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DELPHI AMEAÇA EM ITABIRITO
COM DEMISSÃO EM MASSA
A

ntes de completar
seus 20 anos em
Itabirito no próximo
mês de dezembro, a Delphi está
programando um verdadeiro
“presente de grego” ao
município, pretendendo colocar
no “olho da rua” dois terços do
seu quadro de pessoal, ou seja,
aproximadamente 500
demissões. A empresa,
seguindo orientação da sede
nos Estados Unidos, quer
concentrar sua produção toda
em Paraisópolis (próximo a São
Paulo), pouco se importando
com a tragédia social que poderá deixar em
Itabirito, mesmo tendo sido acolhida pelo
município com incentivos (terreno, galpões e
outras facilidades) na época de sua
instalação. A empresa fez este comunicado
aos trabalhadores, ao sindicato e
autoridades locais de forma simultânea no
último dia 12 de janeiro.
O Sindicato busca com todo rigor evitar
esta transferência, cobrando empenho da
prefeitura municipal, para evitar um caos
social na cidade com centenas de
demissões.
Buscamos ainda a intervenção do
Ministério Público do Trabalho (MPT), da
Superintendência Regional do Trabalho em
Minas Gerais, além de apelar também para o
Governo de Minas, no sentido de evitar este
grave problema.
Além de lutar para que a Delphi
mantenha sua estrutura em Itabirito,

alertamos as autoridades púbicas para que
esta ameaça sirva de exemplo, quando o
Estado e os municípios oferecem atrativos
fiscais e logístico para instalação de
empresas, estabelecendo cláusulas que
garantam condições de responsabilidade
social. A busca do lucro fácil não pode ser
tolerada com sacrifício social dos
trabalhadores e da comunidade, que é
rigorosamente abandonada à própria sorte
quando outra localidade deslumbra lucros
ainda maiores para gringos que chegam e
vão sem apego humano ou social onde
chegam.
Vamos lutar contra este estado de
coisas e alertamos todos os trabalhadores e
a própria sociedade de Itabirito para
denunciarmos esta terrível ameaça.
Pelos empregos e pela paz social em
Itabirito, vamos lutar pela permanência da
Delphi.

Convocamos todos os
trabalhadores da Delphi para
comparecerem em assembleia na
sede do Sindicato para que
possamos discutir todos os passos
que estão sendo dados na luta para
manter os empregos de todos os
companheiros e impedir o
desmanche da empresa em nosso
município.
Alertamos a todos os
companheiros para a importância da
nossa UNIDADE, para defendermos
solidariamente o emprego de todos.
Defender o emprego do companheiro
de trabalho se assemelha a
defendermos a boa saúde de nossos
filhos. Não há quem possa se sentir
bem mantido no emprego sabendo
que centenas de famílias possam
passar todo tipo de dificuldade por
causa da insensibilidade de patrões
que buscam apenas o lucro, pouco se
importando com as condições
humanas de vida em municípios que

deixam para trás.
Todos devem entender a gravidade
do momento em que vivemos e, por
precaução, evitando contrair dívidas,
que poderiam se transformar em
sofrimento, no caso de qualquer
desligamento da empresa.
Somos obrigados a fazer este
alerta, mas principalmente chamamos
atenção dos companheiros para que
façamos de tudo para defendermos
nossos empregos e a estabilidade de
nossas famíias.

