
Terramotos no México 
 

No seguimento dos terramotos que abalaram o México no mês passado, divulgamos excertos de 

uma Declaração da Organização Socialista dos Trabalhadores, Secção mexicana da 4ª Internacional. 
 

 

«As consequências materiais e sociais destes 

terramotos [7 e 19 de Setembro] são catastróficas: o 

desmoronamento de 3 mil escolas em Chiapas e 

Oaxaca, o colapso de Centros de saúde, hospitais e 

clínicas e a perda de numerosas vidas humanas. Cortes 

e mais cortes sociais no Orçamento federal e a 

corrupção da “classe política” são a prioridade para o 

Governo do PRI-PAN-PRD (1) e os seus aliados de 

segunda linha.  

O povo mexicano, particularmente a juventude, 

tal como em ocasiões anteriores – por exemplo no 

terramoto de 1985 – acorreu às ruas para ajudar a tirar 

dos escombros seres humanos, para salvar vidas e levar 

alimentos e remédios, produtos de que os Centros de 

saúde têm uma grande escassez.  

O Governo utiliza os terramotos para 

empreender uma campanha de propaganda, uma 

campanha de “unidade nacional”, quer dizer, de apoio 

à sua política. Mas Peña Nieto (2) não pode apresentar-

se frente às massas trabalhadores que estão na rua 

ajudando a resgatar vidas, porque seria rechaçado. 

Osorio Chong, secretário do Governo, atreveu-se a ir 

ao bairro operário da Cidade do México e foi obrigado 

a retirar-se face aos gritos de: “Deixe-nos trabalhar!” e 

“Fora daqui!”.  

Agora, estamos em vésperas das eleições 

presidenciais de 2018. Milhões de trabalhadores vão 

procurar, através do seu voto, derrotar o PRI – coluna 

vertebral do Regime – votando em López Obrador (3), 

visto por sectores importantes dos trabalhadores e das 

populações como um ponto de apoio para o combate 

pelas reivindicações e para defender a Escola pública, 

a estabilidade no emprego, a nossa riqueza petrolífera 

e o Sistema público de saúde.  

A OST está a organizar uma reunião de trabalhadores, 

no dia 28 de Outubro, para discutir a situação do nosso 

país, para definir uma posição para as eleições de 2018 

e para apoiar a Conferência Mundial Aberta que será 

realizada na Argélia, de 8 a 10 de Dezembro.» 

 

------------------------------------  

(1) Trata-se de um Governo de coligação de que são membros o Partido Revolucionário Institucional 

(PRI), o Partido da Acção Nacional (PAN) e o Partido da Revolução Democrática (PRD). 

(2) Peña Nieto é o Presidente da República e, em simultâneo, chefe do Governo. 

(3) López Obrador é o presidente nacional do partido Movimento de Regeneração Nacional (MORENA). 

 

 


