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A página do Acervo Santa Cruz do Sul tem muita 
história bacana para relembrar, e essa que resgatamos 
hoje é de uma antiga empresa da cidade: a indústria 
de balas Berbau. Ela ficava no Centro, na esquina 
da Rua Tenente Coronel Brito com Senador Pinheiro 
Machado.

Segundo o Acervo, a fundação foi em junho de 
1939, pelos primos Carlos Gustavo Bergel e Victor 
Frederico Baumhardt. A Bergel & Baumhardt usava 
a sigla Berbau (junção das primeiras sílabas dos so-
brenomes dos primos).

Mesmo com as dificuldades impostas pela Se-
gunda Guerra Mundial, ela nunca precisou parar a 
produção. Muitos jovens, especialmente moças, eram 
contratados para enrolar as balas manualmente.

A partir de 1948, a empresa importou modernas 
máquinas da Europa, ampliando a produção e redu-
zindo o trabalho manual. Uma das inovações foi o 
equipamento de cozimento a vácuo, em inox e com 
funcionamento automático. Ele produzia seis tonela-
das de massa para balas em oito horas.

Rotatória será feita 
nas próximas semanas
Aprovada a 
modificação 
de trânsito nas 
proximidades do 
Back, Obras aguarda 
finalização do projeto 

Após análise, modificações no trecho já ocorrem desde março deste ano
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O trânsito de Vera Cruz 
deve passar por algu-
mas mudanças nas 

próximas semanas, conforme 
adianta o secretário de Obras 
e Saneamento, Gilson Becker. 
O projeto de rotatória nas 
proximidades do Back Super-
mercado está sendo finalizado. 
Tão logo esteja concluído, a 
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obra será executada. “A ideia 
é começar nas próximas sema-
nas”, reforça Becker.

Outra obra prevista para 
iniciar, em no máximo duas se-
manas, é a pintura de alteração 
de acesso ao estacionamento 
do Mercado Central. Também 
nos próximos dias deve ser 
instalada uma lombada na 
rua Tiradentes, próximo onde 
ocorreu atropelamento com 
morte. A modificação está 
aprovada e só não foi execu-
tada por falta de manutenção 
de equipamentos da empresa 
vencedora da licitação.

MAis lOMBADA
Já está aprovada a instalação 

de uma lombada no trecho ini-
cial de Rincão da Serra, sentido 

centro/interior. “Estávamos 
aguardando a concretização 
da Municipalização, que deve 
ser votada nos próximos dias. 
Ao mesmo tempo, entramos 
com pedido de autorização 
junto ao DAER. Assim que 
tivermos uma das definições 
vamos fazer”, explica.

Outra alteração será feita 
na entrada de acesso ao Lo-
teamento Parque da Figueira, 
ao lado do antigo Curtume. O 
projeto está pronto e aprova-
do, porém será executado após 
alterações no centro. De acordo 
com Becker, as mudanças vêm 
ao encontro de tentar resolver 
os gargalos e ao mesmo tem-
po seguir as adequaçõess do 
Plano de Mobilidade Urbana. 


