


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 Presidente



































(Cidade, Data)

Assinatura

TERMODERECEBIMENTOECOMPROMISSO

Eu,_________________________________________ matrícula

cargo____________________________________________,declaro que  

tomei conhecimento e compreendi as disposições contidas no Código de

Conduta, revisado em Julho/2018 e incorporando as disposições da 

Legislação atual – Lei nº 12.846/13, cuja cópia foi-me entregue neste ato, e 

que me comprometo a cumprir, no desempenho de minhas atividades, com 

todos os seus termos,  condiçõese princípioséticos.

Declaro ainda que, sendo gestor, estou ciente de minhas responsabilidades e 

diligência para a propagação do Código entre as equipes e para a 

disseminaçãode  boas práticas.




