
EUA: Trump e os “negócios” 
 

No final do 1º ano de Trump como Presidente dos EUA, em que ponto está a crise da sua 

Administração? Sobre este tema transcrevemos uma Nota, da autoria de Devan Sohier, publicada em 

Informations ouvrières (Informações Operárias, semanário do Partido Operário Independente, de 

França), na sua edição n° 478, de 10 de Novembro de 2017. 

 

 

Trump entende-se com Putine. 
 

O novo atentado que avassalou Nova Iorque (a 31 de Outubro – NdT) foi o pretexto 

para uma nova proliferação de tweets xenófobos por parte do Presidente dos EUA. 

Reclamando que se envie o autor deste atentado para a prisão de Guantánamo, 

arrebatando-se em seguida com a perspectiva dele ser condenado à pena de morte, e 

responsabilizando por fim as medidas dos Democratas pela entrada no país do autor 

destes atentados, Trump avisou que iria aplicar novas restrições à entrada de 

estrangeiros em território norte-americano. Mas estas declarações contrastam com o 

facto de cada uma das medidas que ele anunciou para reduzir a emigração para os EUA 

ter sido declarada anticonstitucional e a seguir retocada, pelo menos parcialmente, pelos 

tribunais. 

Isto porque Trump não consegue ultrapassar as dificuldades políticas internas 

para a acção da sua Administração. As condições da sua eleição continuam a pesar sobre 

o seu mandato, e são hoje em dia três membros da sua equipa de campanha que estão 

acusados judicialmente por ligação da sua campanha ao Governo russo. Manafort, que 

era o seu Director de campanha, e Gates, membro da campanha, são acusados de vários 



crimes, de entre os quais a conspiração contra os EUA e a não-declaração de interesses 

estrangeiros. Sarah Sanders, a porta-voz do Governo americano, sublinha que os factos 

de que eles são acusados vêm de antes da campanha de Trump; contudo, é um facto que 

Manafort trabalhou, durante vários anos, à conta do Presidente ucraniano pró-russo 

Ianoukovitch. O New York Times ameaça: “Nós não sabemos ainda em que medida o Sr. 

Manafort era o homem de Putin em Washington. Talvez um futuro júri possa decidir sobre 

isso.” Por outro lado, Papadopoulos – Conselheiro para as questões internacionais 

durante a campanha – é acusado de ter mentido ao FBI, ao declarar que não tinha 

encontrado um intermediário do Governo russo durante a campanha, o que ele 

reconheceu. 

Wilbur Ross, secretário para o Comércio, é também objecto de revelações: no 

quadro dos Paradise Papers – fuga organizada de documentos de um Gabinete jurídico 

especializado na evasão fiscal – foi revelado que este antigo Director de empresa 

(conhecido como “o rei da bancarrota”) conservou partes de uma empresa de navegação 

russa, na qual o genro de Putin também investiu, e que trabalha principalmente para a 

Sibur, um gigante russo da energia controlado directamente pelo Kremlin. Trump, em 

digressão pela Ásia, acaba de encontrar-se com Putin, visando estabelecer um acordo 

sobre a Coreia do Norte. Estas revelações não condizem, uma vez mais, com o slogan 

America First (EUA Primeiro), que constituiu a base para a eleição de Trump. 

E Rex Tillerson, secretário de Estado (o equivalente de ministro dos Negócios 

Estrangeiros – NdT), está ameaçado de revelações sobre a maneira como utilizou os 

paraísos fiscais para fazer diminuir os seus impostos. No momento em que Trump 

procura fazer passar uma descida massiva dos impostos a pagar pelas empresas, este 

novo “negócio” arrisca-se a complicar ainda mais a sua tarefa. 

Neste contexto de decomposição política, a Convenção da AFL-CIO (a principal 

Confederação sindical dos EUA) acabar de ter lugar e de adoptar Resoluções importantes, 

reafirmando as reivindicações dos trabalhadores. Em particular, ela adoptou uma 

Resolução sobre o Sistema de Saúde, reclamando a implementação de um Sistema de 

Saúde de pagador único, quer dizer sem recurso a Seguradoras privadas. Mas ela também 

adoptou uma Resolução respeitante ao lugar que esta Confederação e os seus sindicatos 

ocupam na arena política, Resolução em que é afirmado nomeadamente: “A época em que 

podíamos contentar-nos com o menor de dois males [a Resolução faz referência – 

principalmente – ao Partido Democrata oposto ao Partido Republicano] acabou.” Esta 

Resolução é ainda precisada por uma outra que prevê que “A AFL-CIO […] estuda a 

viabilidade de uma política independente e de constituição de um terceiro partido”, 

abrindo a via a uma ruptura das ligações tradicionais do sindicalismo americano com os 

Democratas. 


