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Back Supermercado 
conta com mais um 
estacionamento

Corte a laser é o foco 
principal da CWR

Novo estacionamento fica em frente ao supermercado e café

A empresa tem a única máquina de corte a laser do Vale do Rio Pardo

Desde o sábado, dia 9 de novem-
bro, o Back Supermercado, a fim de 
proporcionar mais comodidade e 
segurança para seus clientes, conta 
com mais um amplo espaço para es-
tacionamento. Situado na rua Roberto 
Gruendling, do outro lado do esta-
belecimento, disponibiliza 30 novas 
vagas para que os clientes possam 
estacionar seus veículos e realizarem 
suas compras com tranquilidade. 

Conforme Maurício Back, tanto 
os clientes do supermercado quanto 
do café podem utilizar o espaço, que 
é disponibilizado gratuitamente.  

“Além da comodidade e facilidade, 
o supermercado buscou uma so-
lução  para os clientes que vêm de 
Santa Cruz e não podem mais fazer 
a conversão à esquerda”, conta. “O 
estacionamento era um pedido dos 
clientes e estamos muito felizes em 
poder proporcionar a eles mais este 
espaço, trazendo tranquilidade para 
os clientes do Back”, completa. 

Agora não há mais motivos para 
não realizar as compras no Back Su-
permercado. A equipe toda espera 
você, cliente de braços abertos. O 
estabelecimento fica na rua Roberto 

DIVULGAÇÃO

DIVULGAÇÃO

DIA 22/11 - SEXTA-FEIRA
Nesta sexta-feira, dia 22, o Coral da Afubra e Coro Masculino 
da Afubra participam do Encontro de Corais em comemoração 
às  celebrações dos 170 anos de imigração alemã em Santa Cruz 
do Sul. O evento vai ocorrer na Igreja Matriz Santos Mártires, de 
Linha Santa Cruz, a partir das 20 horas. O Encontro de Corais é 
aberto à comunidade e a entrada é gratuita. 

DIA 23/11 - SÁBADO
A Unisc realiza no sábado, dia 23 de novembro, o I Seminário de 
Tradutores e Intérpretes de Libras, a partir das 8 horas, com cre-
denciamento, na sala 106, da universidade, no campus de Santa 
Cruz. As inscrições são online. O objetivo do evento é articular 
discussões e diálogos Institucional e Interinstitucional relativo à 
formação continuada de tradutores, intérpretes de Libras, além 
de promover conhecimentos à respeito das pesquisas acadêmi-
cas e das práticas profissionais dos TILS (Tradutores/Intérpretes 
de Libras), bem como oportunizar experiências e vivências entre 
o público surdo e os profissionais intérpretes de Libras.

DIA 26/11 - TERÇA-FEIRA
Com o objetivo de estimular as vendas na reta final de ano, a 
Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) Santa Cruz está preparando 
a 1ª Convenção Lojista do Vale do Rio Pardo. O evento ocorre na 
terça-feira, dia 26, a partir das 18h45min, no auditório do curso 
de Direito da Unisc. A temática será “Vendendo cada vez mais” e 
trará dois especialistas em vendas: Daniel Müller (primeiro pales-
trante) e Antônio Medeiros (segundo palestrante). As inscrições 
podem ser feitas na CDL Santa Cruz pelos telefones: (51) 3713-
2333 ou 9.8061-6332 ou pelo e-mail: vendas@cdlsantacruzdosul.
com.br . O valor para associados é de R$ 60 e para não-associa-
dos R$ 80.

DIA 02/12 - SEGUNDA-FEIRA
A edição de dezembro da reunião-almoço Tá na Hora traz a 
Santa Cruz do Sul o ex-senador e ex-governador do Rio Grande 
do Sul, Pedro Simon. O Tá na Hora apresentará no dia 2 de de-
zembro, o tema “Ética na Política”, no Hotel Águas Claras, das 12 
horas às 13h30min. Figura marcante da política brasileira - sendo 
senador por 32 anos - Simon compartilha agora sua experiência 
ao longo desta vitoriosa trajetória, ministrando palestras pelo 
País. As inscrições para associado é de R$ 60 e para não-sócios 
é de R$ 80.

AGENDA

A CWR é uma empresa especia-
lizada na prestação de serviços no 
ramo metalúrgico, com mais de 15 
anos de experiência e conta com pro-
fissionais extremamente competentes 
e qualificados para entregar o melhor 
resultado. A empresa fundada em 
2003, em Caxias do Sul, hoje atua 
ainda em Santa Cruz do Sul e dispõe 
de uma ampla estrutura com mais de 
1.300 metros quadrados para atender 
os mais diversos segmentos.

Entre os serviços prestados estão: 
corte a laser fibra óptica, corte plas-
ma, dobradeira CNC e conformação 
de metais, curvatura de tubos CN, 
calandra de chapas e tubos, soldas 
especiais, adequação a NR12, pintura 
eletrostática. Sendo que o foco maior 

hoje é no corte a laser, sendo a empre-
sa a única a contar com máquina na 
região do Vale do Rio Pardo.

Para bem atender seus clientes, a 
CWR conta com uma equipe de 16 
colaboradores e se difere por possuir 
equipamentos de última geração, fino 
acabamento, precisão e qualidade. 
Contate a empresa a solicite cotações. 
A CWR atende segmentos alimen-
tício, construção civil, automotivo, 
design e decoração, metalúrgicas e 
indústrias em geral.  

O horário de funcionamento é de 
segunda a sexta-feira, das 7h30min às 
11h50min, e das 13 horas às 17h30min. 
O telefone para contato é (51) 3715-
1023, e-mail: vendas@cwr.ind.br ou 
ainda visite o site: www.cwr.ind.br .

Gruendling, nº 11, e o telefone para 
contato é (51) 3718-1143. O Back 
Café fica ao lado do supermercado, 

no número 64, que conta também 
com estacionamento. O telefone para 
contato é 3718-2573.


