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Em outubro de 2015 foi realizada a Segunda Edição do Evento Pratas da Casa. Uma ação 
comemorativa para celebrar 10, 15 e 20 anos de tempo de casa e dedicação dos trabalhadores da Corr 
Plastik.

Esta edição contou com a premiação de nove dedicados funcionários, confira abaixo:

10 Anos
Fábio Ribeiro - Almoxarifado

15 Anos
Altemir Souza Vieira - Manutenção / João Evandro da Costa - Produção
Alexandre Perdão - Logística / Joel Gomes da Silva - Manutenção Predial
Fernando Alfenas - Manutenção

20 Anos
Genildo Silva - Comercial

Mais uma noite emocionante, mas o trabalho continua com desafios cada vez maiores. Em épocas 
cada vez mais difíceis e competitivas ter um time dedicado faz toda a diferença.

Pratas da Casa



O ano de 2015 terminou com o gosto amargo de Crise. 

Esse sentimento se intensifica quando acrescentamos todas as más notícias que vivenciamos sobre o nosso país 
neste ano. 

Parada drástica da economia, inflação, desemprego, instabilidade política, desvalorização do real, corrupção 
generalizada em todas esferas da Administração Pública e tantas outras que infelizmente preencheriam muitas e 
muitas páginas.

Mas, o ano de 2015 não foi só isso. 

Tivemos significativos progressos na Corr Plastik! Ampliação das capacidades produtivas de extrusão em São 
Paulo e Alagoas, aumento da capacidade de produção de mistura nas duas plantas, incremento do parque fabril da 
injeção, lançamento de novos produtos, início das atividades de recuperação e micronização dentro de nossos 
complexos, novo sistema de telefonia, mais um aumento significativo de nossa área construída em São Paulo e 
tantas outras melhorias e avanços que felizmente preencheriam muitas e muitas páginas.

A Corr Plastik é uma empresa que tem o crescimento em seu DNA e ela vem mostrando isso na prática, ano após 
ano. Não nos cabe mais lamentar sobre a situação econômica e política do país, temos que buscar oportunidades 
para voltarmos a nossa trajetória de constante evolução. Será o papel de todos nós encontrarmos meios em todos os 
dias do próximo ano para exercitarmos na prática esse anseio de retomada.

É o momento de mudarmos o jogo. Conto como sempre com todos vocês!

SERGIO MONTEIRO

Foi inaugurado no dia 09 de dezembro de 2015 
o novo vestiário para os trabalhadores da 
produção e pátio. 

Maior e mais moderno, o novo local tem 
capacidade para mais de 400 funcionários. 

Este benefício faz parte das obras de expansão 
da empresa visando sempre um maior conforto 
para todos.

Inauguração do novo vestiário

Editorial





Auditoria Externa 
ISO 9001

O processo de auditoria externa do ano de 2015 

ocorreu no mês de novembro, possibilitando a 

aval iação da empresa nos processos 

envolvidos com a certificação da NBR ISO 

9001.

 A equipe da Gestão da Qualidade tem a 

satisfação de parabenizar a todos pelo 

resultado obtido.

Mantivemos a Certificação dos Processos ISO 

9001.

Carina da Silva Lima - SP

Iniciou suas atividades em 
agosto de 2010 como Faturista. 
F o i  p r o m o v i d a  p a r a 
Coordenadora de Faturamento 
em setembro de 2012. E desde 
fevereiro de 2015 ocupa o 
cargo de Supervisora de 
Logística.

Foi admitido em fevereiro de 
2010 exercendo o cargo de 
Ajudante de Produção. Em cinco 
anos de sua trajetória pela 
empresa foi promovido quatro 
vezes e hoje exerce a função de 
Conferente D.

Josué Miguel Pereira - AL

As pessoas que fazem a
Corr Plastik e o seu dia a dia

Pratas da Casa 2015
Confira algumas fotos do evento Pratas da Casa 2015

Quem é Quem
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