
Havan não descarta acordo individual
Representante da empresa esteve em Santa Cruz após assembleia que rejeitou proposta de abertura do comércio aos domingos e feriados
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Houve manifestações durante a assembleia dos comerciáriosHavan e sindicatos tiveram encontro na tarde de ontem
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Saúde do homem é alvo de grupo do Núcleo Ampliado de Saúde da Família
ESPAÇO PARA ORIENTAÇÕES

Reuniões ocorrem nas tardes de sexta, no Espaço Mamãe Criança

Os homens vivem, em 
média, sete anos menos que 
as mulheres. O dado da Or-
ganização Mundial de Saúde 
(OMS) vem junto com um 
alerta: o sexo feminino busca 
mais informação e tem hábi-
tos mais saudáveis. Estudos 
sobre a saúde dos homens 
vêm ganhando destaque no 
cenário nacional devido às 
elevadas taxas de mortalida-
de e morbidade que afetam 
esse grupo. Assim como a 
baixa procura pelos serviços 
de atenção primária à saúde. 

Este cenário pode ser mi-
nimizado ou controlado atra-
vés de práticas cotidianas de 
promoção à saúde. No entan-
to, a inclusão participativa 
dos homens aparece como 
um desafio para o sistema 

público de saúde, uma vez 
que a não adesão dos homens 
às medidas de promoção 
e prevenção à saúde está 
enraizada ao estereótipo de 
masculinidade, que entende 
como uma expressão de fra-
queza ao admitir uma doen-
ça. Quando acontece, procu-
ram atenção especializada já 
com o problema instalado e 
se agravando.

Para reverter esse quadro, 
o Ministério da Saúde lançou, 
em agosto de 2009, a Política 
Nacional de Atenção Inte-
gral à Saúde dos Homens. A 
iniciativa surge com a finali-
dade de promover ações que 
contribuam para a realidade 
singular masculina, de modo a 
sensibilizar os homens para o 
reconhecimento de suas condi-

ções sociais e de saúde, desen-
volvendo práticas cotidianas 
de prevenção e cuidados.

Em sintonia com esta po-
lítica, o Núcleo Ampliado de 
Saúde da Família e Atenção 
Básica (NASF-AB), da Se-
cretaria de Saúde de Vera 
Cruz, convida a população 
masculina para participar do 
Grupo de Saúde do Homem. 
“É um espaço aberto ao exer-
cício de busca de orientação e 
informações acerca da saúde 
do homem de forma inte-
gral”, explica a responsável 
pelo grupo, profissional de 
Educação Física NASF/AB, 
Simony Fagundes.

Os encontros ocorrem to-
das às sextas-feiras, a partir 
das 15 horas, no Espaço Ma-
mãe Criança. Podem partici-

par adolescentes, adultos e 
idosos, mediante apresenta-
ção do cartão SUS. 

Entre os temas a serem 
abordados estão o uso ra-
cional de medicamentos, 
prevenção e tratamento de 
doenças crônicas, saúde bu-

cal, tabagismo, vacinas, de-
pressão, ansiedade, doenças 
sexualmente transmissíveis, 
saúde reprodutiva, álcool 
e drogas, ideação suicida, 
alimentação saudável, saú-
de mental, atividade física e 
saúde social.  
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Durante a quinta-
feira, diversas foram as 
manifestações pró e contra 
o sindicato, tendo em vista 
a assembleia que estava 
em andamento. A Brigada 
Militar e agentes da Guarda 
Municipal estavam em frente 
à sede do órgão, na rua 
Capitão Fernando Tatsch, 440, 
para garantir a segurança e a 
ordem.  A assembleia iniciou 
por volta das 11h30min e 
encerrou às 14 horas.

Não houve acordo, mas 
representantes da Havan e 
do Sindilojas avaliaram como 
positiva a reunião realizada 
ontem à tarde, na sede do 
Sindicato dos Comerciários 
de Santa Cruz do Sul. Foi 
definido que a rede de lojas 
catarinense vai enviar nova 
proposta aos sindicatos, já que 
em assembleia, também nesta 
quinta-feira, os comerciários 
rejeitaram - com 223 votos 
contra e sete a favor, o que 
representa 96,9% - a proposta 
de abertura das lojas nos do-
mingos e feriados. Não está 
descartado um acordo indivi-
dual para a Havan abrir além 
dos dias úteis.

O diretor de Recursos Hu-
manos da Havan, Aurélio Pa-
duano, disse acreditar em um 
crescimento nas negociações. 
“Queríamos ter resolvido hoje 
[quinta], porque se saíssemos 
com uma resposta mais posi-
tiva, poderíamos programar a 
obra”, destacou. Ainda frisou 
que a atuação em domingos e 
feriados é o negócio da Havan 
e de extrema importância. “É 
a forma que a gente encontra 
para atrair pessoas de toda a 
região. Nós não podemos ser 
privados de abrir uma loja 

física com pessoas, com rela-
cionamento e estrutura, já que 
o comércio eletrônico está aí”, 
observa. No entanto, ele desta-
cou que nas condições atuais, 
uma unidade da empresa não 
viria para Santa Cruz. 

ACORDOS
Na opinião de Paduano, 

há várias formas de viabilizar 
uma proposta, seja por meio 
de acordo coletivo, convenção 
coletiva ou outras manei-
ras. Inicialmente, a Havan 
em Santa cruz iria gerar 150 
empregos diretos, mas há 
possibilidade do número au-
mentar. A direção da Havan, 
segundo Paduano, tem pressa 
em instalar várias lojas no Rio 
Grande do Sul e já tem feito 
visitas a diferentes cidades. 
“Claro que se demorar, nós 

vamos fazer outra opção e 
vamos deixar para outro mo-
mento. A questão de tempo é 
muito importante para nós. 
Nós só estamos gerando opor-
tunidades”, acrescenta. 

SINDILOJAS
Para a executiva e advo-

gada do Sindilojas, Adriane 
Borba Karsburg, a reunião 
também foi positiva, embora 
não tenha sido decidido algo 
concreto. “Nós, como estamos 
acostumados a negociar, sa-
bíamos que essa situação não 
se resolveria hoje [quinta]. É 
normal haver várias assem-
bleias até se chegar a uma 
conclusão realmente”, disse. 
Conforme ela, a intenção é 
convocar uma assembleia 
da entidade patronal para 
apresentar uma proposta. Se 

a assembleia votar favorável 
à abertura de todo o comércio 
aos domingos, o objetivo é 
saber quais os benefícios que 
os empregados terão. Caso 
os empresários não queiram 
abrir, voltará a ser negociado 
um acordo individual com a 
Havan.

SINDICATO DOS
COMERCIÁRIOS
O presidente do Sindicato 

dos Comerciários de Santa 
Cruz, Afonso Schwengber, re-
forçou que ainda não há uma 
proposta oficial em relação à 
vinda da Havan para Santa 
Cruz. Segundo ele, os comer-
ciários deixaram claro que não 
têm o interesse de trabalhar 
aos domingos. “Não é questão 
de ganhar R$ 100 a mais ou 
a menos, é uma questão de 

ideia sobre o que é necessário 
e o que não é”, ponderou. Ele 
garante que os comerciários, 
população de Santa Cruz e 
pequenos empresários conti-
nuarão a serem respeitados.


