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    Manaus-AM, 13 de janeiro de 2021. 

 

Ref.: Reforço e adoção de novas medidas protetivas, preventivas e de 

assistência psicológica aos funcionários da base de Manaus. 

O SINDAMAZON – Sindicato dos Aeroviários do Amazonas, por meio 

do seu Presidente WILLINEY CONEGUNDES DE ALMEIDA, tendo em vista as 

demandas recebidas pelos AEROVIÁRIOS, considerando o atual cenário da 

cidade de Manaus, a qual se encontra na fase roxa (frente à Pandemia do 

COVID-19), solicita: 

a) Reforço das medidas protetivas e preventivas, individuais e 

coletivas para enfrentamento da COVID-19, tais como: 

 a.1) Protocolos de higiene para as pessoas e ambientes, que 

incluem:  

 -Lavagem frequente das mãos com água e sabonete ou, quando não 

for possível, a limpeza com álcool a 70%; 

 -Instruir seus funcionários quanto ao não compartilhamento de objetos 

pessoais e cuidados necessários ao tossir, espirrar e tocar no rosto; 

 -Protocolos para limpeza e desinfecção dos ambientes de trabalho, 

meios de transportes eventualmente fornecidos aos funcionários, áreas comuns 

como vestiários e refeitórios; 

 -Aumento da frequência dos procedimentos de limpeza, preferência 

pela ventilação natural, monitoramento do fluxo de pessoas nos banheiros, 

delimitação de distância mínima nos refeitórios e organização de escalas para 

sua utilização. 

 

 a.2) Reforço da aplicabilidade dos protocolos para casos 

suspeitos ou confirmados:  

 - Ações para identificação e afastamento de funcionários com sintomas 

relacionados à Covid, além de meios para reportarem eventuais sinais da doença 

ou contato com pessoa infectada, bem como demais protocolos estabelecidos 

pela Portaria Conjunta 20/2020, de 18 de junho de 2020, expedida pelos 
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Ministérios da Economia/Secretaria Especial de Previdência e Trabalho e o 

Ministério da Saúde; 

 -Criar ou revisar as técnicas de uso, higienização e descarte dos 

Equipamentos de Proteção Individual, além de realizarem triagens na entrada de 

suas instalações em todos os turnos de trabalho (inclui clientes, visitantes e 

prestadores de serviços, incluindo prédios administrativos e hangares). 

 

b)  Reforço nas medidas de distanciamento: 

 b.1) Possibilidade de instalação de PROTEÇÕES DE ACRÍLICO em 

todas as posições/balcões de atendimentos de passageiros do CHECK-IN 

e LOJAS de Passagens do Aeroporto Eduardo Gomes. 

  -Temos conhecimento de que esses dispositivos de proteção coletiva 

foram instalados em outros aeroportos administrados pela INFRAERO, tais 

como Marabá-PA e Santarém-STM. O SINDAMAZON protocolou um ofício junto 

à INFRAERO Manaus; 

 -Uso de máscara cirúrgica ou de tecido, protetores faciais shield; 

organização de filas e espaços de espera, restrição da ocupação de elevadores 

e escadas, fomento ao teletrabalho sempre que possível e organização de 

escalas para impedir aglomeração; 

  -Proibição de aglomerações em ambientes fechados e não ventilados; 

 -Proibição de acesso de clientes, visitantes e prestadores de serviços que 

não estejam devidamente protegidos. 

c) Suporte à Saúde Mental das Equipes durante a Covid-19: 

      c.1) Criar/reforçar as estratégias para melhorar condições de bem 

estar do time durante a Pandemia, ainda que à distância (Online), 

considerando a situação de crise que se soma à sobrecarga de trabalho, à 

falta de recursos e às equipes reduzidas em um contexto que pode colocar 

em risco a saúde mental dos aeroviários. A seguir, algumas ações 

sugeridas, com base nas entrevistas com os trabalhadores nos dias 11 e 

12/01/2021: 

         - Apoio Psicológico para os funcionários 24hs por dia, face a o risco de 

transtornos psicológicos para funcionários ativos, em Home Office ou LNRV, 

provocados pelo luto, pelo isolamento social, pela crise econômica pelas 
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incertezas em relação ao futuro e pela própria exposição aos fatores de riscos, 

como por exemplo, os atendimentos dos clientes no Aeroporto; 

  -Capacitação dos gestores diretos e indiretos para criar um ambiente 

acolhedor, no qual as pessoas possam compartilhar suas dificuldades pessoais. 

Muitas vezes, o colaborador precisa ser ouvido por outro profissional: seu próprio 

chefe; 

  -Manter registro e acompanhamento continuado dos funcionários em 

Home Office que se enquadram no grupo de risco, bem com aqueles que já 

foram infectados, estão infectados atualmente ou curados do novo coronavírus. 

   

Outrossim, esclareço que tais solicitações se fazem necessários face à 

real exposição aos fatores de riscos da comunidade aeroportuária, representada 

aqui pelo SINDAMAZON.  

 

Desde já, agradecemos-lhes. 

 

Atenciosamente, 

 
 

Williney Conegundes Almeida 
Presidente 

mailto:SINDAMAZON@HOTMAIL.COM

