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Na última edição de Junho/2017, em função da crise que continuamos a viver, motivamos a todos que de 
maneira responsável, mas com muito foco e obstinação, que dirigissem seus esforços nas variáveis de custos 
que estão sob nosso controle.

E assim, o fizemos. 
Dentre outros, vejam alguns resultados deste trabalho, comparando Jan/Mai a Jun/Set de 2017:

Nas horas extras, o objetivo de zerá-las permanece. Conseguimos uma importante redução de quase 80%   .

Fica provado então, que muito depende de nós. 

Que independentemente da situação econômica e política do Brasil, podemos trabalhar melhor.

Concordo com um empresário do setor do agronegócio que tem constantemente falado em entrevistas: 
“Temos que assistir menos televisão, ler menos jornal e acreditar muita mais em nossa vocação, 
competência, capacidade, honestidade para fazer as coisas acontecerem”.

Continuamos com um desafio imenso e devemos continuar a trabalhar muito, bem e juntos para 
melhorarmos e superarmos este momento no Brasil.

Mais de que nunca, acredito na CORR PLASTIK. Acredito na nossa equipe.

SERGIO MONTEIRO
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BAHIA FARM SHOW 2017
FEIRA GEROU MAIS DE R$ 1,5 BI
EM NEGÓCIOS

 A Corr Plastik participou de mais uma 
edição da Bahia Farm Show, a maior e mais 
importante feira de irrigação do Oeste baiano. 

 Realizada em Luís Eduardo Magalhães 
(BA) a feira se destaca também no cenário do 
agronegócio nacional como uma das maiores do 
Brasil. Este resultado demonstra como o setor vem 
contribuindo com a retomada do crescimento 
econômico brasileiro.

 Este ano a Corr Plastik participou em 
parceria com a Netafim, um dos nossos clientes na 
área de irrigação por gotejamento. Outros 
importantes clientes com pivô central, como a 
Fockink, Valmont e Lindsay também marcaram 
presença na feira.

PESQUISA DE SATISFAÇÃO
Conra alguns resultados que obtivemos na pesquisa de 2017
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Os maiores eventos do setor de saneamento do Brasil: FENASAN - Feira 
Nacional de Saneamento e a  FITABES - Feira Internacional de 
Tecnologias de Saneamento foram realizados em conjunto em São Paulo, 
entre 2 e 5 de outubro, no moderno São Paulo Expo.

A Corr Plastik marcou importante e costumeira presença com um estande 
que apresentou sua já consagrada e completa linha de saneamento, que 
atende com excelência as concessionárias de saneamento e muitos outros 
setores.

Tivemos ainda a presença do mascote oficial do São Paulo Futebol Clube, 
o Santo Paulo! Ele interagiu com visitantes, distribuiu brindes e tirou 
fotos com todos que passaram pelo estande da Corr Plastik. A próxima 
Fenasan acontecerá em 2018 e a FITABES em 2019.

FENASAN / FITABES 2017



OUTUBRO ROSA
Em homenagem ao Outubro Rosa, a Corr Plastik 
vestiu seus funcionários com essa simbólica cor 
para lembrar a necessidade de realizar os exames 
para prevenir o câncer de mama.

Unidade SP

Unidade NE

Aconteceu em Florianópolis o CONCASAN - 
Primeiro Congresso Catarinense de Saneamento 
que trouxe como tema principal a importância do 
tratamento da água visando uma melhor qualidade 
de vida para todos.

A feira registrou um alto índice de visitantes. 
Auditórios lotados nas plenárias e palestras dos 
especialistas e técnicos da CASAN, Feira de 
Saneamento fomentando novos negócios e muitos 
debates sobre inovação e os novos rumos do 
saneamento em Santa Catarina.

Participamos do Congresso com um estande em 
parceria com a Hidroluna, nossos representantes de 
Infraestrutura em Santa Catarina e outros parceiros. 

E para a Corr Plastik foi estratégico estar presente 
nesta feira e apresentar as nossas soluções em 
Infraestrutura - Saneamento Água e Esgoto. No 
final, sorteamos uma camisa do São Paulo Futebol 
Clube.

CONCASAN 2017

EDIÇÃO 2017 - DE 28/8 A 01/09

A SIPAT (Semana Interna de Prevenção de 
Acidente de Trabalho) abordou importantes temas 
para o dia a dia do trabalhador. As palestras trataram 
de assuntos como Proteção Respiratória, Saúde 
Bucal, Saúde Masculina e Postura / Ginástica 
Laboral. 

Palestra sobre Saúde Masculina
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