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GERAL 6

Programa Ponto Continuando 
estreia na 92.3 FM nesta segunda

NOVIDADE

Feira do Empreendedor tem programação especial 
de valorização ao empreendedorismo feminino

NEGÓCIOS

Cobrindo e analisando os acontecimentos políti-
cos do Maranhão e do Brasil desde 2017, o programa 
Ponto Continuando estreia, nesta segunda-feira, dia 
04 de abril, sua nova temporada na Rádio 92.3 FM, 
uma das mais tradicionais do Estado. 

Apresentado pelos jornalistas Clodoaldo Corrêa 
e Glaucio Ericeira, que possuem vasta experiência 
na cobertura política, já tendo passado por diversos 
veículos de comunicação, a resenha, que vai ao ar no 
horário das 19h às 20h, de segunda a sexta-feira, é 
um espaço de troca de informações, debates e aná-
lises dos bastidores do poder.

Além da frequência do rádio, os ouvintes pode-
rão acompanhar o programa nas redes da 92.3 -  no 
seu YouTube (92naweb), no www.r92.com.br e (app 
Rádio 92 FM São Luís) – e também no canal do Pon-
to Continuando (programapontocontinuando) no 
YouTube. 

Uma cobertura diferenciada neste ano de eleição 
- no qual serão escolhidos presidente da República, 
governador, vice-governador, senador e deputados 
estaduais e federais – foi preparada com carinho para 
levar ao ouvinte o que há de melhor e, é claro, as fa-
mosas exclusivas. 

Uma surpresa para reestreia também será apresentada 
Outra novidade será a parceria com rádios de regi-
ões estratégicas do Estado, que, brevemente, estarão 
retransmitindo o programa no horário. 

A Feira do Empreendedor 2022, organizada pelo 
Sebrae com correalização do Governo do Estado do 
Maranhão, converte-se também em um espaço de 
fortalecimento do empreendedorismo feminino.

Aberta na quinta-feira, 31, no Multicenter Negó-
cios e Eventos, em São Luís, a Feira conta com uma 
série de ações e atividades focadas no apoio à mu-
lher de negócios e fortalecimento dos empreendi-
mentos liderados por mulheres no Maranhão, em 
um total de sete horas de atividades, programadas 
para hoje (02/04) e amanhã (03/04), incluindo pa-
lestras e painéis, além do lançamento do Prêmio Se-
brae Mulher de Negócios.

A programação especial é uma demonstração de 
reconhecimento e valorização da representativida-
de feminina entre os empreendedores do Maranhão, 
segundo avalia a diretora de Administração e Finan-
ças do Sebrae/MA, Rachel Jordão.

Para ela, “apoiar as mulheres que empreendem é 
fundamental para estimular o crescimento da par-
ticipação feminina no universo empresarial, mas de 
forma qualificada, ampliando assim a força da mu-
lher de negócios em nosso estado”. “Por isso”, fri-
sa a diretora, “fizemos questão de incluir no maior 
evento de empreendedorismo do Maranhão várias 
atividades voltadas para esse público, que tem sido 
atendido pelo Sebrae nos últimos anos, por meio de 
projetos como o Delas, com resultados bastante ex-
pressivos, que tem ajudado a reforçar os números do 
empreendedorismo feminino no estado”.

Para hoje, 02, às 19h, está programada a palestra 
Liderança Feminina no Mundo dos Negócios, com 
a consultora Árina Ribeiro, no auditório Terezinha 
Jansen 1. E, ainda, às 20h15, a palestra masterclass 
com Nina Silva, no auditório Darcy Ribeiro 1, com o 
tema “Empreendedorismo e Diversidade”. Nina Sil-
va é CEO e uma das fundadoras do Movimento Bla-
ck Money, ela é empresária, colunista da MIT Sloan 
Review e Exame, foi premiada como a Mulher mais 
Disruptiva do Mundo pela Women in Tech Global 

Awards 2021; uma das 20 Mulheres mais Poderosas 
do Brasil, pela Forbes e uma das 100 pessoas afro-
descendentes mais Influentes do Mundo abaixo de 
40 anos, pela MIPAD.

No domingo, dia 03, a partir de 16h30, a progra-
mação se concentra no auditório Terezinha Jansen 
1, onde acontece o lançamento do Prêmio Sebrae 
Mulher de Negócios, com participação do gerente 
de Relacionamento com o Cliente do Sistema Se-
brae, Ênio Pinto.

Prosseguindo, às 17h45, está programado o pai-
nel Mulher de Negócios: Elas por Elas!, tendo como 
mediadora a diretora de Administração e Finanças 
do Sebrae/MA, Rachel Jordão, e contando com par-
ticipação das empresárias Livia Viana (Ela Faz), Nil-
ma Souza (Soar Autopeças), Kécia Reis (Acelera In-
teligência Contábil) e Mirella Alves (Fazenda Santa 
Rosa-Imperatriz/MA), participantes do Projeto Delas 
Sebrae Mulher de Negócios de São Luís/MA, Caxias/
MA e Imperatriz/MA.

E encerrando a programação especial, acontece 
às 19h a palestra masterclass, (Teresinha Jansen 1), 
com a jornalista Salete Lemos, abordando o tema “A 
economia do salve-se quem puder! Salete Lemos” é 
jornalista, com especialização em macroeconomia, 
finanças, teoria econômica, comércio exterior, dí-
vida pública e economia ambiental. Em telejornais 
começou com Luís Nassif, como repórter, analista e 
âncora do programa Cash, passando pelas redes Re-
cord, SBT e TV Globo, TV CNT E rádio CBN, entre ou-
tros, atuando como repórter, editora-chefe, analista 
e âncora. Atualmente é editora�chefe do CNT Jornal.

Além dessas atividades especiais, nos demais es-
paços da Feira e nas Arenas do Conhecimento, as 
mulheres de negócios terão à disposição vasta pro-
gramação disponível no site do evento (feiradoem-
preendedor.sebraema.com), focada nas necessidades 
da empreendedora iniciante e de quem já empreen-
de em um pequeno negócio.

Feira do Empreendedor 2022
Com uma programação focada no conhecimento, 

inovação, capacitação, oportunidades e empreen-
dedorismo, a décima edição da Feira do Empreen-
dedor tem como parceiro correalizador o Governo 
do Estado.

Nesta edição, a Feira traz uma programação com 
mais de 200 horas de atividades, que pode ser aces-
sada no site do evento. As inscrições também podem 
ser feitas diretamente no menu Quero Participar.

EQUATORIAL ENERGIA S.A.
Companhia Aberta

CNPJ/ME Nº 03.220.438/0001-73
NIRE 21.300.000.938-8 | CódIgo CVM N.º 02001-0

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA A SER REALIZADA EM 
29 DE ABRIL DE 2022. EQUATORIAL ENERGIA S.A. (“Companhia”), vem pela presente, 
nos termos do art. 124 da Lei 6.404/1976 (“Lei das S.A.”) e dos arts. 3º e 5º da Instrução CVM 
481/09, conforme alterada (“ICVM 481/2009”), convocar a Assembleia geral ordinária 
(“Assembleia”), a ser realizada, em primeira convocação, no dia 29 de abril de 2022, às 10:00 
horas, na sede da Companhia, no Município de São Luís, Estado do Maranhão, na Alameda 
A, Quadra SQS, n.º 100, sala 31, Loteamento Quitandinha, Altos do Calhau, CEP 65.070-900, 
de maneira exclusivamente virtual, conforme facultado pelo artigo 1º, §4, da ICVM 481/2009 
e de acordo com os procedimentos abaixo descritos, para examinar, discutir e votar a respeito 
da seguinte ordem do dia: (A) Em Assembleia Geral Ordinária: (i) As demonstrações 
financeiras da Companhia, acompanhadas das respectivas notas explicativas, do relatório 
dos auditores independentes, do parecer do Conselho Fiscal e do relatório do Comitê de 
Auditoria, referentes ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (ii) As contas 
dos administradores e relatório da administração referentes ao exercício social encerrado em 
31 de dezembro de 2021; (iii) A proposta da administração para a destinação do resultado da 
Companhia relativo ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2021; (iv) A fixação 
da remuneração global anual dos administradores para o exercício social de 2022; (v) 
Instalação e funcionamento do Conselho Fiscal da Companhia para o exercício social de 
2022; (vi) Fixação do número de membros do Conselho Fiscal da Companhia; (vii) Eleição dos 
membros efetivos e suplentes do Conselho Fiscal da Companhia; e (viii) Fixação da 
remuneração global anual do Conselho Fiscal para o exercício de 2022. (ix) A autorização 
para que os administradores da Companhia pratiquem todos os atos necessários à efetivação 
das deliberações aprovadas na Assembleia. A Assembleia será realizada de maneira 
exclusivamente digital, por meio de videoconferência na plataforma “Microsoft Teams” 
observando o disposto na ICVM 481/2009, de forma que os Senhores Acionistas, observados 
os respectivos prazos e procedimentos, poderão participar e votar na Assembleia por meio de 
sistema eletrônico para participação a distância. Para participação na Assembleia, o acionista 
deverá se cadastrar, impreterivelmente até o dia 27 de abril de 2022, mediante solicitação 
pelo e-mail relacoes.investidores@equatorialenergia.com.br, fornecendo as informações e 
documentos indicados abaixo. Validada a sua condição pela Companhia, o acionista receberá 
nas 24 (vinte e quatro) horas que antecederem a Assembleia, o seu acesso de participação à 
reunião virtual. Não poderão participar da Assembleia os acionistas que não se cadastrarem 
pelo e-mail indicado, com o correspondente depósito dos documentos solicitados, até o dia 27 
de abril de 2022. Caso o acionista não receba as instruções de acesso com até 24 (vinte e 
quatro) horas de antecedência do horário de início da Assembleia, deverá entrar em contato 
com o departamento de Relações com Investidores, por meio do e-mail relacoes.
investidores@equatorialenergia.com.br, com até, no máximo, 2 (duas) horas de antecedência 
do horário de início da Assembleia, para que seja prestado o suporte necessário. A solicitação 
de cadastro necessariamente deverá: (i) conter a identificação do acionista e, se for o caso, 
de seu representante legal que comparecerá à Assembleia, incluindo seus nomes completos 
e seus CPF ou CNPJ, conforme o caso, e telefone e endereço de e-mail para envio das 
informações para participação; e (ii)  ser acompanhada dos documentos necessários para 
participação na Assembleia, conforme descritos a seguir. Nos termos do art. 126 da Lei das 
S.A. e do art. 5º da ICVM 481/2009, para participar da Assembleia, os acionistas ou seus 
representantes deverão apresentar até o dia 27 de abril de 2022, além da digitalização do 
original ou da cópia autenticada do documento de identidade e da cópia autenticada dos atos 
societários que comprovem a representação legal, via digitalizada dos seguintes documentos: 
(a) comprovante expedido pela instituição financeira prestadora dos serviços de escrituração 
das ações da Companhia com, no máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da data da 
realização da Assembleia; (b) cópia autenticada do instrumento de outorga de poderes de 
representação; e (c) relativamente aos acionistas participantes da custódia fungível de ações 
nominativas, o extrato contendo a respectiva participação acionária, emitido pelo órgão 
competente com, no máximo, 5 (cinco) dias de antecedência da data da realização da 
Assembleia. o representante do acionista pessoa jurídica deverá apresentar cópia simples 
digitalizada dos seguintes documentos, devidamente registrados no órgão competente: 
(a)  contrato ou estatuto social; e (b)  ato societário de eleição do administrador que 
(b.i)  comparecer à Assembleia como representante da pessoa jurídica, ou (b.ii)  assinar 
procuração para que terceiro represente acionista pessoa jurídica, com certificado digital 
autorizado pela Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras (“ICP Brasil”). No tocante aos 
fundos de investimento, a representação dos cotistas na Assembleia caberá à instituição 
administradora ou gestora, observado o disposto no regulamento do fundo. Nesse caso, o 
representante da administradora ou gestora do fundo, além dos documentos societários 
acima mencionados relacionados à gestora ou à administradora, deverá apresentar no Link 
de Acesso cópia autenticada do regulamento do fundo, devidamente registrado no órgão 
competente. Para participação por meio de procurador, a outorga de poderes de representação 
deverá ter sido realizada há menos de 1 ano, nos termos do art. 126, § 1º da Lei das S.A. Em 
cumprimento ao disposto no art. 654, §1º e §2º da Lei 10.406/2002 (“Código Civil”), a 
procuração deverá conter indicação do lugar onde foi passada, qualificação completa do 
outorgante e do outorgado, data e objetivo da outorga com a designação e extensão dos 
poderes conferidos, contendo o reconhecimento da firma do outorgante ou ter sido assinada 
por certificado digital autorizado pela ICP Brasil. As pessoas naturais acionistas da Companhia 
somente poderão ser representadas na Assembleia por procurador que seja acionista, 
administrador da Companhia, advogado ou instituição financeira, consoante previsto no art. 
126, §1º da Lei das S.A. As pessoas jurídicas acionistas da Companhia poderão ser 
representadas por procurador constituído em conformidade com seu contrato ou estatuto 
social e segundo as normas do Código Civil, sem a necessidade de tal pessoa ser 
administrador da Companhia, acionista ou advogado (Processo CVM RJ2014/3578, julgado 
em 04.11.2014). os acionistas estrangeiros deverão apresentar a mesma documentação que 
os acionistas brasileiros, ressalvado que os documentos societários da pessoa jurídica e a 
procuração deverão estar apostiladas, notarizadas ou consularizadas, conforme o caso.  
Ressalta-se que não haverá a possibilidade de comparecer fisicamente à Assembleia, uma 
vez que será realizada exclusivamente de modo digital.  A Companhia reforça ainda que será 
de responsabilidade exclusiva do acionista assegurar a compatibilidade de seus equipamentos 
com a utilização das plataformas para participação da Assembleia por sistema eletrônico, e 
que a Companhia não se responsabilizará por quaisquer dificuldades de viabilização e/ou de 
manutenção de conexão e de utilização da plataforma digital que não estejam sob controle da 
Companhia. os documentos e informações relativos às matérias a serem deliberadas na 
Assembleia encontram-se à disposição dos acionistas na sede e no site da Companhia 
(https://ri.equatorialenergia.com.br/), e foram enviados à CVM (www.cvm.gov.br) e à B3 S.A. 
– Brasil, Bolsa, Balcão (www.b3.com.br). São Luís/MA, 30 de março de 2022. Carlos Augusto 
Leone Piani - Presidente do Conselho de Administração.

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE ADIAMENTO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 04/2022
Processo n° 12501/2021

Objeto: “Contratação de empresa especializada para prestação de serviços na área de Tecnologia da 
informação(TI), denominados Central de Serviços, organizada no modelo de Service Desk, com serviços de aten-
dimento ao usuário de TIC, remoto e presencial, monitoramento tecnológico em regime 24x7, visando atender 
às necessidades do Ministério Público do Estado do Maranhão, baseando-se nas boas práticas de gestão de TI, 
conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos.”; Adiado para o dia: 
25/04/2022, às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.com-
pras.gov.br. Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 3261, Calhau, 
São Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 1º de abril de 2022.
JOSÉ LINDSTRON PACHECO
Pregoeiro Oficial - CPL/PGJ-MA

ESTADO DO MARANHÃO - MINISTÉRIO PÚBLICO
PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO

Pregão Eletrônico nº 06/2022
Processo n° 1798/2022

Objeto: “Registro de preços para aquisição eventual de Material Permanente (móveis para escritó-
rio), conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos.”; Abertura: 
26/04/2022, às 10h (horário de Brasília-DF); Local: Site do Portal de Compras do Governo Federal: www.
compras.gov.br. Informações: Procuradoria-Geral de Justiça, situada à Avenida Prof. Carlos Cunha, nº 
3261, Calhau, São Luís-MA. CEP: 65076-820; E-mail: licitacoes@mpma.mp.br; Fones: (98) 3219-
1645 e 3219-1766.

São Luís-MA, 01 de abril de 2022.
JOÃO CARLOS A. DE CARVALHO

Pregoeiro Oficial
CPL/PGJ-MA

AVISO DE LICITAÇÃO. PREGÃO ELETRÔNICO Nº 17/2022, REGISTRO DE PREÇO Nº 015-2022. O 
Município de Lago da Pedra (MA), por meio da Comissão Permanente de Licitação – CPL avisa aos interes-
sados que realizará Licitação na seguinte modalidade e condições. Modalidade: Pregão Eletrônico. Modo de 
disputa: Aberto. Tipo de licitação: Menor preço por item, que será regida pela Lei nº 10.520/2002 e Decreto 
nº 004/2021, subsidiariamente as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações. Objeto: REGISTRO DE 
PREÇOS PARA EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS, PARA AS SECRETARIAS 
MUNICIPAIS DE LAGO DA PEDRA/MA. Data e horário do início da disputa: 18/04/2022, às 10h30min 
(dez e trinta). Site para realização do Pregão: www.licitanet.com.br. Poderão participar deste Pregão os 
interessados que militem no ramo pertinente ao objeto desta licitação definidas como Microempresas (ME), 
Empresas de Pequeno Porte (EPP) e equiparadas, especializadas no ramo, que comprovem possuir os requisi-
tos mínimos de qualificação exigidos no edital, para a execução de seus objetivos. Meios de disponibilização 
do edital: no site do LICITANET (www.licitanet.com.br), PORTAL DA TRANSPARÊNCIA (https://la-
godapedra.ma.gov.br/acessoainformacao.php), SACOP (https://www6.tce.ma.gov.br/sacop/muralsite/mural.
zul) e E-MAIL DA CPL (cpllagodapedra@gmail.com). Maiores informações poderão ser obtidas nos dias de 
expediente das 08:00 às 12:00 horas, no Setor de Licitação do Município de Lago da Pedra- MA, onde poderão 
ser consultados gratuitamente, desde que em mídia, podendo ainda ser solicitado via e-mail: cpllagodapedra@
gmail.com. Lago da Pedra- MA, 30 de março de 2022. Felipe Pereira Bacelar – Pregoeiro.  
     

Resolução CONAMA nº 274/200 de 29 de novembro de 2000. Art. 2º As águas doces, salobras e salinas 
destinadas à balneabilidade (recreação de contato primário) terão sua condição avaliada nas categorias 
própria e imprópria. Atenção: A ocorrência de chuvas influencia negativamente na qualidade das águas 
das praias, considerando que ocorre maior carreamento de matéria orgânica oriunda da lavagem das 
vias públicas para os rios e, consequentemente, para os mares. Portanto, na ocorrência de chuvas, 
recomenda-se evitar a recreação nas 24h que as sucederem. O monitoramento foi realizado no período 
de 03/03/2022 a 28/03/2022, integrando a série de acompanhamento semanal das condições de 
balneabilidade das praias da Ilha do Maranhão.

SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS – SEMA
Av. dos Holandeses, N° 04, Qd. 06, Ed. Manhattan, Calhau - São Luís/MA - CEP 65.071-38.

Endereço Eletrônico: ouvidoria@sema.ma.gov.br

GOVERNO DO ESTADO DO MARANHÃO
SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE E RECURSOS NATURAIS
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Praia Ponta do
Farol - São Luís

Praia de
São Marcos

São Luís

Praia da
Ponta d’Areia

São Luís

Praia do
Calhau

São Luís

Praia do
Olho d’Água

São Luís

Praia do Meio
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
São José de

Ribamar

Praia do Araçagy
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Paço do Lumiar

Praia Olho de Porco
Raposa

Praia do Mangue
Seco - Raposa

Em frente à Bibliot. do Caranguejo próx.
às barracas da Val e do Sr. Pedro

Ao lado do
Espigão Ponta d’ Areia

Em frente à rampa de acesso à
praia, lado direito do Praia Mar Hotel

Em frente ao Centro de Atendimento
ao Banhista na Praça do Sol

Em frente ao Farol e
Forte de São Marcos

Em frente à Praça do Pescador,
próximo à Barraca do Chef

Em frente ao Posto Guarda
Vidas - Bombeiros

Em frente ao prédio
verde com o heliporto

Em frente à banca de jornal da
pç. de alimentação da Litorânea

Em frente à Estação Elevatória
de Esgoto 2.2 (E.E.E 2.2) da

CAEMA e Círculo Militar
Em frente à descida da Rua Altamira,
proximidades da Pousada Vela Mar

Em frente à descida da Avenida
Copacabana e Pousada Suíça

Em frente à descida da rua
São Geraldo

À direita da Elevatória Iemanjá II

Em frente à casa com pirâmides
no teto, antes da falésia

Próximo ao Kacthus Bar e
Restaurante

Próximo ao Bar e
Restaurante Capiau 2

Em frente à rampa principal
de acesso a praia

Em frente ao Bar da Atalaia 

Em frente ao Bar e
Restaurante Rainha

Em frente ao Las Vegas Bar
e Restaurante 

Última barraca antes da foz do igarapé
do Mangue Seco/Olho de Porco

BALNEABILIDADE DAS PRAIAS DA REGIÃO
METROPOLITANA DE SÃO LUÍS

DATA DA
ÚLTIMA
COLETA

28/03/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHÃO-MA

ERRATA DA PUBLICAÇÃO DO AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2022-CPL/
PMR – PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 020-A.07.02/2022, publicada no Diário Oficial da 
União, edição 63, 01 de abril de 2022, pagina 282; Jornal O Imparcial, edição do dia 30 de 
março de 2022, pagina 02; e FAMEM na edição do dia 30 de março de 2022, pagina 36. OBJE-
TO: Contratação de empresa especializada no fornecimento de equipamentos hospitalares, 
para atender a demanda da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Riachão/MA. A 
Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados que ONDE SE LÊ: “ Registro de 
Preços para eventual e futura aquisição de material gráfico para atender as demandas das 
Secretarias municipais de Riachão/MA, conforme Edital e Anexos”. LEIA-SE: “Contratação de 
empresa especializada no fornecimento de equipamentos hospitalares, para atender a de-
manda da Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura de Riachão/MA”. Permanecem inalte-
radas e válidas as demais informações do Aviso de Licitação referente ao PREGÃO ELETRÔNI-
CO Nº 009/2022-SRP publicada anteriormente. Riachão (MA), 01 de abril de 2022. Walisson 
Cunha Duarte. Pregoeiro Municipal.

A operadora HUMANA ASSISTÊNCIA MÉDICA LTDA, com registro na ANS sob o nº  35.751-1, diante 
da obrigação legal contida  no  inciso II, parágrafo  único, art. 13, da  Lei nº 9656/98 e na Súmula nº 
28/2015-ANS, bem  como  ainda, em face  das  tentativas  sem  sucesso  de  notificação pessoal, 
vem, por meio do presente  Edital, NOTIFICAR os beneficiários abaixo listados  para que, no  prazo  
máximo  de  10 (dez) dias, a contar desta publicação, regularizem a  situação  de  seu plano de saúde, 
garantindo, assim, a  manutenção  dos  serviços  contratados, podendo, para tanto, comparecer à 
sede  da empresa,  situada  na  Avenida Getúlio Vargas, 2063 - Monte Castelo, São Luís - MA, CEP: 
65025-000, de segunda  a  sexta, horário  comercial. A não regularização da situação contratual no 
prazo acima conferido acarretará na adoção das medidas previstas na legislação supramencionada. A 
HUMANA aproveita o ensejo para ressaltar o prazer em tê-los como clientes, desejando que esta relação 
permaneça firme e duradoura.
CONTRATO:MAPJ000086 CNPJ:243984950001;CONTRATO:MAPJ000351.1 
CNPJ:170646560001;CONTRATO:MAPJ000352.1 CNPJ:308615510001; CONTRATO:MAPJ000027 
CNPJ:634314640001;CONTRATO:MAPJ000209 CNPJ:305780810001;CONTRATO:MAPJ000375 
CNPJ:251062550001;CONTRATO:MAPJ000383 CNPJ:122567820001;CONTRATO:MAPJ000391 
CNPJ:260612640001;CONTRATO:MAPJ000425 CNPJ:293999260001;CONTRATO:MAPJ000553 
CNPJ:260053170001;CONTRATO:MAPJ000563 CNPJ:396391440001; CONTRATO:MA00048848 
CPF:006456552;CONTRATO:MAD00054946 CPF:052340493; CONTRATO:MA00047678 
CPF:025579633;CONTRATO:MA00052353 CPF:005174803;
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