
Em reposta a Trump e ao Governo mexicano 

 

Cidade do México: 50 mil manifestantes, a 31 de Janeiro de 2017 

 

 
 

SME: Não queremos muro, queremos que se respeite a soberania do povo. (1) 

STRM: Por uma Conferência nacional de todas as organizações 

contra as “reformas” e o “gasolinazo” (2). 
 

 

 

A 31 de Janeiro, na maioria das capitais estatais (o México é uma Federação de Estados – NdT), houve 

manifestações organizadas à volta de sindicatos e organizações campesinas. Diversos agrupamentos, muitos deles 

formados só recentemente, aproveitaram a tradicional convocatória da UNT (3) para participar nas acções desse dia. 

 

Na Cidade do México (a capital do país – NdT), a marcha foi a maior até agora do movimento contra os 

“gasolinazos” e pela revogação das contra-reformas. Nela participaram organizações de camponeses (4), Sindicatos da 

UNT (entre eles o STRM), o SME (membro da Nova Central dos Trabalhadores – NCT), a Coordenação Nacional de 

Trabalhadores da Educação (CNTE) e organizações de bairro, etc. 



 

50 000 manifestantes que partiram, uns, do “Anjo da Independência”, outros, do “Monumento à Revolução”, 

confluindo nas avenidas de Bucareli e da Reforma, e, em conjunto, desembocaram na Praça central da cidade (o 

“Zócalo”), onde as mobilizações foram concluídas com um comício. 

 

Os manifestantes reiteraram as reivindicações que se gritam desde o passado dia 2 de Janeiro: “Fora Peña! Não 

ao gasolinazo! Revogação das contra-reformas!”, às quais se juntaram as “reivindicações dos camponeses”. 

 

Em bandeirolas e cartazes, os manifestantes expressaram-se contra as ameaças de Donald Trump. Empurrados 

pela presença e a combatividade dos manifestantes no comício, no final estiveram juntos os dirigentes de UNT, NCT, 

CNTE (5) e de outras organizações sindicais e camponesas. As intervenções dos dirigentes expressaram também a pressão 

da situação actual. 

 

Hernández Juárez, Secretário-geral do Sindicato dos Telefonistas (membro da UNT), propôs “uma Conferência 

nacional de todas as organizações que estão a lutar contra o gasolinazo e as contra-reformas”. 

 

Rodríguez Fuentes, Secretário-geral do Sindicato dos Trabalhadores da Universidade Nacional Autónoma do 

México – UNAM (também membro da UNT), apresentou uma plataforma de reivindicações que são indispensáveis. 

 

Martín Esparza, Secretário-geral do SME (NCT), ao encerrar o comício e dirigindo-se ao Governo, declarou: “Se 

querem unidade nacional, digam às instituições financeiras internacionais que estabeleçam uma moratória da dívida 

externa, para que esses recursos sejam investidos nos campos mexicanos, na Educação, na criação de empregos. Não 

pode haver unidade nacional, se não forem restituídas à nação a Mexicana de Aviación, a Pemex, a Luz y Fuerza del 

Centro (...)”. E acrescentou: “A unidade é com o povo; e, em relação a Donald Trump, a mensagem é muito clara: não 

queremos muro, não queremos expulsão dos nossos compatriotas, queremos que seja respeitada a soberania do povo do 

México”. 

 

Enrique Enríquez, Secretário-geral da Secção 9 da CNTE, falou das lutas dos professores e da greve de 120 dias 

do ano passado. 

 

Por um lado, a situação, e, por outro, as aspirações e as reivindicações dos participantes nas manifestações, fazem 

com que os dirigentes das organizações dos trabalhadores tenham a responsabilidade de converter em realidade o Apelo à 

Conferência nacional aberta a todas as organizações sindicais, sociais, políticas,… 

 

Desde já, essa proposta permite fomentar discussões e diálogos em todas as instâncias de organização, e lutar – de 

maneira concreta – pela frente única contra Trump e Peña Nieto. Ao mesmo tempo, permite apelar à participação de 

outros agrupamentos, que formalmente se reúnem e falam de unidade, como é o caso da articulação promovida pela 

CNTE e outras organizações. 

 

Estamos perante uma nova situação, com muitos altos e baixos, muitas ameaças e novos planos e “reformas” 

contra a nação e as massas trabalhadoras dos campos e da cidade. Mas isto também leva a uma grande decomposição do 

regime do PRI (o partido de Peña Nieto, que só sobrevive actualmente com o apoio dos outros partidos da burguesia 

mexicana - PAN e PRD); e leva, ainda, à entrada das massas trabalhadoras e oprimidas na cena política, lutando para se 

organizarem de maneira independente, tanto a nível sindical como político. 
 

Notas 
 

(1) Sindicato Mexicano de Electricistas (SME). 

(2) Sindicato de Telefonistas da República Mexicana (STRM). “Gasolinazo”: termo para designar a subida brutal de 30% dos preços 

dos combustíveis, uma verdadeira provocação num país exportador de petróleo como é o México. 

(3) União Nacional de Trabalhadores (UNT). 

(4) União Nacional dos Trabalhadores Agrícolas (UNTA); Central Independente de Operários Agrícolas e Camponeses (CIOAC); e “O campo é 

de todos”. 

 


