a qualquer
autoridade publica ou privada.”
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´
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A TERMOVERDE permite o pagamento de despesas 

de Viagens somente quando for necessario ao

Cumprimento de um contrato, conforme 

estabelecido Pela “politica corporativa 

termoverde de Viagens, locomocao e telefonia”.,

´

´

~



Nao e permitido, pois 
caracteriza um caso 
classico de suborno!

´

´

~
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...podem estar 
em conflito 

com os  
interesses da 

companhia.
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Endereçada à Termoverde Salvador
Comitê de Conduta:  Caixa Postal 

nº 31.256 – São Paulo - SPwww.termoverde.com.br/integridade
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Eu,____________________________________________________

Matrícula _________ cargo da empresa

declaro que

tomei conhecimento e compreendi as disposições contidas na Política

Anticorrupção da Termoverde Salvador, 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, condiçõese princípioséticos.

Cidade, Data

Assinatura

Termo de Recebimento
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MISSÃO
Atuar no setor de energia elétrica renovável fazendo uso do gás de aterro produzido 
dos resíduos urbanos, com excelência e de forma sustentável, gerando valor para a 

sociedade e menos impacto ao meio ambiente.

VISÃO
Ser referência na geração de energia renovável através de gás de aterro, promovendo 
a utilização de novas tecnologias, buscando parceriais com universidades, no intuito 

de formar e desenvolver processos e profissionais especializados no setor.

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.
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