
Em meio à polêmica que 
envolve a instalação de uma 
unidade da Havan em Santa 
Cruz, o presidente da empre-
sa, Luciano Hang, divulgou 
vídeo em suas redes sociais 
na manhã de terça-feira. O 
empresário fez um apelo à 
comunidade para que se una 
em prol da vinda da rede ao 
município. “Pedimos que a 
população que quer emprego e 
renda nos ajude a compartilhar 
este vídeo”, disse. 

O empresário ainda trouxe 
dados sobre o desemprego no 
país e criticou a posição do Sin-
dicato dos Comerciários que, 
tanto em Santa Cruz quanto 
em Santa Maria, dificulta a 
instalação da rede nestas ci-
dades gaúchas. Conforme 
Hang, o Rio Grande do Sul é 
prioridade e a pretensão é abrir 
10 lojas no Estado em 2019. 
A ideia é acelerar o processo 

Presidente faz apelo na internet
Nesta semana, Luciano Hang publicou vídeo pedindo união da comunidade para a instalação da loja no município
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Vídeo foi publicado nas redes sociais de Luciano Hang (à esquerda), na terça-feira

Reunião foi realizada na manhã de quarta-feira, dia 13

PORTAL ARAUTO
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Vereadores se reúnem com o Sindilojas para frisar apoio à Havan

“
Nós não queremos 
esperar. A população 
precisa se mobilizar e 
eu conto com a ajuda de 
todas as comunidades. 
Queremos a população 
do nosso lado.”

LUCIANO HANG
presidente da Havan

FIQUE ATENTO

SANTA CRUZ

Horário de verão 
termina neste 
fim de semana 

Jovem precisa 
de ajuda para 
tratar doença rara

HAVAN EM SANTA CRUZ
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que, segundo Hang, já deveria 
estar encaminhado. “Nós não 
queremos esperar. A popula-
ção precisa se mobilizar e eu 
conto com a ajuda de todas 
as comunidades. Queremos 
a população do nosso lado”, 
destacou. 

De acordo com Hang, a 
Havan paga 14 salários aos 
funcionários por ano, tem um 
excelente plano de carreira e 
a instalação na cidade apenas 
traria emprego e crescimento. 
“Não é possível que o pre-
sidente de um sindicato de 
uma cidade mande na cidade 
e impeça o desenvolvimento 
dela”, reforçou. O vídeo pode 
ser conferido no Portal Arauto.

Após uma convocação do 
vereador Edmar Hermany, 
do Progressistas, os vereado-
res de Santa Cruz se reuniram 
na manhã de quarta-feira, dia 
13, com o Sindilojas, para 
conversar e manifestar apoio 
sobre a vinda da Havan ao 
município. Muito cobrado so-
bre uma posição a respeito da 
polêmica, o Poder Legislativo 
se colocou à disposição para 
ajudar nas tratativas na viabi-
lização do empreendimento.

Conforme a presidente da 
Câmara, Bruna Molz (PTB), 
a reunião com a entidade foi 
um passo importante. “As-
sim como o Sindilojas, nós 

também apoiamos a vinda da 
Havan. Não podemos virar 
as costas para este assunto. 
São 150 famílias que podem 
ter a oportunidade de con-
seguir emprego. Queremos 
ajudar”, disse.

Além disso, segundo Bru-
na, na sessão da próxima 
segunda-feira, dia 18, será 
votado um requerimento 
que ingressou na Câmara, 
convocando o presidente do 
Sindicato dos Comerciários, 
Afonso Schwengber, para 
uma reunião especial. “Ainda 
não definimos se a reunião 
será fechada ou aberta ao 
público. Mas acreditamos 

em um acordo do presidente 
com a empresa. Pedimos para 
que ele se sensibilize e seja o 

protagonista da geração de 
150 empregos em Santa Cruz 
do Sul”, completa.

PROPOSTA
Também na terça, uma 

proposta de remuneração da 
Havan se tornou pública. O 
documento, que passou a cir-
cular na internet, foi recebido 
pelo Sindilojas do Vale do Rio 
Pardo, agente negociador en-
tre Sindicato dos Comerciários 
e Havan. No comparativo do 
pagamento da empresa com 
o da convenção coletiva da 
categoria dos comerciários, 
a diferença anual ultrapassa 
R$ 8 mil.

Enquanto a remuneração 
mensal da categoria é R$ 
1.859,88, a Havan quer pagar 
R$ 2.582,67 - somando todos 
os benefícios - uma diferença 

superior a R$ 700 mensais. O 
valor reflete no pagamento 
das férias, do 13º salário e do 
Fundo de Garantia por Tempo 
de Serviço (FGTS). Além disso, 
a proposta inclui prêmio por 
feriados e domingos trabalha-
dos e participação nos lucros 
ou resultados da empresa.

Conforme o presidente do 
Sindilojas, Mauro Spode, a 
tabela foi apresentada pela 
Havan e já foi repassada ao 
Sindicato dos Comerciários. 
“É uma proposta de trabalho 
muito boa. Sabemos da pro-
posta de trabalho da Havan 
em outros locais e esperamos 
um resultado positivo aqui 
para Santa Cruz”, destaca.

Amado por muitos, 
odiado por outros tantos, 
o horário de verão chega 
ao fim neste fim de semana. 
À meia-noite de domingo, 
dia 17, os relógios devem 
ser atrasados em uma hora. 
O horário especial, pra-
ticado com a justificativa 
de economizar, é aplicado 
nas regiões Sul, Sudeste e 
Centro-Oeste. Nesta edi-
ção, ele foi encurtado. Até 
2017, se iniciava no tercei-
ro domingo de outubro. 
Em dezembro de 2017, o 
presidente Michel Temer 
assinou decreto que encur-
tou o período de duração, 
atendendo a pedido do 
Tribunal Superior Eleitoral, 
para que o início do horário 
de verão não ocorresse en-
tre o primeiro e o segundo 
turno da eleição. Em 2018, 
o horário iniciou em 4 de 
novembro.

Diagnosticada aos 7 anos 
com uma doença rara, neu-
rofibromatose, Joice Pereira, 
de 15 anos, precisa de ajuda 
para custear a viagem a 
Belo Horizonte, em Minais 
Gerais, onde fará consulta 
e exames. Segundo o irmão, 
Leandro Voelz, a doença é 
caracterizada pelo apareci-
mento de nódulos em diver-
sas partes do corpo. Joice já 
chegou a fazer nove cirur-
gias de retirada dos nódulos, 
mas, atualmente, Santa Cruz 
não tem recursos para dar 
continuidade ao tratamento 
e, em função disso, precisa 
se deslocar até um centro 
especializado. Há cerca de 
três meses, de acordo com 
Leandro, a jovem perdeu o 
movimento das pernas. 

Quem quiser ajudar fi-
nanceiramente pode realizar 
depósito bancário: na Caixa 
Econômica Federal, agência 
0500, operação 013 e conta 
0139201-8. No Banco do 
Brasil, agência 0180-5, conta 
poupança 70.940-9, variação 
51. E no Banrisul, agência 
0340, conta 35.170996.05-
5, no nome de Ana Maria 
Voelz, CPF: 790.024.980-04. 


