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São Paulo, 15 de dezembro de 2020.  
                                                      
Ofício Especial 05/2020 
 
 
 

Ao 

MINISTÉRIO DA SAÚDE 

 

A/C  

Senhor Ministro Eduardo Pazuello 

 

 
Ref.: Solicitação de Prioridade da Vacinação contra COVID-19 aos Tripulantes de 
Voo 
 
 
 
Prezados Senhores: 
 

A ASSOCIAÇÃO DOS AERONAUTAS DA GOL – ASAGOL, entidade com atuação e 

representatividade nacional em assuntos relacionados a interesses do grupo de voo da 

empresa GOL LINHAS AÉREAS S/A, no âmbito de suas atribuições, neste ato 

representada pelo seu Presidente, Sr. Mário Sérgio Amato Junior, ante a importância do 

tema em referência para categoria de tripulantes, vem respeitosamente a presença de Vossa 

Excelência, considerando as questões relacionadas à programação para início da 

disponibilização das vacinas contra a COVID-19, bem como o planejamento nacional de 

vacinação, expor e requerer o quanto segue: 

Devido ao desdobramento do cenário do transporte aéreo nacional e internacional 

decorrente da pandemia do novo coronavírus, em 18 de março de 2020, o Governo Federal 

publicou a Medida Provisória nº 925/2020, que definiu as regras para os contratos de 

transporte aéreo durante o ano de 2020. 
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Posteriormente, o Governo Federal editou a Lei 13.979/2020, regulamentando o Decreto nº 

10.282/2020, que definiu, por sua vez, os serviços e atividades essenciais, caracterizando-

os como aqueles indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da 

comunidade, assim considerados aqueles que, se não atendidos, colocam em perigo a 

sobrevivência, a saúde ou a segurança da população.  

 

Nesse sentido, conforme artigo 3º, inciso V do referido Decreto, o transporte aéreo foi 

considerado serviço essencial, garantindo-se assim seu pleno funcionamento no período da 

pandemia da COVID-19. 

	  
Reconhecendo-se a atividade aérea como serviço essencial, a Agência Nacional de 

Aviação Civil - ANAC, através da sua Diretoria Colegiada, aprovou por unanimidade, em 

17 de março de 2020, a Decisão nº 42,  que prorrogou por 120 (cento e vinte) dias o prazo 

de validade das habilitações, certificados, autorizações, averbações, credenciamentos, 

treinamentos e exames operacionais dos profissionais da aviação vinculados à Agência 

Reguladora, declarando ainda, através do Informativo 01/2020 – COVID que, os pilotos, 

comissários e aeroviários são essenciais para o combate da COVID-19, inclusive no 

atual momento, com o transporte de profissionais de saúde e da própria vacina contra 

o coronavírus. No decorrer do corrente ano, novas prorrogações foram autorizadas pela 

Agência Reguladora, garantindo-se efetivamente a continuidade da prestação de serviços 

do transporte público aéreo.  

 

Reconhecendo, ainda, o caráter essencial do exercício da atividade aérea, o nobre Senador 

Major Olímpio apresentou na data de 11 de maio de 2020, Emenda ao Projeto de Lei 

1409/2020 com a proposta de inclusão dos profissionais da aviação no rol constante do §1º, 

do Art. 3º-A, da Lei nº 13.979, assim justificando o seu pedido:  
 

Com a Pandemia da COVID-19, algumas atividades são tidas como 

essenciais, visando dar continuidade a importantes serviços, por isso é 

fundamental a medida adotada pelo presente projeto, visando garantir 

maior proteção aos profissionais elencados, entretanto, importantes  
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profissionais que têm estado em atividade pela essencialidade dos serviços 

que prestam, ficaram fora do texto oriundo da Câmara.  

Os Policiais Penais e os Agentes Socioeducativos, que estão em contato 

direto com criminosos maiores de idade e menores infratores, 

respectivamente, bem como seus familiares, estão em constante exposição 

ao vírus. 

Assim como, agentes de segurança privada, aeronautas, aeroviários e 

controladores de voos, que exercem serviços essenciais e estão 

impossibilitados de parar durante a pandemia, sendo fundamental sua 

inclusão no rol constante do § 1º, para o devido amparo desses 

profissionais. 

 

Conforme acima exposto, diante da crise mundial instalada, além dos profissionais da 

saúde e de outros setores profissionais, os tripulantes de voo são cruciais para o 

enfrentamento desta situação de adversidade, sendo certo que sem o trabalho dos referidos 

profissionais, o devido transporte de medicamentos, vacinas, ventiladores mecânicos, 

médicos, enfermeiros e insumos aos locais onde vidas humanas precisam ser salvas, com a 

urgência necessária, fica completamente inviabilizado.  

 

Contudo, para o fiel desempenho de suas atividades, os tripulantes de voo se expõem 

diariamente ao contato com inúmeras pessoas e ambientes, quer sejam nos transportes 

disponibilizados pelas companhias aéreas para chegada ao local de trabalho e hotel após o 

término do voo, nos aeroportos, nas aeronaves, hotéis onde pernoitam e restaurantes onde 

realizam suas refeições durante o período de trabalho. Além da locomoção no trajeto 

residência/aeroporto, aeroporto/residência, aeroporto/hotel, os tripulantes de voo 

continuam submetidos ainda a realização de simuladores e treinamentos, afim de manterem 

suas proficiências técnicas para a manutenção da segurança operacional.   

 

Por óbvio que o não isolamento social, decorrente da atividade profissional que exercem, 

os colocam em situação de risco de contaminação e transmissão.  
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No âmbito internacional tem-se noticiado a também priorização de imunização aos 

profissionais da aviação, considerando que os mesmos, essenciais a distribuição das 

vacinas e suprimentos contra a COVID-19, exercem suas atividades expostos ao contato 

com inúmeras pessoas.  

 

Adicionalmente, diante da decisão de priorização de vacinação de tripulantes em outros 

países, além das questões relacionadas a preservação de saúde coletiva no âmbito nacional, 

faz-se necessário providenciar que referidos profissionais sejam devidamente imunizados 

para que possam, sem restrições, continuar cumprindo suas funções em voos 

internacionais.  

 

Considerando todo o exposto, assim como o caráter emergencial da situação, requer-se a 

extensão de prioridade da vacinação contra o coronavírus aos profissionais que 

exercem suas atividades profissionais a bordo de aeronaves. 

 
 
 
Cordialmente, 
 
 

      
                              ASAGOL – ASSOCIAÇÃO DOS AERONAUTAS DA GOL 

MARIO SÉRGIO AMATO JUNIOR 

                                                                  Presidente     

  
 


