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QUEM LUCROU
COM A COVID?
Lorenzetti fatura 
24% a mais
No começo da pandemia, em março de 
2020, os casos se concentravam nos bair-
ros dos ricos. Em pouco tempo a doença se 
espalhou e se concentrou nas periferias e 
nos bairros da classe trabalhadora.

Não tinha como ser diferente. Somos 
obrigados a pegar o busão, o trem, e o 
metrô lotado! Ficamos ao pé da máquina e, 
mesmo de máscara, a gente sabe que ficar 
em casa não é opção pra nós! Só o facão 

nos manda pra casa. Entre passar fome e 
vir trabalhar correndo risco com a doença, o 
que fazer? A gente pode mesmo escolher?

Temos que vir trabalhar, porque na nossa 
mesa não tem quem coloque o feijão no 
prato; se não é a gente ralando, não é a 
merreca de auxílio emergencial que garante 
a nossa sobrevivência.

E mesmo nessa condição desfavorável, 
o nosso patrão seguiu bebendo o nosso
suor. A empresa aumentou em 24% o seu
faturamento em 2020, e esse ano segue
projetando ganhos desse tamanho.

As matérias primas aumentaram de preço e 
a empresa logo repassou pro consumidor a 
diferença no começo desse ano. O patrão 
não perde e nunca quer perder nada! E o 
peão? A gente não ganhou nada a mais por 
isso. Nosso salário segue apertado e não há 
PLR compatível.

A direção da empresa já ameaçou: se tiver 
lockdown ou a crise apertar, vão botar a 
gente de férias. Se vier crise vão reduzir 
nosso salário, mas não vão tirar do lucro. 
Assim fica fácil crescer, Lorenzetti!

“A emancipação dos  
trabalhadores será obra dos 
próprios trabalhadores”
K. Marx

Na última edição da Rádio Corneta falamos 
sobre a tragédia do coronavírus nas fábricas 
do país. Ouvimos relatos de operários sobre 
contaminações, descaso das empresas e 
morte de companheiros. Os casos nas in-
dústrias se multiplicam. Cinpal, TDK, Merce-
des Benz, Termomecânica e uma longa lista 
de empresas! A tragédia segue aumentando 
em nome do maldito dinheiro.

Também ouvimos denúncia das faxinei-
ras terceirizadas da CPTM em São Paulo. 
Também abordamos greve operária nas 
maquiladoras do México, onde a peãoza-
da passou por cima do bloqueio sindical 
em nome do reajuste nos salários. Ouça 
no Spotify, Google Podcasts ou peça pelo 
Whatsapp. Veja em: spoti.fi/3lBUlzy



Este jornal não recebe dinheiro de 
nenhuma empresa. É construído por 
trabalhadores e militantes da Transição 
Socialista, que acreditam na luta 
independente da classe operária!

Mande a sua cornetada para ser  
publicada e deixe a sua contribuição 
financeira para a impressão do jornal! 

Envie no zap “QUERO RECEBER” e 
receba a versão em áudio do jornal.

face: @jornalocorneta 
transicao.org/corneta

mande sua 
denúncia 
anônima 
11977802435

faturamento, mas só 
migalhas para os peões
Os acionistas da Lorenzetti tiveram muito 
o que comemorar no ano de 2020. Mes-
mo em meio à pandemia, as fábricas da
empresa funcionaram à toda, com a hora
extra comendo solta em alguns setores,
e só de janeiro a agosto cresceu 16%.
A peãozada trabalhou demais, mesmo
exposta ao risco de contaminação sua e
da família. E o que o trabalhador ganhou
com isso? Um companheiro do chão de
fábrica disse:

“Então, a Lorenzetti cresceu mais de 16% 
no ano de 2020 durante a pandemia, 
vendeu 3x mais que o previsto para o 
ano. Aumentou cerca de R$90,00 reais 
a PLR hahaha... E como agradecimento 
duplicou o valor do VA para o mês de 
fevereiro.Esse aumento que deram no 
VA na verdade era pra ser na PLR. A 
empresa junto com o sindicato, que está 
fudido com a piãozada por não estarmos 
contribuindo com ele, fizeram essa joga-
da que a princípio parece ser algo bom 
tipo “nossa a empresa fez uma presença 
agora”.  

Mas na verdade nos prejudicou, pois 
uma PLR mais alta seria excelente. Aqui 
no CDL a grande maioria de nós estão 
desanimados, já tem alguns que pediram 
pra mandar embora.”

dois companheiros 
morreram de covid
Aqui na Lorenzetti perdemos dois fun-
cionários e a empresa ficou quieta, em 
silêncio. Não fez nenhuma homenagem 
no portal, não falou nada, tá tudo debaixo 
dos pano! Temos diariamente pessoas na 
enfermaria, o médico liberando pra fazer 
o teste de covid fora. Alguns porteiros
pegaram o vírus nas unidades onde as
pessoas tem saído com sintomas. Foi
assim que, há quinze dias, a gente perdeu
dois companheiros.

Uma era funcionária da tarde e o outro 
era porteiro do primeiro turno. É quase 
certeza que ele contraiu covid aqui na 
empresa, estava exposto a risco, né? 
Já que ele fica na portaria com grande 
fluxo de entrada e saída. Ele pegou, não 
aguentou e faleceu.

cornetadas

1. tdk/gravataí

Olha, aqui na TDK tá muito complicado de 
trabalhar. Todo dia tu vê 2, 3 colegas indo 
pra casa, tu não sabe se é mesmo covid, o 
pessoal não volta a trabalhar, a empresa fica 
abafando os casos e, agora o médico do 
trabalho não dá mais atestado. Então, a pes-
soa tem que sair correndo atrás de convê-
nio, se tiver dinheiro pra pagar as consultas 
e o exame, que são caros, ou ir pro SUS, 
mas o SUS tá mandando de volta pra casa 
porque tá superlotado, tá um caos aqui em 
Gravataí, né? E não dá mais atestado, então 
o resultado é que tem gente trabalhando
doente com sintoma, tem gente trabalhando
com co-habitante, né? Com gente parente
em casa, infectado e ninguém fala nada, a
empresa abafando, sendo que já morreu
colega nosso recentemente na TDK e a em-
presa não parou nem pra higienizar o setor,
nem pra dizer que fez alguma coisa, né?

A gente precisa trabalhar, pagar nossas 
contas, mas tá muito complicado todo dia 
trabalhar sem saber se vai voltar bem pra 
casa, temos idoso, criança em casa, né? 
Todo dia nessa tensão. O mínimo que a 
empresa tinha que fazer é parar até ter o 
mínimo de lugar nos hospitais, porque tá 
500% de lotação em Gravataí! Até acalmar 
um pouco isso, fazer uma higienização 
profunda na empresa, né? Com álcool que 
mate o vírus e fornecer pra nós máscara. 
Faz mais de meio ano que forneceram umas 
máscara lá, ruim ainda! Precisa fornecer 
máscara adequada e testagem massiva, né? 
Testar os trabalhadores pra isolar quem está 
infectado, com certeza vai evitar de espalhar 
pra mais gente. Isso aí é o mínimo que a 
empresa tem que fazer pra preservar nossas 
vidas, porque nós estamos dando coro 
todo dia de segunda a sábado, um salário 
pior que tem na região e no país. E pra tá aí 
arriscando morrer, pros caras ficar rico!

3. cinpal/taboão
Aqui na Cinpal além dos acidentes que es-
tão rolando direto, teve muito caso de covid 
no último mês. Foram dezenas! É covid pra 
todo lado lá, tem colega entubado. Medem 
a temperatura, mas até parece que só fazer 
isso vai adiantar! Eles não tomam provi-
dência nenhuma e a produção continua 
bombando.

2. lorenzetti/são paulo

4. bardella/guarulhos

face e insta: @transicaosocialista 
transicao.org

Fizeram mais uma redução de jornada e 
salário. Uma redução de seis meses sem 
ajuda de governo, goela abaixo. Com a re-
dução, uns ficam com 20% de desconto no 
salário e trabalham até quarta-feira; e outros 
com 14%, trabalhando até quinta. Mas tem 
serviço sim! Tem peça pra Marinha, Eletro-
nuclear, tem obra pra Pecém e pra hidrelé-
trica na África. Pra essa de Angola a gente 
faz todas as comportas, cilindros, unidades 
hidráulicas e a ponte rolante. Não pagaram 
o 13º do ano passado, não estão nem aí!
Já pra recuperação judicial tem assembleia
agora em março pras dívidas antigas da
empresa com os demitidos e pra nós, mas
vão enrolar e adiar qualquer decisão!
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perdemos mais um 
companheiro
O operário da Cinpal, 
Cláudio Eustáquio, após 
dias internado com covid, 
infelizmente faleceu. O 
Corneta se solidariza com a 
família do com-panheiro e 
expressa o sentimento de 
tristeza e revolta contra as 
mortes evitáveis que a 
classe trabalhadora está 
enfrentando nesse 
momento.




