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São Paulo, 21 de março de 2019. 
 
 
Ao Excelentíssimo Senhor Ashok Das 
Embaixador da Índia no Brasil 
 
 
Excelentíssimo Senhor, 
 
Em nome da Central Única dos Trabalhadores – CUT Brasil que representa 25.831.443 trabalhadores no Brasil, gostaríamos de 
informar Vosso Governo sobre nossas preocupações, compartilhadas com nossos colegas sindicalistas indianos, sobre as 
mudanças que estão ocorrendo no mercado de trabalho da Índia e também sobre as leis trabalhistas do Vosso país. Apoiamos a 
carta aprovada por uma coalizão de sindicatos indianos, segue o link para Vosso conhecimento: https://www.ituc-
csi.org/IMG/pdf/workers_charter_english.pdf 
  
Estamos especialmente preocupados com o aumento do desemprego, o aumento dos preços dos produtos essenciais devido à 
desmonetização e aumento do imposto sobre bens e serviços (GST), enquanto os salários estagnaram ou caíram. Preocupa-nos 
também os ataques aos sindicatos e aos direitos trabalhistas que foram tão difíceis de conquistar.  
 
A proporção de trabalhadores que pertencem ao setor da economia informal e que carecem de proteção social básica e de 
segurança no emprego já atingiu 93%! No entanto, fomos informados que o Vosso governo planeja realizar reformas na 
legislação trabalhista que levariam muito mais trabalhadores a integrar este setor, em particular eliminando a proteção ao 
emprego em empresas com menos de 300 empregados, e também autorizando as empresas a substituir os trabalhadores 
contratados por aprendizes que só recebem uma bolsa e não tem o direito de ingressar em um sindicato. 
 
Por fim, compartilhamos da preocupação dos sindicatos indianos com o aumento da escravidão e do trabalho forçado, e com as 
emendas na legislação trabalhista que permitem que os membros da família de trabalhadores sejam empregados, com o 
conseqüente aumento do trabalho infantil.  
 
Agradecemos se Vossa Excelência pudesse transmitir nossas preocupações ao Vosso Governo e nos enviar informações a respeito 
dos temas pontuados nesta carta. 
 
 
Atenciosamente, 

 
Vagner Freitas     Antonio Lisboa 
   Presidente    Secretário de Relações Internacionais 

 


