
Senhor
WILLINEY CONEGUNDES DE ALMEIDA
Presidente
SINDICATO DOS AEROVIÁRIOS DO AMAZONAS - SINDAMAZON

Assunto: Processo de Credenciamento Aeroportuário
Ref.: OFC 11/2021/SINDAMAZON / SBEG-CAP-2021/00918

Senhor Presidente,

Em resposta ao Ofício em referência, informo que esta Superintendência, por meio da área
técnica (Gerência de Segurança), tem adotado medidas que visam otimizar o processo de
credenciamento aeroportuário, atender as medidas de distanciamento social, de acordo as
notas técnicas da ANVISA, sem gerar maiores reflexos para as operações aeroportuárias.

1.

Entretanto, mesmo adotando todos as medidas de prevenção, estamos tendo afastamentos
de empregados motivados pela pandemia, o que têm gerado dificuldade para manter a
regularidade do atendimento, como é o caso apontado por essa Instituição. Porém cabe-
nos também trazer a pauta a seguinte situação, qual seja, a necessidade de alertar os seus
sindicalizados para que as renovações sejam feitas de forma antecipada, pois nada iria
ocorrer de forma urgente como eles querem. Exemplo: "vence amanhã e deixam para
retirar hoje", não vai acontecer e não vão ingressar nas áreas restritas se deixarem para
última hora, para isto pedimos a colaboração divulgando em seus meios de comunicação.

2.

A partir de 10.02.2021 será realizado da seguintes forma:3.

 Atendimento presencial apenas para CREDENCIAMENTO TEMPORÁRIO e
EMERGENCIAL, dada a finalidade deste tipo de credenciamento;
CREDENCIAMENTO PERMANENTE, será feito de forma remoto, onde o credenciado
entregará seu processo no setor de credenciamento, no período da manhã (de 08h30min
até 11h) e receberá um número de protocolo, posteriormente uma notificação por e-mail,
no prazo de até 03 (três) dias úteis, a contar da data da entrega, para retirada de sua
credencial (caso deferido) ou a restituição seu processo documental (caso indeferido); e
Os processos de credenciamento, poderão ser entregues por um único representante da
empresa, evitando assim aglomeração de pessoas.

    4. Ratifico que os horários de atendimento, permanecerão inalterados. Manhã: 08h30m - 11h e
Tarde: 13h30m - 15h30m.

    5. Estamos envidando esforços para implementar as mudanças a partir de 10/02/2021 (Quarta
feira próxima), fins de viabilizar a comunicação à Comunidade Aeroportuária.

OFÍCIO Nº SBEG-OFI-2021/00158
Manaus, 04 de fevereiro de 2021.

Classif. documental 131.300

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço : AVENIDA SANTOS DUMONT TARUMÃ

CEP:69049600 MANAUS-AM-BRASIL
http://www.infraero.gov.br

S
B

E
G

O
F

I2
02

10
01

58
A

Assinado com senha por REGINALDO WALERIO AUZIER PEIXOTO em 08/02/2021 16:13:38.
Documento Nº: 1520751-5351 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1520751-5351

https://linksiga.trf2.jus.br


      6. Oportunamente, convidamos V.S.ª a fazer uma visita neste aeroporto, fins de
apresentarmos a nova sistemática de credenciamento, nos colocando à disposição por meio da
Gerência de Segurança, telefones 3652-1020 ou ainda 3652-1019 para as interações pertinentes.

Cordialmente,

    

Cordialmente,

 

REGINALDO WALERIO AUZIER PEIXOTO
SUPERINTENDENTE I EM EXERCÍCIO

SUPERINTENDÊNCIA DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero
Endereço : AVENIDA SANTOS DUMONT TARUMÃ

CEP:69049600 MANAUS-AM-BRASIL
http://www.infraero.gov.br

2

S
B

E
G

O
F

I2
02

10
01

58
A

Assinado com senha por REGINALDO WALERIO AUZIER PEIXOTO em 08/02/2021 16:13:38.
Documento Nº: 1520751-5351 - consulta à autenticidade em
https://sigadoc.infraero.gov.br/sigaex/public/app/autenticar?n=1520751-5351

https://linksiga.trf2.jus.br

	SBEG-OFI-2021/00158-A

