
Edição nº47 - Maio 2020

IMPACTOS DO CORONAVÍRUS 
NO BRASIL E NO MUNDO

O coronavírus tem provocado grandes mudanças nos mercados mundiais e paralisado 
atividades econômicas ao redor do Mundo, com impacto no fornecimento de suprimentos e no 
comércio global. 

As previsões de vários economistas não são otimistas para o momento em que estamos vivendo. 
Para muitos deles, a economia já entrou em recessão e devemos sofrer durante alguns anos até 
nos recuperarmos das perdas geradas pela pandemia.

No Brasil também estamos sentindo esses impactos. Medidas de restrição começaram com a 
suspensão de aulas e foram sendo ampliadas gradativamente, inclusive com a determinação de 
fechamento do comércio e de diversos serviços, e com muitas fábricas sendo obrigadas a 
interromper a produção por conta da baixa demanda.

Vamos passar pela pandemia e sairemos deste período ainda mais fortalecidos e prontos para os 
desafios que virão. Afinal, já são mais de 28 anos de história, muito trabalho, esforço e 
transpiração. Acreditamos no negócio e na Corr Plastik, com a certeza de que um futuro muito 
melhor nos espera.



A Corr Plastik doou álcool em gel para as Secretarias de Saúde de Cabreúva (SP) e Marechal Deodoro (AL). 
A empresa está comprometida com a saúde e bem-estar de toda a nossa sociedade.

DOAÇÃO DE ÁLCOOL EM GEL 70º

Terminamos 2019 com a certeza de estarmos melhores e mais preparamos para os novos 
desafios em 2020.

Em março nossa empresa completou 28 anos, com muito suor e  luta de todos nós. 

Todavia, nenhum de nós poderia imaginar que uma pandemia batia às nossas portas.

Já começamos a perceber o impacto em nossas atividades e certamente teremos 
consequências muito grandes na economia brasileira e na vida de todos nós.

O momento é de manter a calma e estar atento à todas as recomendações que estamos 
divulgando a todos. 

Esteja atento aos nossos canais de comunicação e em caso de dúvida pergunte ao RH.

Conto com todos vocês.

SERGIO MONTEIRO

Editorial



 Em meio a esta pandemia que se instalou no Brasil e no Mundo, a Corr Plastik tem como dever adotar uma 
série de medidas preventivas para garantir a segurança de todos, sempre levando em consideração a manutenção 
da continuidade das atividades.

 Para combater a disseminação do Coronavírus, as seguintes medidas foram tomadas e já estão em 
andamento em vários setores da empresa para proteger todos os trabalhadores, fornecedores e parceiros.

  Disponibilização de álcool em gel em vários pontos da empresa, nas portarias e refeitórios.

  Medição da temperatura de todos os parceiros e colaboradores que precisam entrar nas dependências da 
empresa.

  Veiculação de vídeo explicativo com todas as orientações, prevenções e cuidados.

  Distribuição de informativo com diversas orientações sobre como se proteger e como lavar as mãos de 
forma efetiva.

  Distribuição de máscaras para todos os trabalhadores para a utilização dentro do ambiente de trabalho.

 Precisamos da colaboração de todos. Somente juntos iremos vencer este desafio! Abaixo estão as 
informações do Ministério da Saúde sobre como se proteger e também preservar a sua família. Não deixe de 
cumprir todos os passos.

AÇÕES CONTRA O CORONAVIRUS

Lave as mãos com frequência, com água e sabão, ou higienize 
com álcool em gel 70%.

Ao tossir ou espirrar, cubra nariz e boca com lenço ou com o 
braço, e não com as mãos.

Evite tocar olhos, nariz e boca com as mãos não lavadas. Ao
tocar, lave sempre as mãos com água e sabão.

Não compartilhe objetos de uso pessoal, como talheres, 
toalhas, pratos e copos.

Evite aglomerações e mantenha os ambientes ventilados.



ANIVERSÁRIO 28 ANOS

Confira algumas fotos do almoço especial de aniversário da Corr Plastik.
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