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Assim como os indicadores de desempenho da Cooper Standard, as notícias 
positivas vêm crescendo mundo afora em termos de índices de vacinação e um 
começo promissor de um “novo normal”. 
 
Nossa equipe alcançou um impressionante recorde de segurança em maio com 
apenas um incidente registrado – fazendo dele um mês da segurança quase 
perfeito! Embora um incidente ainda seja muito, tenho orgulho do compromisso 
da nossa equipe com a segurança, e realizações como esta são uma prova dos 
resultados positivos do nosso foco. Um alto desempenho de segurança ajuda a 
estabelecer uma base sólida para a excelência em todas as nossas operações 
e impacta positivamente outras métricas centrais, como qualidade e a entrega.  
 
Ao longo do mês de junho, a Cooper Standard continuou a reforçar o nosso 
compromisso com a segurança e conscientizar sobre assuntos importantes de 
saúde e segurança dentro e fora das nossas unidades com o nosso primeiro 
Mês da Segurança Global. Estamos ansiosos para compartilhar alguns dos 
destaques com você na página inicial do Portal da Cooper Standard no fim do 
mês. 
 
Também tenho o prazer de anunciar que a Cooper Standard foi reconhecida 
pela General Motors com dois prêmios notáveis. Pelo quarto ano seguido, a 
empresa foi nomeada Fornecedor do Ano, recebendo esse prêmio pelo 
segundo ano seguido pelas nossas linhas de produtos de Vedação e Sistemas 
de Combustível e Freio. A empresa também foi homenageada com o prêmio 
Overdrive da GM pela nossa plataforma de química Fortrex®. O prêmio 
Overdrive reconhece a excelente realização em seis prioridades de GPSC da 
GM que permitem navegar por resultados comerciais com iniciativas focadas e 
cultura de ponta. A GM selecionou a Fortrex® por sua pegada de carbono 
menor e sua capacidade de ajudar a reduzir as emissões. 
 
Com os casos de COVID-19 diminuindo, 17 das nossas unidades fora da região 
Ásia-Pacífico entraram na fase 2 ou superior do nosso Plano de Retorno 
Seguro às Operações. Devemos continuar a nossa diligência para reduzir o 
risco de COVID nas nossas unidades e os funcionários são encorajados a 
aproveitar as oportunidades de vacinas quando disponibilizadas em sua 
localidade. É com grande pesar que informo o falecimento de um funcionário da 
nossa unidade de Atlacomulco, no México. Apresentamos as nossas 
condolências à família, amigos e colegas de Ignacio Lopez Mendoza. Em 11 de 
junho, a empresa tinha um total de 41 funcionários com caso ativo de COVID-
19. 

 
Obrigado pelo seu foco contínuo na excelência para ajudar a manter a 
segurança recíproca e oferecer um excelente apoio aos nossos clientes. 
 
 
 
Jeff Edwards 
Presidente e CEO 
 

 

 
 
Vacinações encorajadas 
Estudos mostraram que pessoas que contraíram 
COVID-19 podem sofrer sintomas como fadiga e 
perda de olfato e paladar muito depois de se 
recuperarem do vírus. Não apenas a vacinação 
ajudará a prevenir o vírus, mas no caso 
improvável de que você pegue, evitará um caso 
grave que deixará sintomas persistentes. Há 
também relatos de que os sintomas de longo 
prazo de COVID-19 em pacientes não vacinados 
podem ser aliviados depois da vacinação. 
 
Entre em contato com o departamento de RH 
local e não compareça ao trabalho se você: 
• Tiver febre (38 °C ou mais) ou sintomas 

semelhantes aos da gripe 
• Tiver recebido instruções do serviço de 

saúde local ou do seu médico para se 
isolar ou ficar em quarentena 

• Esteve em contato próximo nos últimos 14 
dias com alguém cujo teste de COVID-19 
deu positivo ou está sendo testado 

 
Orientações sobre a COVID 
• Lave as mãos frequentemente 
• Não dê a mão 
• Cubra a boca para tossir e espirrar 
• Mantenha 1 a 2 metros de distância dos outros 
• Faça reuniões curtas 
• Limite o transporte público 
• Evite espaços lotados 
• Fique em casa se estiver doente 

 
Canais de Comunicação Ética 
• Seu supervisor ou gerente 
• Qualquer membro da equipe de RH 
• O Departamento Jurídico ou o 

Departamento de Ética e Compliance 
(ethicsandcompliance@cooperstandard.com) 

• Qualquer membro do Comitê Global 
de Ética e Compliance 

• O Cooper Standard IntegrityLine, 
de forma anônima se desejado*, 
em www.csintegrityline.com 
*Observe que alguns países em que operamos 
não permitem denúncias anônimas. 
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