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O diretor executivo e cofunda-
dor do Google, Larry Page, reba-
tizou a divisão de buscas como
divisão de “conhecimento”. A
missão do Google, na organiza-
ção das informações, era muito
limitada. Ele quer que as pessoas
aprendam com o Google.

A ferramenta agora responde
a perguntas em vez de apresen-
tar apenas links quando você
busca algo como “March Mad-
ness”, “tempo” ou mesmo “meu
voo” – neste último caso, pode

tirar informações das contas de
Gmail dos usuários.

A companhia deu o maior pas-
so no ano passado, quando intro-
duziu o gráfico de conhecimen-
to. Embora em geral a busca com-
bine palavras chave com sites, o
gráfico de conhecimento usa
busca semântica, que entende o
significado e as conexões entre
pessoas, lugares e coisas.

Um motor de busca típico, por
exemplo, responde a uma busca
de “Diana” mostrando páginas

da rede em que a palavra apare-
ce, desde os verbetes da Wikipe-
dia sobre a deusa da caça e a
Princesa de Gales até uma com-
panhia que vende anéis.

Mas um motor de busca mais
bem informado, quase humano,
saberia que você está buscando
o perfil online de sua colega de
quarto Diana, ou que você tam-
bém está interessado em Kate
Middleton. “O que o Google co-
meça a fazer é compartilhar par-
te do conhecimento do mundo

que está na cabeça dos seres hu-
manos”, disse Ben Gomes, pes-
quisador do Google. Segundo a
empresa, são pequenos passos
que mostram onde a companhia

quer chegar. No futuro, o Google
poderá responder a perguntas
mais complicadas, como “Qual a
distância daqui até a Torre Eif-
fel?” e “Onde devo assistir a um
show no verão do próximo ano?”

Apesar dos avanços dos servi-
ços alternativos, os hábitos onli-
ne são tão difíceis de quebrar
quanto os do mundo real, disse
Andrew Lipsman, vice-presiden-
te de análise do setor do comSco-
re. “A maioria das pessoas tem
hábitos muito arraigados no que
se refere ao Google”, ele disse.
“Todos os dias eu recorro a ele
para as informações que quero.
É um ciclo contínuo.” / C.C.M.

Buscador quer ser ‘porta’ para conhecimento

Busca especializada desafia o Google
Usuários querem respostas específicas, e não uma lista de sites; tendência dá fôlego a ferramentas alternativas ao gigante da internet

MARK BLINCH/REUTERS-13/11/2012.

Claire Cain Miller
THE NEW YORK TIMES

Se você precisar de um café
com leite, pegue o seu telefo-
ne, abra o aplicativo Yelp e pro-
cure um café perto de você. Se
quiser comprar uma máquina
para café expresso, muito pro-
vavelmente procurará no Ama-
zon.com. Caso qualquer des-
sas hipóteses ocorra, o Google
perderá um cliente.

O Google continua sendo o
“rei” das busca, com cerca de
dois terços do mercado. Mas o
que está mudando é a natureza
da busca, principalmente por-
que cresce continuamente o nú-
mero de pessoas que procuram o
que desejam comprar, comer ou
aprender em seus aparelhos mó-
veis. Isto coloca o próprio setor
de buscas, que movimenta US$
22 bilhões, em sua mais significa-
tiva encruzilhada desde que foi
inventado.

Os consumidores não querem
mais vasculhar a internet como
o índice de um livro – descobrin-
do links em que aparece uma de-
terminada palavra-chave. Eles
querem novos tipos de busca
mais diretos, como em sites espe-
cíficos como Yelp, TripAdvisor
ou Amazon, tentando afastar-se
do domínio do Google. O Goo-
gle e seus concorrentes tentam
aperfeiçoar o conhecimento e a
compreensão para responder a
indagações específicas, não ape-
nas para indicar aos usuários a
direção certa.

“O que as pessoas querem de
nós é: ‘Vocês fazem uma pergun-
ta muito simples e terão uma res-
posta muito simples’”, disse
Oren Etzioni, professor da Uni-
versidade de Washington que
ajudou a fundar algumas empre-
sas de busca de compras e de pas-
sagens aéreas. “Não queremos
os dez links azuis naquela tela
pequena. Queremos saber onde
fica o local mais próximo para
comer sushi, fazer uma reserva e
ir até lá.”

Especialização. Os usuários fi-
cam perdidos com a quantidade
de informações da web – o Goo-
gle afirma que existem 30 tri-
lhões de endereços na rede, em
comparação com 1 trilhão há cin-

co anos – e esperam que os seus
computadores e telefones se tor-
nem mais inteligentes e façam
muitas coisas mais para eles.
Grande parte dos novos esfor-
ços são serviços que as pessoas
sequer imaginam como motores
de busca.

A Amazon, por exemplo, de-
tém uma parcela superior à do
Google em buscas de compras.
Em sites como Pinterest e
Polyvore, os usuários reúnem
seus conteúdos favoritos depois
de buscar em toda a web, para
obter resultados rápidos para
“vestido de renda”, por exem-
plo. Nos smartphones, as pes-
soas não procuram no Google,
vão diretamente para os aplicati-
vos Kayak ou Weather Under-
ground. Outros aplicativos en-
viam informações às pessoas so-
bre trânsito ou voos atrasados.

As pessoas usam o YouTube
para buscar coisas como apren-
der a dar o nó na gravata, o Siri
para buscas em seus iPhones,
mapas online para encontrar lo-
cais e o Facebook para encontrar
coisas de que os amigos gostam.

E serviços como LinkedIn In-
fluencers e Quora tentam ser re-
cursos diferentes dos motores
de busca – lugares para o usuário
encontrar conteúdo especializa-
do de alta qualidade e não ter de
procurar em toda a rede. No Quo-
ra, perguntas como: “Como era
trabalhar com Steve Jobs?” são
respondidas por pessoas que o
conheceram de perto, algo que o
Google não pode fazer.

“Existe muita pressão para
que os motores de busca deem
resultados mais específicos e
mais relevantes”, disse Shar Van-
Boskirk, analista da Forrester.
“Os usuários não precisam de
links para as páginas da internet.
Precisam de respostas, solu-
ções, informações”. Mas o Goo-
gle continua sendo o concorren-
te a ser derrotado, enquanto os

sites alternativos de busca se tor-
nam populares.

“Eles são a loja na qual você
entra aqui e ali”, disse Danny Sul-
livan, editor do blog Search Engi-
ne Land. Entretanto, a promes-
sa de busca é tão grande que a
Microsoft insiste na manuten-
ção do Bing, uma operação defici-
tária. A Microsoft – que em feve-
reiro detinha 17% do mercado –
disse que considera a busca es-
sencial para os seus outros pro-
dutos, do console de game Xbox
aos telefones.

E há ainda muito dinheiro a ga-
nhar como o vice-líder de merca-
do. “Milhões de pessoas por dia
dizem exatamente o que que-
rem. Se você é um anunciante,
este é um veículo maravilhoso”,
disse Sullivan.

A eMarketer calcula que o Goo-

gle ganhe cerca de 75% das recei-
tas obtidas com os gastos com
anúncios de busca. No entanto,
segundo algumas indicações, o
comportamento de busca das
pessoas está mudando, e isso tra-
rá consequências para estas com-
panhias.

As buscas nos serviços tradi-
cionais, dominados pelo Goo-
gle, caíram 3% no segundo se-
mestre do ano passado depois
de subirem durante anos, segun-
do a comScore. Por outro lado,
as buscas em sites específicos,
conhecidos como motores de
busca verticais, subiram 8%.

No primeiro trimestre, os gas-
tos com anúncios de busca caí-
ram 1%, uma redução significati-
va para o Google, afirma a Ignitio-
nOne, companhia de marketing
digital. No ano passado, o Goo-
gle perdeu uma parcela do mer-
cado de anúncios de busca, infor-
mou a eMarketer, caindo de 74%
para 72,8%.

Este ano, os gastos com anún-
cios em motores de busca tradi-
cionais deverão crescer mais len-
tamente do que os gastos com
anúncios online em geral – uma
verdadeira reviravolta em rela-
ção à realidade do mercado até o
ano passado, de acordo com a
eMarketer.

O Google está ciente de que a
mudança está em curso e não
quer ficar para trás. A compa-
nhia está introduzindo mais mu-
danças em suas ofertas de busca
e a um ritmo mais acelerado do
que tem feito nos últimos anos. /

TRADUÇÃO DE ANNA CAPOVILLA

Uni Cidade SP Trust de Recebíveis S.A.
CNPJ nº 07.394.616/0001-33  –  NIRE 35300322657

Ata de Assembleia Geral Extraordinária
Data, Hora e Local: Realizada em 31/12/2012, às 10:00 hs., na sede da Uni Cidade SP Trust de Recebíveis S.A. na 
Rua Cesário Galeno, nº 448/475 - 6º andar, sala 154 - Tatuapé - SP/SP. Presença: A totalidade dos membros do Conselho 
de Administração. Mesa: Assumiu a Presidência o Sr.  Hermes Ferreira Figueiredo e como secretário o Sr.  Fernando 
Padovese. Ordem do Dia: Aprovar intenção de aumentar o capital social da Companhia através de capitalização do 
mutuo de R$ 10.732.913,00 (dez milhões, setecentos e trinta e dois mil, novecentos e treze reais), mantido entre a 
Companhia e a UNICID, como forma de diminuir o passivo descoberto. Deliberações: Discutido o assunto e prestados 
os esclarecimentos solicitados, foi aprovado por unanimidade a capitalização do mútuo para aumentar o capital social 
no valor de R$ 10.732.913 a qual, por motivos de encerramento do exercício social e o tramites documentais legais, será 
contabilizada na rubrica Adiantamento para Futuro Aumento de Capital (“AFAC”) e será concretizado ao longo do exercício 
social de 2013. Encerramento: Concluído os trabalhos desta Assembleia, foi lavrada a presente Ata, que após ser lida e 
achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração: Hermes Ferreira Figueiredo, Dagmar 
Rollo Figueiredo e Fernando Padovese. 

Diferentes
gostos.
Domínio do
Google em
buscas é
ameaçado
por
alternativas
como
Pinterest,
Facebook e
Amazon

Uni Cidade SP Trust de Recebíveis S.A.
Ata de Reunião do Conselho Administrativo

CNPJ nº 07.394.616/0001-33  –  NIRE 35300322657
Data, Hora e Local: Realizada em 22/03/2013, às 14:00 hs., na sede da Uni Cidade SP Trust de Recebíveis S.A. na 
Rua Cesário Galeno, nº 448/475 - 6º andar, sala 154. Presença: A totalidade dos membros do Conselho de Administração. 
Mesa: Assumiu a Presidência o Sr. Hermes Ferreira Figueiredo e como secretário o Sr. Fernando Padovese. Ordem do Dia: 
a) aprovação do Parecer do Conselho Fiscal que aprovou os trabalhos da Auditoria Independente referente ao exercício fi ndo 
em 31 de Dezembro de 2012; b) aprovação do Parecer do Conselho Fiscal que aprovou as demonstrações fi nanceiras relativas 
ao exercício fi ndo em 31 de Dezembro de 2012; c) aprovação do Relatório de Administração referente ao exercício fi ndo em 
31 de Dezembro de 2012; d) aprovação da Declaração da Diretoria relativa às demonstrações fi nanceiras do exercício fi ndo 
em 31 de Dezembro de 2012; e) aprovação da Declaração da Diretoria relativa ao Relatório dos Auditores Independentes 
do exercício fi ndo em 31 de Dezembro de 2012; f) aprovação do Balancete do exercício fi ndo em 31 de Dezembro de 2012; 
g) aprovação do Livro Fiscal e do Livro Diário do exercício fi ndo em 31 de Dezembro de 2012; h) aprovação da gestão 
da Companhia. Deliberações: Após deliberação, os membros do Conselho de Administração, por unanimidade de votos 
aprovaram todos os itens da Ordem do dia. Encerramento: Concluído os trabalhos desta Assembleia, foi lavrada a presente 
Ata, que após ser lida e achada conforme, foi assinada por todos os membros do Conselho de Administração: Hermes Ferreira 
Figueiredo, Dagmar Rollo Figueiredo e Fernando Padovese. 

LPS BRASIL - CONSULTORIA DE IMÓVEIS S.A.
Companhia Aberta - CNPJ/MF 08.078.847/0001-09 - NIRE 35.300.331.494

Edital de Convocação de Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária 
Ficam convidados os acionistas a se reunirem em Assembléia Geral Ordinária e Extraordinária da LPS
Brasil - Consultoria de Imóveis S.A. (“Companhia”) a ser realizada, em primeira convocação, em 22 de 
abril de 2013, às 11:00 horas, na sede social localizada na R. Estados Unidos, 1.971, nesta Capital 
do Estado de São Paulo, a fim de deliberarem sobre a seguinte ordem do dia: I - Em Assembleia 
Geral Ordinária: (i) Tomar as contas dos administradores, examinar, discutir e votar as demonstra-
ções financeiras referentes ao exercício social findo em 31/12/12; (ii) Deliberar acerca da proposta de 
destinação do lucro líquido da Companhia apurado no exercício social de 2012, bem como distribuição 
de dividendos e juros sobre capital próprio referentes ao exercício encerrado em 31/12/12; (iii) Fixar 
o limite de valor da remuneração global anual dos administradores da Companhia para o exercício de 
2013; II - Em Assembleia Geral Extraordinária: (i) Ratificar a aquisição do controle das seguintes
sociedades, por meio da Companhia ou suas controladas: LPS Foco Consultoria de Imóveis S.A.; LPS
Piccoloto Consultoria de Imóveis S.A.; LPS Cappucci Consultoria de Imóveis S.A.; LPS Raul Fulgêncio
Consultoria de Imóveis S.A. Informações Gerais: Encontram-se à disposição dos acionistas, na sede
da Companhia e na página da CVM - Comissão de Valores Mobiliários (www.cvm.gov.br), as informa-
ções e os documentos referentes às matérias constantes da ordem do dia. Os acionistas deverão apre-
sentar, até o momento de realização da AGOE da Companhia, além do documento de identidade e/ou 
atos societários pertinentes que comprovem a representação legal, conforme o caso: (i) comprovante 
expedido pela instituição escrituradora no máximo 5 dias antes da data da realização da Assembléia 
Geral; (ii) instrumento de mandato com reconhecimento da firma do outorgante; (iii) extrato contendo a 
respectiva participação acionária emitido pela entidade administradora da custódia fungível de ações
da Companhia. São Paulo, em 05 de abril de 2013. Conselho de Administração.

AVISO DE ABERTURA DE LICITAÇÃO - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO DE BAURU/SP
INFORMAÇÕES

Serviço de Compras do DAE, Rua Padre João, nº 11-25, Vila Santa Tereza, CEP: 17.012-020, Bauru/SP, no horário
das 08:00 às 17:00 horas e fones: (14) 3235-6146 ou (14) (14) 3235-6172 ou (14) 3235-6168. Os editais do DAE
estarão disponíveis através de download gratuito no site www.daebauru.sp.gov.br. Os editais de Pregão
Eletrônico também poderão ser acessados através do site www.licitacoes-e.com.br, onde se realizarão as
sessões de pregão eletrônico, com os licitantes devidamente credenciados.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Processo Administrativo n.º 1.140/2.013 - DAE
Pregão Presencial n.º 037/2013 - DAE

Objeto: Contratação de empresa especializada para a prestação de serviços de portaria e vigilância/segurança
patrimonial desarmada, incluindo sistema eletrônico de controle de ronda com efetiva cobertura dos postos no
âmbito do DAE, conforme especificações contidas no Anexo I - Memorial Descritivo do Edital.
Data e Horário de Início da Sessão (Credenciamento e Entrega dos envelopes): 19/04/2013 às 09:00 horas.
Pregoeiro Titular: Hilda Cardoso da Silva.
Pregoeiro Substituto: Eduardo Jacobini Germano

● Informações pessoais
Para responder a perguntas
relativas aos compromissos dos
usuários, o Google pode usar
informações estocadas em
serviços como o Gmail.

● Disputa

SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE PÚBLICA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

Registro de Preços -Aquisição de medicamentos para Rede Hospitalar do RN
NOVA DATA

22/04/2013, às 15:00h 15:00h 23/04/2013

Eriberto Matias S. de Araújo -

AVISO LICITAÇÃO - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2013

Objeto: .

A CPL/SESAP, no uso de suas atribuições legais, torna pública a para realização da
licitação na modalidade Pregão Eletrônico, tipo menor preço por lote, a qual se regerá pelas
disposições das Leis e Decretos de Licitações e Contratos vigentes.Aabertura das propostas será no

dia e a sessão de disputa terá início às do dia , no site
. (Horário de Brasília-DF). O Edital se encontra à disposição dos

interessados no referido site e no . Informações na CPL/SESAP- Fone (84)
3232-2672 - Fax (84) 3232-2671, no horário das 08h00min às 17h30min, de segunda àsexta-feira.

Natal/RN, 03 de Abril de 2013.

Pregoeiro-SESAP/RN

www.licitacoes-e.com.br

www.compras.rn.gov.br

CIA. DE FERRO LIGAS DA BAHIA - FERBASA
Companhia Aberta 

CNPJ 15.141.799/0001-03 - NIRE 29.300.004.391

EDITAL DE CONVOCAÇÃO - ASSEMBLEIA GERAL ORDINÁRIA
Ficam os Senhores Acionistas da Cia. de Ferro Ligas da Bahia - FERBASA convocados a se reunirem 
em Assembleia Geral Ordinária a ser realizada no dia 24 de abril de 2013, às 10:00 horas, na sede 
social da Companhia, à Estrada de Santiago, s/n, Santiago, Pojuca, Bahia, CEP 48120-000, a fim de
deliberarem sobre a seguinte ORDEM DO DIA: 1. Tomar as contas dos administradores, examinar, 
discutir e votar as demonstrações financeiras relativas ao exercício social encerrado em 31/12/2012;
2. Aprovação da destinação do lucro líquido do exercício social encerrado em 31/12/2012, incluindo a
proposta de distribuição de dividendos; 3.Aprovação do Orçamento de Capital; 4. Eleição dos membros
do Conselho de Administração; 5. Eleição dos membros do Conselho Fiscal e respectivos suplentes;
6. Fixação da remuneração global anual dos administradores e dos membros do Conselho Fiscal; 7.
Aprovação da indicação de jornal para publicação dos atos societários da companhia. Informações 
adicionais: Para participação na Assembleia os acionistas deverão apresentar documento hábil de 
suas identidades e comprovantes expedidos pela instituição financeira depositária. Os acionistas
podem ser representados por procurador constituído há menos de 1 (um) ano, que seja acionista, 
administrador da companhia, instituição financeira ou advogado, nos termos do art. 126 da Lei nº
6.404/76. Nos termos das Instruções CVM nos 165/91, 282/98 e 481/2009, o percentual mínimo para
adoção do voto múltiplo é de 5% (cinco por cento) do capital votante. Os documentos e informações
pertinentes às matérias a serem deliberadas encontram-se à disposição dos acionistas, para consulta, 
na sede da Cia. e nos sites www.ferbasa.com.br, www.bmfbovespa.com.br e www.cvm.gov.br. Pojuca, 
27 de março de 2013. Pedro Barbosa de Deus - Presidente do Conselho de Administração.

72,8%
é a participação do Google no
mercado de anúncios de busca,
segundo a consultoria eMarketer

17%
é a fatia da Microsoft, que
mantém o buscador Bing, uma
operação deficitária

EDITAIS – EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
QUADRA 165 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA, CNPJ: 08.930.639/0001-88, (designada indistintamente como
“VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem de interesse, que o seguinte adquirente: Jose Thiburcio Neto, inscrito no CPF/MF sob o nº
994.578.578-87, adquirente do seguinte imóvel: Condomínio Chardonnay Jardim Sul - Chardonnay - 205, imóvel situado a Rua
Nelson Gama de Oliveira, Quadra 165, Vila Andrade, São Paulo, SP – CEP: 05734-150; CAMARGO CORRÊA DESENVOLVI-
MENTO IMOBILIÁRIO S.A., CNPJ: 67.203.208/0001-89, (designada indistintamente como “VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem
de interesse, que o seguinte adquirente: Aline Novais, inscrito no CPF/MF sob o nº 263.230.868-24, adquirente do seguinte imóvel:
Condomínio In Berrini - In Berrini - 14A; imóvel situado a Av. das Nações Unidas, 12.995 – Edifício Plaza Centenário – 15º andar,
Bairro. Brooklin Novo, São Paulo, SP - CEP: 04578-911; QUADRA 138 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.,
CNPJ: 09.093.908/0001-61, (designada indistintamente como “VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem de interesse, que o seguinte
adquirente: Fabio José Rodrigues Dias, inscrito no CPF/MF sob o nº 290.576.038-96, adquirente do seguinte imóvel: Condomínio
Cores Jardim Sul - Vermelho - Alpinia - 47; imóvel situado a Rua João Simões de Souza, Quadra 138 - Vila Andrade - CEP: 05734-
140 - Morumbi, São Paulo, SP; QUADRA 41 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., CNPJ: 09.252.402/0001-58 (de-
signada indistintamente como “VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem de interesse, que os seguintes adquirentes: Darci Tadeu
Gabriel Moreira, inscrito no CPF/MF sob o nº 323.061.768-17, adquirente do seguinte imóvel: Condomínio Pinot Noir Jd Sul -
Pinot Gris – 192; José Eudes Rodrigues de Freitas, inscrito no CPF/MF sob o nº 100.852.968-05, adquirente do seguinte
imóvel: Condomínio Pinot Noir Jd Sul - Pinot Gris - 253, adquirente do seguinte imóvel: Condomínio Pinot Noir Jd Sul - Pinot Gris
– 92, imóvel situado a Rua Carvalho de Freitas, Vila Andrade, São Paulo, SP – CEP: 05728-030; INTERLAKES EMPREENDI-
MENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA., CNPJ: 07.570.465/0001-27 e CCDI INTERLAGOS EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
SPE LTDA., CNPJ: 09.107.082/0001-42(designadas indistintamente como “VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem de interesse,
que os seguintes adquirentes: Diego Gomes Pereira, inscrito no CPF/MF sob o nº 303.077.048-66, adquirente do seguinte
imóvel: Condomínio Interclube II - Beta III – 87; Laerte Pereira dos Reis, inscrito no CPF/MF sob o nº 135.143.868-97,
adquirente do seguinte imóvel: Condomínio Interclube II - Beta I - 87, imóvel situado a Av. Interlagos, 1585, Vila Angelina - CEP:
04660-001 - São Paulo, SP; CCDI RUDBECKIA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA., CNPJ: 10.237.775/0001-39
(designada indistintamente como “VENDEDORA”) FAZ SABER, a quem de interesse, que a seguinte adquirente: Marines
Falkembach da Costa, inscrito no CPF/MF sob o nº 405.023.769-53, adquirente do seguinte imóvel: Vega Work & Life - Vega to
live (ALA B) – 95 e Vega to Work - 1004, imóvel situado a Rua Guararapes, 1160 com Av. Rep. Argentina, Curitiba, PR, CEP:
80.242.980; designados (Indistintamente como “ADQUIRENTES”) ficam intimados da mora referente às prestações em atrasos
e respectivos encargos do financiamento imobiliário que lhe fora concedido pela VENDEDORA e nos termos delineados no
“Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidade(s) Autônoma(s) e Outros pactos” celebrado entre a VENDEDORA
e os ADQUIRENTES (Indistintamente designado “CONTRATO”). Desta maneira ficam os ADQUIRENTES intimados a quitar as
prestações em débito perante a “VENDEDORA”, acrescidas dos encargos, juros e multas contratualmente previstas; ou apre-
sentar os documentos comprobatórios de eventual quitação, no prazo máximo de 15 (quinze) dias a contar da publicação deste
edital, sob pena de transcorrido o prazo, se dar por RESCINDIDO, de pleno direito, o CONTRATO, conforme disposto em con-
trato e nos artigos 394, 473 e 475 do Código Civil, sem prejuízo da aplicação das penalidades contratuais e legais pertinentes.
Para dirimir quaisquer dúvidas entrar em contato com a VENDEDORA através do seguinte telefone: (019) 3471-5370 ou e-mail:
cobranca.juridico@camargocorrea.com.brCondomínio The ParkerCondomínio The Parker
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 6 abr. 2013, Economia & Negócios/2, p. B18.




