
COMISSÃO LOCAL DE FACILITAÇÃO DE COMÉRCIO NA ALFÂNDEGA DO AEROPORTO 
INTERNACIONAL DO RIO DE JANEIRO – COLFAC ALF/GIG 

 
24ª REUNIÃO DA COLFAC ALF/GIG 

ATA 
 

14/04/2021, quarta-feira, 11h  

Reunião via Microsoft Teams 

 

Participantes:  

Joana Lages RFB - COORDENADOR 
Patricia Moreira RFB - COORDENADOR SUPLENTE 
Vania Campelo ANVISA – MEMBRO TITULAR 
Luiz Claudio Marchior VIGIAGRO – MEMBRO TITULAR 
  

 

DESENVOLVIMENTO 

1 – ABERTURA  

 A Sra. Patricia Moreira, Delegada Adjunta da ALF/GIG, saudou a todos e deu início à 24ª 
COLFAC ALF/GIG anunciando a ordem das pautas a serem tratadas no dia. 
 
Encaminhamentos: 
- Não houve perguntas ou encaminhamentos. 

 

2 –  Novas funcionalidades Portal RIOgaleão 

 Pauta enviada pelo RIOgaleão. A Sra. Claudia Murta, Coordenadora do RIOgaleão, 
anunciou a criação de uma ferramenta que possibilita que o próprio cliente ou o seu 
representante registrem o pré-alerta diretamente no site RIOgaleão. A Sra. Claudia 
explicou que essa nova função melhora a qualidade e a assertividade das informações 
prestadas. Para acessar o passo a passo da nova ferramenta acesse o link a seguir: 
https://www.riogaleao.com/cargo/noticias/pre-alerta-linha-saude. A Sra. Claudia 
destacou ainda que as informações solicitadas no Portal RIOgaleão são as mesmas que 
eram exigidas no formulário utilizado anteriormente por e-mail. Para acessar a nova 
ferramenta, clique no link a seguir: https://www.riogaleao.com/cargo/attendance-
page.  
 
Encaminhamentos: 
- Não houve perguntas ou encaminhamentos. 

 

 



3 – Disponibilização das atas COLFAC ALF/GIG no site RIOgaleão Cargo 

 Pauta enviada pelo RIOgaleão. Ainda no que diz respeito às melhorias no site RIOgaleão 
Cargo, a Sra. Claudia Murta comunicou que todas as atas das reuniões COLFAC ALF/GIG 
estão disponíveis para consulta e download, através do menu “Atendimento”, opção 
“COLFAC”. A Sra. Claudia informou, por fim, que as novas atas serão postadas 
diretamente no site RIOgaleão Cargo, garantindo assim o acesso de todos os 
intervenientes às atas. 
 
Encaminhamentos: 

- Não houve perguntas ou encaminhamentos. 

 

4 – DDA para credenciamento simplificado para bagagem desacompanhada 

 Pauta enviada pela Receita Federal do Brasil. A Sra. Patricia Moreira anunciou que a 
motivação para a presente pauta seria para reforçar a preferência da formalização do 
DDA por meio digital. Disse que é possível que uma pessoa física contrate um 
despachante para seguir com o despacho de bagagem desacompanhada e, que desde o 
início da pandemia, é permitido que o e-Dossiê seja criado em nome do despachante e 
dentro do processo seja incluído o nome da pessoa responsável pela bagagem. Salientou 
que não há impedimento para formalização do DDA por meio presencial, mas que 
devido à pandemia, é essencial divulgar e reforçar preferência pela formalização por 
meio digital.  
  
Encaminhamentos: 

- Não houve perguntas ou encaminhamentos. 

 

5 – Apresentação novos chefes ALF/GIG  

 Pauta enviada pela Receita Federal do Brasil. A Sra. Patricia comunicou que o corpo 
funcional da ALF/GIG havia passado por três alterações recentemente. Anunciou o Sr. 
Ricardo Lomba, que já foi inspetor do porto, assumiu a ERAE, antigo GABAT, 
subordinado a DIDAD. Em seguida anunciou a alteração na Chefia do CAC Aduaneiro, 
que possui atribuições dedicadas apenas à atividade aduaneira, onde a Sra. Rosane 
Pereira passou a ser a Chefe-substituta do setor. A Delegada Adjunta aproveitou o 
momento para indicar a preferência de envio de solicitações de atendimento para caixa 
corporativa ALF/GIG:  atendimentorfb.alfgig@rfb.gov.br. Após, a Sra. Patricia 
apresentou o Sr. Jose Chavarri como Chefe-substituto na DIDAD. Por fim, os novos 
servidores comunicaram aos participantes da reunião que estão disponíveis para sanar 
dúvidas, apoiar nos processos e garantir um bom funcionamento da operação na 
Alfândega do Galeão.  
 
Encaminhamentos: 
- Não houve perguntas ou encaminhamentos. 

 



6 – ENCERRAMENTO  

 A Sra. Patricia Moreira concluiu o encontro, agradecendo a presença de todos na 
reunião e reforçou a data da próxima COLFAC ALF/GIG, que será realizada no dia 
12/05/21, e o e-mail cac@riogaleao.com para envio de sugestão de pautas. Não 
havendo mais assunto a tratar, a reunião foi encerrada às 10h45.


