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Milhares de pessoas visitam Havan
Na manhã de sábado, 
quando inaugurou, 
cerca de quatro mil 
foram até a megaloja 
conhecer a estrutura 
em Santa Cruz

Luciano Hang abriu as portas ao lado de Patrícia e Otávio
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O  sábado, dia 21, vai 
ficar marcado na me-
mória de muitas pes-

soas, principalmente daquelas 
que estavam ansiosas para a 
inauguração da megaloja da 
rede Havan, em Santa Cruz 
do Sul. A loja, que fica às 
margens da BR-471, próxima 
à Estação Rodoviária, atraiu 
cerca de quatro mil pessoas, 
conforme a Brigada Militar, 
para a estrutura.

O casal Douglas Macha-
do e Cristiane Herberts, de 
Santa Cruz, não perderam a 
oportunidade de prestigiar 
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o primeiro dia de loja em 
funcionamento. No intuito de 
apenas conhecer a estrutura, 
acabaram efetuando algumas 
compras. “Aproveitamos as 
ofertas e preços bons e estamos 
levando edredons e tapete”, 
conta Douglas. 

Embora a loja estivesse 
com milhares de pessoas, o 
casal elogiou a rapidez no 
atendimento e a agilidade 
de reposição dos produtos. 
“Santa Cruz precisava de 
uma megaloja assim”, avalia 
Cristiane. Quem também 
aprovou a vinda da Havan 
foi o casal Carine Dreissig e 
Fabiano Schroeder. “Esta é 
a primeira vez que estamos 
conhecendo uma loja Havan 
e é tudo muito bonito e bom”, 
diz Carine, que aproveitou ao 
lado do marido para comprar 
edredons  para a família toda 
e até para colegas de trabalho.

MOMENTO HAVAN
Antes de abrir as portas Público aproveitou o fim de semana para conhecer loja

da megaloja, pouco depois 
das 10 horas, o proprietário 
Luciano Hang discursou para 
os funcionários, autoridades 
e imprensa. Com palavras de 
motivação, Hang reforçou a 
alegria em estar inaugurando 
mais uma unidade no estado. 
“São milhares de pessoas que 
querem inovação. O fato de 
você abrir aos sábados, domin-
gos e feriados até as 22 horas 
vai fazer com que a região 
venha para Santa Cruz e au-
mente o fluxo”, avalia.

 Durante o momento inter-
no junto aos colaboradores, 
Luciano Hang fez com que 
funcionários se emocionas-
sem, rissem, o aplaudissem 
e se empolgassem. Teve até 
paródia da música “Barril 
de Chopp”. A inauguração 
contou com a presença da 
apresentadora e filha de Sílvio 
Santos, Patrícia Abravanel, e 
do apresentador Otávio Mes-
quita, ambos pilchados. 


