
EDITAL DE NOTIFICAÇÃO
NOTIFICANTE: MARCOS VINICIUS SPADINI THEODORO MARQUES e

GUILHERME AUGUSTO SPADINI THEODORO MARQUES
NOTIFICADA: MARLI FERREIRA ALVES

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO – PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS.
MARCOS VINICIUS SPADINI THEODORO MARQUES, brasileiro, solteiro, comerciário, portador do 

documento de identidade CNH 05209262304, expedido pelo DETRAN-MG, inscrito no CPF sob o 
número 111.975.056-36 e GUILHERME AUGUSTO SPADINI THEODORO MARQUES, brasileiro, 
solteiro, engenheiro agrônomo, portador do documento de identidade 15.291.418, expedido pela 
SSP-MG, inscrito no CPF sob o número 100.238.576-84, ambos residentes e domiciliados nesta cidade 
de Uberlândia, MG, na Rua João Severiano Rodrigues da Cunha, 1.092, Bairro Jardim Karaiba, na forma 
da lei, faz saber a todos quantos o presente edital virem ou dele conhecimento tiverem, que por ele 
NOTIFICA a senhora MARLI FERREIRA ALVES, brasileira, viúva, aposentada, portadora do documento 
de identidade MG 3.439.571, expedido pela SSP-MG, inscrita no CPF sob o número 339.341.776-20, 
residente e domiciliada na Rua Serra Negra, 332, Bairro São Jorge, nesta cidade de Uberlândia, MG, 
nos seguintes termos: 

V. Sa. celebrou junto aos NOTIFICANTES em 07/07/2020 o CONTRATO PARTICULAR DE PROMES-
SA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL tendo como objeto um terreno situado nesta cidade de 
Uberlândia, MG, no Bairro Laranjeiras, constituído do Lote 02, Quadra 05, do Loteamento Convencional 
GSP Life Uberlândia, com área total de 324,81m2, melhor descrito e caracterizado na matrícula 151.988 
do Cartório do 1º Ofício de Imóveis da Comarca de Uberlândia, MG.

Estabeleceram as partes o preço do imóvel pelo valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil 
reais) que a NOTIFICADA pagaria aos NOTIFICANTES mediante sinal no valor de R$ 10.000,00 (dez 
mil reais) e saldo devedor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais) mediante a contratação de 
financiamento bancário na modalidade aquisição e construção.

Ficou, ainda, previsto, que a contratação do financiamento bancário para pagamento do saldo devedor 
deveria ocorrer em até 120 (cento e vinte) dias contados da assinatura do contrato. Ocorre que, tendo 
transcorrido o prazo contratual e inobstante os reiterados contatos feitos, a NOTIFICADA não efetivou a 
contratação do financiamento bancário, ficando, pois, em mora quanto ao pagamento do saldo devedor 
no valor de R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais).

Desta forma, pelo presente instrumento e na melhor forma de direito, fica V. Sa. expressamente 
constituída em mora quanto ao pagamento do valor acima indicado.

Posto isso, notificamos e solicitamos de V. Sa., que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento 
do saldo devedor, seja por recursos próprios ou mediante a contratação de financiamento bancário, nos 
termos do contrato e artigo 1º do Decreto Lei 745/69 com a redação alterada pelo artigo 62 da Lei 
13.097/15.

O descumprimento contratual implicará na rescisão do negócio com incidência da multa contratual 
correspondente à retenção de valor equivalente a 10% (dez por cento) do preço do imóvel acrescido das 
despesas de corretagem.

Uberlândia, 6 de janeiro de 2021.

MARCOS VINICIUS SPADINI THEODORO MARQUES
GUILHERME AUGUSTO SPADINI THEODORO MARQUES
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Índia vai exportar doses 
para o Brasil nesta sexta
 | VACINAS FORAM DESENVOLVIDAS PELA FARMACÊUTICA BRITÂNICA ASTRAZENECA

 � AGÊNCIA BRASIL

O governo da Índia li-
berou as exportações 
comerciais de vacinas 

contra a covid-19. As primeiras 
remessas serão enviadas na 
sexta-feira (22) para o Brasil e o 
Marrocos, disse o secretário de 
Relações Exteriores da Índia,  
Harsh Vardhan Shringla, nesta 
quinta-feira (21) à Reuters. 

O ministro das Comunica-
ções, Fábio Faria, comparti-
lhou a informação pelas redes 
sociais. 

As vacinas desenvolvidas 
pela farmacêutica britânica As-
traZeneca e pela Universidade 
de Oxford estão sendo fabrica-
das no Instituto Serum da Índia, 
o maior produtor mundial de 
vacinas, que recebeu pedidos 
de países de todo o mundo.

O governo indiano suspen-
deu a exportação de doses até 
iniciar seu próprio programa de 
imunização no fim de semana 
passada. No início desta sema-
na, a Índia enviou suprimentos 
gratuitos para países vizinhos, 
incluindo Butão, Maldivas, Ban-
gladesh e Nepal.

O secretário disse que o 
fornecimento comercial da va-

cina começaria na sexta-feira, 
de acordo com o compromisso 
do primeiro-ministro Narendra 
Modi de que a capacidade 
de produção da Índia seriam 
usadas por toda a humanidade 
para combater a pandemia.

“Seguindo essa visão, res-
pondemos positivamente aos 
pedidos de fornecimento de 
vacinas manufaturadas india-
nas de países de todo o mundo, 
começando pelos nossos vizi-
nhos”, disse ele, referindo-se 
ao fornecimento gratuito.

“O fornecimento das quan-
tidades comercialmente con-
tratadas também começará a 
partir de amanhã, começando 
por Brasil e Marrocos, seguidos 
pela África do Sul e Arábia 
Saudita”, acrescentou.

 � DOSES

O ministro da Saúde, Eduar-
do Pazuello, declarou em entre-
vista coletiva na segunda-feira 
que a conclusão da viagem 
para trazer um carregamento 
de vacinas importadas da Ín-
dia deveria ter uma resolução 
ainda “nesta semana”.

“Estamos contando com 
essas 2 milhões de doses para 

COVID-19

que a gente possa atender mais 
ainda a população”, informou 
Pazuello na ocasião.

 � BOLSONARO

O presidente Jair Bolsonaro 
publicou em suas redes sociais 

sobre a decisão do governo da 
Índia de liberar as exportações 
de vacina contra a covid-19 e 
elogiou o trabalho do ministro 
das Relações Exteriores, Er-
nesto Araújo, e dos servidores 
do Itamaraty.

REUTERS/ATHIT PERAWONGMETHA

Governo indiano havia 
suspendido envio de doses 
até iniciar imunização no país

SEXTA-FEIRA
22 DE JANEIRO DE 2021
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