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Solução Multas está 
há oito anos atuando 
na área de trânsito

MW Bateria renova marca e espaço

Os sócios-proprietários Suelen Ferreira e Roberto Bertram

Empresa está localizada na rua Prof. Ivo Rathke, 68, em Santa Cruz

Há oito anos no mercado, a Solu-
ção Multas pode ajudar você, seja no 
que se refere a multas de trânsitos 
diversas, pontuação na Carteira 
Nacional de Habilitação (CNH), 
dentre outras. Não fique sem diri-
gir, contate com a Solução Multas. 
A empresa atende  ampla gama de 
serviços voltados à área de trânsito. 
Defesa ou recursos contra qualquer 
infração de trânsito, processo de 
suspensão ou cassação do direito 
de dirigir é uma delas. 

Também conta com consultoria e 
assessoria para empresas do ramo 
de transporte, contando com ser-
viços relacionados ao acompanha-
mento e gestão de indicação de con-
dutores, evitando  que as empresas 
sejam duplamente penalizadas por 
não indicarem os reais infratores, 

reduzindo consideravelmente os 
valores despendidos em razão de 
infrações de trânsito.

A Solução Multa também presta 
assessoria para encaminhamento de 
DPVAT; e consulta de pontuação 
(em que é feita a consulta de pon-
tuação da habilitação sem qualquer 
custo). A empresa é a única em 
Santa Cruz do Sul e região a atuar 
de forma especializada nestes tipos 
de serviços, atendendo clientes nos 
mais diversos municípios do Rio 
Grande do Sul, especialmente na 
região do Vale do Rio pardo. Tam-
bém destaca a atuação na capital e 
região metropolitana.

A empresa surgiu devido à vo-
cação e experiência dos fundadores 
na área de trânsito, bem como pelo 
conhecimento técnico adquirido. 

A MW Baterias conta com uma am-
pla variedade de produtos, baterias 
para todas as linhas de automóveis 
nacionais e importados, caminhões, 
máquinas agrícolas, tratores, empi-
lhadeiras, cadeiras de roda motoriza-
das, no-breaks e iluminação. Oficial-
mente, a loja está no mercado há 34 
anos, comercializando baterias novas 
para o varejo. A consolidação da em-
presa vem sendo possível graças ao 
proprietário Ivo José Walter, que está 
no ramo há 41 anos, sendo pioneiro 
no segmento em Santa Cruz do Sul, 
desde 1978, onde início o processo de 
baterias recondicionadas. 

Na MW Baterias, o cliente encontra 
serviços de socorro em horário co-
mercial, atendimento personalizado, 
garantia dos serviços, garantia dos 
fabricantes, assistência técnica dos 
serviços, teste e recarga de baterias. A 
empresa oferece as melhores marcas 
do mercado, como Heliar, ACDelco, 
Moura, Tudor, Pioneiro, Excell e es-
tacionárias Freedom.

Pensando sempre em aprimorar 
e qualificar o serviço como também 
proporcionar um ambiente acolhedor 
ao cliente, no fim do mês de maio, 
a MW Baterias reinaugurou a loja, 
apresentando a renovação da marca 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIA 11/06 - TERÇA-FEIRA
A ACI Santa Cruz do Sul pro-
move na terça-feira, dia 11 de 
junho, o café empresarial com 
o tema “Lições de uma gigante 
para os negócios:  a experiên-
cia no VOA/Ambev, ministrado 
pela doutora  Giovana Goretti 
Feijó de Almeida. O evento está 
marcado para as 8 horas, no au-
ditório da ACI, localizado na rua 
Venâncio Aires, nº 633. Associa-
dos da ACI até dois participan-
tes por empresa não pagam. A 
partir do terceiro o valor é de R$ 
10 por pessoa. Para não sócios o 
valor é de R$ 20. 

DIA 19/06 - QUARTA-FEIRA
Na próxima quarta-feira, dia 19 
de junho, a Acisa promove pa-
lestra com Eduardo Tevah sobre 
“Os novos desafios dos ven-
dedores de sucesso. O evento 
acontece às 19 horas, no salão de 
festas da Comunidade Católica 
Santa Teresa, na rua Alvarenga, 
nº 666, em Vera Cruz. O valor do 
ingresso para os sócios é de R$ 
30 e para não sócios é de R$ 50. 
Você pode garantir seu ingresso 
pela venda rápida Acisa, através 
do telefone 3718-1002 ou ainda 
nos pontos de vendas das em-
presas parceiras. 

AGENDA

Assim, formou-se a ideia de criar 
um escritório especializado, com 
profissionais capacitados e atualiza-
dos, aptos a buscar  soluções efica-
zes para condutores e empresas que 
enfrentam problemas decorrentes 
de infrações de trânsito, nascendo 
assim a Solução Multas.

Para bem atender os clientes, a 
empresa conta com uma equipe 
altamente qualificada, composta 

por cinco colaboradores. Está preci-
sando de ajuda? Ou quer saber mais 
sobre a Solução Multas? Entre em 
contato pelo telefone (51) 3902-4622 
ou faça uma visita. A sede que está 
localizada na rua Ramiro Barcelos, 
1.268, sala 102, no centro de Santa 
Cruz do Sul. 

O horário de atendimento é de 
segunda a sexta-feira, das 8 às 12 
horas e das 13 horas às 17h30min.

e o novo espaço, mais amplo e mo-
derno para melhor atender.

Tudo isso é apenas uma parte 
da evolução, tendo em vista que a 
empresa está busca crescimento e 
constante atualização na organização, 
e acredita que mudanças são positi-
vas. Pioneira no ramo de baterias em 
Santa Cruz do Sul, somado a todos os 
anos de trabalho refletem a qualidade 
dos serviços. Especialista em baterias, 
o diferencial é pós-venda, onde a MW 
oferece total assistência técnica aos 

clientes.
A equipe da MW Baterias é forma-

da pelo proprietário Ivo José Walter, 
sua filha Jéssica e dois funcionários 
Alison e Jardel. Quer saber mais sobre 
a MW Baterias? Visite a empresa que 
está localizada na rua Professor Ivo 
Rathke,  68, no centro de Santa Cruz 
do Sul. O horário de funcionamento 
é de segunda a sábado das 8 horas às 
11h45min, e de segunda a sexta-feira, 
das 13h30min às 18 horas. O telefone 
para contato é (51) 3711-3568. 


