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O fim de ano na Corr Plastik não poderia passar em branco. No dia 21 de dezembro todos os trabalhadores da 
Unidade Sudeste, juntos de seus familiares e colegas de trabalho, prestigiaram a Festa de Confraternização. 

A festa aconteceu no Recanto Gaby, em Jundiaí, um lugar tranquilo e muito aconchegante. E contou com a 
participação especial do Papai Noel distribuindo saquinhos de doces para alegria da criançada, gincanas e bingo 
organizados por monitores do local que divertiram crianças e adultos, assim como a animação da  banda Vitrola. O 
diretor-presidente, Sr. Manuel Monteiro também compareceu, agradecendo a todos pelo esforço e dedicação que 
tiveram ao longo do ano passado e desejou um ano novo cheio de desafios e repleto de conquistas pela frente. 

Ao final aconteceram os sorteios dos prêmios para todos que estavam presentes. Foram sorteados bicicletas, 
televisores, aparelhos de som, climatizadores, tablet’s, entre outros.

Unidade Nordeste - No dia 13 de dezembro aconteceu a festa de confraternização da Unidade Nordeste. A dupla 
Glauber & Glauco animou a tarde de todos. Assim como na festa de São Paulo, o Sr. Manuel Monteiro também 
marcou presença e agradeceu a todos pelo trabalho realizado durante o ano de 2014. A festa terminou com o já 
tradicional e aguardado sorteio de brindes.

Festa de Confraternização 2014 
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Se podemos falar algo do ano de 2014 é que seguramente o mesmo não foi fácil. Tivemos o 
desempenho econômico do nosso país oscilando entre a recessão e a estagnação, tivemos uma Copa 
do Mundo em nosso território, tivemos eleições nas esferas estadual e federal, enfrentamos um recuo 
do crédito, aumento da inadimplência e muitas outras adversidades neste ano.

Assim, neste cenário tão negativo, tivemos dúvidas em diversas ocasiões se teríamos a condição de 
evoluir. Porém, independentemente de todos esses impeditivos, com muito trabalho, transpiração, 
confiança e inspiração, conseguimos crescer. Começamos este ano novamente com objetivos ousados 
e estaremos como de costume em obras e envolvidos em novos investimentos.

Gostaria de agradecer pelo apoio, comprometimento, responsabilidade e trabalho em equipe em 2014. 
Em 2015 se inicia mais um capítulo de nossa história, com a perspectiva de que o mesmo será bastante 
desafiador. Mas, para a Corr Plastik nunca nada foi fácil e mais uma vez teremos que fazer de um ano 
pouco convidativo, um ano de muitas realizações.

Conto com todos vocês!!!

SERGIO MONTEIRO

Em 2015, mais um desafio. Mas para a Corr Plastik nunca foi fácil.
Faremos de um ano difícil um ano de muitas realizações.

Evento Pratas da Casa
Ao final do mês de outubro 
aconteceu pela primeira vez o 
evento Pratas da Casa, uma 
comemoração que  v isa 
prestigiar os trabalhadores 
que possuem maior tempo de 
serviço na empresa.

Foram homenageados 35 
trabalhadores das Unidades 
SP e NE. Como recordação 
do evento todos receberam 
uma placa de homenagem 
com o respectivo tempo de 
casa. Os dois trabalhadores 
que possuem mais de 20 
anos de Corr: Jaime Fabreti e 
João Elço receberam, além 
da placa, um livro com sua 
trajetória dentro da Corr 
Plastik. Foi uma noite muito 
emocionante.



Auditoria Interna 
ISO 9001

Na última semana de novembro de 

2014, foi realizada a auditoria de 

manutenção da Norma ISO 9001.

O procedimento foi efetuado pela SGS. 

Obtivemos a  confirmação que nossos 

processos estão bem implementados e 

melhorando continuamente.

Aproveitamos para agradecer toda a 

e q u i p e  S P / N E  p e l o  e m p e n h o , 

dedicação e busca da melhoria dos 

processos do Sistema de Gestão da 

Qualidade.

A Corr Plastik realizou no dia 18 de Novembro de 2014 a esperada confraternização de final de 
ano para clientes. Uma atração diferenciada foi o foco deste ano: reconhecemos e premiamos 
nossos melhores clientes de 2014. Este evento também é uma ação anual que a Corr Plastik 
promoverá dentro de sua estratégia de valorização dos seus parceiros. Realizando ações 
sustentáveis e reconhecendo os maiores patrimônios da empresa.

Após as premiações realizamos duas partidas de futebol de confraternização para fechar o 
final de ano e proporcionar aos nossos clientes a experiência de jogar no gramado da Vila 
Belmiro. 

Evento Melhores de 2014 - Vila Belmiro

Fabiula Moreira dos Santos - SP

Iniciou suas atividades em 
julho de 2004 como Estagiária. 
Conc lu i u  o  es tág i o ,  f o i 
efetivada, e hoje ocupa o 
c a r g o  d e  S u p e r v i s o r a 
Comercial. Em outubro de 
2014 foi homenageada no 
evento Pratas da Casa por 
c o m p l e t a r  1 0  a n o s  d e 
empresa.

Foi admitido em agosto de 2009 
exercendo o cargo de Operador 
de Extrusora B. Foi promovido e 
h o j e  o c u p a  a  f u n ç ã o  d e 
Operador de Extrusora A.

Ronaldo Francelino Carneiro - NE



Dicas RH
Estas dicas tem como objetivo mostrar as normas vigentes na relação 
com seus trabalhadores, na forma de desenvolvimento do trabalho e 
tudo que influencia o funcionamento da empresa.

VALE
TRANSPORTE

O trabalhador tem direito ao 
Vale Transporte em conformidade 
com a legislação vigente, sendo 

debitados 6% do seu salário base.
A solicitação ou exclusão deverá ser 

feita até o dia 15 de cada mês.

A recarga e entrega do vale 

transporte é feita no último 

dia útil do mês.

UNIFORME

A Corr Plastik fornece 
gratuitamente os uniformes e 

EPI’s, de acordo com a função a 
ser desenvolvida. 

É obrigação (e comprometimento) 
do trabalhador manter seu 
uniforme em bom estado e 
utilizá-lo diariamente para 

realização de suas 
atividades.

ATENDIMENTO
AOS TRABALHADORES

Horários de atendimento
Seg a Sex:

Manhã - 10h30 às 11h30
Tarde - 13h30 às 14h30
Noite - 23h30 às 00h30

ASSISTÊNCIA
MÉDICA

A CORR PLASTIK proporciona a seus 
trabalhadores e dependentes assistência 
Médica Hospitalar UNIMED através de 

convênio, sendo debitado de sua remuneração 
mensal conforme tabela.

Poderão utilizar este Plano os trabalhadores e 
seus dependentes através de Carteira de 
Identificação que a UNIMED fornecerá.
Em casos de acidentes de trabalho, a 

assistência médica ou hospitalar também 
será pela UNIMED, cabendo a CORR 
PLASTIK a informação ao INSS sobre 

a ocorrência do mesmo através da 
Comunicação de Acidente de 

Trabalho (CAT).

RECRUTAMENTO
E SELEÇÃO

A CORR PLASTIK procura, 

preferencialmente, preencher os 

cargos em aberto de seu quadro 

funcional, com recrutamentos internos, 

procurando assim talentos existentes 

na organização antes de buscar 

profissionais no mercado 

externo, conforme 

procedimento vigente.

FÉRIAS

A cada período de 12 meses de 
trabalho o trabalhador tem direito às 

férias, na seguinte proporção:
a) 30 dias corridos, quando não houver faltas 

ao serviço mais de cinco vezes no período 
aquisitivo;

b) 24 dias corridos, quando houver de 6 a 14 
faltas do período aquisitivo;

c) 18 dias corridos, quando houver de 15 a 32 
faltas do período aquisitivo;

d) 12 dias corridos, quando houver de 24 a 32 
faltas do período aquisitivo.

A programação de férias é feita diretamente 
com o gestor responsável que solicitará 

ao Recursos Humanos a liberação 
das mesmas com antecedência 

de 30 dias.

SALÁRIO 
MATERNIDADE

A trabalhadora gestante terá 

direito a uma licença de 120 dias. 

Durante este período receberá seu 

salário integral, com os descontos 

devidos. Deverá ser entregue ao RH 

o comprovante de gravidez (teste) 

e a carta do médico para dar 

início a licença 

maternidade.
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