
Como a pandemia fez 
soluções colaborativas 

se tornarem regra, 
não exceção

Desenvolver uma 
solução, por definição, 
é criar respostas para 
uma questão

Quando pensamos em 
soluções inovadoras, 
olhamos para formas 

inéditas ou pouco exploradas 
para resolver problemas. Ne-
nhum evento recente levou a 
uma proliferação tão grande 
de problemas como a crise 
do novo Coronavírus, que no 
Brasil explodiu em meados de 
março e se agravou nos meses 
seguintes. 

Atores de todas as esferas 
e setores sofreram traumas 
violentos e foram obrigados 
a rapidamente encarar uma 
nova realidade enquanto ainda 
tentavam entender como seria 
o novo cenário, qual o tamanho 
dos estragos causados e qual a 
melhor forma de se proteger. 
Nesse processo, mais ou me-
nos doloroso de acordo com o 
setor observado, surgiram as 
soluções e, forçosamente, os 
aprendizados. Responsável 
por garantir a produção e o 
abastecimento de alimentos, 
o agronegócio foi considerado 
essencial desde o princípio da 
pandemia. 

No Brasil, excetuando epi-
sódios de falta de itens em 
supermercados no começo 
da crise, causados não por 
uma ruptura na cadeia e sim 
por uma demanda irracional 
momentânea, não houve de-
sabastecimento. A FAO têm 
alertado frequentemente so-
bre a necessidade de o planeta 
desenvolver sistemas mais 
resilientes para abastecer a 
população. Buscar formas de 
garantir esse abastecimento 
foi uma das prioridades do 
agronegócio brasileiro como 
um todo desde o início da crise. 

Não só era preciso garantir 
que a produção do campo con-
tinuasse chegando à cidade, 
mas logo notou-se que os prin-
cipais obstáculos ao trabalho 
dos agricultores - dificuldades 
com logística, comercialização, 
fluxo de caixa, questões traba-
lhistas e regulatórias, busca 
por insumos, assistência - não 
poderiam se agravar de tal 
maneira que inviabilizassem 
sua forma de sustento. 

Diante do problema, uma das 
soluções possíveis era contar 
com a ajuda de quem já enten-
dia e trabalhava para resolver 
essas dores. Em conjunto com 
a aceleradora AgTech Garage, 
a Bayer desenhou uma inicia-
tiva para convidar startups a 
ajudar os produtores durante 
o período mais crítico da 
pandemia. Em menos de uma 
semana foi projetado o “Desa-
fio Covid-19: Soluções Digitais 
para o Agronegócio”. Na sequ-
ência, a iniciativa ganhou força, 
agilidade e visibilidade com a 
colaboração essencial de ou-
tros parceiros, o marketplace 
Orbia e a instituição financeira 

cooperativa Sicredi. 
Foi esse trabalho conjunto 

que permitiu que cerca de cem 
startups atendessem a chama-
dos por interessadas e que 20 
delas, cujas soluções estavam 
maduras e prontas para serem 
disponibilizadas aos agricul-
tores, fossem selecionadas. 
O mais importante: todos os 
envolvidos se dispuseram a tra-
balhar gratuitamente, para que 
produtores pudessem acessar 
as soluções sem custo. Dessa 
forma, o projeto ganhou escala 
e se tornou realmente efetivo 
para quem mais necessitava. 

A iniciativa duraria dois 
meses, mas foi estendida 
devido ao interesse crescente 
e aos feedbacks enviados por 
quem utilizava o serviço das 
startups. Resultado: além dos 
mais de 9.000 acessos ao De-
safio Covid-19 na plataforma 
Orbia, mais de 300 resgates 
efetuados e mais de mais de 
1,3 milhão de visualizações 
dos vídeos sobre o projeto no 
canal FieldView TV ™, ficou 
evidente o interesse do produ-
tor rural por soluções digitais 
que resolvam seus problemas, 
sejam eles causados por um 
vírus desconhecido ou não. 

Momentos extremos como 
o atual exercitam também o 
senso de responsabilidade. 
Cabe àqueles mais bem-es-
truturados, com capilaridade 
e respaldo da sociedade, guiar 
o diálogo entre diversos atores 
em busca das novas soluções. 
É papel de empresas líderes 
como a Bayer tirar projetos 
do papel que possam alcançar 
de forma relevante quem mais 
precisa, seja de maneira mais 
pontual como no Desafio Co-
vid-19, seja em caráter perene 
como no ConectarAGRO, asso-
ciação civil sem fins lucrativos 
que busca ampliar a cobertura 
de rede no campo brasileiro. 

Se tantas mudanças positi-
vas são possíveis empurradas 
pela chegada de um fator 
extremamente negativo como 
uma pandemia, quanto pode-
mos avançar em condições 
favoráveis? Quantos fazendei-
ros mais estariam dispostos a 
digitalizar sua lavoura se não 
carecessem de infraestrutura 
de rede no campo? 

Ainda há muito a se solucio-
nar e, principalmente, muito a 
se aprender. Processos amplos 
e colaborativos não podem se 
tornar exceções reservadas a 
períodos difíceis como uma 
pandemia. Quando vierem os 
dias mais calmos - e eles virão 
-, será preciso relembrar toda 
a força e potencial transforma-
dor de soluções desenvolvidas 
a partir da inovação aberta e 
lembrar de seu papel absolu-
tamente fundamental para a 
produtividade do agronegócio 
em nosso país.

(*) - É líder de Inovação Aberta da 
divisão agrícola da Bayer para a 

América Latina.

Dirceu Ferreira Júnior (*)
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Companhia Importadora
e Comissária - COIMCO

CNPJ - 61.346.284/0001-67
Edital de Convocação - Assembleia Geral Ordinária e Extraordinária

Convocamos os Srs. Acionistas e Diretores, a se reunirem no dia 24/11/2020 as 14hs. em
1º chamada e as 14:30 hs, em 2º chamada, para reunião aonde serão discutidos os
seguintes assuntos: 1) aprovação de contas do exercício social encerrado em 31/12/2018,
31/12/2019; 2) Eleição da diretoria; 3) assuntos diversos. São Paulo 12/11/2020,
Evandro Luiz Bertolini - Departamento Administrativo.                               (12, 13 e 14)

IGESP S/A-Centro Médico e Cirúrgico Instituto 
de Gastroenterologia de SP 

CNPJ/MF Nº. 61.442.190/0001-91
Edital de Convocação de Assembleia Geral Ordinária 

Ficam convocados os senhores acionistas a comparecerem no dia 25.11.2020 às 14h00 na Rua Dr. Seng, 320 - 2º 
subsolo - no bairro da Bela Vista da Capital do Estado de São Paulo, para realização da AGO, a fim de reunidos de-
liberarem sobre a seguinte ordem do dia: 1) Leitura, discussão e aprovação da redação da ata da Assembléia 
anterior; 2) Exame, discussão e aprovação das contas e balanço relativo ao exercício de 2019; 3) Outros As-
suntos de interesse da Instituição. São Paulo,15 de Novembro de 2020. Fernando José Moredo - Presidente.

2ª VARA EMPRESARIAL - COMARCA DE BELO HORIZONTE. PROCESSO JUDICIAL
ELETRÔNICO (PJE) nº 5125138-16.2019.8.13.0024. RECUPERAÇÃO JUDICIAL DE GLOBAL
TELEATENDIMENTO E TELESSERVIÇOS DE COBRANÇAS LTDA - CNPJ nº. 04.342.071/0001-23.
Bel. Adilon Cláver de Resende, Juiz de Direito, da 2ª Vara Empresarial desta Capital em pleno
exercício de seu cargo, na forma da lei, etc. Faz saber a todos, nos termos do art. 36 da lei. nº
11.101/2005 que, pelo presente edital, fica convocada ASSEMBLEIA GERAL DE CREDORES, cuja
realização não se dará antes de quinze dias da data de publicação deste edital, a realizar-se na
Associação Médica de Minas Gerais, localizada na Avenida João Pinheiro, nº 161, bairro Centro,
nesta capital, com capacidade para 163 pessoas. A assembleia ocorrerá em primeira convocação, às
14:00 horas do dia 30 de novembro de 2020, e, em segunda convocação, às 14:00 horas do dia 14
de dezembro de 2020, no mesmo local, com a finalidade de deliberar sobre a aprovação do plano de
recuperação judicial, ou outra matéria que possa afetar os interesses dos credores. E, para que chegue ao
conhecimento de todos, é expedido o presente edital. Belo Horizonte, aos 9 de novembro de 2020.
Anadyr Baeta Nunes, Escrivã Judicial, por determinação do Juiz de Direito.

CPE - Companhia de
Participações e Empreendimentos

CNPJ/MF 65.576.530/0001-28 - NIRE: 35.300.130.553
Ata de Reunião do Conselho de Administração Realizada em 31/07/2020

Aos 31 (trinta e um) dias do mês de julho de 2020, às 9:00 horas, reuniram-se os membros do Conselho
de Administração da CPE - Companhia de Participações e Empreendimentos, inscrita no CNPJ/MF
sob o nº 65.576.530/0001-28, NIRE 35.300.130.553, em sua sede social na Avenida Paulo Ayres nº 230,
sala 03, na cidade de Taboão da Serra, estado de São Paulo, atendendo prévia convocação, sob a Presi-
dência do Sr. Vitor Luiz Taddeo Mammana e secretariada por mim Alessandro Arduini, com a presença
de todos os conselheiros para apreciar e deliberar especificamente sobre a eleição da Diretoria Execu-
tiva da Sociedade. Foram reeleitos por unanimidade, para o cargo de Diretor Presidente o Sr. Riccardo
Arduini, brasileiro, casado, engenheiro, portador da cédula de identidade RG. 3.812.723-SSP/SP, inscrito
no CPF/MF sob o nº 066.751.668-91e para o cargo de Diretor Vice Presidente o Sr. Vitor Luiz Taddeo
Mammana, brasileiro, casado, industrial, portador da cédula de identidade RG. 2.317.306-3-SSP/SP,
inscrito no CPF/MF sob o nº 028.096.568-00, e ainda eleito para o cargo de Diretor Antonio Afonso
Simões, brasileiro, casado, advogado, portador da cédula de identidade RG. 3.875.120-3-SSP/SP, inscrito
na OAB/SP sob o nº 51.078 e no CPF/MF sob o nº 367.310.488-87 todos residentes e domiciliados na
Capital de São Paulo e com escritório na Avenida Paulo Ayres nº 240, CEP 06767-220, na cidade de
Taboão da Serra, estado de São Paulo que exercerão seus cargos independentemente de remuneração.
A declaração de desimpedimento assinada pelos diretores reeleitos e pelo diretor eleito se encontram
arquivadas na sede da sociedade. Não havendo outros assuntos a serem objeto de deliberação o Sr.
Presidente concedeu o tempo necessário à lavratura da presente ata que, na reabertura foi lida, aprovada e
assinada por todos os presentes. (aa.) Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da Mesa, Alessandro
Arduini - Secretario da mesa, Alessandro Arduini, Daniel Arduini Cavalcanti de Arruda, Giancarlo
Arduini, Harry Eugen Josef Kahn, Renata Bonsaver Mammana Milani, Riccardo Arduini, Vitor Luiz
Taddeo Mammana. Declaramos que a presente é cópia fiel da ata lavrada em livro próprio. Taboão da
Serra, 31 de julho de 2020. Vitor Luiz Taddeo Mammana - Presidente da mesa, Alessandro Arduini -
Secretário da mesa. JUCESP nº 403.671/20-6 em 30/09/2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Os recursos poderão 
ser transferidos entre 
contas corrente ou 

poupança em poucos segun-
dos, a qualquer hora do dia 
ou da noite, sem custo para 
pessoas físicas e a taxas po-
tencialmente menores que 
os atuais TED e DOC para 
pessoas jurídicas. 

O cadastro será simplifi-
cado, basta escolher apenas 
uma informação, como CPF, 
número do celular, e-mail ou 
senha aleatória criada pelo 
próprio Pix, que funcionará 
como a sua chave de acesso 
para pagar ou receber. É 
essa vinculação de dados 
que exige que os operadores 
se adequem à Lei Geral de 
Proteção de Dados (LGPD) e 
que o usuário tenha atenção 
redobrada na sua utilização. 

“As transações financeiras 
utilizam dados pessoais, 
portanto a LGPD é válida 
como um todo também 
para o sistema Pix, es-
pecialmente o Parágrafo 
único da Seção III Artigo 
44, que estabelece que as 
empresas devem responder 
pelos danos decorrentes da 
violação da segurança das 
informações”, destaca o 
Coordenador dos cursos de 
TI do Centro Universitário 

Os recursos poderão ser transferidos entre contas corrente ou 
poupança em poucos segundos.
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WHITEHOUSE HOLDING S.A.
CNPJ/MF 17.551.737/0001-03 - NIRE 35.300.451.589 -  Extrato da Ata da Assembleia Geral Ordinária de 24/07/2020
Data, Hora e Local: 24/07/2020, às 11 horas, na sede social, Avenida Paulista, nº 2.073, Edifício Horsa II, 15º andar, conj. 1501, 
Cerqueira César, São Paulo/SP, CEP 01311-940. Convocação: Dispensada. Presença: Totalidade. Mesa: Presidente: Sylvio 
Wagih Abdalla Junior. Secretário: Sylvio Wagih Abdalla. Deliberações: a) A aprovação da prestação de contas da adminis-
tração e das demonstrações financeiras e notas explicativas referentes ao exercício encerrado em 31/12/2019; b) Destinação 
do resultado líquido do exercício no valor de R$ 1.796.912,35, verificado no Balanço Patrimonial de 31/12/2019, distribuídos 
aos acionistas, na proporção de suas respectivas participações. c) a destinação de R$ 703.087,65 de lucros acumulados de 
exercícios anteriores da Companhia, a serem distribuídos aos acionistas, na proporção de suas respectivas participações; 
Encerramento: Não mais havendo. JUCESP nº 398.913/20-1 em 24.09.2020. Gisela Simiema Ceschin - Secretária Geral.

Pagamento instantâneo não dispensa 
direito à proteção das informações

Previsto para entrar em operação na próxima segunda-feira (dia 16), o Pix – novo sistema de pagamento 
instantâneo criado pelo Banco Central – promete facilitar a vida de usuários e empresas

Edital de Intimação Prazo de 20 dias. Processo Nº 0016362-73. 2020.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) 
de Direito da 37ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr(a). Lívia Martins Trindade, na forma da 
Lei, etc. Faz Saber a(o)corréu Gheison Moura Souza CPF/ME Nº029.066.526-44, que por este juízo 
tramita de uma ação de Cumprimento de Sentença, movida por Adidas AG e Outros. Encontrando-
se o réu em lugar incerto e não sabido, nos termos do artigo (art.513,§2º, IV, CPC), foi determinada 
a sua Intimação por Edital, para os atos e termos da ação proposta e do bloqueio realizado pelo 
sistema Bacenjud no valor de R$ 680,93. bloqueado nos bancos Itaú, Caixa Econômica Federal e 
Banco do Brasil, Conforme fls. 297, bem como para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias que 
começara a fluir após o decurso de prazo deste edital. Será o presente edital, por extrato, afixado e 
publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Dicas de segurança no 
sistema Pix:
	 •	A	 chave	 que	 utilizar	

no Pix deverá ficar em 
repositório seguro, caso 
contrário, alguém po-
derá assinar e realizar 
transações por você;

	 •	Amplie	 a	 segurança	 do	
seu dispositivo utilizan-
do o recurso de dois fa-
tores de autenticação, de 
preferência incluindo a 
biometria, o que dificulta 
a utilização indevida;

	 •	Não	abra	links	enviados	
por sites financeiros. Em 
caso de dúvida, contate 
o seu banco. O mesmo 
cuidado vale para todas 
as mensagens de fontes 
não confirmadas recebi-
das por qualquer canal. 
Se não tiver certeza da 
veracidade do remeten-
te, não abra;

	 •	Tenha	atenção	redobrada	
com o recebimento de 
QR Codes falsos. Ao ler o 
código com a câmera do 
seu celular, se o link de 
acesso exibido não for de 
fonte conhecida, não abra 
e confira com o remetente.

Para mais informações, 
acesse (www.bcb.gov.br/
estabilidadefinanceira/pix).

UniMetrocamp, Ronaldo 
Barbosa. 

“Os operadores do Pix têm 
responsabilidade tecnológi-
ca e legal, devendo utilizar 
processos robustos para 
evitar sanções decorrentes 
da guarda inadequada  das 
chaves e quaisquer outros 
dados sensíveis que venham 
a público”, diz, acrescen-
tando que o Pix utiliza au-
tenticação e criptografia da 
conexão, além da assinatura 
digital das mensagens com 
certificados digitais ICP
-Brasil no padrão SPB, ou 
seja, um nível de segurança 
semelhante aos sistemas 
financeiros já existentes.  

Se houver o vazamento 
das chaves e outras infor-
mações decorrente de mau 
uso – como, por exemplo, a 
ausência de medidas de se-
gurança no acesso ao celular 
–, o usuário também poderá 
ser responsabilizado. “Se an-
tes tínhamos problemas com 
código de barras de boletos 
falsificados, é possível que 
agora passemos a receber QR 
Codes falsos, já que a geração 
deste tipo de código é uma 
das opções do Pix”, alerta 
Barbosa. “É necessário redo-
brar a atenção e usar todos 
os meios de proteção ofere-
cidos pelos aplicativos e por 
seu dispositivo”, completa. 

Black Friday: entenda como o atendimento 
digital pode ajudar sua empresa

Os clientes se preocupam mais com o atendimento que recebem 
do que com o produto de fato.
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bilhões de pedidos na Black Friday. O evento é um dos 
mais importantes do país, quando o assunto é promoção ou 
descontos, pois grande parte dos brasileiros esperam a data 
para comprar itens que tanto desejam. Mas, por detrás de 
grandes promoções, existem enormes problemas. A maioria 
dos empresários e donos de comércio aproveitam a opor-
tunidade para vender mais e atrair novos clientes, porém, 
alguns acabam com prejuízos e crises de relacionamento 
com os antigos e novos consumidores. 

Na Black Friday de 2019, foram registradas mais de 121 
mil reclamações, segundo dados do Reclame Aqui. Já ficou 
mais do que claro que as empresas precisam se preparar para 
esse momento e existem alguns métodos que são capazes de 
prevenir o problema e, caso ele venha a acontecer, também 
conseguem gerenciar a crise, como, por exemplo, o atendi-
mento digital. De acordo com levantamentos realizados pela 
ABComm e pela consultoria Ebit/Nielsen, o faturamento da 
Black Friday 2020 será maior que no ano passado, quando 
bateu recorde nas vendas online. 

Dentre os motivos que explicam o crescimento, o principal 
deles é unânime: o isolamento provocado pela pandemia de 
COVID-19, que já preparou o consumidor para as compras 
virtuais. Por conta dessa expectativa do aumento de vendas, 
os profissionais que atuam com atendimento digital estão 
trabalhando há um bom tempo para evitar que seus clientes 
passem por crises na data das promoções.

“Nessas épocas, os tráfegos dos sites se multiplicam e o 
servidor, se não estiver preparado, pode não aguentar. Além 
disso, com tantos chamados, a central de relacionamento fica 
travada, piorando ainda mais a experiência do cliente na hora 
da compra. Pensando nisso, estamos nos preparando há um 
tempo para deixar todo o sistema perfeito e, também, para 
nosso cliente ter sucesso na data”, afirma Diego Freire, CEO 
da Huggy, plataforma especialista em atendimento digital. 

O atendimento digital pode evitar essas situações, pois 
possui benefícios essenciais para esse segmento. O primeiro 
é a agilidade, na qual é possível descongestionar o serviço 
pela automatização de processos com o uso de chatbots. 
“Essa função é capaz de atender diversos consumidores ao 
mesmo tempo, evitando demoras no atendimento, uma das 
maiores reclamações apresentadas as empresas”, comenta. 

O registro de conversas também é muito útil nesse caso, 
além de armazenar informações caso seja necessário para 
comprovar algo, é uma forma de entender o que o cliente 
quer e reavaliar as estratégias. “A utilização de multicanais 
é um método de atingir inúmeros compradores e usuários 
do seu serviço, onde quer que eles estejam, seja no Face-
book, Telegram, ou WhatsApp, além disso, pode ser usado 
para se comunicar de maneira mais facilitada com eles”, 
explica Freire. 

Durante essa datas, como é o caso da Black Friday, oferecer 
um canal 24 horas é um diferencial que o atendimento digital 
possui. Porque assim, evita-se perder possíveis clientes. No 
final, além de ter conseguido gerenciar crises, você pode 
usar os dados coletados por esse novo meio de atendimento, 
para criar relatórios e possíveis estratégias para o futuro, a 
fim de garantir que sua marca continue crescendo. 

“Essa é uma ótima forma de fidelizar os clientes, até por-
que vivemos em uma nova era, a do consumidor 4.0, que 
se preocupa cada vez com o atendimento que recebe, do 
que com o produto de fato. E uma vez que eles tenham sido 
agradados, retornarão mesmo que não haja descontos”. O 
CEO deixa a dica final: aproveite o momento para mostrar 
o valor de sua empresa.

Edital de Citação Prazo de 30 dias. Processo Nº 1001772-79. 2017.8.26.0100 O(A) MM. Juiz(a) de 
Direito da 22ªVC, do Foro Central Cível, Estado de SP, Dr. Fernando Henrique de Oliveira Biolcati, 
na forma da Lei, etc. Faz Saber a(o) Diego Dantas Pantaleome, na pessoa de seu representante 
legal Diego Dantas Pantaleo que Asics Corporation e Outros ajuizaram ação Ordinária em Geral c/c 
Pedido de Reparação Perdas de Danos Materiais e Morais, no valor de R$ 20.000,00, pois os 
requeridos estão reproduzindo suas marcas ``Adidas´´ e variações, para assinalar produtos 
falsificados. Objetivam indenização por danos materiais e morais pelos prejuízos. Estando os 
requeridos em lugar ignorado, foi deferida a sua Citação por edital, para que em 15 dias, a fluir após 
os 30 dias supra, conteste a ação sob pena de serem tidos como verdadeiros os fatos alegados na 
inicial. Ficando advertido de que Será nomeado curador especial em caso de revelia. Será o 
presente edital, por extrato, afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  

Edital de Citação Prazo 20 dias.  Proc. 1003413-52.2020.8.26.0309. O(a) MM. Juiz(a) de direito da 
2º VC, do Foro de Jacareí, estado de SP Dr(a). Maurício Brisque Neiva, Juiz de direito da lei, etc. 
Faz Saber a(o) Global Prime Comercio e Transportes Ltda, CNPJ Nº:22.390.261/0001-06 que lhes 
foi proposta ação de Monitória requerida por  CGMP - Centro de Gestão de Meios de Pagamento 
S.A, alegando em síntese: objetiva receber a quantia de R$  15.917,31, Referente a fatura de nº 
314309 21 0, com vencimento em 20/02/2018, Fatura de nº 322378979, com vencimento em 
20/03/2018, fatura de Nº 322378979, com vencimento em 20/04/2018, e fatura de Nº 1865793668, 
com vencimento em 20/10/2018 vencidas e não pagas. devidamente atualizada e, efetue o 
pagamento de honorários advocatícios correspondentes à 5% do valor da causa, ou apresente 
embargos ao mandado monitório, nos termos do artigo 701 do CPC.  Encontrando-se o réu em 
lugar incerto e não sabido, foi determinada a sua Citação, por edital, para os atos e termos da 
ação proposta e para que, no prazo de 15 dias, que fluirá após o decurso do prazo do presente 
edital, apresente resposta. Não  sendo contestada a ação, o réu será considerado revel, caso em 
que será nomeado curador especial. Será o presente edital. por extrato, afixado e publicado na 
forma da lei. Nada Mais. Jacareí, 02 de Novembro de 2020 

Edital de Intimação Prazo 20 dias. Proc.0044455-46.2020.8.26. 0100. A Dra. Flavia Poyares Miran 
da, Juíza de Direito da 28º VC do Foro da Capital /SP. Faz Saber a Criações Donny Ltda, CNPJ/ME 
Nº 18103168/0001-98, que nos autos de cumprimento de Sentença ajuizado por Adidas AG e 
Outras, foi deferida a sua Intimação por edital para que efetue o pagamento do valor de R$ 
326.885,69 que deverá ser devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento, no prazo de 15 
dias, (art.513,§2º, IV, CPC) a fluir após os 20 dias supra, sob pena de multa e Honorários de 10 % 
(art.523, §1º, CPC), podendo oferecer impugnação, no prazo de 15 dias (art.525 CPC). Será o edital 
afixado e publicado na forma da lei. Nada Mais.  
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