Tratamento das indisponibilidades 24 e 25 no Mantra
Previsibilidade
Dando continuidade às ações em busca da agilidade e previsibilidade
no atendimento da Alfândega de Guarulhos, comunico que desde a segunda-feira,
01 de março, temos como compromisso tratar as indisponibilidades 24 e 25 em até 3
horas às segundas-feiras e em até 2 horas de terça à sexta-feira, a partir do momento
da criação do Dossiê de Atendimento e anexação dos documentos correspondentes.
O CAC/ALF/GRU funciona das 7h às 19h de segunda à sexta-feira.
Isso quer dizer que todos os Dossiês com solicitação de retirada de ind.
24 e 25 que entrarem no CAC até às 7h são tratados até às 10h às segundas e até às
9h de terça a sexta. Os que entrarem às 8h serão tratados até às 11h na segunda e até
às 10h de terça a sexta e assim sucessivamente.
No final da tarde, nosso compromisso é de tratar, no mesmo dia, todos
os Dossiês que forem criados com essa solicitação até às 17h às segundas e 18h de
terça à sexta.
Para que esse atendimento seja ágil é importante que as Companhias
Aéreas não criem mais de um dossiê para a mesma solicitação. Eventual
descumprimento desse compromisso pode ser comunicado à Alfândega, através do
e-mail cac.sp.alfgru@rfb.gov.br, que imediatamente repassará à equipe que cuida
desse atendimento.
Atenciosamente,
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