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Pelo presente Projeto de Lei, tenciono prestar justa homenagem a uma categoria laboral digna da 

mais elevada gratidão e admiração por parte dos brasileiros: os trabalhadores do ramo químico. 
O exercício de sua atividade profissional numa indústria de base, penosa e insalubre, redunda em 

benefícios para toda a nação, que vê seu desenvolvimento econômico e social suportado pelo trabalho 
dedicado e incansável desses obreiros muitas vezes anônimos. 

Além de alicerçarem o progresso nacional, os trabalhadores do ramo químico compõem a 
vanguarda das conquistas democráticas e trabalhistas do Brasil. Por meio de sua luta e sacrifícios 
pioneiros, foram sepultadas muitas das perniciosas heranças da ditadura militar e significativos direitos 
laborais foram obtidos por outras categorias de trabalhadores. 

Dessa história de coragem e idealismo, mencionarei dois episódios que merecem especial 
destaque. 

Em 1983, estavam sob intervenção os sindicatos dos Petroleiros de Paulínia e Mataripe, 
Metalúrgicos de São Bernardo, Metroviários e Bancários de São Paulo e suas diretorias haviam 

sido cassadas. Com isso, a sede do Sindicato dos Químicos se tornou o centro das atividades sindicais e de 
resistência às intervenções e à opressão dos trabalhadores. 

A greve geral de 21 de julho daquele ano desencadeou reações ainda mais exasperadas por parte 
da ditadura. Sobre esses dias de confronto, merece ser lembrado o depoimento de DOMINGOS 
GALANTE, Presidente do Sindicato dos Químicos de 1982 a 1989: "Era uma época de enfrentamento. 
Tivemos ordem de prisão decretada às vésperas da greve geral de 83. A Polícia Federal entrou várias 
vezes no sindicato para vistoriar a gráfica. A subsede de Santo Amaro foi ocupada pela polícia. Éramos 
seguidos e os telefones grampeados" (fonte: site do Sindicato dos Químicos e Plásticos de São Paulo). 
Como constataram os químicos daqueles dias, era preciso ter muita coragem e espírito de sacrifício para 
compor a vanguarda do movimento pela redemocratização do Brasil. 

Em 1985, a Nova República de José Sarney nasceu e, com ela, as lutas sindicais ganharam tons 
renovados: a recuperação das perdas salariais decorrentes da inflação e a conquista de novos direitos 
trabalhistas. 

Com essas intenções, várias categorias unificaram suas campanhas salariais e desencadearam 
uma das maiores greves da história de São Paulo, com a paralisação de centenas de indústrias em toda a 
Capital. 

Desse movimento, decorreram vitórias como a redução da jornada de trabalho de quarenta e oi to 
para quarenta e quatro horas semanais (três anos antes da Constituição de 1988 assegurar esse direito a 
todos os trabalhadores) e a unificação da data-base em novembro. Tudo isso, conduzido por uma diretoria 
com menos de um mês de sindicato, retratada por LOURIVAL BATISTA FERREIRA, um dos expoentes 
daquele movimento, da seguinte maneira: 

"sem dinheiro, sem experiência nenhuma, mas com muita garra e coragem. Foi o nascimento de 
uma nova geração" (in A Química da Cidadania, Paulo Fontes (org.), São Paulo: Editora Viramundo, 
2002, p.74). 

Considerando o pioneirismo das lutas de 1985 nas conquistas trabalhistas não somente para os 
trabalhadores do ramo químico, mas para todos trabalhadores brasileiros, optamos pela adoção de 5 de 
novembro, data que marca essa vitoriosa campanha, como o ~DIA DO TRABALHADOR DO RAMO 
QUÍMICO". 

Pelas razões expostas, sustento a necessidade e a justeza da homenagem que proponho, 
contando, nesse fito, com o apoio dos nobres colegas. 


