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Anvisa modifica regras para uso 
de máscaras pelos passageiros

No último dia 11, a Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária 
(Anvisa), que regula várias 
medidas de segurança com 
relação a pandemia do covid-19, 
modificou as regras do uso de 
máscaras pelos passageiros em 
aeroportos e aeronaves.

Não serão mais permitidos 
o uso de face shield sem 
máscara, assim como o uso 
de máscaras que não estejam 
ajustadas ao rosto e máscaras 
que tenham válvula de 
expiração. Caso a máscara 
seja de confecção de tecido, é 
necessário que tenha mais de 
uma camada de proteção.

A retirada da proteção só 
será permitida para hidratação 
ou para alimentação de crianças 
com idade inferior a doze anos, 
idosos e passageiros que 
possuam doença com dieta 
especial. Nesses casos, deverá 
ser respeitado o distanciamento 
mínimo de um metro de outros 
passageiros. A única exceção 
dessas regras é a praça de 
alimentação, onde será permitido 
a retirada da máscara.

O Sindicato dos Aeroviários 
de Porto Alegre aprova a medida 
da Anvisa, porém considera 
que mais do que definir que 
tipos de máscara não podem 
ser usadas, seria mais cabível 

definir quais são. “Nós sabemos 
que em ambientes fechados as 
máscaras do tipo PFF2 são as 
mais adequadas por evitarem não 
só que o vírus se espalhe, mas 
também que ela seja inspirada 
pelo usuário”, afirma a diretoria do 
Sindicato.

Aos trabalhadores, a entidade 
pede que busquem o uso dessa 
máscara com selo do Inmetro e 
certificação PFF2, pois acredita 
que “neste momento não devemos 
poupar esforços para a nossa 
proteção”.

Na quinta-feira (1°), a diretoria do Sindicato dos Aeroviários de Porto Alegre realizará um ato no 
Salgado Filho pedindo por vacina para os trabalhadores aeroviários. Mais informações como horário e 
local serão divulgadas em breve.

Ato pedirá por vacina no próximo dia 1°
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Expediente

Sindicato entrega presentes  
para as mulheres no dia 8 de março

Na última segunda-feira (8),  
Dia Internacional da Mulher,  
o Sindicato dos Aeroviários  
de Porto Alegre, através da sua 
direção, visitou os setores das 
empresas para entregar para as 
aeroviárias uma lembrança desta 
data importante.

Das 7h às 18h, a direção 
sindical cobriu todos os setores 
das empresas aeroviárias que 
operam no Salgado Filho. Para 
as mulheres, foram entregues um 
pequeno vaso com uma planta 
suculenta, e para as sócias, um 
kit contendo essa planta e um 
copo personalizado contendo 
uma poesia.

Para as trabalhadoras que 
estavam em sua folga ou não 
estavam no local na hora da ação 
por quaisquer outros motivos, 
o Sindicato deixou a cargo dos 
diretores sindicais das empresas 
entregar esses presentes quando 
for possível.

O Sindicato agradece a 
recepção das aeroviárias, 
que receberam a iniciativa de 
forma muito positiva. “Estamos 
atravessando um período bastante 
difícil, mas devemos aproveitar 
estes momentos de carinho 
para ficarmos mais fortes para 
enfrentar esses obstáculos”, 
afirma a diretoria sindical.

A entidade, que afirmou em 
editorial que esta data é de 
comemoração, mas também de 
luta pelos direitos das mulheres, 
reafirma que “sabemos que as 
trabalhadoras aeroviárias estão 
conosco, por isso fizemos 
questão, mesmo neste tempo 
de crise, de expressar nossa 
gratidão por este apoio”. 
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