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WILLIAN VENDE
Vende apart. No São Cristóvão 
com 2 quartos mais dependências 
churrasqueira na sacada com total 
de 71m² área total sendo 58m² área 
privativa por apenas 220 mil maiores 
informações 9 9922-7904 Willian 
Serafim CRECI 19806f  CI-204114.

WILLIAN VENDE
Vende sobrado no Tropical com aprox. 
150m² de área construída sendo 
98m² averbado, suíte, 2 quartos, 
vaga para 2 carros, alguns móveis 
planejados e ambientes climatizados, 
ótima localização rua sem saída, por 
apenas 590 mil, agende sua visita 9 
9922-7904 Willian Serafim CRECI 
19806f.  CI-204118.

IMOBILIÁRIA PARANHOS
Vende. Lote com 360m² no 
Brasmadeira, Rua Rio Bonito, R$ 
190.000,00. Fone: (45) 99155-6699 
Creci J07222  CI-204128.

IMOBILIÁRIA PARANHOS
Vende. Lote com 1050m² (25x42) na 
região central, Rua Vitória, 770. R$ 
2.290.000,00. Fone: (45) 99155-6699 
Creci J07222  CI-204124.

IMOBILIÁRIA PARANHOS
Vende. Lote com 455m² (13x35) no 
Cancelli, Rua Alcir da Motta, murado 
(preservação permanente), R$ 
249.000,00. Fone: (45) 99155-6699 
Creci J07222  CI-204126.

IMOBILIÁRIA PARANHOS
Vende. Área com 4.633m² no 14 de 
Novembro, frente para a Rua Souza 
Naves Sul, a 300m da Petrocon, ao 
lado da Metalúrgica Turmina, R$ 
2.200,000,00. Fone: (45) 99155-6699 
Creci J07222  CI-204123.

IMOBILIÁRIA PARANHOS
Vende. Lote com 270M² (10X27) 
no Sto Onofre, Rua Tupinambás, 
divisa com o Sta Cruz, (preservação 
permanente), R$ 130.000,00. Fone: 
(45) 99155-6699 Creci J07222  CI-204127.

IMOBILIÁRIA PARANHOS
Vende. Lote com 962m² (17,50x55) 
no Country, Rua Rio Grande do 
Norte, entre as Ruas 13 de Maio e 
Tiradentes, R$ 1.500,000,00, aceita 
carros e parcelamento. Fone: (45) 
99155-6699 Creci J07222  CI-204125.

WILLIAN VENDE
Vende área de aprox 3.200m² com 
barracao medindo aprox. 200m² de 
frente com a br 277, por apenas 
R$850 mil. F:(45)9 9922-7904 CRECI 
19.806f  CI-204103.

WILLIAN VENDE
Vende 30 alq. com aprox 25 alq. mec. 
em cascavel sendo uma área plana 
bem localizada sem benfeitorias por 
3.000 o alq.  9 9922-7904 Willian 
Serafim CRECI 19806f  CI-204119.

WILLIAN VENDE
Vende ou troca casa no Santo 
Onofre com 70m² 3 quartos mais 
dependências terreno de esquina 
medindo 15x15 sol da manha, por 
apenas 350 mil, aceita TROCA como 
parte de pagamento, preferencia 
terreno,  fale comigo 9 9922-7904 
Willian Serafim CRECI 19806F.  CI-
204120.

VERSA 1.6 SV FLEX
2016, prata, 47 mil Km, 4 pneus 
novos, completo, higienizado e 
espelhado. Impecável. R$ 48.000,00. 
Fone: (45) 99988-3377.  CI-204137.

BMW 320I 2012
Preta, gasolina, 70 mil km, interior 
em couro caramelo, 4 pneus 
Goodyear novos, luxuosa, completa,  
higienizada e espelhada. Impecável. 
R$ 72.000,00. Fone: (45) 99988-
3377.  CI-204131.

JEEP COMPASS LIMITED
2.0 16V 4x2, 2018, Preto, Flex, 
Automático, Luxuoso, Completo, 
Higienizado, Espelhado, impecável. 
R$ 130.000,00, 45-99988-3377
  CI-204130.

MERCEDES C200
Avantgarde 1.8 16V, 184 cv, 2011, 
prata, 4 pneus Goodyear novos, 
luxuosa, completa, higienizada e 
espelhada. Impecável. R$ 73.000,00. 
Fone: (45) 99988-3377.  CI-204132.

CAPTIVA SPORT
16V, 185cv, 2010, prata, bancos em 
couro, luxuosa, completa, higienizada 
e espelhada. Impecável. R$ 
40.000,00. Fone: (45) 99988-3377.  
CI-204139.

CAPTIVA SPORT 2.4
16V, 185cv, 2014, azul, bancos em 
couro, luxuosa, completa, higienizada 
e espelhada. Impecável. R$ 
59.000,00. Fone: (45) 99988-3377.  
CI-204138.

OMEGA CD 3.6
V6, 24V, 255cv, 2005, prata, luxuoso, 
completo, higienizado e espelhado. 
Impecável. R$ 30.000,00. Fone: (45) 
99988-3377.  CI-204136.

OMEGA CD 3.6 BLINDAD
Blindado,  2005, Prata, Luxuoso, 
Completo, Higienizado, Espelhado, 
impecável. R$ 30.000,00, 45-99988-
3377
  CI-204140.

OMEGA FITTIPALDI 3.6
V6, 24V, 292cv, 2011, preto, gasolina, 
luxuoso, completo, higienizado e 
espelhado. Impecável. R$ 60.000,00. 
Fone: (45) 99988-3377.  CI-204133.

OMEGA FITTIPALDI 3.6
V6, 24V, 292cv, Blindado, 2011, 
preto, gasolina, luxuoso, completo, 
higienizado e espelhado. Impecável. 
R$ 60.000,00. Fone: (45) 99988-
3377.  CI-204134.

OMEGA FITTIPALDI 3.6
V6, 24V, 258cv, Blindado, 2008, 
preto, gasolina, luxuoso, completo, 
higienizado e espelhado. Impecável. 
R$ 40.000,00. Fone: (45) 99988-
3377.  CI-204135.

RANGER XLS 2.2 4X4
2018, prata, diesel, cabine dupla, 
automática, capota maritima, protetor 
de caçamba, engate removível, 
som, pneus novos, higienizada e 
espelhada. Impecável. R$ 185.000,00 
Fone: (45) 99988-3377.  CI-204129.

IMOBILIÁRIA PARANHOS
Vende. Apto Res. Cascavel, Rua 
Francisco Bartinik, térreo, 03 quartos 
e demais dependências, reformado 
com cozinha planejada, interfone, 
cerca elétrica, garagem coberta, R$ 
210.000,00, poderá ficar locado. 
Fone: (45) 99155-6699 Creci J07222  
CI-204122.

WILLIAN VENDE
Vende área com 14 alq. em Santa 
Tereza do Oeste com 11 alq. mec. 
por apenas  2.000sc o alq. Contato:  
9 9922-7904  Willian Serafim CRECI 
19806f
  CI-204108.

WILLIAN VENDE
Casa no Parque Verde com aprox. 
111m², com sistema de água quente, 
1 suite, 2 quartos, espaço gourmet 
junto a casa, 2 vagas lado lado, por 
apenas R$550 mil. F: (45) 9 9922-
7904 Willian Serafim CRECI 19806F  
CI-204104.

WILLIAN VENDE
Vende ou troca casa no Santa 
Cruz com 75m² 3 quartos mais 
dependências terreno de esquina 
medindo 10x15 sol da manha, aceita 
TROCA POR APARTAMENTO, valor 
R$280.000,00. Fale comigo 9 9922-
7904 Willian Serafim CRECI 19806F  
CI-204106.

WILLIAN VENDE
Vende sobrado no Alto Alegre, com 
área construída de aprox. 120 m², 
piso superior:1 suíte e dois quartos; 
sacada e espaço para pequeno 
escritório piso inferior sala, cozinha, 
lavanderia, espaço para elevador, 
garagem coberta sendo 1 vaga (mais 
espaço disponível não coberto para 
2 vagas) com alguns moveis sob 
medida e sistema para água aquecida 
pronto por apenas 460 mil 9 9922-
7904 Willian Serafim CRECI 19806f  
CI-204110.

WILLIAN VENDE
Vende Apartamento no coqueiral 
sendo um condomínio  com  poucas 
unidades  para quem gosta de 
tranquilidade muito bem localizado 
poucos metros da Av. Brasil, próximo 
a Prefeitura, Rodoviária, mercados, 
farmácias, clinicas, etc. Apartamentos 
com 3 tamanhos e 3 Layout. Opção 
01: Área total de de 92m² com 57m² 
privativo por apenas 320.000,00 mil; 
Contato:  9 9922-7904 Willian Serafim 
CRECI 19806f  CI-204109.

VENDE-SE IMÓVEL COME
Ótima sala comercial na avenida 
Carlos Gomes, sentido Centro. 400m² 
área construída e 400m² terreno. 
Valor R$ 2.500.000,00. Analisamos 
imóvel de menor valor no negócio. 
Contato fone: (45) 99947-4163. 
CRECI 20685  CI-203878.

WILLIAN VENDE
Vende sobrado no esmeralda próximo 
a rua Tito Muffato sendo com 102m² 
de terreno com 8,5m de frente, vaga 
para até 3 veículos ou 2 grandes, 
suite mais 2 quartos pé direito duplo 
na sala por apenas 500 mil 9 9922-
7904 Willian Serafim CRECI 19806f  
CI-204117.

WILLIAN VENDE
Vende barracão na br 277, ótima 
localização a partir de 370m² por 
apenas 1.050.000 mil, 9 9922-7904 
Willian Serafim CRECI 19806f  CI-204111.

WILLIAN VENDE
Área de 10 alq. com 7 alq. mec. na 
região do Rio do Salto, por penas 
1.600 sc. o alq. F: 99922-7904 Willian 
Serafim Creci 19806f  CI-204105.

WILLIAN VENDE
Vende sitio de 8 alq. com aprox. 7 
mec. área de primeira muito bom de 
agua com 2 açudes 2 casas a aprox 
8 km do asfalto por 2.000 sc o alq.  CI-
204107.

WILLIAN VENDE
Chácara de 10.000m² área com leve 
declive, bom de água rio no fundo, 1 
açude sem benfeitorias por apenas 
R$300 mil. Contato (45) 9 9922-7904 
Willian Serafim CRECI 19806f  CI-204101.

WILLIAN VENDE
Vende chácara em Cascavel a aprox. 
3 km da br 277, ótima localização com 
casa de alvenaria, casa de madeira, 
reserva de mata nativa, apenas 2.000 
sc. de soja por alq. contato (45) 9 
9922-7904 Willian Serafim CRECI 
19806f  CI-204102.

WILLIAN VENDE
Vende chácara em Cascavel com 
área total de 20.000m² a aprox. 15 
km do centro sendo 5 km do asfalto 
sem benfeitorias por apenas 250 mil, 
9 9922-7904 Willian Serafim CRECI 
19806f.  CI-204112.

WILLIAN VENDE
Vende fazenda de 50 alq. com aprox. 
10 alq. mec. em Santa Tereza bem 
localizada por apenas 45.000 sc de 
soja podendo ser negociado entrada 
mais 3 anos, 9 9922-7904 Willian 
Serafim CRECI 19806f  CI-204113.

WILLIAN VENDE
Oportunidade de negócio, vende 
chácara próximo de perímetro urbano 
de Cascavel, fundos para rio pequeno, 
a 3 km do asfalto, sem benfeitorias por 
apenas 850 mil, contato 9 9922-7904 
Willian Serafim creci 19806f  CI-204115.

WILLIAN VENDE
Vende chácara com área de 5.000m² 
com matricula individual sendo aprox. 
3 km do asfalto ótima para moradia ou 
lazer estrada boa topografia com leve 
declive por apenas 450 mil, aguardo 
seu contato 9 9922-7904 Willian 
Serafim CRECI 19806f  CI-204116.

ACABO COM TUDO
Controle de pragas urbanas, 
baratas, ratos, pulgas, formigas, 
aranhas, prevenção contra mosquito 
da dengue, orçamento sem 
compromisso. Garantia comprovada. 
F. 3222-9319 Whatsapp 45 99929-
2068 c/ Nelson  CI-202769.

DANI MASSAGISTA
Massagem relaxante para estresse 
cansaço e dores musculares, 
atendimento com horário marcado, 
sala climatizada. Fone (45) 99987-
7533 Waths.  CI-204341.

FIM DOS MOSQUITOS
Estão levando o seu sono? Sua 
cozinha parece um zoológico? 
Paredes e móveis estão esfarelando? 
Seus problemas acabaram, eu resolvo. 
Orçamento sem compromisso. F. 
3222-9319 Whatsapp 45 99929-2068 
c/ Nelson  CI-202770.

SÚMULA DE CONCESSÃO DE RENOVAÇÃO DA 
LICENÇA DE OPERAÇÃO

ADAILDA PESSOA DA SILVA MARION torna pú-
blico que recebeu do Instituto Água e Terra, a Renova-
ção da Licença de Operação - RLO, com validade de 
11/07/2022, para SUINOCULTURA - Sistema de Termina-
ção, LO 113599-R1, instalada no Lote Rural n° 25 - 11° 
Perímetro da Gleba Lopeí - Zona Rural de Cascavel/PR.

SÚMULA DE REQUERIMENTO DE RENOVAÇÃO 
DA LICENÇA DE OPERAÇÃO

ADAILDA PESSOA DA SILVA MARION torna público 
que irá requerer ao Instituto Água e Terra, a Renovação 
da Licença de Operação - RLO para SUINOCULTU-
RA - Sistema de Terminação, LO 113599-R1, validade: 
11/07/2022 a ser implantada instalada no Lote Rural n° 25 - 
11° Perímetro da Gleba Lopeí - Zona Rural de Cascavel/PR.
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Adquira o cupom 
no valor de R$ 210,00.

CASCAVEL
(45) 2101-7022 | (45) 98408-4148 (WhatsApp)

UMUARAMA
(44) 2031-0794 | (44) 99116-7662 (WhatsApp)

Sua doação será destinada para a manutenção 
do Complexo Hospitalar e Casa de Apoio!

Sorteio 30/11/2022  
pela extração da Loteria Federal

2º Prêmio: Fiat Mobi EASY 1.0 FLEX 
MANUAL, Ano 2021, Modelo 2022

1º Prêmio: Lancha motorboat
Evinrude 225Evinrude 225

3º Prêmio: Motocicleta CG 160cc 
START - Ano/Modelo 2022 4º Prêmio: Televisor 43’

*IMAGENS ILUSTRATIVAS

 A General Motors tem o 
compromisso de liderar a ele-
trificação da mobilidade na 
América do Sul, com a mais 
completa linha de veículos 
zero emissão, que virá para 
complementar o atual portfó-
lio da marca Chevrolet.

A empresa decidiu iniciar 
a revelação de seus futuros 
veículos elétricos pelos SUVs, 
segmento que mais cresce no 
mercado regional. Entre as 
novidades estão o Bolt EUV, o 
Blazer EV e o Equinox EV. Ape-
sar de todos serem produtos 

tecnologicamente inovadores, 
com design atraente e alta per-
formance; cada qual terá pro-
posta e características próprias 
para atender diferentes perfis 
de consumidores.

O anúncio foi feito por San-
tiago Chamorro, presidente 
da GM América do Sul, e por 
Marina Willisch, vice-presi-
dente de Comunicação, Rela-
ções Governamentais e ESG 
da GM América do Sul. Os dois 
executivos também comparti-
lharam detalhes sobre o crono-
grama de lançamento desses 

Frio exige cuidados com o carro
PARA AJUDAR A MANTER O CARRO EM BOAS CONDIÇÕES NESTE 

PERÍODO, O ESPECIALISTA SEPAROU DICAS ESSENCIAIS. 

1 – Evite falhas na partida 
Uma das situações mais comuns enfrentadas pelos motoristas é tentar dar partida 
no carro pela manhã e o motor falhar. Apesar de chata, essa ocorrência é frequente, 
principalmente se o veículo estiver rodando com etanol. 
Manter o reservatório de partida a frio sempre abastecido com gasolina aditivada 
é fundamental nos veículos flex. Ele é responsável por injetar a gasolina no motor, 
facilitar a combustão e, consequentemente, a partida nos dias com temperaturas 
abaixo dos 16ºC. 
É essencial reforçar também que, nos veículos modernos, não é necessário esquentar o 
motor antes de sair de casa, como acontecia nos carros antigos. Os sistemas recentes 
de injeção assumem a função de regular a temperatura do motor durante o trajeto. 

2 - Bom uso da bateria 
Durante o inverno, a bateria do carro tem uma sobrecarga. Por isso, é recomendado 
que se evite deixar luzes, som e outros equipamentos funcionando quando o motor do 
veículo estiver desligado.  As chances da bateria arriar são maiores no frio, já que a 
temperatura mais baixa interfere nas reações químicas que acontecem no interior do 
componente. Outra dica importante é realizar periodicamente o teste de desempenho 
da bateria do veículo, para que se identifique a necessidade de troca da peça e evitar 
surpresas desagradáveis. 

3 - Atenção aos pneus
Outra coisa que pode fugir do conhecimento de muitos, é que a condição dos pneus 
também muda com as baixas temperaturas. A pressão dos pneus é afetada pelo frio 
e, por isso, é importante ficar atento à calibragem, inclusive do estepe. 
Para quem mora em regiões mais frias do país, como Rio Grande do Sul e Santa 
Catarina, onde as estradas chegam a ficar com finas camadas de gelo, é crucial ficar 
atento à estrutura dos componentes e evitar rodar com pneus desgastados.   

4 - Realizar a troca de óleo e filtros
Para usar o carro no frio sem contratempos, é indispensável fazer a troca de óleo e dos 
filtros de óleo no prazo correto. Siga as recomendações do fabricante, use produtos 
de qualidade e mantenha o motor do carro limpo. 

5 - Manutenção em dia 
A manutenção do carro deve ser uma prioridade do motorista. Só assim é possível 
garantir bom desempenho e, acima de tudo, segurança durante os deslocamentos. 
Levar o veículo a uma oficina de confiança é necessário para garantir a manutenção 
preventiva.  Com revisões regulares, troca de peças desgastadas e consertos pontuais, 
fica mais fácil usar o carro no frio e garantir bom desempenho ao veículo, até mesmo 
se a sua preferência é abastecer o automóvel com etanol no inverno. 

O inverno ainda nem come-
çou, mas os termômetros bai-
xaram e usar o carro no frio 
pode ser um desafio. Poucas 
pessoas sabem que é preciso 
tomar alguns cuidados especí-
ficos com o veículo para evitar 
alguns contratempos comuns 
nessa época do ano, como a 
dificuldade na hora da partida 
e falhas do motor. “As tempe-
raturas mais baixas afetam 
diretamente vários sistemas 
do veículo, como a bateria, o 
líquido de arrefecimento e, até 
mesmo, os pneus”, comenta 
Rodrigo Giraldi, gerente de 
operações da Kovi, startup que 
está revolucionando o acesso 
ao carro na América Latina. 

As temperaturas mais baixas afetam diretamente vários sistemas 
do veículo, como a bateria, o líquido de arrefecimento e, até 
mesmo, os pneus

DIVULGAÇÃO

futuros produtos e enfatiza-
ram a ofensiva que a empresa 
irá promover em relação a ele-
trificação, iniciada em 2019 na 
América do Sul com a comer-
cialização do Bolt EV exclusiva-
mente no Brasil.

Um novo lote do produto, 
que passou por atualizações 
visuais e de acabamento 
recentemente, será disponibi-
lizado em breve no país.

“O próximo modelo a che-
gar na região será o Bolt EUV, 
que estreia na Colômbia já no 
segundo semestre deste ano 
e em outros mercados a partir 
de 2023. Depois planejamos 
ofertar outros modelos globais 
da marca, como o Blazer EV e 
o Equinox EV, que ainda estão 
em fase de desenvolvimento 
nos EUA”, conta Chamorro.

Esses veículos elétricos zero 
emissão da Chevrolet passam 
a ser identificados de forma 
diferenciada em comunicações 
da marca, com as letras EV do 
logotipo destacadas em azul.

GM anuncia série de carros elétricos
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Blazer EV será um dos modelos elétricos a serem lançados pela GM
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