
Havan deve inaugurar este ano

Atropelamento em Vera Cruz é tratado como homicídio culposo

Presidente da rede de lojas esteve em Santa Cruz para reunião com o Sindicato dos Comerciários nesta semana
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Luciano Hang e Afonso Schwengber avaliam encontro de terça-feira como positivo 

MILENA BENDER
jornalismo@arautofm.com.br

“
Viemos para somar, 
para que a região 
cresça, pois Santa Cruz 
respira trabalho, 
assim como a Havan.”

LUCIANO HANG
presidente da Havan

NA RUA TIRADENTES

APÓS A POLÊMICA
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· QUERMESSE
A Comunidade Imaculada 
Conceição, de Dona Jose-
fa, prepara sua tradicional 
quermesse. Será no dia 3 de 
março, com missa às 10 horas 
e almoço ao meio-dia. No car-
dápio, churrasco, gado, porco, 
galeto e saladas diversas, com 
sobremesa. O valor é de R$ 25 
(inteiro) e de R$ 15 (meio). À 
tarde, reunião dançante com 
as bandas Acordes de Ouro e 
Kamarillia. Informações com 
Sílvia, pelo fone 3718-1288.

· SOCIEDADES
As sociedades Mista Unidas, 15 
de Maio, Rosa Branca e Victó-
ria avisam que no domingo, 
dia 3 de março, irão para a 
festa em Boa Vista. Saída do 
ônibus às 12h15min, de Entre 
Rios, passando pelos locais de 
costume.

· FESTA ANUAL
A Comunidade Luterana Paz, 
da Esquina Koelzer, promove 
sua tradicional festa no dia 
10 de março, com culto às 10 
horas e meio-dia almoço, com 
buffet de saladas, linguiça 
cozida, carne de gado, porco 
e galeto, ao preço de R$ 25 
adulto e R$ 12,50 crianças 
até 12 anos.  Durante o dia, 
brinquedos para as crianças e 
atividades como roda da sorte. 
E na sexta-feira, dia 8, venda 
de cucas, de diversos sabores, 
a partir das 16 horas.

BAILES E FESTAS

 A polêmica sobre a vinda 
da Havan para Santa Cruz 
do Sul chegou ao fim, e com 
final feliz. A reunião entre o 
presidente da Havan, Luciano 
Hang, e Afonso Schwengber, 
presidente do Sindicato dos 
Comerciários, foi positiva e 
confirmou a vinda da rede 
de lojas para o município o 
mais rápido possível. “Vie-
mos para somar, para que a 
região cresça, pois Santa Cruz 
respira trabalho, assim como 
a Havan”, disse Hang, em co-
letiva de imprensa na manhã 
de terça-feira.

Segundo Hang, até o dia 11 
de março será apresentado o 
projeto e feitas todas as tratati-
vas. “Assim que o Afonso nos 
der o ok, vamos entrar com os 
alvarás, assinar os contratos 
dos terrenos e iniciar as obras. 
Nossa inauguração será his-
tórica. O Brasil todo vai saber 
que vamos abrir uma loja em 
Santa Cruz”, 
comemora. De 
acordo com ele, 
a loja ficará em 
um terreno de 
25 mil metros 
quadrados, na 
BR-471, próxi-
mo à rodoviá-
ria. “Ou seja, se 
construirmos 
em oito, sobra 
espaço para 
cerca de 500 vagas de estacio-
namento gratuito”, destaca. 

Conforme o presidente da 
Havan, a empresa está orgu-
lhosa de semear uma loja na 

cidade e pretende estender a 
parceria entre Havan, Sindi-
cato dos Comerciários e Sin-
dilojas. “O Afonso agora vai 
ter um parceiro na geração de 

empregos e sa-
lários. A partir 
de hoje, ele faz 
parte da nossa 
empresa e nós 
do sindicato”, 
afirma. Antes 
da  instalação 
da loja, durante 
a construção do 
prédio, inicia 
a seletiva dos 
funcionários. 

“Vamos contratar apenas pes-
soas de Santa Cruz, que rece-
berão o treinamento necessário 
em Passo Fundo. Apenas o 
gerente será de fora”, observa.

"Eu nunca disse que a
Havan não era pra vir"

O presidente do Sindica-
to dos Comerciários, Afonso 
Schwengber, disse que sua 
posição era defender os 
comerciários e melhorar a 
situação dos trabalhadores, 
mas nunca contra a Havan. 
“Eu nunca disse que a Ha-
van não era pra vir. Estou 
muito feliz em estar aqui 
hoje corrigindo uma inver-
dade. A Havan só não vem 
se não quiser”, ponderou.

Conforme o secretário de 
Desenvolvimento Econômi-
co e Turismo de Santa Cruz, 
César Cechinatto, o amor de 
Afonso Schwengber pelo 

município falou mais alto. 
“Agradecemos por isso, 
pois nossa grande missão 
é transformar Santa Cruz 
num grande centro turísti-
co”, destacou.

O prefeito Telmo Kirst 
elogiou Luciano Hang pela 
persistência e obsessão. “O 
que eu vi ao longo deste de-
senrolar é algo que nunca ti-
nha visto. Luciano, o senhor 
é um empresário exemplo. 
Eu acompanhei seus dis-
cursos, vejo sua camiseta 
e percebo que são pessoas 
como você que o nosso Bra-
sil precisa”, completa.

É como um caso de homicí-
dio culposo, sem intenção de 
matar, agravado pela fuga, que 
a Polícia Civil trata o atropela-
mento que culminou na morte 
de um homem de 56 anos na 
tarde de quarta-feira, dia 27, 
em Vera Cruz. Sérgio Klein, 
morador de Rio Pardinho, no 
interior de Santa Cruz, estava 
próximo do carro do qual é 
proprietário, no estacionamen-
to da rua Tiradentes, quando 
foi atingido por um Chevette, 
de cor verde. O motorista do 

carro fugiu do local sem pres-
tar socorro.

Horas depois do acidente 
e já de posse de informações 
referentes ao Chevette, poli-
ciais foram até a residência 
do suspeito e apreenderam 
o veículo. De acordo com o 
delegado Paulo César Schir-
mann, a polícia agora aguarda 
o depoimento do motorista, 
que ainda não foi localizado. 
“O carro passará por perícia 
e seguimos aguardando o 
suspeito para colher o seu de-

poimento. Já temos elementos 
que mostram que o fato se deu 
por imperícia ou imprudência, 
mas ainda precisamos do de-
poimento do autor e de mais 
algumas pessoas, além do 
laudo pericial”, afirma.

Ainda conforme Schir-
mann, pedaços do carro fo-
ram apreendidos no local do 
acidente. “Conseguimos tam-
bém imagens de câmeras de 
segurança de estabelecimentos 
próximos que mostram o atro-
pelamento e o momento da 

fuga já com o carro amassado 
pelo impacto”, frisa.

O ACIDENTE
O atropelamento foi por 

volta das 14h45min de quar-
ta-feira. Klein foi socorrido e 
levado ao Hospital Vera Cruz, 
mas transferido ao Pronto 
Atendimento do HSC, onde 
não resistiu aos ferimentos e 
faleceu. O velório é realizado 
junto ao Cemitério Ecumênico 
da Paz Eterna. O sepultamento 
será hoje, às 10 horas, no Cemi-
tério Ecumênico da Paz Eterna. 

· EMATER
A Emater avisa que a reunião 
do Grupo de Mulheres Rurais 
de Linha Henrique D’Ávila 
será antecipada para esta 
sexta-feira, dia 1º de março, 
às 14 horas, no Juventude. E 
na quarta-feira, dia 6, haverá 
reunião no Grupo de Mulheres 
Rurais de Entrada Ferraz, às 14 
horas, no pavilhão da Comuni-
dade Católica.

· SELEÇÃO
A Secretaria de Desenvolvi-
mento Social realiza processo 
seletivo para contratação de 
Orientador Social, Instrutor 
de Música, Instrutor de Cos-
tura, Instrutor de Culinária e 
Educador Físico. As inscrições 
devem ser feitas até o dia 
11, no Setor de Licitações, 
localizado na avenida Nestor 
Frederico Henn, 1.580, das 
7h30min às 11h30min e das 
13 às 17 horas. 
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