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OFC 11/2021/SINDAMAZON                

    Manaus-AM, 03 de Fevereiro de 2021. 

 

Ao  

Ilmo. Sr. Odone Bizz 

Superintendente da INFRAERO – Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária do Aeroporto Eduardo 

Gomes. 

 

Ref.: Processo de credenciamento aeroportuário. 

. 

Sr. Superintendente: 

 

O SINDAMAZON – Sindicato dos Aeroviários do Amazonas, por meio do seu Presidente 

WILLINEY CONEGUNDES DE ALMEIDA, tendo em vista as denúncias recebidas pelos AEROVIÁRIOS, 

constatadas “in loco” durante as visitas de nossos Diretores nos locais de trabalho, objetivadas pela busca 

permanente da proteção da classe aeroviária nesses tempos de pandemia, expõe: 

a) Em decorrência da Pandemia COVID-19, a INFRAERO passou a distribuir 30 (trinta) senhas 

para credenciamento aeroportuário, sendo 15 (quinze) no período da manhã e 15 (quinze) no período da 

tarde, de segunda à sexta-feira; 

b) Diariamente, percebe-se um grande número de trabalhadores que se aglomeram no corredor 

da sala do Credenciamento em busca de uma senha para renovação de sua credencial.  

c) Muitos dos aeroviários largam seus serviços na madrugada e ficam no aeroporto para 

conseguir retirar uma senha para atendimento, sendo que muitas das vezes não conseguem; 

d) A situação piora a cada dia, seja pelo mau atendimento da INFRAERO por parte dos 

funcionários responsáveis pela emissão das credenciais assim relatadas pelos trabalhadores da 

comunidade aeroportuária em denúncias ao sindicato e por outros fatores de ordem organizacional e 

sistêmica. 

 

 Entendemos os procedimentos estabelecidos pela ANAC e órgãos envolvidos na Segurança 

Aeroportuária, porém, como se sabe, passamos por grave crise de saúde pública e todos os esforços devem 

ser voltados ao combate à disseminação do coronavírus, além do respeito aos funcionários aeroportuários. 

Logo, nos cabe reivindicar que a INFRAERO e as demais partes interessadas, através dos seus 

mecanismos instituídos, que busquem alternativas estruturais, humanas, organizacionais ou tecnológicas 

que possam garantir o atendimento digno aos que solicitam os serviços de credenciamento, cumprindo as 

normas sanitárias, cessando as concentrações. 

   

Na certeza do breve posicionamento. 

 

Atenciosamente, 
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