
Terça será de reunião 
entre Havan e Sindicato
Embora consulta mostre que os comerciários são contra a abertura das lojas aos 
domingos e feriados, presidente da empresa acredita em negociação tranquila
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INSTALAÇÃO EM SANTA CRUZ

Exigência para que a rede instale unidade no município é a abertura aos domingos e feriados

GERAL 04ARAUTO | SEXTA-FEIRA, 22 DE FEVEREIRO DE 2019

A CONSULTA

CHEGA ao fim uma semana que o Planalto quer esquecer. 
Mas como diz a sabedoria popular, “a primeira crise a gente 
não esquece”. Ninguém mais consegue digerir as repetições à 
exaustão na telinha, dos diálogos entre Bolsonaro e Bebian-
no. Deste tumulto todo, do disse, não disse, falou, não falou, 
é preciso tirar lições. Para observadores que acompanham 
de perto o que acontece em Brasília, isso está bem claro. E 
note-se que nem houve a participação da oposição, que está 
quieta, rindo à toa, porque os conflitos estão se passando 
entre os próprios aliados, com roupa suja sendo lavada em 
público. À distância, parece que as veleidades pessoais estão 
falando mais alto, tipo “não levo desaforo pra casa”. Políticos 
querem salvar a sua honra, seu prestígio. A grande mídia, que 
está fazendo de tudo para o circo pegar fogo, no fundo quer 
mesmo é continuar com seus privilégios. Onde é que ficou 
o bom senso deste pessoal? Não está na hora de pensar um 
pouco no Brasil? 

DE FATO, para o grande público interessa acreditar num 
projeto de Brasil, que traga empregos para as famílias, que 
tenha atendimento na saúde, que possa viver com seguran-
ça, com educação para os filhos e mais qualidade de vida. O 
país vive um grande vazio de projetos. Até pode se desculpar 
pelo fato do presidente ter passado por uma cirurgia difícil 
e delicada e que ainda esteja convalescendo. Certo, mas é 
preciso lembrar que Bolsonaro foi eleito porque os seus elei-
tores afiançaram que o Brasil é um país que precisa de uma 
renovação profunda, e para isso, a condição é despertar o uso 
da força de vontade da sociedade para romper com as estru-
turas institucionais arcaicas. Para esse Brasil que quer mais, 
as lideranças continuam oferecendo um horizonte difuso. Se 
erros foram cometidos até aqui, é fundamental reconhecer. 
Sem dúvida, o simples fato de o governo admitir que falhou 
é um avanço. Basta de desculpas evasivas. São grotescas.

SE o episódio foi superado, não se sabe. As relações 
políticas em Brasília ainda estão tensas. Parece que deixou 
os aliados palacianos de Bolsonaro numa saia justa. Até 
mesmo a ala militar esperava mais capacidade de diálogo 
e menos rompantes. Ficou claro que não se pode governar 
por smartphones e redes sociais. Aliás, será que esqueceram 
o emblemático episódio do “tchau, querida”, que acabou 
defenestrando Dilma? A política é a arte do possível, teria afir-
mado o estadista alemão Otto von Bismark. Significa aparar 
arestas, conciliar os interesses, respeitar os opositores, con-
solidar a democracia. A partir destes preceitos, onde andam 
os interlocutores políticos do presidente? Sabendo que suas 
declarações sempre tem um potencial contundente, porque 
o Planalto não deixa as comunicações e as relações institu-
cionais a uma assessoria especializada? É para isso que estão 
lá. Faltou serenidade e bom senso. O desgaste foi inevitável.

NEM Jair Bolsonaro esquentou a cadeira presidencial, nem 
Eduardo Leite ainda encontrou as soluções para os problemas 
imediatos do Piratini, e já estão falando em novas eleições. É 
verdade, porque 2020 tem pleito para escolha de prefeitos e 
vereadores do Caburaí ao Chuí. Partidos e pretensos candida-
tos estão se movimentando nos bastidores porque estão de 
olho no Fundo Partidário (voltaremos abordar este assunto), 
justamente o dinheiro que originou toda a controvérsia da 
crise. Os prefeitos querem recursos para realizações em suas 
comunidades, o que não está fácil, porque o “primo” rico, 
diz que não haverá compadrio. No Estado nenhuma obra 
nova deverá ser iniciada. O Secretário de Transportes diz que 
existem ainda 60 acessos municipais inconclusos, que terão 
preferência. O Piratini apelará às privatizações e concessões 
no que for possível. Espera-se que avance a municipalização 
da estrada da Linha Henrique D’Ávila. Difícil sim, mas não 
impossível.

Na próxima terça-feira, dia 
26, representantes da Havan 
e do Sindicato dos Comer-
ciários de Santa Cruz do Sul 
devem se reunir na sede do 
próprio sindicato para nego-
ciar novamente a vinda de 
uma unidade ao município. 
Segundo o proprietário da 
rede de lojas, Luciano Hang, 
embora nesta semana tenha 
sido divulgado o resultado 
de uma consulta em que 578 
votaram contra a abertura das 
lojas aos domingos e feriados 
em Santa Cruz, o clima é de 
otimismo e a intenção é fazer 
uma negociação tranquila. 
Além disso, Hang ressalta 
que o objetivo é mostrar que 
a Havan deve vir somar ao 
município. “Estamos abertos 

a negociações e queremos 
gerar emprego em Santa 
Cruz. A Havan quer atender 
pessoas”, comenta. 

Além disso, segundo ele, 
neste ano a meta é abrir entre 
cinco e 10 lojas no Rio Grande 
do Sul - cidades não tão dis-
tantes de Santa Cruz estão no 
foco. Negociações estão sen-
do feitas com Venâncio Aires 
e Lajeado. A intenção ainda 
é abrir unidades em Ijuí, Rio 
Grande, Pelotas, Passo Fundo 
e Caxias do Sul, além de ou-
tras cidades. 

MANIfESTAçãO dO MPT
O vereador Luizinho Ruas 

ingressou com um expediente 
na Câmara de Vereadores 
de Santa Cruz solicitando a 
manifestação da Procurado-
ria do Ministério Público do 
Trabalho (MPT) em relação 
ao imbróglio que virou a ins-
talação da empresa catarinen-

se Havan em Santa Cruz do 
Sul. Ruas destaca que é pre-
ciso que o órgão se manifeste 
e apresente soluções para 
dúvidas após a votação do 
Sindicato dos Comerciários, 
em que os empregados sin-
dicalizados se posicionaram 
contrários ao livre horário do 
comércio.

Luizinho questiona o posi-
cionamento da Procuradoria 
do Ministério Público do Tra-
balho sobre a polêmica. Tam-
bém questiona se pode haver 
um acordo específico, envol-
vendo apenas a Havan, para 
viabilizar a sua instalação no 
município, a exemplo do que 
foi feito em Passo Fundo. No 
pedido de informação, ele so-
licita se existe uma alternativa 
para viabilizar a instalação 
da empresa no município em 
caso de algum impedimento 
hoje existente. 

A posição dos comerciários de Santa Cruz 
sobre a abertura dos estabelecimentos aos 
domingos foi divulgada na terça-feira. Os tra-
balhadores foram consultados pelo Sindicato 
dos Comerciários.  A consulta contou com 663 
votantes, sendo que 578 votaram contra a 
abertura das lojas aos domingos, 84 a favor e 
uma pessoa votou nulo. Ao todo, 823 comer-
ciários poderiam votar. Mas, devido ao perío-

do de férias, alguns não estavam. Segundo o 
presidente, Afonso Schwengber, o resultado 
está de acordo com o que era esperado, já 
que em assembleia no fim de janeiro, 223 
pessoas já se manifestaram contra a abertura 
das lojas aos domingos, totalizando 96,9% de 
rejeição. "Nós cumprimos o nosso papel de 
ouvir a categoria e é ela que devemos respei-
tar", comenta.


