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Ofício F – 010/2021                                              São Paulo, 30 de Abril de 2021. 
 
Exmo. Sr. 
Paulo Pereira da Silva 
Deputado Federal 
 
Assunto: Isonomia de tratamento para Categorias Essenciais pelo Governo de SP 
 
Prezado Deputado, 
 
A FENATEMA – Federação Nacional dos Trabalhadores em Energia, Água e Meio 
Ambiente, que congrega 21 Sindicatos e representa parcela significativa de trabalhadores 
do setor elétrico 
 
Na condição de Presidente da FENATEMA – Federação Nacional dos Trabalhadores em 
Energia, Água e Meio Ambiente e também como cidadão brasileiro consciente da 
gravidade dos riscos decorrentes da pandemia da Covid-19, solicito a intervenção de V.Exa. 
junto ao Governador do Estado de São Paulo para que juntos, possamos deflagrar ações 
que certamente salvarão centenas de vidas e darão tranquilidade a profissionais essenciais 
para manutenção de atividades fundamentais a sociedade nesses tempos tão difíceis. 
 
Reconhecendo a preocupação do governador de São Paulo com a saúde pública nestes 
tempos de pandemia, a FENATEMA que representa cerca de 120 mil trabalhadores dos 
setores de energia e saneamento, diretos e terceirizados, neste Estado, solicita que seja 
dado aos trabalhadores dos referidos setores o tratamento isonômico no tocante a inclusão 
deste contingente valoroso de profissionais no Programa Estadual de Imunização, de igual 
forma aos também imprescindíveis trabalhadores da saúde, educação e transportes. 
 
Lembramos que estas duas categorias têm se desdobrado para garantir o fornecimento de 
energia elétrica a toda população do Estado, bem como os serviços de saneamento, que 
ganham maior relevância e responsabilidade nesta imensa crise sanitária. Aproveitamos 
para citar que a Lei nº 7783/89, no seu artigo 10, inciso I, reconhece que estas categorias 
são essenciais, e que a Constituição Federal também deixa claro esta essencialidade. 
 
Estes comprometidos, valorosos e essenciais trabalhadores seguindo orientação das suas 
entidades representantes, têm trabalhado correndo inúmeros riscos de contaminação, por 
trabalhar em equipes e em atendimento publico mantendo contato com os consumidores  
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em toda sua jornada de trabalho; some-se a isso o surgimento de novas cepas, ainda mais 
perigosas, do vírus da Covid-19. Ocorre que estes trabalhadores encontram-se sob forte 
pressão psicológica, com medo de serem contaminados e de contaminarem suas famílias. 
 
A energia elétrica e o saneamento são essenciais para a saúde das pessoas, funcionamento 
dos hospitais e da economia como um todo, incluindo o home office tão comum nos dias de 
hoje, mas, estes serviços não são mais valiosos do que a vida de cada um de nós. 
 
A FENATEMA é defensora ferrenha do diálogo democrático e transparente na busca de 
soluções para os trabalhadores por ele representados, mas estamos em uma situação 
emergencial que exige ações rápidas para que vidas sejam salvas. Quero compartilhar com 
o Deputado que uma greve unificada já esta sendo articulada se não formos reconhecidos, 
possivelmente seja deflagrada ainda no mês dos trabalhadores (Maio). 
 
Neste sentido solicitamos ao nobre Deputado que intervenha junto ao governo do Estado 
para que seja agendada uma reunião em caráter de urgência, reunião entre o Governador 
João Dória ou seu representante com autonomia para solução deste empasse e os 
representantes destas categorias para definição de calendário e logística de imunização dos 
trabalhadores dos setores de energia e saneamento.  
 
 
Agradecemos sua atenção certos de uma solução, nos colocamos à disposição de V.Exa. e 
do governo estadual para, juntos, salvarmos vidas e fazermos justiça. 
 
 

Respeitosamente, 
 

 
 Eduardo de Vasconcellos Correia Annunciato (Chicão)  

Presidente 
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