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Abaixo as perseguições e ameaças contra os trabal-
hadores organizadas por aplicativos!

Solidariedade internacional contra ataques

###

Durante as últimas semanas, a discussão sobre os direitos dos trabalhadores de plataformas digitais 
tem estado no centro do debate em todo o mundo (América Latina, Europa, EUA, Ásia). Acontece que a 
organização sindical que defende o nosso reconhecimento como trabalhadores, com todos os direitos 
que isso implica, cresce internacionalmente.
Nosso sucesso como trabalhadores na obtenção de reconhecimento como profissionais, salários decen-
tes, direitos trabalhistas, como férias, aposentadoria ou previdência social, desfere um golpe nos negó-
cios milionários realizados pelas empresas de plataformas digitais quando elas nos negam todos esses 
direitos. É por isso que as empresas reagem e durante as últimas semanas têm atacado a nós, os trabal-
hadores que estão se organizando internacionalmente.
Nos últimos meses, o Equador sofreu uma campanha cheia de mentiras e ataques de empresas de 
plataformas digitais contra o sindicato dos trabalhadores FRENAPP, em relação ao debate por regula-
mentações legais para o setor industrial. E assim, através da voz de um advogado e de um grupo de 
supostos trabalhadores que iniciaram uma campanha de calúnia nas redes sociais contra o sindicato 
FRENAPP e os seus dirigentes, chegaram ao ponto de fazer ameaças de morte, tudo em defesa dos 
negócios das empresas e daqueles que subcontratam contas aos imigrantes.
No Paraguai, também alguns dirigentes do sindicato SINACTRAM foram agredidos fisicamente em 
mobilizações contra o preço do combustível. O mesmo aconteceu no Brasil contra os trabalhadores que 
afirmam participar de um processo de debate democrático sobre a regulamentação do trabalho por 
plataforma digital, que também sofreram bloqueio de suas contas pelos aplicativos.
Esses ataques são inaceitáveis, e nós da Alianza Unidxs World Action (AUWA) os rejeitamos fortemen-
te, ao mesmo tempo em que oferecemos nossa solidariedade internacional com todos os trabalhadores 
e organizações afetados. Estamos responsabilizando os governos e as empresas por quaisquer ataques 
que os trabalhadores possam sofrer enquanto se organizam em defesa de seus direitos.
Sabemos que nossa luta desafia os grandes negócios realizados pelas empresas de plataformas 
digitais, que acumulam grandes fortunas ao negar direitos trabalhistas a seus trabalhadores. Mas, da 
mesma forma, sabemos que eles não nos intimidarão e vamos tornar nossa organização muito forte 
para que possamos lutar por nossos direitos e obter condições de trabalho decentes para todos os 
trabalhadores de plataformas digitais. É por isso que, a partir do próximo dia 24 de abril, nos reuniremos 
na Califórnia, EUA, no I Congresso Internacional de Trabalhadores de Plataformas Digitais, onde com-
partilharemos experiências e fortaleceremos a luta internacional por nossos direitos.

Chega de perseguição, ameaças e ataques contra trabalhadores de plataformas digitais em todo o 
mundo!
Solidariedade internacional com os trabalhadores que foram feridos. Responsabilizamos os governos e 
as empresas pela sua integridade física.
Reconhecimento das relações de trabalho e direitos trabalhistas para todos os trabalhadores em todo o 
mundo. Somos trabalhadores, não colaboradores, e temos direitos!


