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O que pensam os 
vizinhos da Havan?
Moradores do 
bairro Schultz falam 
das melhorias que 
esperam para a região,  
após construção da 
rede de lojas no local

Olercio e Nelsinda acreditam que a segurança será maior
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A vinda da rede de 
lojas Havan para 
Santa Cruz do Sul 

tem gerado expectativas à 
comunidade santa-cruzense, 
seja pela geração de novos 
empregos ou pela variedade 
de produtos que os consumi-
dores vão ter à disposição. 
Os possíveis transtornos ge-
rados pelo barulho das obras 
e das equipes de trabalho pa-
recem não ser problema para 
os moradores da rua Ola-
ria, no bairro Schultz, que 
ao olhar defronte de suas 
casas enxergam o terreno 
que daqui alguns meses vai 
sediar o empreendimento. 
Para eles, a inauguração da 
unidade trará, entre outros 
aspectos, mais valorização 
e segurança para o entorno 
de suas casas.

A valorização do bairro 
foi aspecto unânime en-
tre os vizinhos da Havan, 
quando perguntados sobre 
sua expectativa em relação 
à construção da loja. Gilmar 
da Silva Dutra, morador do 
local há quatro anos, aposta 
em melhorias. “A vizinhan-
ça aqui é muito boa e acho 
que as coisas vão ficar ainda 
melhores, pois cada um vai 
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QUANDO o assunto é VARIG, sempre rende muitos 
comentários, e todos eles, sem exceção, com saudosis-
mo e elogios àquela que já foi a maior companhia de 
transporte aéreo do Brasil, uma das maiores do mundo, 
que tinha um padrão de atendimento Lufthansa. Chega 
email do leitor Armindo João Schmidt, no qual informa 
que Christian Smidt foi o primeiro pastor da Igreja Evan-
gélica de Confissão Luterana de Ferraz, isso entre 1866 
até 1873. O pastor Christian vem a ser o bisavô de Hélio 
Smidt, a saber, um dos últimos presidentes da VARIG, 
na década de 80 vindo a falecer ainda na presidência 
em 1990. O atual pastor Carlos, de Ferraz, é trineto do 
pioneiro Christian Smidt, e o vereador de Santa Cruz, 
Carlão Smidt, também vem a ser descendente dele. O 
filho do pastor Christian foi professor em Rio Pardinho, 
e tem uma escola naquela localidade que leva o seu 
nome, “Christiano J. Smidt”. Como visto, a família Smidt 
tem raízes e história no município e região.

LÁ pelas primeiras semanas de fevereiro, quando 
assumiram os atuais congressistas, os brasileiros ma-
nifestavam a esperança de que um novo período se 
iniciava na política. Com razão, eis que grande parte 
do parlamento estava sendo renovado. Juntamente 
com presidente Jair Bolsonaro, apostava-se numa nova 
forma de fazer política, deixando no passado o nefasto 
e perverso “toma-lá-dá-cá”, a origem do maquiavelismo 
desenfreado que tomou conta das entranhas dos pa-
lácios poderosos. Contudo, alertava-se aqui, que havia 
o risco de que os novos parlamentares fossem conta-
minados por aqueles que mantinham seus assentos 
pelas práticas nada republicanas. Dito e feito. Fosse o 
parlamento em Brasília uma casa que colocasse acima 
de tudo o Brasil, um pacote anticrime ou a reforma da 
previdência não encontrariam tanta resistência. O con-
traponto faz parte da atividade política. Mas o que se vê, 
nada produz de avanços. É radicalismo intransigente.

COM efeito, o povo elegeu um novo comandante 
para o Planalto que não convive com prática da cor-
rupção. O país está há quase cinco meses sob uma 
nova forma de governar, sem a pactuação de contratos 
suspeitos, sem acertos colaterais de repasses de verbas, 
sem acenos com cargos e por aí vai. É todo um esforço 
para conter as manobras corruptas que durante déca-
das assolaram as instituições com os saques espúrios 
do Grande Erário. É claro que a mídia extrema, que por 
anos se fartou de generosas contas publicitárias e cuja 
fonte secou, não dá nenhum destaque. Ao contrário, 
coloca holofotes em qualquer mal-entendido para 
ofuscar a imagem de Bolsonaro. Mesmo com a melhor 
das intenções do Capitão, de nada adianta moralizar 
a política se os legisladores continuam com as velhas 
espertezas transformando o mandato num verdadeiro 
balcão de negócios e servindo-se para a manutenção 
dos seus próprios interesses em primeiro lugar. 

PELO bem do país, o impasse entre o Planalto e 
o Congresso não pode persistir. Por mais que digam 
que é do jogo da democracia, essa queda de braços 
está engessando o Brasil. Embora tenha acontecido 
uma maior renovação de parlamentares, como já dito, 
este fato por si só não pode ser visto ainda como o 
ano em que se virou uma página. O vírus da malan-
dragem ainda está vivo e resistente, sempre pronto 
para atacar os cofres públicos. Enquanto continua essa 
paralisia, pergunte-se ao desempregado se ele está 
interessado em discussões de ideologia de gênero, de 
agressões verbais entre engravatados, de saber onde 
vai funcionar o COAF, quem pode portar ou não um 
trabuco carregado. Esse cidadão só quer trabalhar, quer 
ter o seu dinheiro para morar, para comer, dar escola 
aos filhos, se vestir com dignidade. Suas Excelências, 
que tem moradia, alimentação, saúde, paletó novinho, 
aposentadoria, tudo garantido, já deram um olhar sobre 
esse brasileiro? 
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cuidar mais de sua casa, 
teremos mais iluminação e 
o local vai ser mais valori-
zado”, avalia. 

Segundo Dutra, outra 
mudança importante será 
a manutenção da limpeza 
no local. Jordana Vilanova 
Arozi, que mora há 12 anos 
no bairro com o irmão e a 
mãe, reforça essa expecta-
tiva. “Muito lixo sempre 
foi jogado no terreno aí em 
frente - onde será construí-
da a Havan -, deixando um 
aspecto feio em nosso bairro 
e, agora, isso vai parar”, 
comemora. 

MAIS SEGUROS
A segurança também será 

ampliada no local, segundo 
os moradores. “Principal-
mente à noite, vemos um flu-
xo perigoso aqui no entorno, 
e com a iluminação da loja e 
o porte que ela tem, nos sen-
tiremos mais seguros aqui”, 
revela Olercio Schroeder, 
que mora ali há oito anos, 
com a mãe Nelsinda Voese.

Moradora do local há pelo 
menos 17 anos, Irene Pereira 

está ansiosa para a inaugu-
ração da loja, pois além de 
comemorar a facilidade que 
será fazer compras, pois é 
só atravessar a rua, se ani-
ma com o fluxo de pessoas 
que vai ver passando por 
ali. “Vou sentar aqui em 
frente de casa, tomar meu 
chimarrão e ficar olhando o 
movimento”, planeja. 

O trabalho no terreno 
onde será erguida a me-
galoja segue a todo vapor. 
Por enquanto, ainda na 
fase de terraplanagem. A 
expectativa da direção é 
realizar a inauguração no 
dia 10 de agosto. Confor-
me o secretário de Turis-
mo e Desenvolvimento 
Econômico, César Cechi-
nato, os trâmites burocrá-
ticos também seguem no 
prazo normal. O projeto 
teve uma alteração, en-
caminhada na terça-feira 
pela empresa ao poder 
público e deve ter o alvará 
liberado em breve. “Fo-
ram apresentados novos 
documentos, mas o fluxo 
dos procedimentos está 
dentro do previsto”, afir-
ma. Ainda de acordo com 
Cechinato, o município 
realizou uma primeira re-
união para tratar de ques-
tões relativas ao trânsito 
no entorno da megaloja. 
O objetivo é encontrar 
uma alternativa que garan-
ta mais segurança para os 
moradores da região.
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