
FENASAN 2018
Em mais um ano a Corr Plastik marcou presença na 29ª edição da Feira Nacional de Saneamento – FENASAN – a 
mais qualificada feira de saneamento do Brasil, que ocorreu de 18 a 20 de setembro, no Expo Center Norte em São 
Paulo. 

O estande da empresa chamou a atenção do público, devido a sua belíssima estrutura que simulou os tubos de 
PEAD Liso e Corrugado. Vários clientes se surpreenderam com a novidade e realizaram consultas e esclareceram 
dúvidas em relação aos novos produtos. Este ano trabalhamos com ênfase em nossos lançamentos: O Tubo PVC 
Defofo 1,0 Mpa DN 600, o Tubo PVC Esgoto Pressurizado DN 600 e os Tubos de PEAD Liso e Corrugado. 

A linha de PEAD tem muitos campos de aplicações, como: Ramais, redes e adutoras de água, captação de água, 
transporte de água (bruta, desmineralizada, salgada), alimentos e lamas, emissários terrestres e subaquáticos, 
industriais e sanitário, travessias de lagoas, rios, baias, entre outros; instalações industriais, distribuição de gás, 
recuperação de tubulações danificadas, irrigação, drenagem, dragagem, minerodutos (transporte hidráulico de 
sólidos), dutos elétricos e telefônicos.
 
Vantagens desta nova linha: Alta resistência à impactos, resistência química à abrasão, imune à corrosão, baixo 
efeito de incrustação, baixa rugosidade, longa vida útil, leveza e flexibilidade, absoluta estanqueidade, atoxidade, 
facilidade de manuseio e instalação além de excelente soldabilidade, menor número de juntas e alto índice de 
impermeabilidade a gases e vapores.

A Corr Plastik produzirá esta nova linha a partir de 2019.
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ACREDITAR NO FUTURO.

ACREDITAR NO BRASIL!!

Nossa empresa em sua história de quase 30 anos, sempre se orientou em acreditar na sua capacidade e no 
mercado brasileiro.

Assim, sempre esteve atenta ao mercado, investindo e tendo capacidade produtiva sempre superior aos 
volumes vendidos, permitindo crescer nas oportunidades.

O momento atual é de CRISE, porém, continuamos a acreditar no Brasil e no futuro.

Mais uma vez tivemos a oportunidade de eleger nossos governantes e junto a eles devemos trabalhar para 
um país melhor para todos. Após o processo eleitoral a energia no país melhora, mudam-se as perspectivas 
e novas oportunidades certamente existirão.

Muito trabalho, comprometimento e dedicação serão necessários, mas mantemos nossa disposição em 
acreditar no futuro, no Brasil e nas nossas equipes de trabalho.

Conto com todos vocês.

SERGIO MONTEIRO

FEACOOP 2018

Editorial

A Corr Plastik participou de mais uma edição da Feira de Agronegócios da Cooperativa Coopercitrus. 
Realizada em Bebedouro, interior de São Paulo.

A FEACOOP é uma tradicional e conhecida feira na região voltada aos cooperados da Coopercitrus. 
Ocorreu entre os dias 30 de julho a 02 de agosto e passaram por lá aproximadamente 10 mil pessoas de 450 
cidades localizadas nos Estados de São Paulo e Minas Gerais.

O estande da Corr Plastik foi muito bem explorado e visitado, abrindo portas para novos negócios e 
oportunidades. Confira fotos do estande:



Código de Ética e Conduta Corr Plastik

É com muita satisfação que apresentamos o Código de Ética e Conduta da Corr Plastik. Este Código 
consolida mais uma etapa de nossa atuação ética e legal, segundo as melhores práticas de 
governança que fazem parte da história de nossa empresa. O Código de  Ética e Conduta é um dos 
documentos integrantes do Sistema de Integridade e Conformidade, que está sendo implantado na 
Corr Plastik.

O que é um Código de Conduta Ética?

É uma ferramenta que orienta os negócios e a conduta de todos, desde acionistas e investidores até 
colaboradores e fornecedores. É um documento que explicita os princípios e valores da empresa, 
deixando transparente e público o que se espera de todos os envolvidos. Esse documento é uma 
importante ferramenta para o desenvolvimento da governança corporativa.

É indispensável o envolvimento de todos os colaboradores, para que as disposições do Sistema de 
Integridade e Conformidade, incluindo o Código de Conduta, cumpram as diretrizes constantes no 
Código e em caso de eventual descumprimento das regras estabelecidas poderão ser aplicadas as 
medidas disciplinares, sempre proporcionais à gravidade do caso, incluindo sanções de 
responsabilidade trabalhista, civil e penal.

O desconhecimento do Código ou de alguma das políticas e procedimentos da Corr Plastik do 
Sistema de Integridade e Conformidade não exime os colaboradores, clientes ou fornecedores do 
seu cumprimento nem das consequências de não o respeitar.

Através deste Código será possível sempre manter nossas relações no caminho da ética e da 
integridade.

Para saber mais sobre o Código de Conduta e Ética da Corr Plastik, procure o departamento de 
Recursos Humanos. Por conta de características diferentes na relação com fornecedores á uma h
versão específica para os mesmos.

CÓDIGO 
DE ÉTICA 
E CONDUTA



Outubro Rosa
A conscientização de todos é a principal 
arma nesta eterna luta contra o câncer de 
mama. Divulgue a campanha e ajude 
pessoas a vencerem esta batalha.

A Corr Plastik apoia esta causa. 

Almoço Especial
Dia dos Pais!
No dia 10 de agosto a Corr Plastik realizou um 
almoço especial em comemoração ao dia dos 
Pais. Este ano todos os pais ganharam uma 
caneca de lembrança da empresa, em 
homenagem a esta data tão especial!! 

Pesquisa de Satisfação
Confira alguns resultados que obtivemos na pesquisa de 2018. Mais uma vez 
alcançamos com excelência todos os indicadores e cumprimos a meta de 90% 
de clientes satisfeitos.

DESEMPENHO DOS PRODUTOS
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INDICAÇÃO DA EMPRESA 
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GRAU DE SATISFAÇÃO AO PEDIDO NEGOCIADO
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COMPARAÇÃO COM OUTROS FABRICANTES DO SETOR
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