COLÉGIO VILA MILITAR

GUIA DE
MATRÍCULAS
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TUDO COMEÇOU...
A Polícia Militar do Paraná sempre
participou ativamente da história paranaense, crescendo com o Estado e
adaptando-se à evolução da sociedade. Nessa evolução, com a finalidade
de atender aos anseios da comunidade,
preocupou-se com a formação intelectual e educacional de seus integrantes,
investindo em programas de ensino,
quer por sua Academia Policial Militar
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do Guatupê, quer por seus Colégios da
Polícia Militar do Paraná, existentes em
Curitiba e Londrina e, em 2019, também em Pato Branco, Maringá e Cascavel.
Neste ano de 2018, pautada pelos
mesmos princípios educacionais, mas
com características de uma instituição privada, a Associação da Vila Militar – AVM – , uma das mais sólidas
instituições de classes do Brasil, que
congrega a quase totalidade dos policiais militares e bombeiros militares da
Polícia Militar do Estado do Paraná, e,

meses de
funcionamento
e já temos 2 novas
unidades – Ponta
Grossa e Francisco
Beltrão
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atualmente, com mais de 21 mil sócios,
visando a atender a necessidade da demanda de seus associados e da comunidade paranaense, implantou o Colégio Vila Militar, com objetivos claros de
resgatar valores de cidadania, de civismo e de patriotismo, ofertando a educação com bases filosóficas na hierarquia e na disciplina militar.
A prática pedagógica do Colégio Vila
Militar consiste na preparação intelectual e moral dos alunos, demonstrando
normas de conduta e de boa educação,
além dos direitos e deveres imprescindíveis à vida comunitária.
O Colégio Vila Militar oferece formação em turmas do Ensino Fundamental II – do 6º. ao 9º. ano e em turmas do Ensino Médio, da 1ª. à 3ª. série.
A sua primeira Unidade foi inaugurada no início do ano letivo de 2018

e conta com mais de 500 alunos matriculados
nos turnos da manhã, da tarde e da noite.
O Colégio Vila Militar está localizado no antigo Colégio da Polícia Militar, na Rua Almirante Gonçalves, nº 1423, no Bairro Rebouças, em
Curitiba, e já está desenvolvendo Estudos de
expansão para outras cidades do Paraná, tendo apresentado o Projeto nas cidades de Foz do
Iguaçu, Francisco Beltrão, Toledo, Cascavel, Pato
Branco e Ponta Grossa, com grande expectativa
das comunidades locais. Para 2019, duas unidades CVM estarão funcionando, em Ponta Grossa (parceria com CFSCAGE) e Francisco Beltrão
(parceria com Vida e Ensino).
A expectativa de novas unidades do Colégio
Vila Militar traduz a importância da existência
de instituições com filosofia militar, não só no
Paraná, mas em todo o nosso querido Brasil,
numa prova insofismável de que educação e
disciplina são elementos fundamentais para a
preparação de nossos futuros líderes, em todos os campos de atividades, e, nesse sentido, tanto a Polícia Militar do Paraná como

500

alunos matriculados
no primeio ano de
funcionamento do
Colégio

a Associação da Vila Militar, passam a ser
exemplos.
Coronel Washington Alves da Rosa
Presidente da AVM

3

CONDIÇÕES FÍSICAS
DA INSTITUIÇÃO
A Arquitetura, o espaço e o ambiente
vão muito além de suas dimensões físicas. São, acima de tudo, produto de
relações sociais. Em se tratando
do mundo da educação, a arquitetura e os espaços
funcionam como um
terceiro educador: há um

currículo em atuação; por eles circulam
conteúdos, significados, culturas; eles
ensinam algo; contém um conjunto
organizado de estratégias de ensinar,
de regras a seguir, de modos de viver e
de agir nesses espaços, forjam sujeitos,
suas posições e os modos de ser sujeito.
O Colégio Vila Militar, que tem
como missão, oferecer um ensino de

"Colégio Vila Militar,
visa proporcionar
um espaço favorável
à aprendizagem
significativa, com
vistas à preparação
de alunos éticos
e cognitivamente
competentes"
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excelência à comunidade de Curitiba,
visa a proporcionar um espaço favorável à aprendizagem significativa, com
vistas à preparação de alunos éticos e
cognitivamente competentes situados
na sociedade na qual estão inseridos.
Segundo Vygotsky (1989), "o ser humano cresce num ambiente social, e a
interação com outras pessoas é essen-

cial ao seu desenvolvimento. Portanto
o lugar estimulante para a criança/
adolescente é aquele em que ela/ele
se sente segura(o) e ao mesmo tempo
desafiada(o), onde ela/ele sinta prazer
nesse pertencimento e se identifique
com o mesmo, e, principalmente um
local em que ela/ele possa estabelecer
relações entre seus pares, permitindo
ao educador perceber a maneira como
a criança/adolescente transpõe a sua
realidade, seus anseios, suas fantasias." Os ambientes devem ser planejados, pensando no desenvolvimento
físico e pedagógico dos alunos.

A estrutura escolar é composta de diferentes ambientes destacando que todos são compatíveis
com as modalidades atendidas
em consonância com o Projeto
Político-Pedagógico.
O Colégio Vila Militar oferece
a Educação Básica, na 2ª etapa
do Ensino Fundamental de 6.º
ao 9.º ano, com progressão regular por série, nos turnos da
manhã e tarde; e na etapa do
Ensino Médio, da 1º à 3º ano,
nos turnos da manhã, tarde
e noite.

"A arquitetura
e os espaços
funcionam
como um
terceiro
educador."
Coronel Sérgio Renor Vendrametto
Diretor-Comandante do CVM Curitiba.

HORÁRIO DE
FUNCIONAMENTO:
Manhã – 07:05 às 12:40
Tarde – 13h05 às 17h40
Noite – 17:30 às 22:40h
PARA O ENSINO MÉDIO:
oferta da 6ª aula diariamente.
Turnos manhã e tarde – ensino médio
terá uma aula a mais de 45 minutos.
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PRINCÍPIOS
EDUCACIONAIS

DISCIPLINA
HIERARQUIA
RESPONSABILIDADE
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MISSÃO
Acima de promover a educação pela educação,
a missão é educar para desenvolver talentos,
educar para transformar informações em
conhecimento e educar para a vida.

VISÃO
Valorizar as potencialidades individuais
do educando, fundamentando-as em
princípios de disciplina, de respeito, de
dignidade e de ética.

VALORES
a) desenvolver processos do novo com responsabilidade;
b) desenvolver atitudes deontológicas que se alicerçam na
ética, na moral, na disciplina, no respeito ao próximo e no
relacionamento humano.
c) desenvolver talentos humanos que os integrem às mais
modernas tecnologias.
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COLÉGIO VILA MILITAR

MATRÍCULAS

ABERTAS
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PRINCÍPIOS EDUCACIONAIS - DISCIPLINA,
HIERARQUIA E RESPONSABILIDADE

Procurando um Colégio Militar?
6º ao 9º
ANO

ENSINO
FUNDAMENTAL

1ªSÉRIE
a 3ª

ENSINO
MÉDIO

Vagas para MANHÃ E TARDE

• Com cuidados disciplinares e de conduta.
• Professores civis e militares da reserva da PMPR.
Direção de turnos e inspetoria com oficiais e praças da reserva da
•PM/BM
e funcionários civis contratados.
• Sistema de Gestão Acadêmica e material Didático do Grupo Expoente.
• Uso obrigatório de uniformes.
MATRICULE-SE JÁ!
Mais informações (41) 3148-2830 ou 98419-1061 ou colegiovilamilitar.com.br.
Agende data e horário de sua preferência pelo e-mail: secretaria@colegiovilamilitar.com.br
LOCAL DE MATRÍCULA: Rua Almirante Gonçalves nº1423 – Rebouças – Curitiba – PR

Mensalidades acessíveis, com descontos especiais para filhos
e netos de bombeiros e policiais militares associados à AVM

CONFIRA OS PRINCIPAIS MOTIVOS
PARA SER UM ASSOCIADO AVM:
1) ASSISTÊNCIA JURÍDICA GRATUITA:
com uma equipe de 16 advogados que atuam
nas áreas de família, criminal (em decorrência do
cumprimento do dever) e, principalmente, nos
direitos de caráter remuneratório não pagos pelo
governo do Estado (progressões, promoções,
remoções, horas-aula e data-base).

2) COLÔNIAS DE FÉRIAS E CENTROS DE LAZER:
São 06 Colônias de Férias no litoral do Paraná, em
Guaratuba, Shangri-lá e Ilha do Mel, e também em
Porto Rico. Camping totalmente estruturado no centro de Guaratuba, e 07 Centros de Lazer em diversas
regiões do estado, proporcionando aos associados
do interior piscinas, quadras de vôlei, futebol, salão
de eventos e sala de jogos.

3) CONVÊNIOS: São mais de 250 empresas
conveniadas nas áreas de educação, saúde, lazer,
serviços, produtos, hospedagem, entre outras,
que oferecem descontos exclusivos aos
associados, variando de 20 a 50%.
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4) ASSISTÊNCIA FINANCEIRA: na
forma de empréstimos emergenciais,
com juros mais competitivos que os
de mercado.

5) LOJA AVMSHOP: Localizada no 3º andar da sede
da AVM, a loja oferece preços diferenciados em todos os produtos. Um espaço moderno e repleto de
novidades, com uma ampla linha de produtos que
inclui roupas, calçados, acessórios, e também fardas
produzidas pela Fábrica de Confecções.

6) FÁBRICA DE CONFECÇÕES: Com estrutura moderna e funcionários altamente capacitados, oferecendo fardamento de
qualidade ao associado.

7) ASSISTÊNCIA SOCIAL, PSICOLÓGICA
E ODONTOLÓGICA: Atendimento psicanalítico e serviço social; assistência odontológica dentro das possibilidades da
entidade, e ainda Projetos Canto Coral,
Pintura em Tela, Oficina de Artesanato,
Grupo de Caminhada AVM, entre outros, oferecidos pelo Departamento
de Ação Social.
11

8) AUXÍLIO FUNERAL: inclui o auxílio funeral
para as despesas, pago diretamente à funerária
e o auxílio funeral complementar. E ainda orientação sobre os procedimentos, acompanhamento ao Serviço Funerário Municipal para o sorteio
e indicação da funerária, e contato com o agente
funerário. A família também pode utilizar a capela da AVM para o velório, sem nenhum custo.

9) HOTEL E EXCURSÕES: Hotel AVM em Foz
do Iguaçu com uma ampla estrutura e preços
especiais para associados e excursões para diferentes destinos, inclusive para Foz.

10) ESPAÇO PARA EVENTOS: disponibilidade de espaço para eventos, como aniversários,
casamento, almoço/jantar, e também auditório
para reuniões, assembleias ou cerimonial.
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45%

11) COLÉGIO
VILA MILITAR:
Desde que iniciou suas atividades,
com mais de 500 aluAssociado da AVM tem 45%
de desconto no valor da
nos, o CVM vem mantenmensalidade pagando
do a excelência em todas
até dia 4 de cada mês.
as metas previstas durante a
sua implantação, considerando
a parte administrativa, a reforma
das instalações, e também a área
educacional, com a capacitação dos
professores e colaboradores. O Colégio resgata valores de cidadania, civismo
e patriotismo, e tem como bases filosóficas a hierarquia e a disciplina. A prática pedagógica consiste na preparação intelectual e
moral dos alunos, demonstrando normas de conduta e boa educação, além dos direitos e deveres
imprescindíveis à vida comunitária.

DE DESCONTO

Se você ainda não é associado AVM, não perca mais tempo!
Filie-se e aproveite todas os benefícios oferecidos. Para
integrar o quadro associativo da AVM, basta preencher
o requerimento que consta no link do site “associe-se” e
encaminhar a inscrição e os documentos necessários para o
e-mail cadastro@avmpmpr.org.br.
A filiação também pode ser realizada presencialmente com
o representante da sua região, ou na sede da AVM (Rua
Santo Antônio, nº 100, bairro Rebouças), no Departamento
de Cadastro de Associados.
Informações: cadastro@avmpmpr.org.br
ou (41) 3075-8208 / 3075-8211.
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CONHEÇA OS CURSOS
EXTRACURRICULARES DO CVM
O Colégio Vila Militar oferece diversas atividades
extracurriculares aos alunos, promovendo ainda mais
conhecimento, aprendizado e integração com os amigos.
A participação e inscrição se dará mediante o número de vagas disponíveis e a
ficha de inscrição deve ser retirada na Direção Pedagógica do CVM. Conheça alguns dos cursos disponíveis:

MODALIDADES
ESPORTIVAS
MATRÍCULAS E
INFORMAÇÕES NA
SECRETARIA DA ESC
OLA

Com o valor de R$ 50,00 mensais por
modalidade e aulas duas vezes na semana, com duração de 50 minutos, o aluno
tem a opção de participar de:
AULAS DE DANÇA - todas as terças e
quintas-feiras, das 10:30 às 11:30 e das 16h
às 17 horas, com a professora Ana Paula.

MODALIDADES
CULTURAIS

MATRÍCULAS E
INFORMAÇÕES NA
OLA
SECRETARIA DA ESC

Estas modalidades não têm custo e são
disponibilizadas no mesmo horário, para alunos
do ensino fundamental e médio:
CORAL - segunda e quarta-feira, das 17:40 às 19 horas;
BANDA - terça e quinta-feira, das 17:40 às 19 horas;
CORNETEIRO - segunda e quarta-feira, das 12:15 às 13 horas.

INFORMÁTICA

MATRÍCULAS E
INFORMAÇÕES:
(41) 99850-6333

Destinado aos alunos CVM e associados da AVM, o valor
da mensalidade é de R$ 99,90, incluso material didático.
As aulas são realizadas uma vez por semana, com 2 horas
e 30 minutos, e cada módulo tem duração de dois meses.

FUTSAL - As aulas de futsal com o professor Elieser são divididas por turmas:
6º e 7º ano, na terça e quinta-feira, das 11
horas às 11:50 e das 11:50 às 12:40; 8º e 9º
ano, na segunda e quarta-feira, das 11:50
às 12:40 ou na segunda e sexta-feira, das
17:40 às 18:30; e para os alunos do ensino médio, na segunda e sexta-feira, das
14:05 às 14:55.

MÓDULOS: sistema operacional, processador de texto,
planilhas eletrônicas, apresentação de slides, design gráfico, desenvolvido de web sites, administração, departamento pessoal e contabilidade.
MANHÃ - quarta-feira ou sábado, das 9:15 às 11:45.
TARDE - terça ou quarta-feira, das 14:15 às 16:45.

VOLEIBOL - as aulas de voleibol são
com o professor Eliezer e com a professora Adriana, também com diferentes horários: 6º e 7º ano, na segunda e
quinta-feira, das 14 horas às 14:50 ou na
segunda e quarta-feira, das 11 horas às
11:50; 8º e 9º ano, na terça e sexta-feira,
das 11:45 às 12:35; e para os alunos do ensino médio, na segunda e sexta-feira, das
13:15 às 14:05.

O Colégio da Vila Militar tem ainda parceria com a Escola Miss Porter English Delivery, com oferta de Curso de Inglês para alunos, familiares e associados da AVM dentro
do próprio CVM.
As aulas estão disponíveis nos períodos da manhã e tarde. Os cursos atendem crianças, jovens e adultos em cursos regulares, semi-intensivo e intensivo, VIP e business.
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INGLÊS

SITE
SAIBA MAIS PELO
.COM.BR
WWW.MISSPORTER
ATO
OU ENTRE EM CONT
151
PELO (41) 99944-5

Sistema de Ensino

Expoente

O Colégio da Vila Militar utiliza o Sistema de Ensino Expoente - SEE, presente em várias escolas de todo o país.
Uma solução completa que responde às necessidades do processo de ensino e aprendizagem, preparando
melhor o aluno para os desaﬁos do mundo atual.
Além do material didático, o SEE apresenta diferenciais que atendem aos alunos, pais, professores e gestores.
Disponível para todos os componentes curriculares, o Sistema de Ensino Expoente desenvolve a autonomia e
o senso crítico, formando alunos questionadores e protagonistas do seu processo de aprendizagem.
Além de uma ampla assessoria pedagógica, voltada a qualiﬁcar os processos de gestão pedagógica e formação dos professores, o SEE oferece:

• Livro didático integrado, estruturado em quatro volumes anuais,
com currículo e programa das áreas do conhecimento, atendendo
às normativas do Ministério da Educação (MEC);

• Portal Escola Interativa que oferece mídias interativas e subsídios
pedagógicos aos professores, pais e alunos propondo atividades
dinâmicas em um ambiente moderno e inovador;

• Avaliação externa em larga escala (Aprova+), que visa aumentar
o nível de proﬁciência do aluno, permitindo estabelecer planos de
ações enquanto escola, professores e alunos.

SOLUÇÕES EDUCACIONAIS

www.expoente.com.br

O COLÉGIO
VILA MILITAR
O CVM resgata valores de cidadania, civismo
e patriotismo, e tem como bases filosóficas a
hierarquia e a disciplina. A prática pedagógica
consiste na preparação intelectual e moral dos
alunos, demonstrando normas de conduta e boa
educação, além dos direitos e deveres imprescindíveis à vida comunitária. Ele está localizado
onde antigamente funcionou o Colégio da Polícia Militar, no bairro Rebouças, em Curitiba,
com uma estrutura ampla e moderna.
Acima de promover a educação, a missão do
CVM é educar para desenvolver talentos, educar
para transformar informações em conhecimento e educar para a vida.
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NOTAS

Alunos do CVM
participam de
oficinas transversais

As atividades contaram com a participação de 400 alunos
do 6º ao 9º ano, dos turnos da manhã e tarde, abordando
temas como ética, cultura, meio ambiente, história e cultura afro-brasileira e indígena.

“Hora do Conto”
incentiva a leitura entre
os alunos do CVM
Com o objetivo de aproximar os alunos da leitura e do mundo da literatura, a biblioteca oferece a “Hora do
Conto”. Cercada por livros, a atividade permite que o aluno vá além da
sua imaginação, criando novas personagens e recriando outras histórias, iniciando, assim, o gosto pela
leitura, que deve acompanhá-lo por
toda a vida. A hora do conto é voltada aos alunos dos 6ºs e 7ºs anos,
com livros infanto-juvenis, todos
paradidáticos. Os encontros acontecem todas as terças e quintas-feiras, das 11h50 às 12h20.

Alunos do CVM
participam de
desfile em
Guaratuba
Alunos das turmas do 1º, 2º e 3º
ano do Ensino Médio, participaram do desfile em comemoração aos
247 anos do município de Guaratuba. Esse foi o primeiro desfile cívico
dos alunos, que seguiram logo após a
Banda da PMPR. Pais, alunos e equipe CVM estavam muito alegres com a
participação do Colégio no evento.
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NOTAS
Alunos do CVM
participam de Olimpíada
de Matemática
Em 2018, 25 alunos de todos os níveis
de ensino participaram da primeira fase
da Olimpíada Brasileira de Matemática
das Escolas Públicas (OBMEP). Eles foram selecionados na 1ª diagnose CVM e
a participação visa a incentivar, estimular e promover o estudo da matemática,
bem como identificar jovens talentos.

Alunos do CVM
participam de desfile
em solenidade do Dia
do Patrono da PMPR
A participação do Colégio Vila Militar,
na solenidade alusiva ao Coronel Joaquim Antônio de Moraes Sarmento,
patrono da Polícia Militar do Paraná,
foi marcada pelo primeiro desfile dos
alunos em uma solenidade da Instituição.
O desfile contou com a participação de
alunos das turmas do 1º, 2º e 3º ano
do Ensino Médio, distribuídos em dois
pelotões.

CVM oferece
cursos de
Informática para
alunos e filhos de
associados
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Curso extracurricular de Informática
é oferecidos pelo Colégio Vila Militar,
com valores especiais para os alunos
e também para os filhos dos associados AVM. Aulas com turmas na terça-feira (pela manhã, das 9:15 às 11:45),
quartas-feiras (pela manhã, das 9:15
às 11:45, e à tarde, das 14:15 às 16:45) e

aos sábados (pela manhã, das 9:15 às
11:45). As aulas são 100% práticas e
dinâmicas, com professores altamente qualificados e um conteúdo voltado
à necessidade imediata de conhecer as
principais ferramentas da atualidade
do mercado de trabalho: o computador e a tecnologia.

NOTAS
Alunos do CVM
participam de Desafio
Nacional Acadêmico
Alunos do 3º ano do Ensino Médio participaram do Desafio Nacional Acadêmico (DNA), uma gincana online com 110 questões de todas
as áreas de conhecimento, que teve a
participação de alunos de colégios de
todo o Brasil. Eles tiveram a supervisão e o apoio do professor de Sociologia, Cristian Bedretchuk, e precisaram concluir o maior número de
tarefas extras, solucionar os desafios
e desvendar o enigma final dentro
do prazo estabelecido. Esse é o maior
desafio de conhecimento realizado na internet e tem como objetivo
desenvolver a criatividade dos alunos, o trabalho em equipe, liderança, espírito empreendedor e tomada
de decisão.

1ª Festa Junina do
Colégio Vila Militar foi
um sucesso
A primeira festa junina do Colégio Vila
Militar foi realizada e contou com a
participação de pais, alunos e familiares, superando as expectativas pelo
grande sucesso. A festa foi marcada
por muita alegria e descontração, com
diversas brincadeiras, danças juninas,
bingo e deliciosas comidas típicas.

Alunos do CVM
participam de aulas
de jardinagem
No final do mês de julho, os alunos
aprenderam na prática como cultivar a
terra, meios de plantio e cuidados com
a planta, por meio de aulas de jardinagem realizadas nas dependências do
Colégio. Foram plantadas 60 mudas
em um jardim vertical, tais como alface lisa, crespa e roxa, couve-manteiga e cebolinha; e, assim que estiverem
prontas para a colheita, os alunos poderão levar as folhosas para casa.
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NOTAS
NOTAS
Alunos do CVM
participam do desfile de
aniversário da PMPR
Os alunos do 9º ano do período da
manhã e do 1º, 2º e 3º ano da noite, participaram do desfile da tropa,
na solenidade militar alusiva aos 164
anos da PMPR, realizada na APMG.
Essa foi a primeira vez que eles participaram da comemoração, embora
já tenham desfilado em outros eventos militares da corporação, e foram
muito elogiados pelos presentes, confirmando mais uma vez o sucesso do
Colégio, em pouco mais de seis meses
de fundação.

Alunos CVM participam
de solenidade da
Semana da Pátria
Inauguração oficial
do CVM é realizada
em Curitiba
Mais de 1.500 pessoas participaram
da inauguração do Colégio Vila Militar em Curitiba, realizada na noite
de terça-feira (21 de agosto). A Rua
Almirante Gonçalves, em frente ao
CVM, foi fechada, sendo palco de
uma grandiosa solenidade, prestigiada pelos pais, alunos e familiares, em uma noite típica curitibana, fria e em alguns momentos com
uma leve garoa.
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Alunos do CVM participaram da abertura da Semana da Pátria, no
Palácio do Governo, em Curitiba, no dia 31 de agosto, abrilhantando
ainda mais o evento. No sábado (01), eles participaram de solenidades em Pinhais e na Fazendinha.

NOTAS
Autor José Roberto
Torero conversa
com alunos no CVM
Os alunos do 6º ano do Ensino
Fundamental e da 1ª série do
Ensino Médio, ambas turmas
do período da manhã, participaram de um bate-papo com
o autor José Roberto Torero, e
tiveram ainda a oportunidade
de ter seus livros autografados. Eles estão lendo os livros
“Uma História de Futebol” (6º
ano) e “Terra Papagalli” (1ª
série).

Inauguração de
unidade do CVM é
realizada em
Ponta Grossa
Foi realizada a inauguração oficial
da nova unidade do Colégio Vila
Militar, em Ponta Grossa. O evento teve início às 9 horas, no local
onde o CVM estará localizado, por
meio da parceria com as Faculdades Cescage. Mais de 300 pessoas
estiveram presentes, entre policiais militares, autoridades e a comunidade, com muitas delas interessadas nas matrículas para o ano
letivo de 2019. Além dos diretores
do Cescage, participaram diretores
da AVM e comandantes de unidades da PMPR na região.

Nova unidade do
CVM em Francisco
Beltrão
Mais uma parceria para a expansão do Colégio Vila Militar foi oficializada, agora no município de
Francisco Beltrão, por meio do
Colégio Vida e Ensino. Esta segunda unidade, representa a primeira do interior do Estado e
comprova mais uma vez o grande
sucesso do CVM.
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NOTAS
NOTAS

Plano de expansão do CVM
é apresentado no interior e
muitas instituições já
sinalizaram interesse
MARINGÁ
em parceria
PARANAVAÍ
Os estudos para a expansão do Colégio Vila
Militar no interior do Estado continuam e
já alcançaram grandes resultados positivos
com muitas instituições de ensino interessadas em firmar parcerias para unidades
em diversas cidades. A expansão representa grandes vantagens para a Associação da
Vila Militar, entre elas o desconto nas mensalidades para os filhos dos associados, a
contratação de policiais militares da reserva para trabalharem no colégio, a confecção
dos uniformes pela Fábrica da AVM e, ainda, uma porcentagem do valor das mensalidades dos alunos revertida para a Associação.
Confira algumas das cidades que já receberam a equipe de estudo do plano de expansão CVM:
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UMUARAMA
CAMPO MOURÃO
FOZ DO IGUAÇU
TOLEDO
GUARAPUAVA
PARANAGUÁ
UNIÃO DA VITÓRIA
PONTA GROSSA
FRANCISCO BELTRÃO
IBIPORÃ
CORNÉLIO PROCÓPIO
LONDRINA
JACAREZINHO
PATO BRANCO
CASCAVEL

No trânsito, a vida vem primeiro.

grupolelacpeugeot.com.br

LE LAC – (41) 3330-2500
Av. Mal. Floriano Peixoto, 3961
Curitiba | PR

LE PARC – (41) 3331-6500
Av. General Mário Tourinho, 1424
Curitiba | PR

Condições exclusivas para assossiados da Vila Militar. Para finalizar a proposta é necessário apresentar a carta de autorização da associação, aonde consta que o assossiado está
em dia com suas contribuições, comprovante de identidade do assossiado e comprovante de endereço. Peugeot 208 Active Pack, preço público sugerido de R$ 58.940,00. Preço para
assossiado AVM: R$ 51.290,00. SUV Peugeot 2008 Griffe, preço público sugerido de R$ 87.990,00. Preço para associado AVM: R$ 76.590,00. Condições especiais para financiamento
no Banco PSA com taxa de 0% a.m. com entrada de 60% e saldo em 12 parcelas mensais. Consulte as condições na Concessionária. Promoção válida até 31/10/2018.

A AVM amplia
Suas Parcerias

com as
Unimeds, de:

Curitiba

Unimed Curitiba

Londrina

Unimed Londrina

Ponta Grossa

Unimed Ponta Grossa

Para mais informações:

41

3075-8204

