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Eles te esperam com animação e com a missão de te encantar

ESPECIAL

HAVAN

Está procurando eletro, artigos para casa, 
para a cozinha, para o jardim, para a cama, 
para o banho? Ou quem sabe um brinquedo, 
algo para lazer? Ou ainda para a sua beleza e 

saúde? A Havan tem mais de 100 mil itens à 
disposição,  em um espaço de mais de oito mil 
metros quadrados. O horário de atendimento 
é das 9 às 22 horas, de segunda a domingo.

Dentro da Havan, ainda, estará a Árabi’s 
Esfiharia, uma franquia de comida árabe. Ela 
inaugura também neste dia 21 e se localiza 
na parte esquerda de quem entra. O esta-
belecimento será o primeiro em território 
gaúcho. As demais franquias ficam no Para-
ná, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Santa 
Catarina e Goiás. 

Entre as delícias servidas estão esfihas 
doces, salgadas e gourmet, pizzas doces e 
salgadas, lanches como cheeseburger, ham-
búrguer e beirute, além de porções (como 
calabresa acebolada, frango a passarinho, 
quibe cru e frito), pratos executivos e cafés. 
Há, ainda, linha de delícias kids.

Os preparativos para a inaugu-
ração da Havan de Santa Cruz se 
intensificaram nos últimos dias. 
Os 140 colaboradores, a maioria 
do município, se dedicaram na 
organização dos espaços, mas tam-
bém em se preparar para atender 
com motivação, alegria e buscan-
do encantar os clientes. Já para a 
inauguração, prometem entrar no 
clima da cultura germânica. Sabe 
como? Irão apresentar paródia de 
uma canção tradicional alemã, com 
letra composta por um dos funcio-
nários. Os ensaios ocorreram e o 
coro está afinado para fazer bonito 
neste dia 21. 

Quem também já entrou no 
clima foi Luciano Hang. Na quar-
ta-feira, publicou em suas redes 
sociais um vídeo enaltecendo a 
tradição alemã, convidando para o 
evento de amanhã e confirmando 
participação na Oktoberfest no pró-
ximo mês. “Viva Santa Cruz do Sul. 
Viva a tradição germânica”, disse no 
encerramento do vídeo. Turma de colaboradores está eufórica para a inauguração da mais nova loja Havan
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