
Manual de Prestação de Serviços  
e Atendimento ao Consumidor - MPSAC

Se a gente 
entende bem,
a gente atende 

melhor!

























   










           


         
   












     








































   






        













    




 



          



 














 
 



  


 














       
         












     









       



























 






      






 



















        




          







        






         




 






















































            
















































    
         







 





 



          
           


 




 
         

 
   


 



 


 

          



         













         







         















      
































 







  

        







   
       





      


          



          
        
        




   









 













       




 




         










  

  
 














  






         



       
        

























       





         

























  





       
         
      




    



    



















             











  








        


  



         







         









       
        











   






















 


























  


           
         

        





















          


















      





  







         
       














































        








           





     
 





         



















       
          




          



 

         
















 



    



         























 







  









            








        








        











 
      















        













            







  












  




   


         



          










 


         



           









          









    


























  
















      

















         








     






           




           




         
































        









         


 








          

        





 
            



  
            











   






  





     






       


         








  






          
 










         

 


























 





           




  
     














 











      
 

     














  
         


  







         


  










           


    
























 
          


      
        

















           



         



















         











           






 













       

   









          
   







        
 


  

















       




         











    







































 
        



   








          









     
  







  




           











 








             



















 











         



























         











 
















           
 
       



         













           









           
  


           






         
      






























  



         








       



         














 








      






  













        




















  













       












          
  








            














 










 















 











 



       








         
























 

   



          





          













     



          
























 


           






       
   












  









           

 









          
   
            





   






























          

          


           















       


  























            










SAC (Gratuito/24h): 08000 920 195
SAC (outras localidades): (92) 3627-8360

www.manausambiental.com.br  








































http://www.manausambiental.com.br

