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HAVAN

Manuela, Juliana e Camila comemoraram recolocação no mercado

LUCAS BATISTA

Motivação é o que não falta para 
a equipe que atua em Santa Cruz do 
Sul. 140 colaboradores já trabalham 
há alguns dias dentro do imponente 
prédio, na organização dos 100 mil 
itens que estarão à disposição dos 
clientes a partir deste sábado. Quem 
lidera a equipe é a gerente Lucélia 
Batistella. Natural de Sarandi, ela 
trabalha na rede de lojas catarinense 
há cinco anos e recebeu a missão de 
comandar o mais novo empreendi-
mento. Mudou-se para a Terra da 
Oktoberfest e sente-se feliz. 

Aliás, felicidade é uma das mar-
cas de todos os funcionários. O 
alto astral é tremendo. Manuela 
D’Ávila, de 25 anos, que o diga. 
Moradora do bairro Arroio Gran-
de, madrugou para garantir uma 
das primeiras fichas quando a 
loja estava recrutando pessoal no 
município. Lembra com precisão o 
número: 61. “Meu irmão morou em 
Brusque e eu cheguei a pensar em 
ir morar lá para trabalhar na Havan. 
E aí, quando o anúncio de que teria 
uma em Santa Cruz, apostei aqui. 

Motivação para trabalhar

Fiz muitas orações”, confidencia ela, 
emocionada, ao lembrar que estava 
desempregada há três anos.

Assim como Manuela, Camila 
Mayer Cardias, de 31 anos, é só sor-

risos após a contratação da Havan. 
Ela também lembra o número que 
recebeu durante a seleção – 988 – e 
não esconde o aperto no coração em 
deixar os filhos gêmeos pequenos e 

o marido em casa para o treinamen-
to na serra gaúcha – 80 funcionários 
foram a Caxias do Sul. “Mas aquilo 
foi mágico. Recepção com balão 
verde e amarelo e os gritos de força, 
garra e determinação, que é o lema 
da Havan”, lembra a também mora-
dora do bairro Arroio Grande e que 
antes do varejo, atuava como safrista 
em uma empresa fumageira, mas 
estava desempregada há um ano.

Também desempregada, mas há 
oito meses, Juliana dos Santos da 
Silva, de 35 anos, recebeu a senha 
977 entre as milhares distribuídas 
no mês de maio. Sabia que a seleção 
não seria fácil. Mas desistir, jamais. 
Agarrou-se em Deus. “No dia que 
me ligaram e disseram que era da 
Havan, eu não acreditava”, lembra 
a moradora do bairro Pedreira, em 
Santa Cruz, que antes da Havan 
trabalhava com vigilância. “Essa 
empresa aqui te abraça. É tudo 
aquilo que a gente vê nas redes 
sociais. Uma grande família”, diz ela, 
extremamente feliz com seu novo 
emprego.


