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VIAGENS
IMPERDÍVEIS
Feriadão de Carna-
val para Aparecida do 
Norte; Férias de julho 
para Bonito, Corum-
bá, Miranda e Bolí-
via. Saídas de Vale do 
Sol, passando por Vera 
Cruz e Santa Cruz do 
Sul. Contato com Sirlei 
pelo fone 99848-6589.

APROVEITE
R$ 2.000,00 de desconto em toda madeira beneficia-

da para casa 6x8, de R$ 12.300,00 por R$ 10.300,00. 
Promoção válida por poucos dias. Tratar na Serraria 
Vera Cruz com Nelson ou pelo fone 99996-1013.

LOTEAMENTO
 PRIMAVERA

Aproveite a última semana dos terrenos com 
preços de 2018. Informações com o proprietário 
Nelson pelo fone 99996-1013.

EDITAL DE USUCAPIÃO EXTRAJUDICIAL

JULIO CESAR WESCHENFELDER, Registrador Público 
do Cartório de Registro de Imóveis da comarca de Vera 
Cruz, Estado do Rio Grande do Sul, FAZ SABER a tantos 
quantos este edital virem ou dele tiverem conhecimento, 
que foi protocolado neste Cartório sob nº 27.307 do Lº nº 
1-G, em 07/12/2018, requerimento no qual solicitaram o 
reconhecimento do direito de propriedade através da usu-
capião extrajudicial, nos termos do art. 216-A, da Lei n. 
6.015/1973 e do Prov. 65-CNJ, com os dados que seguem:
REQUERENTES: GLICÉRIO JOHANN e sua mulher NELY 
RÜDIGER JOHANN, brasileiros, casados, aposentados, 
portadores do CPF nº 138.375.590-68 e 689.516.550-91, 
respectivamente, residentes e domiciliados na rua Jacob 
Doern, nº 273, Centro, em Vera Cruz-RS.
IMÓVEL: Um terreno com a área superficial de 189,10m² 
(cento e oitenta e nove metros e dez decímetros quadra-
dos), situado no lado direito, sentido oeste-leste da 
rua Jacob Doern, de quem nela entra pela rua Thomaz 
Gonzaga, onde faz esquina, zona urbana deste município; 
confrontando-se ao norte, onde mede 6,10m (seis metros 
e dez centímetros), com a rua Jacob Doern, aí faz ângu-
lo de 83º51’12” e segue em direção sul na extensão de 
31,00m (trinta e um metros), confrontando-se ao leste com 
o lote nº 012, aí faz ângulo de 96º08’48” e segue em dire-
ção oeste na extensão de 6,10m (seis metros e dez centí-
metros), confrontando-se ao sul com o lote nº 011, aí faz 
ângulo de 83º51’12” e segue em direção norte na extensão 
de 31,00m (trinta e um metros), confrontando-se ao oes-
te com a rua Thomaz Gonzaga, fechando o polígono com 
ângulo de 96º08’48”; compreendido no quarteirão formado 
pelas ruas Jacob Doern, Tiradentes, Av. Nestor Frederico 
Henn e rua Thomaz Gonzaga; correspondendo ao lote nº 
019 da quadra nº 146 e inscrito no cadastro municipal 
sob nº 1.2.009.006.001-0. Consta que sobre este imóvel 
foi edificado um prédio de alvenaria com 388,80m² nos 
anos de 2006 e 2015. 
TITULARES DE DIREITOS REAIS SOBRE O IMÓVEL: 
Não há registro anterior do imóvel.
MODALIDADE DE USUCAPIÃO E TEMPO DE POSSE: 
Usucapião ordinária na forma do art. 1242 do Código Civil, 
declarando posse desde 11 de maio de 1988.
ADVERTÊNCIA: Ficam intimados terceiros eventualmente 
interessados quanto ao pedido retro e, caso tenham oposi-
ção fundamentada a pretensão, rogamos seja manifestada 
no prazo máximo de quinze(15) dias da publicação deste, 
perante o Registrador Público, cujo Cartório encontra-se 
instalado à Rua Tiradentes, nº 782, durante o expediente, 
compreendido no horário das 8:30 às 12:00hs e das 13:30 
às 17:30hs, sendo que, decorrido o prazo sem impugna-
ção, a ocorrência será certificada e, nos termos do § 1º, 
V, do art. 16 do Prov. 65-CNJ, será presumida a anuência.

Dado e passado nesta cidade e comarca de Vera Cruz, 
Estado do Rio Grande do Sul, aos sete (07) dias do mês 
de janeiro (01) de dois mil e dezoito (2018). 

Bel. Julio Cesar Weschenfelder
REGISTRADOR PÚBLICO
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