
Nota de pesar pelo falecimento de Salvador Alves de Oliveira 

Hoje, 12/05/2020, nos despedimos do nosso querido amigo,  

companheiro, guerreiro Salvador!! 

 

 

"Guerreiros são pessoas 

São fortes, são frágeis 

Guerreiros são meninos 

No fundo do peito" (Gonzaguinha) 

 

Químico de profissão, sindicalista do Sindiquímica Caxias, era 

um homem de luta, companheiro no sentido mais amplo do que 

esta expressão possa significar. E era assim que nos chamava 

carinhosamente: companheiros e companheiras, externando 



sua doçura e sua bravura, disposto sempre a lutar, ajudar, 

apoiar. E era nosso Salvador, aquele que na sua jornada nos 

amparou e protegeu. Sua trajetória de vida e de luta está 

entrelaçada com a Saúde do Trabalhador, passando pela 

fundação do Departamento Nacional dos Químicos (DNQ), 

hoje Confederação Nacional do Ramo Químico (CNQ), pela 

criação da Rede de Trabalhadores da Braskem. No Estado do 

Rio de Janeiro nos anos 1990 participou da criação do 

CONSEST (Conselho Estadual de Saúde do Trabalhador do 

RJ) e do CESRJ (Conselho Estadual de Saúde do RJ). Em 

Duque de Caxias fez parte do COMSAD (Conselho Municipal 

de Saúde de Duque de Caxias) e do Conselho Gestor do Centro 

de Referência em Saúde do Trabalhador de Duque de Caxias. 

Sua participação em todos estes espaços foi fundamental para 

a construção do campo da saúde do trabalhador, pois ele teve 

a capacidade de dar voz e sentido à questão latente da classe 

trabalhadora, à questão da saúde do trabalhador. Salvador foi 

um mestre, compartilhou seu saber, seu tempo, enfim sua vida, 

vida de trabalhador. Sua vida foi interrompida pala Covid-19, 

uma pandemia que, no Brasil, assola gravemente a classe 

trabalhadora, e hoje ultrapassa a marca de 11 mil mortos.  

Salvador sempre estará presente na vida e no tempo da saúde 

do trabalhador! Obrigado por tudo! 
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