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Vinte e sete anos de história, de muito trabalho e a certeza de 
que teremos um futuro melhor.

Acreditar na Corr Plastik. Essa é a solução para 
permanecermos no caminho certo, seguindo em frente, 
sempre.



Auditoria Interna
O Sistema de Gestão da Qualidade agradece à 
todos os colaboradores que se empenharam e 
se dedicaram na Auditoria Interna ISO 9001, 
abril 2019. 

Os resultados das duas Unidades foram 
satisfatórios e dentro do esperado para o 
nosso processo. 

Agora, é preciso manter o empenho no 2° 
semestre para que as metas sejam superadas e 
aprimoradas, com foco ainda maior em nosso 
objetivo que é manter a satisfação dos nossos 
clientes e a melhoria dos nossos processos e 
produtos.

2019. Muitas Expectativas... e dificuldades.

Iniciamos o ano com muitas expectativas de mudanças positivas para nosso país.
Entretanto, estamos acompanhando diariamente que o processo de mudanças políticas e econômicas são 
lentos, graduais e de muito aprendizado aos novos gestores.

Infelizmente, essa demora influencia negativamente a evolução dos negócios e consequentemente, a vida 
das empresas no país.

Nossa decisão de investir para não diminuir de tamanho e continuar saudável financeiramente permanece 
forte, todavia as dificuldades comerciais estão exigindo esforços e superação de muitos obstáculos dia a 
dia.

Não podemos contar ou mesmo esperar as definições políticas do país, temos que continuar trabalhando e 
construindo nosso caminho independente desta demora ou do tempo que será necessário para que as 
mudanças aconteçam.

Vender é nosso caminho, nossa solução!!!

Hoje temos uma grande disponibilidade de produtos em PVC e PEAD e o nosso objetivo é superar as 
dificuldades e continuar vendendo, caminhando para frente.

Somos todos vendedores. Temos que fazer o nosso melhor!!

Conto com todos vocês.

SERGIO MONTEIRO

Editorial

Dia das Mulheres
Celebramos o Dia das Mulheres em grande 
estilo. Um café da manhã especial foi 
oferecido a todas as funcionárias da empresa. 
Além disso, sorteamos um lenço e a 
ganhadora foi a Giovana Silva da Gestão da 
Qualidade.



Almoço Especial de 27 anos
Confira algumas fotos do almoço especial de 27 anos.



Convenção Lindsay

FENICAFÉ 2019

A Corr Plastik iniciou o ano formando novas 
parcerias. A participação na Convenção de 
Vendas da Lindsay Brasil, permitiu uma 
a p r o x i m a ç ã o ,  o p o r t u n i d a d e  d e 
relacionamento e a demonstração do mais 
novo lançamento: o Tubo Defofo para 
Irrigação DN 600. 

A Corr Plastik é a primeira empresa a 
produzir tubos de PVC neste diâmetro, o 
que demonstra nossa identidade com a 
inovação e qualidade dos produtos e o 
reconhecimento de todo o mercado.

A primeira feira de irrigação de 2019 que a 
Corr Plastik esteve presente foi realizada em 
Araguari, Minas Gerais no mês de março. 

A FENICAFÉ é o evento de cafeicultura 
mais esperado do ano. Este ano a feira 
recebeu cerca de 20 mil visitantes durante os 
três dias de feira.

A Corr Plastik marcou presença em dois 
estandes, juntamente com a NaanDanJain 
que trabalha com soluções de irrigação por 
gotejamento e com a Coopercitrus, uma das 
maiores cooperativas de produtores rurais 
do Brasil.

Esta é só a primeira de muitas feiras. Bons 
negócios nos esperam!

Coopercitrus
Pré-Agrishow
Realizamos no dia 11 de abril um evento pré-
Agrishow com o nosso parceiro Coopercitrus. 
Visando o aumento no número de negócios 
levamos os principais vendedores da empresa 
para um evento no kartódromo de Bebedouro.

Fizemos duas baterias classificatórias e a 
disputa da final com os dois melhores de cada 
seção. O evento serviu para reforçar a parceria 
que temos com uma das maiores Cooperativas 
do Brasil. Agora é ‘‘pé embaixo’’ para 
acelerarmos as vendas! 


