
Esta publicação, que mostra os 70 
anos de atividades da Móveis Cimo em 
Rio Negrinho, além de resgatar grande 
parte da história da nossa cidade, tem 
também a intenção de, 35 anos depois, 
fazer uma justa homenagem, aos milha-
res de trabalhadores que passaram pela 
CIMO, deixando sua contribuição atra-
vés de seu trabalho, de sua dedicação, 
de sua lealdade e acima de tudo, deixan-
do seu exemplo de cidadão do bem.

Grande parte dos trabalhadores da 
CIMO iniciava aos 12 anos de idade, e 
muitos deles lá ficaram por 20, 30, 50 

anos e até mais, comprovando que nos-
sa gente tem uma vocação para o tra-
balho, basta existirem as oportunidades.

A HISTÓRIA
O conteúdo da história da Móveis Cimo 

é fruto de uma grande pesquisa, feita pelo 
historiador rio-negrinhense, Professor e 
Doutor José Kormann, ao qual, agradece-
mos pela cessão desse material, que já foi 
publicado no ano 2001, no Jornal Primeira 
Hora de Rio Negrinho e, posteriormente 
em 2012, no livro “História de Rio Negri-
nho”, do mesmo autor/historiador.

AGRADECIMENTO AOS 
APOIADORES CULTURAIS

Aproveitamos este espaço para 
agradecer aos anunciantes e incentiva-
dores, sem os quais não seria possível 
produzir esse documentário, que tem a 
intenção de contribuir para o conheci-
mento e compreensão de muitos fatos 
de nossa história. A todos, nosso “Muito 
Obrigado”.

Marinho Cristofolini
Jornalista Produtor/Editor

(Ex-Funcionário/CIMO)

Uma homenagem aos milhares de
trabalhadores que construíram essa marca...

CIMO – Década de 1970
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Em 1879 nasciam em São 
Bento do Sul dois amigos, Jor-
ge Zipperer (24 de Abril) e Willy 
Jung (30 de Maio). Os dois eram 
descendentes de imigrantes vin-
dos da Alemanha e tendo pratica-
mente a mesma idade, cresceram 
juntos e partilharam tanto suas 
vidas, que fizeram história e nela 
deixaram seus nomes unidos 
para sempre. 

Jorge Zipperer viveu tempo-
radas de sua vida entre caboclos 
para que pudesse aprender a lín-
gua portuguesa, o idioma de sua 
nova Pátria, foi também madeirei-
ro, empregado em serraria, bal-
conista em lojas, coletor federal e 
professor no bairro Serra Alta, em 
São Bento do Sul.

Em 1912, Jorge Zipperer as-
sociou-se a Willy Jung e os dois 
fundaram a firma Comercial Jung 
e Cia., no encontro das atuais 
Rua Jorge Lacerda e Rua Viscon-
de de Taunay, em São Bento do 
Sul.

A loja prosperou, ganharam 
muito dinheiro e resolveram inves-
ti-lo, pois dinheiro traz dinheiro ou 
desfaz riquezas: Ele possui força 
centrífuga e força centrípeta, de-
pende do uso que dele se faz.

Sendo assim, investiram na 
localidade de Rio do Salto, em 
Rio Negrinho, comprando um ter-
reno de 111 alqueires, pertencen-
te a Serapião Ferreira de Lima, 
que era filho de Antônio Ferreira 
de Lima, morto pelos índios em 
1883. E, neste terreno construí-
ram uma moderníssima serraria 
tendo anexa uma fábrica de cai-
xas de madeira para embalagens.

Todo empreendimento era mo-
vido por força à vapor e possuíam 
ali também um gerador, com o qual 
iluminaram toda vila de operários, 
ruas, loja que atendia aos empre-
gados e, é claro, todos os galpões 
por onde se processava a produ-
ção fabril. Era realmente algo inco-
mum para aqueles tempos.

O começo da Móveis Cimo

Jorge Zipperer

Willy Jung

PRIMEIRA GUERRA 
MUNDIAL

Havia naquele período, pré Pri-
meira Guerra Mundial (1914-1918) 
e no desenrolar da Guerra Campo-
nesa do Contestado (1912-1916), 
um grande comércio de madeira 
serrada para a Europa e para os 
Estados Unidos. As caixas iam 
para a Argentina, via Rio de Janei-
ro, e outro tanto delas era vendida 
em São Paulo.

Surgiu aí, um imprevisto negati-
vo, que acabou por transformar-se 
em fator positivo, pois a madeira de 
Rio do Salto não era de boa quali-
dade. Foi por isso que se obrigaram 
a procurar, em outros lugares, ma-
deira de melhor qualidade. As difi-
culdades enfrentadas são sempre 
benefícios que trazem vantagens. 
Os pinheiros, pinus araucarius, as 
imbuias e cedros, dependendo do 
lugar, não apresentam as mesmas 
qualidades, especialmente a im-
buia. Foi o que se deu com a ma-
deira extraída em Rio do Salto.

QUALIDADE DA MADEIRA
Em setembro de 1915, Jorge 

Zipperer e Willy Jung, venderam 
sua empresa comercial que pos-
suíam em São Bento do Sul ao 
irmão de Jorge, Carlos Zipperer, 
e investiram o dinheiro na locali-
dade de Lageado, município de 
Rio Negro-PR, construindo no lo-
cal uma segunda serraria à vapor, 
que chamaram de Engenho Novo 
e que já em 1916 entrou em fun-
cionamento.

Em 1926 mudaram essa serra-
ria, o Engenho Novo, que possuía 
dois quadros, duas serras que fun-
cionavam ao mesmo tempo, mas 
independentes, para a localidade 
de Bituva, município de Mafra, jun-
to ao rio Preto, onde havia grande 
quantidade de madeira de boa qua-
lidade, mas a extração de madeira 
em Lageado não foi paralisada e 
até uma nova serraria foi ali posta 
a funcionar, mais tarde.
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O EMPREENDIMENTO DO 
CENTRO DA CIDADE

No atual centro de Rio Negrinho já 
passavam a Estrada Dona Francisca, 
desde 1880, e a Estrada de Ferro São 
Paulo - Rio Negrinho, ramal São Fran-
cisco do Sul, desde 1913.

Os empreendimentos dos amigos 
Jorge Zipperer e Willy Jung ficavam um 
ao sul e o outro ao norte destas duas im-
portantes vias que só em Rio Negrinho 
se cruzavam, desde Joinville até Mafra, 
e isso na época, era um fenômeno de 
particular importância econômica.

Para que houvesse um progresso 
bom e contínuo, havia necessidade, 
“sine qua non”, de interligar-se a Ser-
raria e Fábrica de Caixas de Rio do 
Salto ao Engenho Novo em Lageado 
no Paraná, para que os dois empreen-
dimentos ficassem próximos do ponto 
do encruzo, entre a ferrovia e a rodo-
via, e também próximo da Estação 
Ferroviária de Rio Negrinho, que já 
existia naquele tempo.

RODOVIA RIO DO 
SALTO-LAGEADO

Foi então construída uma rodovia 
de Rio do Salto até Lageado no Para-
ná. Esta estrada passou a chamar-se 
de Irani, uma vez que a região entre 
a margem direita do Rio Negrinho e a 
margem esquerda do Rio Negro cha-
mava-se Irani.

Um trecho dessa rodovia chama-

-se, hoje, Rua Pedro Simões de Oli-
veira e a outra, da BR-280 até a ponte 
sobre o Rio Serrinha, chama-se Rua 
Alfredo Greipel, e da ponte sobre o Rio 
Serrinha até a ponte sobre o Rio Ne-
gro, Rua Amandus Olsen.

Esta rodovia trouxe muito progresso 
para Rio Negrinho. Ela serviu de impor-
tante escoadouro de produtos agropas-
toris, além de madeira e erva-mate. Foi 
nela que Jorge Zipperer mostrou todo 
seu empenho e toda sua capacidade 
de liderança, mesmo junto ao governo 
do Estado do Paraná, numa época em 
que todas as animosidades entre San-
ta Catarina e o Paraná ainda estavam 
muito vivas, em função da Guerra Cam-
ponesa do Contestado, que aconteceu 
de 1912 a 1916, e foi terrivelmente 
cruel, deixando profundas mágoas en-
tre Santa Catarina e Paraná.

A FÁBRICA NO CENTRO
Em 24 de junho de 1918, a Jung e 

Cia. comprou de José Brey, 625.000 
m2 de terras, com o objetivo de cen-
tralizar ali suas atividades, próximo à 
estação ferroviária e também da Es-
trada Dona Francisca. Para dar início, 
foram transferidas para lá, a serraria 
e a fábrica que estavam em Rio do 
Salto, para mais tarde, constituir-se a 
celebérrima Móveis Cimo S/A., local 
hoje ainda assinalado pela chaminé 
que dela sobrou no centro da cidade 
de Rio Negrinho. 

FALECIMENTO DE WILLY JUNG
Os negócios iam bem, mas nem 

tudo corria num mar de rosas. Em 16 
de janeiro de 1919, veio a falecer, ines-
peradamente, o importante sócio de 
Jorge Zipperer, Willy Jung. Ele morreu 
de gripe espanhola, cujo surto fazia 
seu estrago por toda redondeza.

Segundo Jorge Zipperer, junto ao 
túmulo de Willy Jung, não choravam 
somente sua esposa e seus filhos, 
mas chorava também toda uma comu-
nidade, por aquele grande líder que 
tanto ainda prometia, mas que já aos 
40 anos foi colhido para a eternidade.

NOVO SÓCIO
Ainda em 1919, André Ehrl acabou 

por integrar-se à Companhia. Era ele, 
segundo as palavras de Jorge Zippe-
rer “... de profissão sapateiro, desde 
1915 negociante em São Bento, era 
um homem de alta moralidade, mui-
to trabalhador e de grande atividade, 
além de ótimo companheiro de luta 
pela existência e progresso da firma, 
casado com nossa prima Bárbara, 
nascida Pscheidt...” (manuscritos de 
Jorge Zipperer). Foi assim constituída 
a razão social André Ehrl e Cia.

Em 25 de setembro de 1919 foi 
inaugurado o estabelecimento em-
presarial no centro de Rio Negrinho. A 
cidade, daquele tempo, foi iluminada 
eletricamente por obra e graça da fir-
ma André Ehrl e Cia.
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UM ANO ESPECIAL - 1921
Em 1921, três coisas importantes 

aconteceram para alavancarem os 
negócios:

1) Junto à serraria, no centro de 
Rio Negrinho, começou a funcionar a 
fábrica de caixas e de cadeiras;

2) Veio de São Paulo o irmão de 
Jorge, Martim Zipperer, e com ele vie-
ram vários técnicos, com os quais já 
trabalhava lá em São Paulo e estes 
técnicos deram novo impulso na fa-
bricação de produtos mais refinados;

3) Em dezembro desse ano, acon-
teceu o primeiro pedido de vulto, de 
poltronas de cinema para o Cine Se-
leta de Santos, em São Paulo.

BATALHÃO DE JOINVILLE
Em 1922, foi construído em Join-

ville o quartel do 13º Batalhão de Ca-
çadores e a firma André Ehrl e Cia. 
venceu a concorrência, fornecendo 
todo o madeirame para esta obra mi-
litar, que tão auspiciosamente foi rece-
bida nesta região, por ocasião do cen-
tenário da Independência do Brasil e 
que certamente beneficiou toda região 
nordeste de Santa Catarina.

EQUIPAMENTOS EUROPEUS
Em 1929, Martim Zipperer foi à Eu-

ropa a fim de comprar uma máquina 
descascadeira ou laminadora, como 
mais apropriadamente ela é chama-
da, uma vez que de toras produz lâmi-
nas que, coladas de maneira correta, 
produzem o madeirame chamado de 
compensado. A máquina foi compra-
da da firma Aron Bauer e Co., e como 
as coisas eram feitas sem delongas, 
já em 17 de janeiro de 1931, a fábri-
ca de compensados entrava em pleno 
funcionamento. Foi o início da grande 
produção de poltronas de cinema ,que 
tanto dignificaram a Móveis Cimo.

LOJA EM SÃO PAULO
Em 1932 foi inaugurada na Praça 

da Sé, em São Paulo, a loja da empre-
sa. Era o início da busca de algo maior 
que já se fazia necessário. Na vida 
é assim mesmo: Ou se cresce ou se 
morre, parado é que não se fica. Um 
professor sempre dizia a seus alunos, 
ou se vai com Deus para frente, ou o 
diabo empurra para trás. Mas antes 

disso, mais algumas contrariedades 
haveriam de acontecer.

No dia 11 de fevereiro de 1924 o 
sócio André Ehrl pediu demissão da 
sociedade e realmente retirou-se com 
a parte do capital que lhe cabia. Alegou 
que estava cansado de tanto trabalhar, 
construir, comprar e vender. Era esta 
uma empresa que crescia sem parar, 
mas que também exigia completa e 
total dedicação e isso já não lhe convi-
nha mais. Para Jorge Zipperer isso foi 
uma perda, mas não se deteve em la-
mentações. Em poucos dias apareceu 
um novo sócio, na pessoa de Nicolau 
Jacob. A nova razão social constitui-se 
no mesmo dia do desligamento de An-
dré Ehrl, ou seja em 11/02/1924, pas-
sando a girar como nome de Nicolau 
Jacob e Cia.

PROBLEMAS A VISTA
A nova sociedade não foi feliz. Ni-

colau Jacob era um bom trabalhador, 
mas de gênio difícil e muito encren-
queiro. Jorge Zipperer tentou inter-
mediar muitos problemas de relações 
humanas, mas logo percebeu que se 
continuasse assim, o seu serviço vi-
raria apenas o de apagador de incên-
dios, ou seja de encrencas, e propôs-
-lhe a saída da organização e a venda 
de suas ações, o que foi feito.

Constituiu-se assim, em 11 de fe-
vereiro de 1925, a razão social sob 

a denominação de Jorge Zipperer 
e Companhia, exatamente por um 
ano, apenas, Nicolau Jacob foi o só-
cio de Jorge.

Foi a primeira vez que Jorge Zippe-
rer conseguiu por o seu nome na razão 
social da empresa. Até aí ele estava 
impedido de fazê-lo, por um dispositivo 
legal, uma fez que fora coletor federal 
em São Bento do Sul. Outros nomes 
mais ou razões sociais ainda surgiram 
até que, finalmente, surge o nome Mó-
veis Cimo S/A.

COMO TUDO TERMINOU
Existe um adágio, historicamente 

comprovado, e que diz: “Avô rico, filho 
nobre, neto pobre”. Ou em outra ver-
são: “O Avô constrói, o filho mantém, e 
o neto destrói”. 

No caso da Móveis Cimo, o proces-
so correu mais rápido do que o espera-
do, para a maioria dos herdeiros, esta 
caminhada parou nos filhos “nobres” e 
apenas em poucos casos ela prolon-
gou-se até os netos. 

Mas como foi que tudo isso aconte-
ceu, após um sucesso retumbante no 
mundo todo e até por um bom espaço 
de tempo? Vamos ver por etapas pos-
síveis de serem arrolados no presente 
momento, mas que só em futuro mais 
distante poderão ter sua explicação 
cabal, pois a História é como o vinho – 
quanto mais velho – mais puro.
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JORGE ZIPPERER:
Na fase construtiva, ou seja na pré-

-história da Móveis Cimo S/A, Jorge Zi-
pperer foi a alma de fogo, a força inquieta 
que tudo agitava, a energia vital que sa-
bia transformar cada revés em vez, cada 
desgraça em graça e cada contrariedade 
em nova força propulsora do avanço, que 
naquele momento a firma exigia, pois no 
caminho do progresso, há ocasiões em 
que ou se progride ou se regride, para-
do é que não se fica, mais depois dele, a 
CIMO aos poucos parou.

Jorge Zipperer foi um catalisador 
que centralizava as energias políticas, 
culturais, econômicas e religiosas com 
vistas a construir uma grande e profí-
cua comunidade. Ele sabia que estava 
construindo um fato histórico. Tão pou-
cos conseguem ver isso. Mas, apesar 
disso tudo, seu tempo foi curto e tão 
cedo a morte o colheu, quando ainda 
muito e muito lhe faltava fazer, espe-
cialmente o objetivo final de sua obra. 
Finis coronat opus, diziam os romanos. 
Isso aconteceu em 31 de janeiro de 
1944, com apenas 65 anos de idade.  

MARTIM ZIPPERER:

Para que haja um sólido sucesso 
pessoal, é necessária uma forte es-
trutura familiar. Não é à toa que se 
diz que atrás de todo grande homem, 
há sempre uma grande mulher, e que 
atrás de toda grande mulher, há sem-

pre um grande homem. E, entre um 
grande homem e uma grande mulher, 
há sempre grandes filhos, que são o 
elo de ligação entre o homem e a mu-
lher, mas que o bom mesmo é quando 
todos andam juntos, um ao lado do ou-
tro, e ninguém ficando para trás.

Martim Zipperer foi grande. Poderia 
se atribuir a ele as palavras do poeta 
Castro Alves: “Talhado para as grande-
zas... Prá crescer, criar, subir”.

Martim Zipperer era amante da 
beleza, da arte, do progresso, da reli-
giosidade, da cultura e de tudo que se 
relacionasse ao intelectual. O patrimô-
nio cultural que havia em sua residên-
cia era simplesmente extraordinário e 
que, como veremos, foi destruído. 

A CHEGADA  
EM RIO NEGRINHO

Ele veio para Rio Negrinho em 
1921. Veio de São Paulo onde já pos-
suía um empreendimento de móveis à 
base de madeira.

Martim e seu irmão, Jorge, faziam 
uma dupla perfeita. Jorge era muito 
ativo, prático, político e muito ponde-
rado. Martim era idealista, de grande 
espírito social. Seu irmão Carlos o 
chamava de socialista, sem dar a esse 
termo a conotação político partidário, 
que hoje geralmente tem.

Martim via o progresso como uma 
necessidade alicerçada no social, no 
bem de todos. Seu interesse pela pre-
servação e desenvolvimento cultural 
foi grande. Contudo, aconteceram-lhe 
algumas adversidades, das quais não 
conseguiu superar-se e, ao contrário, 
parece que na tentativa de solução, 
afundou-se mais ainda. Talvez lhe fal-
tasse, nessa ocasião, o irmão Jorge.

PROBLEMAS FAMILIARES
Quando ele veio de São Paulo, em 

1921, com sua esposa Lina, nascida Kram-
beck, sua filha Wally e mais alguns verda-
deiros artistas em marcenaria, instalou-se 
à rua Carlos Weber, depois construiu uma 
casa para sua filha Wally, na rua Jorge Zi-

pperer, a última casa à direita de quem vai 
no sentido de encontrar a ferrovia.

Nos primeiros tempos em Rio Negri-
nho faleceu sua esposa, mas casou de 
novo com Alice Keil. Sua filha Wally casou 
com o dentista Afonso Klaumann, embora 
Martim sonhasse casá-la com um médico, 
e, como dote, a casa passou para o gen-
ro que a vendeu mais tarde, a seu irmão 
Lotário, enquanto que Martim se mudou 
para o Bairro Pinheirinho, junto à Imperial 
Estrada Dona Francisca, hoje Rua Martim 
Zipperer, na subida do morro, antigamente 
chamado de Guedersberg (Morro do Ge-
der, na pronúncia alemã, gueder), nome 
este devido ao restaurante que o tal Geder 
possuía no sopé desse morro, no exato lo-
cal onde Carlos Zipperer construiu, poste-
riormente, sua residência.

DESENTENDIMENTO  
ENTRE GENRO E SOGRO

O genro Afonso Klaumann, abando-
nou seu gabinete odontológico para de-
dicar-se à indústria de móveis, fazendo 
concorrência ao próprio sogro com sua 
fábrica de Móveis Afonso Klaumann. So-
gro e genro brigaram. Pai e filha não mais 
se falaram e a filha de Wally, de nome 
Maria Lina, foi parar na mão de Martim, 
que nunca mais a devolveu e ainda con-
seguiu pô-la contra a própria mãe, isso 
segundo palavras textuais da própria 
mãe de Maria Lina, Wally, que faleceu 
em 1965, em grande parte de tristeza que 
agravou-lhe o diabete do qual sofria.

No bairro Pinheirinho, Martim pro-
curava sossego, mas que ao mesmo 
tempo, o fazia sofrer de solidão. Todo 
bávaro sofre com ela e dela procura 
desfazer-se, às vezes, com falsa ale-
gria, tal qual o carioca facilmente o faz.

Martim sentia o fato de não ter filho 
homem, que sonhava fosse médico em 
Rio Negrinho. Esperava que a filha ti-
vesse filhos, mas nasceu primeiro uma 
filha e pensou em apossar-se dela, e 
o fez, a fim de casá-la com um médi-
co, o que conseguiu mas foram morar 
em Curitiba. E ele novamente ficou só, 
com sua segunda esposa.

Desestímulo dos Zipperer nos momentos  
em que o empreendimento exigia novos impulsos
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Jorge era daqueles que jamais sa-
bia dizer não a qualquer oportunidade 
que lhe aparecesse. Dizem que certo 
dia perguntou-se a Getúlio Vargas, 
aquele que depois de D. Pedro II, por 
mais tempo governou o Brasil, a que 
poderia se atribuir o seu sucesso e 
ele teria respondido: Ao fato de nun-
ca ter dito não a uma oportunidade. 
Jorge era assim. Sempre encontrava 
uma palavra e um jeito, até que esbar-
rou na morte do primo. Morte não tem 
volta e não tem jeito. Para ela existe 
apenas a compreensão, que produz 
sempre uma certa deformação, ainda 
mais quando há sentimento de culpa 
no envolvimento do caso. Jorge fale-
ceu quatro anos depois do suicídio 
do seu primo Antônio e até no mesmo 
mês de janeiro, ou seja exatamente 
em 31/01/1944.

Sua morte foi um baque em Mar-
tim. Não mais possuía quem o se-
cundasse, especialmente naquilo que 
ele mais gostava: O progresso eco-
nômico, cultural e social. Faltava-lhe, 
agora, a alma do empreendimento. A 
criatividade pragmática do irmão mais 

velho. Era, talvez, esse o início do fim, 
daquilo que Jorge e seu amigo de in-
fância Willy Jung, haviam começado 
com tanta disposição e, embora, por 
força do impulso inicial e das circuns-
tâncias nacionais e internacionais, ain-
da avançasse mais alguns tempos.

O SUICÍDIO DE ANTÔNIO ZIPPERER
Outro fato que marcou profunda-

mente os irmãos Jorge e Martim Zippe-
rer, foi o suicídio de seu primo Antônio 
Zipperer, causado por desavenças em 
negócios, envolvendo a firma, os ir-
mãos e os parentes a ela associados, 
e nos quais, Antônio teria levado a pior 
e foi o que o levou a tirar sua própria 
vida, deixando sua esposa e seus fi-

lhos em triste situação. Há quem até 
afirme que não foi suicídio, mas assas-
sinato, o que nunca se pode provar.

Jorge em seus últimos tempos de 
vida, em avançado grau de demência, 
falava sozinho de seu finado primo. 
Martim nunca mais comentou sobre o 
fato, mas certamente muito sentiu, pois 
segundo herdeiros de Antônio, quando 

seu pai se dirigia a São Bento do Sul, foi 
alcançado por Jorge, que lhe trazia o di-
nheiro do prejuízo em disputa, mas apa-
receu lá também o Martim, que tomou o 
dinheiro das mãos de Jorge e com ele 
voltou a Rio Negrinho, repondo-o nos 
cofres da Empresa. Poucos dias depois 
aconteceu o suicídio ocorrido em 14 de 
janeiro de 1940, com um tiro na cabeça.

A BRIGA COM O PADRE 
O Padre Celso Michels foi o primeiro 

vigário de Rio Negrinho. Iniciou suas ati-
vidades no dia 1º de novembro de 1948 
e entregou seu cargo no dia 20 de outu-
bro de 1954. Era ele o que alguns cha-
mavam de “Padre Tropeiro”. Era valente, 
corajoso, enfrentador e até mesmo nada 
escrupuloso na prática de muitos de seus 
atos. Geralmente usava botas e lenço ao 
pescoço à moda gaúcha, apesar da bati-
na que nunca largava. Era este o símbolo 
da grande autoridade de padre. Gostava 
de caçadas e segundo consta, deixou um 
filho em Rio Negrinho.

O Padre Celso conseguiu fazer com 
uma população de aproximadamente 
5.000 habitantes, que Rio Negrinho en-
tão possuía, aquilo que com várias deze-
nas de milhar de habitantes de hoje não 

se consegue fazer: Construiu em apenas 
seis anos, a Paróquia de Santo Antônio, o 
Colégio São José e o Seminário São José. 

Para conseguir construir tudo isso, 
ninguém lhe escapou. Todos trabalha-
vam. Crianças conseguiram telhas, pe-
dindo esmolas nos dois trens de passa-
geiros que diariamente passavam por 
Rio Negrinho. Os operários da Móveis 
Cimo cobriram a igreja. Os colonos com 
suas carroças transportaram essas te-
lhas. Todo madeirame foi doado por 
colonos e serrado pela Móveis Cimo e 
algumas outras serrarias da redondeza. 
Quase ninguém cobrou e todos colabo-
raram, liderados pelo Padre Celso Mi-
chels, que era realmente um líder.

Mas, com tanto trabalhar, com tanto 
liderar, os atritos também foram acon-

tecendo e a vida espiritual do padre foi 
relaxando. Nem sempre esses conflitos 
conseguem ser bem administrados por 
aqueles que neles se estão envolvidos. E 
foi o que aconteceu: Padre Celso Michels 
e Martim Zipperer se desentenderam e a 
briga foi grande. Foi de dois gigantes. Um 
pensava que poderia dominar pelo mun-
do econômico que administrava e o outro 
apoiava-se nos argumentos da ortodoxia 
católica, divulgada no púlpito que usava e 
sabia usar violentamente. 

É claro que o Padre levou a me-
lhor. Ele tinha boa oratória, possuía 
um púlpito à sua disposição e a textura 
social da época o favorecia, embora 
os operários precisassem também do 
emprego na Cimo, mas a Cimo deles 
também precisava.

A morte de Jorge Zipperer
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APOIO A OUTRAS RELIGIÕES
Martim Zipperer resolveu apelar 

para a retaliação. Apoiou outras reli-
giões e chegou a construir ou ajudar 
decisivamente na edificação de seus 
templos. Resolveu dividir para domi-
nar ou, pelo menos, enfraquecer. Foi o 
que mais ainda embraveceu o Padre e 
Martim foi chamado de diabo e sujeito 
de atitudes diabólicas, isso por escrito 
em documentos oficiais, que as en-
chentes destruíram ou se aproveitou 
alguém das enchentes para destruir 
estas atas. Creio ser esta última a ver-
são mais apropriada.

Na verdade rixa entre os dois já 
existia há mais tempo. Pois, segundo 
um adágio popular, “não pode haver 
dois sóis no mesmo céu”. Foi assim 
que finalmente o barril de pólvora in-
cendiou-se só por causa da atual Rua 
Luiz Scholz, que depois, só bem mais 
tarde, acabou por ser construída. Mar-
tim Zipperer a queria em linha totalmen-
te reta e larga, uma verdadeira aveni-
da, do ponto onde hoje ela desemboca 
na Rua Pedro Simões de Oliveira até 
a Rua D. Pio de Freitas junto à Ponte 
do Imigrante. A seguir-se essa ideia de 
Martim, essa rua ocuparia a parte cen-
tral do atual Colégio São José, mas era 
ali, exatamente ali, que o Padre Celso 
queria construir, como de fato cons-
truiu, o Educandário Santa Terezinha, 
atual Colégio Cenecista São José.

O fim disso tudo acabou por pre-
judicar os dois. O retalhamento que 
Martim pretendia, prejudicou, mas não 
funcionou segundo seu intento, e aca-
bou por não mais ser ele, tão bem visto 
pela população, uma vez que a maioria 
dos habitantes de Rio Negrinho eram 
católicos e agora ele se saiu como ini-
migo deles e muitos esperaram que 
sobre ele caísse a ira de Deus.

O PADRE BRIGOU  
COM O BISPO

O Padre Celso Michels teve atri-
tos com o bispo, com seus superiores 
da congregação e pediu seu desliga-
mento da ordem secularizando-se e, 
finalmente, abandonou o sacerdócio, o 
que equivalia, naquele tempo, à pena 
de excomunhão, ou seja, expulsão da 
igreja católica. Morreu como fazendei-
ro no norte do Estado do Paraná. Se-

gundo alguns, fazendeiro é o que ele 
sempre deveria ter sido e não padre.

ISOLAMENTO DE MARTIM 
ZIPPERER NA CIMO

Martim isolou-se e foi isolado. Após 
a briga com o Padre, muitos chegaram 
a acreditar que, tal como a benção do 
padre que pega no bom sentido, sua 
maldição igualmente causa um efeito 
nefasto. E, quer queira, quer não, todo 
pensamento é um gerador de força 
mental positiva ou negativa.

Assim, os que acreditaram na mal-
dição do padre, especialmente após a 
Cimo não dar feriado no dia de Sexta 
Feira Santa, que ainda não era feriado 
nacional, mas respeitado religiosamente 
mesmo pelas empresas, e o empregado 
que acionou a sirene, o que o titular da 
tarefa não queria fazer e por isso faltou 
ao trabalho, o fez de propósito demora-
damente ao ver que os empregados não 
chegavam ao trabalho negando-se a tra-
balhar naquele dia, caiu ele, poucos dias 
após, no tanque de água fervendo, onde 
as toras de imbuia eram cozidas antes 
de irem para a laminadora, viram nisso, 
um nítido castigo de Deus.

Martim sofreu um isolamento gra-
dual também por parte do próprio pes-
soal da Móveis Cimo. Uns alegavam 
sua velhice e até de que já não mais 

estaria tão bem familiarizado com as 
novas técnicas administrativas. Outros 
se escusavam dizendo que o proble-
ma era estar a matriz da firma em Curi-
tiba e que o pessoal de lá, cada vez 
mais, monopolizava a administração e 
que Rio Negrinho passou apenas a ser 
uma fábrica sem autonomia própria e 
que o pessoal de Curitiba pouco ligava 
para os problemas de Rio Negrinho.

MARTIM PERDE O COMANDO
Martim já quase não mandava mais 

em Rio Negrinho. Até seus amigos ra-
reavam. Quase que só se o via sair de 
casa para a fábrica, cada dia um pouco 
mais cedo. Sempre em seu único auto-
móvel que durante toda sua vida pos-
suiu. Até estas idas a fábrica também 
diminuíam cada vez mais, até que um 
dia, o porteiro novo não o conheceu e 
quis identificá-lo e saber com quem e o 
que ia tratar, e por isso, o rapaz quase 
levou uma bengalada na cabeça.

Antes de morrer, Martim repetiu 
para várias pessoas de seu círculo de 
amigos mais próximos: “A Cimo não 
irá por mais de seis anos após a mi-
nha morte”. E de fato assim o foi. Sua 
esposa Alice faleceu tempos após, no 
asilo de velhos em Pirabeiraba, Join-
ville, após ter queimado quase todo o 
acervo cultural de seu finado marido.
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Dizem que bons administradores 
crescem na crise, se consolidam nos 
períodos de bons negócios e se pre-
param para novos crescimentos em 
novos períodos de crise.

Foi assim, inicialmente com a em-
presa que deu origem a Móveis Cimo 
S/A. Ela venceu todas as crises da-
quele tempo. Superou-se na Primeira 

Guerra Mundial de 1914 a 1918. Per-
passou ilesa à terrível crise mundial, 
que teve seu auge em 1929. Saiu-se 
muito bem na Revolução de 1930, em 
que líderes desta empresa tiveram a 
infelicidade de estar do lado que per-
deu. Ultrapassou vitoriosa os horríveis 
anos da Segunda Guerra Mundial de 
1939 a 1945, com suas nefastas con-

sequências de pré e pós guerra. So-
bressaiu-se de modo crescente de 
muitos desastres como incêndios, ex-
plosão de caldeira, ausência, quase 
total, de moeda circulante, azares em 
negócios, mudanças – e isso naque-
les tempos de antigamente – de vários 
empreendimentos industriais. Tudo 
isso, e muito mais foi vencido.

Móveis 
produzidos 
pela CIMO

Fonte: 
Gazeta do 
Povo - Bienal 
Brasileira de 
Design/2010 
- Exposição 
“Memória da 
Indústria – O 
caso CIMO”

O curioso é que a Móveis Cimo foi 
morrer exatamente num período em 
que na região do planalto nordeste de 
Santa Catarina, e mesmo de outras re-
giões do País, o surgimento de novas 
indústrias moveleiras pipocou a área 
do mobiliário nacional qual samambaia 

em roça de milho queimada.
Dentro do parque fabril da Cimo 

de Rio Negrinho, já nos seus últimos 
tempos, funcionava a Escola Técni-
ca Móveis Cimo. Numa das salas de 
aula havia nas paredes, quase junto 
ao teto, talvez ali para que ninguém os 

pegasse, bem emoldurados, uma série 
de diplomas com suas respectivas me-
dalhas de ouro outorgadas em Madri, 
Londres, Paris etc. Eram o atestado do 
valor, da qualidade, da estética e do 
prestígio dos móveis que portavam a 
etiqueta Cimo.

CARLOS ZIPPERER
Dos irmãos Zipperer com voz ati-

va, sobrou em Rio Negrinho, Carlos, 
o irmão de Jorge e Martim. Seu filho, 
em Curitiba, era o Diretor Presidente. 
Rio Negrinho produzia, Curitiba admi-
nistrava. Os operários de Rio Negri-
nho, um tanto revoltados, diziam que 
a administração era em Curitiba, para 
que os administradores de lá ficassem 
o mais longe possível dos problemas 

e assim melhor se pudessem entreter, 
de cabeça fria, com os reais proble-
mas da situação, isto é, os seus pró-
prios prazeres da vida.

Carlos era amigo de todos. Foi juiz 
no fórum de São Bento do Sul e comer-
ciante. Bom músico, integrante muito 
ativo da Banda Treml de São Bento do 
Sul, fundada por seu irmão Jorge, em 
1903. Jamais, como bom e alegre bá-

varo, deixava de beber a sua cerveja. 
Era bom trabalhador mas não ia muito 
além disso. Já muito idoso desligou-se 
da Empresa. Desta família ficou só seu 
filho na qualidade de Diretor Presiden-
te em Curitiba. A Cimo de Rio Negri-
nho ficou, na prática, sem voz ativa. 
Era um corpo vivendo uma realidade 
e a cabeça, bem outra. Isso segundo 
vários intérpretes da situação.

O comércio do produto - Os móveis

FALÊNCIA NO AUGE DO DESENVOLVIMENTO
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MÓVEIS CIMO – A MAIOR 
EMPREGADORA DA HISTÓRIA

No auge de seu poderio em todas 
suas conexões em Rio Negrinho, Curi-
tiba, São Paulo, Joinville e Capital Fe-
deral do Brasil no Rio de Janeiro, esta 
organização oferecia mais de 5.000 
empregos diretos. Ela era o maior em-
preendimento moveleiro da América 
do Sul e um dos maiores do mundo. O 
comércio mundial de móveis não po-
dia prescindir da Móveis Cimo S/A. Ela 
só não deu o salto final, o do domínio 
mundial, por já ter passado a fase do 
avô rico para a do filho nobre, dentro 
do conceito do velho aforismo que diz: 
Avô rico, filho nobre e neto pobre, ou 
então, mais simples: O avô constrói, 
o filho mantém e o neto destrói. Não 
é este o estigma obrigatório nas orga-
nizações, mas bastante geral nos em-
preendimentos econômicos.

POSSÍVEL MOTIVO DA 
EXTINÇÃO DA CIMO 

Uma das causas da morte da Móveis 
Cimo foi terem acreditado, excessiva-
mente, na marca Cimo e a terem, em vir-
tude disso, mantido estática sua produ-
ção, enquanto que o mundo despontava 
para uma nova fase de produtos move-
leiros. A Cimo, com isso, parou no tempo 
e não adentrou na fase dos torneados, 
permanecendo nos móveis de linha reta 
ou apenas nos de suave plasticidade, 
conseguida através dos laminados, dos 
quais se conseguia a tábua compensa-
da de cujos móveis a poltrona de cinema 
era um bom exemplo.

Sua grande especialidade, as pol-
tronas de cinema, com a chegada da 

televisão, também entrou em colapso. 
Tentou entrar na jogada das carteiras 
universitárias, apostando na grande 
expansão do ensino superior no Brasil, 
mas esqueceram que as universidades 
têm outra maneira de ser, de pesquisar 
e de realizar. Diriam os ingleses: têm 
outro feeling. As universidades não se 
tornaram fregueses fiéis ao mesmo 
produtor. Perderam, os administrado-
res da Cimo, inclusive, o embalo da 
construção de Brasília que a tantos 
moveleiros e madeireiros enriqueceu.

OS FILHOS “NOBRES”
Aquilo que mais pode atrapalhar 

uma organização é a existência, den-
tro dela, de uma falsa elite de adminis-
tradores, que só são bons em períodos 
de vacas gordas, mas o bom adminis-
trador mostra que ele é também capaz 
em períodos de vacas magras. Prin-
cipalmente nesse período é que ele 
mostra quem ele é.

Certo dia, o líder de um partido po-
lítico de oposição que foi perseguido, 
mal visto e mal falado, terrivelmente 
marginalizado e que acabou, ao longo 
do tempo, por conquistar importante 
posição nas alturas da grande adminis-
tração, disse: “agora começa o perigo 
de afundar a minha sigla, pois até este 
momento só autênticos correligionários 
é que nela militaram, mas daqui para 
frente, os interesseiros, os quinta-colu-
nas e toda sorte de puxa sacos é que 
nela querem cerrar fileira, para colher o 
que não plantaram. É sempre quando 
acaba o sofrer, é que começam a che-
gar para a festa os que nada por ela fi-
zeram. É a busca do prazer sem terem 

tido a coragem de lutar e sempre são 
estes, os primeiros a deixar o barco, 
quando algo nele não vai bem, ou em 
algum outro lugar tudo vai melhor”.

Havia em Rio Negrinho, pessoas 
que diziam: Ser gerente da Móveis 
Cimo, é receber inclinações na rua e 
realmente, por um tempo, assim qua-
se o era. E houve até quem deles se 
dissesse tão inteligente e capaz de 
administrar qualquer organização, 
pois segundo ele, administrar é ape-
nas uma questão de dom pessoal, é 
uma genialidade não de qualquer um, 
mas daqueles que nascidos para tal, 
o aprendem facilmente. Era a mentali-
dade “sangue azul”, a do filho “nobre”.

O ALTO CARGO DO CALOTEIRO
Certo dia, quando um fulano ao ser 

admitido num clube, teve seu passado 
examinado, como era de praxe, e houve 
quem com isso se enaltecesse dizendo: 
“é um absurdo, pois o fulano ocupa um 
cargo de responsabilidade na Cimo”. 
Diante de tal argumento dogmático, to-
dos se calaram. Só que tempos depois, 
o dito fulano teve que dar no pé e dei-
xou vários a ver navios. É que a nobre-
za só funciona se passada na provação 
do embate ferrenho, que se baseia no 
plantar, no lutar para chegar à vitória por 
mérito próprio e não como o cipó, que só 
sobe enrodilhado no tronco já feito, mas 
que tomba quando a árvore cai.

E assim aconteceu com a Cimo, 
que era um amplo tronco e quando 
caiu, nenhum cipó permaneceu em pé. 
Caíram todos e não mais se levanta-
ram. Martim Zipperer teve razão, foi 
pouco depois dele.

Funcionários 
da Móveis 
Cimo na 
década de 
1930
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CONTRATAÇÃO IRRACIONAL 
DE TÉCNICOS

Chegou uma época em que era chi-
que fazer cursinhos de administração. 
Isso dava significativo status social 
dentro da empresa. Veio, em consequ-
ência, também a reformulação interna. 
Se dizia que era necessário mais san-
gue novo, mais oxigenação. Quando 
então, vinha alguém de fora e se dizia 
entendido em alguma coisa, ele virava 
matéria prima de primeira qualidade 
e quanto mais de fora, tanto melhor. 
Os paulistas, os curitibanos, alemães, 
espanhóis eram o máximo em Rio Ne-
grinho. Os de cursos superiores, reina-
vam soberanos.

SUBSTITUIÇÃO DO  
PESSOAL INTERNO

Veio depois, a troca do pessoal in-
terno. Quem cuidou de toda parte me-
cânica da empresa, por anos a fio, e o 
fazia com todo amor, foi simplesmente 
despedido ou relegado a um segundo 
plano. No lugar dele foi posto um diplo-
mado e rodeado de uma equipe de as-
sessores que reinava, mas que pouco 
ou quase nada conseguiu fazer.

Os antigos entendidos em móveis 
saíram e começaram seus próprios 
empreendimentos fabris ou foram tra-
balhar naqueles que seus antigos co-
legas já haviam fundado. Alguns des-
ses, cresceram e se tornaram grandes, 
mas outros também não prosperaram 
por falta de administração correta. Só 
saber fazer também não é suficiente. 
Mas foram a semente de muitos pe-
quenos concorrentes que, no conjunto, 
atrapalharam, e muito.

Um antigo operário, quase choran-
do, disse certo dia: “Eu amava isso aí. 
Domingos eu ia à missa, voltava para 
casa, trocava a roupa e ia limpar a 
caldeira para segunda cedo, as cinco 
horas, começar o trabalho. Nunca co-
brei por isso e agora chegam os dou-
torzinhos, que nada entendem e nada 
amam e mandam os outros embora?”.

Um professor, conversando com 
seus amigos, perguntou: “O que se pas-
sa com a Móveis Cimo? Os meus piores 
alunos e ex-alunos ali trabalham. Onde 
estão os antigos respeitosos operários 
que ali trabalhavam e que lá se compor-
tavam como se aquilo fosse seu?”

DESONESTIDADE 
Durante muito tempo Rio Negrinho 

gravitava em torno da Móveis Cimo 
e a sua morte vinha acontecendo de 
fora para dentro, aos poucos. Na Ca-
pital Federal – Rio de Janeiro, em São 
Paulo e Joinville já não mais existia 
uma célula sequer daquilo que ali foi a 
Móveis Cimo, mas que em Rio Negri-
nho ainda fazia o povo inclinar-se ante 
seus gerentes, ou quase isso. O povo 
miúdo percebia que algo não andava 
bem. Rio Negrinho tinha medo. E se 
a Cimo morrer? O que será da nossa 
cidade? E a pergunta corria insistente 
e preocupante.

Era exatamente o dia 07 de novem-
bro de 1970. Uma festinha de aniver-
sário entre amigos. A pergunta voltou 
à tona: E se a Cimo morrer? Um dos 
grandes da Cimo, ali presente, disse 
orgulhoso e convicto, fazendo a todos 
se calarem admirados e até mesmo se 
sentirem envergonhados por fazerem 
uma pergunta tão boba: 

– Vocês, metidos a ser a elite pen-
sante da cidade, não tem mesmo mais 
o que fazer? Por que se preocupar com 
coisas tão esdrúxulas, tão impossíveis 
de acontecer? Vejam bem: A Cimo tem 
madeira, in natura, comprada e paga, 
para nada menos de cinquenta anos 
de produção e capital de giro suficien-
te para durante cinco anos não vender 

absolutamente nada, e assim mesmo 
continuar pagando normalmente tudo 
o que ela deve pagar. Ela não tem dívi-
das de espécie alguma. Ora, uma em-
presa dessas não pode morrer. Jamais 
vai morrer e, além do mais, ela é extre-
mamente bem administrada.

Após essa verdadeira charla, to-
dos ali presentes, respiraram aliviados 
sentindo-se totalmente seguros e ad-
mirados diante de tão profunda sabe-
doria administrativa. Especialmente 
Rio Negrinho, achava que realmente 
estava seguro, mas esqueceram con-
tudo, que nem Deus, diziam, podia 
com o Titanic, mas na primeira viagem 
ele afundou.

O SUMIÇO DO CAPITAL
Fica desse modo bem evidente que 

esse enorme capital não desapareceu 
por acaso. Ele foi desaparecido, é as-
sim que muitos comentavam na épo-
ca. Muitos pobres operários, ou seus 
herdeiros, guardam suas ações, que 
compraram com suas escassas eco-
nomias, com amor e orgulho, na espe-
rança de que alguém as resgate, mas 
é o que não acontece. Outros, ainda 
esperançosos, aguardam receber o 
seu Fundo de Garantia por Tempo de 
Serviço – FGTS. Esperança vã num 
governo que não sabe defender seus 
honestos cidadãos.
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• Começou com moderna serraria, 
exportando madeira serrada. 

• Acrescentou a essa atividade a 
de fabricar caixas para acondicionar 
frutas, que eram exportadas para a Ar-
gentina.

• Passou depois a mais outra ativi-
dade, a de fabricar cadeiras que eram 
vendidas ao povo da região e mesmo 
a outros lugares do Brasil.

• Faltando casas em Rio Negrinho, 
a empresa resolveu responder, posi-
tivamente, a mais esta necessidade, 
e passou produzir casas de madeira 
pré-fabricadas, da melhor e mais bela 
qualidade.

• Veio, depois, o período áureo da 
construção de cinemas no Brasil. Cada 
cidade era olhada e julgada pelos cine-
mas que possuía. Começaram a fabri-

car modernas e luxuosas poltronas de 
cinema. Foi o grande sucesso.

• Anexaram, a isso tudo, a de pro-
duzir escritórios e dormitórios, e outros 
móveis, sempre da melhor qualidade.

• Não havia, praticamente, o que, na 
linha de móveis e de madeiras de modo 
geral, não fizessem. É claro que depen-
dia do comércio e da quantia do pedido. 
Veja alguns dos modelos fabricados:

Esta empresa até sua paralisação total, passou por vá-
rias denominações. São elas: 
• De 1912 a 1919 - Willy Jung e Cia.
• De 1919 a 1924 - André Ehrl e Cia.
• De 1924 a 1925 - Nicolau Jacob e Cia.

• De 1925 a 1930 - Jorge Zipperer e Cia.
• De 1930 a 1932 - Indústrias Reunidas de Madeira
• De 1932 a 1944 - Martim Zipperer e Cia.
• De 1944 a 1982 - Cia. Industrial de Móveis  
ou MÓVEIS CIMO

OS DIVERSOS NOMES DA EMPRESA AO LONGO DA HISTÓRIA

O GRUPO LUTFALA
Um dos problemas da Móveis 

Cimo, ao longo de todo seu desenvol-
vimento, e principalmente, nos últimos 
tempos, foi a grande emissão de ações 
e talvez até o pouco controle destas 
ações ou seja, um não inteiramente 
racional serviço de acompanhamento 
da circulação dessas ações. Foi isso 
que tornou a empresa relativamente 
frágil em sua responsabilidade patri-
monial. Um exemplo do que se diz é 
que Carlos Zipperer, irmão de Jorge 

e de Martim, foi, por tempos, o maior 
acionista, mas possuía apenas 5% 
das ações. Havia altos funcionários 
da Empresa que nada queriam saber 
de ações da Cimo. É sinal de que ne-
las não acreditavam.

Foi do que se aproveitou o grupo 
Lutfala de São Paulo, a jogar-se na 
aventura de conseguir, açambarcar 
o grande acervo empresarial da Mó-
veis Cimo. Comprou-a com os pró-
prios recursos. Trabalhou com ela 

por um tempo e depois a dilapidou 
por completo.

Sobraram apenas dívidas e uma 
chaminé, para gritar aos céus a ver-
dade de que foi dela que nasceu a 
cidade de Rio Negrinho e de que são 
filhas dela, muitas empresas movelei-
ras e mesmo outras que, na redonde-
za existem. Quem morre, não morre, 
mas entra na História. Deixa sua vida 
na vida que fica, sob a forma de mais 
vida e vida mais abundante.

O que fabricava a Móveis Cimo
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É impossível construir, sem 
destruir. É impossível fazer uma 
grande obra sem, em seu decurso, 
cometer alguns erros. O ser huma-
no nasceu para ser humilde, reco-
nhecendo seus erros e, a partir de-
les, construir sua própria felicidade 
que se alberga no bem estar de 
todos, na comunidade.

BENEFÍCIOS
São inúmeros os benefícios 

que a Cimo trouxe a Rio Negrinho, 
Santa Catarina e até ao Brasil. Po-
demos citar alguns: 

• Criou oportunidades para que 
surgisse a cidade de Rio Negrinho;

• Deu a esta cidade o progres-
so cultural que foi grande e há ne-
cessidade de uma busca histórica, 
para relatar isso por completo em 
todos os seus benefícios;

• Desenvolveu o Ensino Médio 
que, em Rio Negrinho, foi primeiro 
a nível regional;

• Pioneirismo nacional, a partir 
de 1930, com reflorestamento de 
espécimes da mata da araucária;

• Foi a semente de muitas no-
vas indústrias na região;

• A introdução de técnicas no-
vas na utilização da madeira, como 
a laminação e a consequente fa-
bricação de produtos de madeira 
compensada;

• Criou líderes locais que, se 
não tiveram total continuidade, 
deixaram assim mesmo, suas be-
nesses na arte, nas escolas, nas 
igrejas, no seminário, no hospital 
de Rio Negrinho e na elevação do 
nível geral de vida municipal;

• Criou no povo de Rio Negri-
nho o amor e o orgulho necessá-
rios à consolidação social de uma 
comunidade. 

MALEFÍCIOS
Nada ou quase nada de ma-

lefícios há para que possam ser 
citados. São quase tudo só acu-
sações gratuitas que existem, 
como:

• Teriam impedido que outras 
indústrias em Rio Negrinho se 
instalassem e que, no entanto, 
apareceram entre as próprias fa-
mílias parentes e amigas dos lí-
deres da Cimo;

• Teriam causado o desmata-
mento, o que também não resiste 
a uma acurada crítica histórica, 
pois era a época e, se não um, os 
outros o teriam feito e talvez com 
bem menos critérios e sem as 
iniciativas preservacionistas e de 
reflorestamento que a Cimo teve, 
especialmente na pessoa de Mar-
tim Zipperer;

• Teriam inibido o desenvolvi-
mento cultural; mas como, se Rio 
Negrinho foi a primeira na região a 
ter emissora de rádio, cinema, En-
sino Médio, futebol e tantas outras 
coisas mais?

• Poluição do Rio Negrinho, 
mas Martim Zipperer por várias ve-
zes ergueu sua voz, por fala e por 
escrito, contra esse perigo e aler-
tou pedindo medidas para que isso 
não acontecesse. 

NOMES IMPORTANTES 
PARA A HISTÓRIA 

Ao terminar esse relato, essa 
parte da história da Móveis Cimo, 
deixa-se aqui ainda, alguns dos 
nomes notáveis da época: Willy 
Jung, Jorge Zipperer, Martim 
Zipperer, Eugênio Dettmer... E 
muitos outros que futuramente 
ainda deverão ser lembrados e 
melhor estudados.

Benefícios ou malefícios para a cidade de Rio Negrinho

Há 35 anos, a chaminé 
foi o único patrimônio que 

restou da Móveis Cimo.
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Esta publicação, que mostra os 70 anos de atividades da Móveis Cimo em 

Rio Negrinho, além de resgatar grande parte da história da nossa cidade, tem 

também a intenção de fazer uma justa homenagem, aos milhares de 

trabalhadores que passaram pela CIMO, deixando sua contribuição através 

de seu trabalho, de sua dedicação, de sua lealdade e acima de tudo, deixando 

seu exemplo de cidadão do bem. Naquele tempo, grande parte dos 

trabalhadores da CIMO, entraram em seu primeiro emprego aos 12 anos de 

idade, e muitos deles, lá Kcaram por 20, 30, 50 anos e até mais, 

comprovando que nossa gente tem uma vocação para o trabalho, basta 

existirem as oportunidades. O conteúdo da história da Móveis Cimo é fruto 

de uma grande pesquisa, feita pelo historiador rio-negrinhense, Professor e 

Doutor José Kormann, e faz parte do seu livro “História de Rio Negrinho, 

publicado em 2012. Vamos à história:  

O COMEÇO DA MÓVEIS CIMO  

Em 1879 nasciam em São Bento do Sul dois amigos, Jorge Zipperer (24 de 

Abril) e Willy Jung (30 de Maio). Os dois eram descendentes de imigrantes 

vindos da Alemanha e tendo praticamente a mesma idade, cresceram juntos 

e partilharam tanto suas vidas, que Kzeram história e nela deixaram seus 

nomes unidos para sempre.  

Jorge Zipperer viveu temporadas de sua vida entre caboclos para que 

pudesse aprender a língua portuguesa, o idioma de sua nova Pátria, foi 

também madeireiro, empregado em serraria, balconista em lojas, coletor 

federal e professor no bairro Serra Alta, em São Bento do Sul.  

Em 1912, Jorge Zipperer associou-se a Willy Jung e os dois fundaram a 

Krma Comercial Jung e Cia., no encontro das atuais Rua Jorge Lacerda e 

Rua Visconde de Taunay, em São Bento do Sul.  

A loja prosperou, ganharam muito dinheiro e resolveram investi-lo, pois 



dinheiro traz dinheiro ou desfaz riquezas: Ele possui força centrífuga e força 

centrípeta, depende do uso que dele se faz.  

Sendo assim, investiram na localidade de Rio do Salto, em Rio Negrinho, 

comprando um terreno de 111 alqueires, pertencente a Serapião Ferreira de 

Lima, que era Klho de Antônio Ferreira de Lima, morto pelos índios em 

1883. E, neste terreno construíram uma moderníssima serraria tendo anexa 

uma fábrica de caixas de madeira para embalagens.  

Todo empreendimento era movido por força à vapor e possuíam ali também 

um gerador, com o qual iluminaram toda vila de operários, ruas, loja que 

atendia aos empregados e, é claro, todos os galpões por onde se processava a 

produção fabril. Era realmente algo incomum para aqueles tempos.  

PRIMEIRA GUERRA MUNDIAL  

Havia naquele período, pré Primeira Guerra Mundial (1914-1918) e no 

desenrolar da Guerra Camponesa do Contestado (1912-1916), um grande 

comércio de madeira serrada para a Europa e para os Estados Unidos. As 

caixas iam para a Argentina, via Rio de Janeiro, e outro tanto delas era 

vendida em São Paulo.  

Surgiu aí, um imprevisto negativo, que acabou por transformar-se em fator 

positivo, pois a madeira de Rio do Salto não era de boa qualidade. Foi por 

isso que se obrigaram a procurar, em outros lugares, madeira de melhor 

qualidade. As diKculdades enfrentadas são sempre benefícios que trazem 

vantagens. Os pinheiros, pinus araucarius, as imbuias e cedros, dependendo 

do lugar, não apresentam as mesmas qualidades, especialmente a imbuia. Foi 

o que se deu com a madeira extraída em Rio do Salto.  

QUALIDADE DA MADEIRA  

Em setembro de 1915, Jorge Zipperer e Willy Jung, venderam sua empresa 

comercial que possuíam em São Bento do Sul ao irmão de Jorge, Carlos 



Zipperer, e investiram o dinheiro na localidade de Lageado, município de 

Rio Negro-PR, construindo no local uma segunda serraria à vapor, que 

chamaram de Engenho Novo e que já em 1916 entrou em funcionamento.  

Em 1926 mudaram essa serraria, o Engenho Novo, que possuía dois 

quadros, duas serras que funcionavam ao mesmo tempo, mas independentes, 

para a localidade de Bituva, município de Mafra, junto ao rio Preto, onde 

havia grande quantidade de madeira de boa qualidade, mas a extração de 

madeira em Lageado não foi paralisada e até uma nova serraria foi ali posta 

a funcionar, mais tarde.  

O EMPREENDIMENTO DO CENTRO DA CIDADE  

No atual centro de Rio Negrinho já passavam a Estrada Dona Francisca, 

desde 1880, e a Estrada de Ferro São Paulo – Rio Negrinho, ramal São 

Francisco do Sul, desde 1913.  

Os empreendimentos dos amigos Jorge Zipperer e Willy Jung Kcavam um 

ao sul e o outro ao norte destas duas importantes vias que só em Rio 

Negrinho se cruzavam, desde Joinville até Mafra, e isso na época, era um 

fenômeno de particular importância econômica.  

Para que houvesse um progresso bom e contínuo, havia necessidade, “sine 

qua non”, de interligar-se a Serraria e Fábrica de Caixas de Rio do Salto ao 

Engenho Novo em Lageado no Paraná, para que os dois empreendimentos 

Kcassem próximos do ponto do encruzo, entre a ferrovia e a rodovia, e 

também próximo da Estação Ferroviária de Rio Negrinho, que já existia 

naquele tempo.  

RODOVIA RIO DO SALTO-LAGEADO  

Foi então construída uma rodovia de Rio do Salto até Lageado no Paraná. 

Esta estrada passou a chamar-se de Irani, uma vez que a região entre a 

margem direita do Rio Negrinho e a margem esquerda do Rio Negro 



chamava-se Irani.  

Um trecho dessa rodovia chama-se, hoje, Rua Pedro Simões de Oliveira e a 

outra, da BR-280 até a ponte sobre o Rio Serrinha, chama-se Rua Alfredo 

Greipel, e da ponte sobre o Rio Serrinha até a ponte sobre o Rio Negro, Rua 

Amandus Olsen.  

Esta rodovia trouxe muito progresso para Rio Negrinho. Ela serviu de 

importante escoadouro de produtos agropastoris, além de madeira e erva-

mate. Foi nela que Jorge Zipperer mostrou todo seu empenho e toda sua 

capacidade de liderança, mesmo junto ao governo do Estado do Paraná, 

numa época em que todas as animosidades entre Santa Catarina e o Paraná 

ainda estavam muito vivas, em função da Guerra Camponesa do Contestado, 

que aconteceu de 1912 a 1916, e foi terrivelmente cruel, deixando profundas 

mágoas entre Santa Catarina e Paraná.  

A FÁBRICA NO CENTRO  

Em 24 de junho de 1918, a Jung e Cia. comprou de José Brey, 625.000 m2 

de terras, com o objetivo de centralizar ali suas atividades, próximo à 

estação ferroviária e também da Estrada Dona Francisca. Para dar início, 

foram transferidas para lá, a serraria e a fábrica que estavam em Rio do 

Salto, para mais tarde, constituir-se a celebérrima Móveis Cimo S/A., local 

hoje ainda assinalado pela chaminé que dela sobrou no centro da cidade de 

Rio Negrinho.  

FALECIMENTO DE WILLY JUNG  

Os negócios iam bem, mas nem tudo corria num mar de rosas. Em 16 de 

janeiro de 1919, veio a falecer, inesperadamente, o importante sócio de 

Jorge Zipperer, Willy Jung. Ele morreu de gripe espanhola, cujo surto fazia 

seu estrago por toda redondeza.  

Segundo Jorge Zipperer, junto ao túmulo de Willy Jung, não choravam 



somente sua esposa e seus Klhos, mas chorava também toda uma 

comunidade, por aquele grande líder que tanto ainda prometia, mas que já 

aos 40 anos foi colhido para a eternidade.  

NOVO SÓCIO  

Ainda em 1919, André Ehrl acabou por integrar-se à Companhia. Era ele, 

segundo as palavras de Jorge Zipperer “... de proKssão sapateiro, desde 1915 

negociante em São Bento, era um homem de alta moralidade, muito 

trabalhador e de grande atividade, além de ótimo companheiro de luta pela 

existência e progresso da Krma, casado com nossa prima Bárbara, nascida 

Pscheidt...” (manuscritos de Jorge Zipperer). Foi assim constituída a razão 

social André Ehrl e Cia.  

Em 25 de setembro de 1919 foi inaugurado o estabelecimento empresarial 

no centro de Rio Negrinho. A cidade, daquele tempo, foi iluminada 

eletricamente por obra e graça da Krma André Ehrl e Cia.  

UM ANO ESPECIAL – 1921  

Em 1921, três coisas importantes aconteceram para alavancarem os 

negócios:  

Junto à serraria, no centro de Rio Negrinho, começou a funcionar a fábrica 

de caixas e de cadeiras; �Veio de São Paulo o irmão de Jorge, Martim 

Zipperer, e com ele vieram vários técnicos, com os quais já trabalhava lá em 

São Paulo e estes técnicos deram novo impulso na fabricação de produtos 

mais reKnados; �Em dezembro desse ano, aconteceu o primeiro pedido de 

vulto, de poltronas de cinema para o Cine Seleta de Santos, em São Paulo.  

BATALHÃO DE JOINVILLE  

Em 1922, foi construído em Joinville o quartel do 13o Batalhão de 

Caçadores e a Krma André Ehrl e Cia. venceu a concorrência, fornecendo 

todo o madeirame para esta obra militar, que tão auspiciosamente foi 



recebida nesta região, por ocasião do centenário da Independência do Brasil 

e que certamente beneKciou toda região nordeste de Santa Catarina.  

EQUIPAMENTOS EUROPEUS  

Em 1929, Martim Zipperer foi à Europa a Km de comprar uma máquina 

descascadeira ou laminadora, como mais apropriadamente ela é chamada, 

uma vez que de toras produz lâminas que, coladas de maneira correta, 

produzem o madeirame chamado de compensado. A máquina foi comprada 

da Krma Aron Bauer e Co., e como as coisas eram feitas sem delongas, já 

em 17 de janeiro de 1931, a fábrica de compensados entrava em pleno 

funcionamento. Foi o início da grande produção de poltronas de cinema ,que 

tanto digniKcaram a Móveis Cimo.  

LOJA EM SÃO PAULO  

Em 1932 foi inaugurada na Praça da Sé, em São Paulo, a loja da empresa. 

Era o início da busca de algo maior que já se fazia necessário. Na vida é 

assim mesmo: Ou se cresce ou se morre, parado é que não se Kca. Um 

professor sempre dizia a seus alunos, ou se vai com Deus para frente, ou o 

diabo empurra para trás. Mas antes disso, mais algumas contrariedades 

haveriam de acontecer.  

No dia 11 de fevereiro de 1924 o sócio André Ehrl pediu demissão da 

sociedade e realmente retirou-se com a parte do capital que lhe cabia. 

Alegou que estava cansado de tanto trabalhar, construir, comprar e vender. 

Era esta uma empresa que crescia sem parar, mas que também exigia 

completa e total dedicação e isso já não lhe convinha mais. Para Jorge 

Zipperer isso foi uma perda, mas não se deteve em lamentações. Em poucos 

dias apareceu um novo sócio, na pessoa de Nicolau Jacob. A nova razão 

social constitui-se no mesmo dia do desligamento de André Ehrl, ou seja em 

11/02/1924, passando a girar como nome de Nicolau Jacob e Cia.  



PROBLEMAS À VISTA  

A nova sociedade não foi feliz. Nicolau Jacob era um bom trabalhador, mas 

de gênio difícil e muito encrenqueiro. Jorge Zipperer tentou intermediar 

muitos problemas de relações humanas, mas logo percebeu que se 

continuasse assim, o seu serviço viraria apenas o de apagador de incêndios, 

ou seja de encrencas, e propôs-lhe a saída da organização e a venda de suas 

ações, o que foi feito.  

Constituiu-se assim, em 11 de fevereiro de 1925, a razão social sob a 

denominação de Jorge Zipperer e Companhia, exatamente por um ano, 

apenas, Nicolau Jacob foi o sócio de Jorge.  

Foi a primeira vez que Jorge Zipperer conseguiu por o seu nome na razão 

social da empresa. Até aí ele estava impedido de fazê-lo, por um dispositivo 

legal, uma fez que fora coletor federal em São Bento do Sul. Outros nomes 

mais ou razões sociais ainda surgiram até que, Knalmente, surge o nome 

Móveis Cimo S/A.  

COMO TUDO TERMINOU  

Existe um adágio, historicamente comprovado, e que diz: “Avô rico, Klho 

nobre, neto pobre”. Ou em outra versão: “O Avô constrói, o Klho mantém, e 

o neto destrói”.  

No caso da Móveis Cimo, o processo correu mais rápido do que o esperado, 

para a maioria dos herdeiros, esta caminhada parou nos Klhos “nobres” e 

apenas em poucos casos ela prolongou-se até os netos.  

Mas como foi que tudo isso aconteceu, após um sucesso retumbante no 

mundo todo e até por um bom espaço de tempo? Vamos ver por etapas 

possíveis de serem arrolados no presente momento, mas que só em futuro 

mais distante poderão ter sua explicação cabal, pois a História é como o 

vinho – quanto mais velho – mais puro.  



DESESTÍMULO DOS ZIPPERER NOS MOMENTOS EM 

QUE O EMPREENDIMENTO EXIGIA NOVOS IMPULSOS  

JORGE ZIPPERER:  

Na fase construtiva, ou seja na pré-história da Móveis Cimo S/A, Jorge 

Zipperer foi a alma de fogo, a força inquieta que tudo agitava, a energia vital 

que sabia transformar cada revés em vez, cada desgraça em graça e cada 

contrariedade em nova força propulsora do avanço, que naquele momento a 

Krma exigia, pois no caminho do progresso, há ocasiões em que ou se 

progride ou se regride, parado é que não se Kca, mais depois dele, a CIMO 

aos poucos parou.  

Jorge Zipperer foi um catalisador que centralizava as energias políticas, 

culturais, econômicas e religiosas com vistas a construir uma grande e 

profícua comunidade. Ele sabia que estava construindo um fato histórico. 

Tão poucos conseguem ver isso. Mas, apesar disso tudo, seu tempo foi curto 

e tão cedo a morte o colheu, quando ainda muito e muito lhe faltava fazer, 

especialmente o objetivo Knal de sua obra. Finis coronat opus, diziam os 

romanos. Isso aconteceu em 31 de janeiro de 1944, com apenas 65 anos de 

idade.  

MARTIM ZIPPERER:  

Para que haja um sólido sucesso pessoal, é necessária uma forte estrutura 

familiar. Não é à toa que se diz que atrás de todo grande homem, há sempre 

uma grande mulher, e que atrás de toda grande mulher, há sempre um grande 

homem. E, entre um grande homem e uma grande mulher, há sempre 

grandes Klhos, que são o elo de ligação entre o homem e a mulher, mas que 

o bom mesmo é quando todos andam juntos, um ao lado do outro, e ninguém 

Kcando para trás. Martim Zipperer foi grande. Poderia se atribuir a ele as 

palavras do poeta Castro Alves: “Talhado para as grandezas... Prá crescer, 



criar, subir”.  

Martim Zipperer era amante da beleza, da arte, do progresso, da 

religiosidade, da cultura e de tudo que se relacionasse ao intelectual. O 

patrimônio cultural que havia em sua residência era simplesmente 

extraordinário e que, como veremos, foi destruído. Ele veio para Rio 

Negrinho em 1921. Veio de São Paulo onde já possuía um empreendimento 

de móveis à base de madeira.  

Martim e seu irmão, Jorge, faziam uma dupla perfeita. Jorge era muito ativo, 

prático, político e muito ponderado. Martim era idealista, de grande espírito 

social. Seu irmão Carlos o chamava de socialista, sem dar a esse termo a 

conotação político partidário, que hoje geralmente tem.  

Martim via o progresso como uma necessidade alicerçada no social, no bem 

de todos. Seu interesse pela preservação e desenvolvimento cultural foi 

grande. Contudo, aconteceram-lhe algumas adversidades, das quais não 

conseguiu superar-se e, ao contrário, parece que na tentativa de solução, 

afundou-se mais ainda. Talvez lhe faltasse, nessa ocasião, o irmão Jorge.  

PROBLEMAS FAMILIARES  

Quando ele veio de São Paulo, em 1921, com sua esposa Lina, nascida 

Krambeck, sua Klha Wally e mais alguns verdadeiros artistas em 

marcenaria, instalou-se à rua Carlos Weber, depois construiu uma casa para 

sua Klha Wally, na rua Jorge Zipperer, a última casa à direita de quem vai 

no sentido de encontrar a ferrovia.  

Nos primeiros tempos em Rio Negrinho faleceu sua esposa, mas casou de 

novo com Alice Keil. Sua Klha Wally casou com o dentista Afonso 

Klaumann, embora Martim sonhasse casá-la com um médico, e, como dote, 

a casa passou para o genro que a vendeu mais tarde, a seu irmão Lotário, 

enquanto que Martim se mudou para o Bairro Pinheirinho, junto à Imperial 



Estrada Dona Francisca, hoje Rua Martim Zipperer, na subida do morro, 

antigamente chamado de Guedersberg (Morro do Geder, na pronúncia 

alemã, gueder), nome este devido ao restaurante que o tal Geder possuía no 

sopé desse morro, no exato local onde Carlos Zipperer construiu, 

posteriormente, sua residência.  

O genro Afonso Klaumann, abandonou seu gabinete odontológico para 

dedicar-se à indústria de móveis, fazendo concorrência ao próprio sogro com 

sua fábrica de Móveis Afonso Klaumann. Sogro e genro brigaram. Pai e 

Klha não mais se falaram e a Klha de Wally, de nome Maria Lina, foi parar 

na mão de Martim, que nunca mais a devolveu e ainda conseguiu pô-la 

contra a própria mãe, isso segundo palavras textuais da própria mãe de 

Maria Lina, Wally, que faleceu em 1965, em grande parte de tristeza que 

agravou-lhe o diabete do qual sofria.  

No bairro Pinheirinho, Martim procurava sossego, mas que ao mesmo 

tempo, o fazia sofrer de solidão. Todo bávaro sofre com ela e dela procura 

desfazer-se, às vezes, com falsa alegria, tal qual o carioca facilmente o faz.  

Martim sentia o fato de não ter Klho homem, que sonhava fosse médico em 

Rio Negrinho. Esperava que a Klha tivesse Klhos, mas nasceu primeiro uma 

Klha e pensou em apossar-se dela, e o fez, a Km de casá-la com um médico, 

o que conseguiu mas foram morar em Curitiba. E ele novamente Kcou só, 

com sua segunda esposa.  

O SUICÍDIO DE ANTÔNIO ZIPPERER  

Outro fato que marcou profundamente os irmãos Jorge e Martim Zipperer, 

foi o suicídio de seu primo Antônio Zipperer, causado por desavenças em 

negócios, envolvendo a Krma, os irmãos e os parentes a ela associados, e 

nos quais, Antônio teria levado a pior e foi o que o levou a tirar sua própria 

vida, deixando sua esposa e seus Klhos em triste situação. Há quem até 



aKrme que não foi suicídio, mas assassinato, o que nunca se pode provar.  

Jorge em seus últimos tempos de vida, em avançado grau de demência, 

falava sozinho de seu Knado primo. Martim nunca mais comentou sobre o 

fato, mas certamente muito sentiu, pois segundo herdeiros de Antônio, 

quando seu pai se dirigia a São Bento do Sul, foi alcançado por Jorge, que 

lhe trazia o dinheiro do prejuízo em disputa, mas apareceu lá também o 

Martim, que tomou o dinheiro das mãos de Jorge e com ele voltou a Rio 

Negrinho, repondo-o nos cofres da Empresa. Poucos dias depois aconteceu o 

suicídio ocorrido em 14 de janeiro de 1940, com um tiro na cabeça.  

A MORTE DE JORGE ZIPPERER  

Jorge era daqueles que jamais sabia dizer não a qualquer oportunidade que 

lhe aparecesse. Dizem que certo dia perguntou-se a Getúlio Vargas, aquele 

que depois de D. Pedro II, por mais tempo governou o Brasil, a que poderia 

se atribuir o seu sucesso e ele teria respondido: Ao fato de nunca ter dito não 

a uma oportunidade. Jorge era assim. Sempre encontrava uma palavra e um 

jeito, até que esbarrou na morte do primo. Morte não tem volta e não tem 

jeito. Para ela existe apenas a compreensão, que produz sempre uma certa 

deformação, ainda mais quando há sentimento de culpa no envolvimento do 

caso. Jorge faleceu quatro anos depois do suicídio do seu primo Antônio e 

até no mesmo mês de janeiro, ou seja exatamente em 31/01/1944.  

Sua morte foi um baque em Martim. Não mais possuía quem o secundasse, 

especialmente naquilo que ele mais gostava: O progresso econômico, 

cultural e social. Faltava-lhe, agora, a alma do empreendimento. A 

criatividade pragmática do irmão mais velho. Era, talvez, esse o início do 

Km, daquilo que Jorge e seu amigo de infância Willy Jung, haviam 

começado com tanta disposição e, embora, por força do impulso inicial e das 

circunstâncias nacionais e internacionais, ainda avançasse mais alguns 



tempos.  

A BRIGA COM O PADRE  

O Padre Celso Michels foi o primeiro vigário de Rio Negrinho. Iniciou suas 

atividades no dia 1o de novembro de 1948 e entregou seu cargo no dia 20 de 

outubro de 1954. Era ele o que alguns chamavam de “Padre Tropeiro”. Era 

valente, corajoso, enfrentador e até mesmo nada escrupuloso na prática de 

muitos de seus atos. Geralmente usava botas e lenço ao pescoço à moda 

gaúcha, apesar da batina que nunca largava. Era este o símbolo da grande 

autoridade de padre. Gostava de caçadas e segundo consta, deixou um Klho 

em Rio Negrinho.  

O Padre Celso conseguiu fazer com uma população de aproximadamente 

5.000 habitantes, que Rio Negrinho então possuía, aquilo que com várias 

dezenas de milhar de habitantes de hoje não se consegue fazer: Construiu em 

apenas seis anos, a Paróquia de Santo Antônio, o Colégio São José e o 

Seminário São José.  

Para conseguir construir tudo isso, ninguém lhe escapou. Todos 

trabalhavam. Crianças conseguiram telhas, pedindo esmolas nos dois trens 

de passageiros que diariamente passavam por Rio Negrinho. Os operários da 

Móveis Cimo cobriram a igreja. Os colonos com suas carroças transportaram 

essas telhas. Todo madeirame foi doado por colonos e serrado pela Móveis 

Cimo e algumas outras serrarias da redondeza. Quase ninguém cobrou e 

todos colaboraram, liderados pelo Padre Celso Michels, que era realmente 

um líder.  

Mas, com tanto trabalhar, com tanto liderar, os atritos também foram 

acontecendo e a vida espiritual do padre foi relaxando. Nem sempre esses 

conxitos conseguem ser bem administrados por aqueles que neles se estão 

envolvidos. E foi o que aconteceu: Padre Celso Michels e Martim Zipperer 



se desentenderam e a briga foi grande. Foi de dois gigantes. Um pensava que 

poderia dominar pelo mundo econômico que administrava e o outro apoiava-

se nos argumentos da ortodoxia católica, divulgada no púlpito que usava e 

sabia usar violentamente.  

É claro que o Padre levou a melhor. Ele tinha boa oratória, possuía um 

púlpito à sua disposição e a textura social da época o favorecia, embora os 

operários precisassem também do emprego na Cimo, mas a Cimo deles 

também precisava.  

APOIO À OUTRAS RELIGIÕES  

Martim Zipperer resolveu apelar para a retaliação. Apoiou outras religiões e 

chegou a construir ou ajudar decisivamente na ediKcação de seus templos. 

Resolveu dividir para dominar ou, pelo menos, enfraquecer. Foi o que mais 

ainda embraveceu o Padre e Martim foi chamado de diabo e sujeito de 

atitudes diabólicas, isso por escrito em documentos oKciais, que as 

enchentes destruíram ou se aproveitou alguém das enchentes para destruir 

estas atas. Creio ser esta última a versão mais apropriada.  

Na verdade rixa entre os dois já existia há mais tempo. Pois, segundo um 

adágio popular, “não pode haver dois sóis no mesmo céu”. Foi assim que 

Knalmente o barril de pólvora incendiou-se só por causa da atual Rua Luiz 

Scholz, que depois, só bem mais tarde, acabou por ser construída. Martim 

Zipperer a queria em linha totalmente reta e larga, uma verdadeira avenida, 

do ponto onde hoje ela desemboca na Rua Pedro Simões de Oliveira até a 

Rua D. Pio de Freitas junto à Ponte do Imigrante. A seguir-se essa ideia de 

Martim, essa rua ocuparia a parte central do atual Colégio São José, mas era 

ali, exatamente ali, que o Padre Celso queria construir, como de fato 

construiu, o Educandário Santa Terezinha, atual Colégio Cenecista São José.  

O Km disso tudo acabou por prejudicar os dois. O retalhamento que Martim 



pretendia, prejudicou, mas não funcionou segundo seu intento, e acabou por 

não mais ser ele, tão bem visto pela população, uma vez que a maioria dos 

habitantes de Rio Negrinho eram católicos e agora ele se saiu como inimigo 

deles e muitos esperaram que sobre ele caísse a ira de Deus.  

O PADRE BRIGOU COM O BISPO  

O Padre Celso Michels teve atritos com o bispo, com seus superiores da 

congregação e pediu seu desligamento da ordem secularizando-se e, 

Knalmente, abandonou o sacerdócio, o que equivalia, naquele tempo, à pena 

de excomunhão, ou seja, expulsão da igreja católica. Morreu como 

fazendeiro no norte do Estado do Paraná. Segundo alguns, fazendeiro é o 

que ele sempre deveria ter sido e não padre.  

ISOLAMENTO DE MARTIM ZIPPERER NA CIMO  

Martim isolou-se e foi isolado. Após a briga com o Padre, muitos chegaram 

a acreditar que, tal como a benção do padre que pega no bom sentido, sua 

maldição igualmente causa um efeito nefasto. E, quer queira, quer não, todo  

 

  



     

   
INDICADOR  

pensamento é um gerador de força mental positiva ou negativa.  

Assim, os que acreditaram na maldição do padre, especialmente após a Cimo 

não dar feriado no dia de Sexta Feira Santa, que ainda não era feriado 

nacional, mas respeitado religiosamente mesmo pelas empresas, e o 

empregado que acionou a sirene, o que o titular da tarefa não queria fazer e 

por isso faltou ao trabalho, o fez de propósito demoradamente ao ver que os 

empregados não chegavam ao trabalho negando-se a trabalhar naquele dia, 

caiu ele, poucos dias após, no tanque de água fervendo, onde as toras de 

imbuia eram cozidas antes de irem para a laminadora, viram nisso, um nítido 

castigo de Deus.  

Martim sofreu um isolamento gradual também por parte do próprio pessoal 

da Móveis Cimo. Uns alegavam sua velhice e até de que já não mais estaria 

tão bem familiarizado com as novas técnicas administrativas. Outros se 

escusavam dizendo que o problema era estar a matriz da Krma em Curitiba e 

que o pessoal de lá, cada vez mais, monopolizava a administração e que Rio 

Negrinho passou apenas a ser uma fábrica sem autonomia própria e que o 

pessoal de Curitiba pouco ligava para os problemas de Rio Negrinho.  

Martim já quase não mandava mais em Rio Negrinho. Até seus amigos 

rareavam. Quase que só se o via sair de casa para a fábrica, cada dia um 

pouco mais cedo. Sempre em seu único automóvel que durante toda sua vida 

possuiu. Até estas idas a fábrica também diminuíam cada vez mais, até que 

um dia, o porteiro novo não o conheceu e quis identiKcá-lo e saber com 

quem e o que ia tratar, e por isso, o rapaz quase levou uma bengalada na 

cabeça.  



Antes de morrer, Martim repetiu para várias pessoas de seu círculo de 

amigos mais próximos: “A Cimo não irá por mais de seis anos após a minha 

morte”. E de fato assim o foi. Sua esposa Alice faleceu tempos após, no asilo 

de velhos em Pirabeiraba, Joinville, após ter queimado quase todo o acervo 

cultural de seu Knado marido.  

CARLOS ZIPPERER  

Dos irmãos Zipperer com voz ativa, sobrou em Rio Negrinho, Carlos, o 

irmão de Jorge e Martim. Seu Klho, em Curitiba, era o Diretor Presidente. 

Rio Negrinho produzia, Curitiba administrava. Os operários de Rio 

Negrinho, um tanto revoltados, diziam que a administração era em Curitiba, 

para que os administradores de lá Kcassem o mais longe possível dos 

problemas e assim melhor se pudessem entreter, de cabeça fria, com os reais 

problemas da situação, isto é, os seus próprios prazeres da vida.  

Carlos era amigo de todos. Foi juiz no fórum de São Bento do Sul e 

comerciante. Bom músico, integrante muito ativo da Banda Treml de São 

Bento do Sul, fundada por seu irmão Jorge, em 1903. Jamais, como bom e 

alegre bávaro, deixava de beber a sua cerveja. Era bom trabalhador mas não 

ia muito além disso. Já muito idoso desligou-se da Empresa. Desta família 

Kcou só seu Klho na qualidade de Diretor Presidente em Curitiba. A Cimo 

de Rio Negrinho Kcou, na prática, sem voz ativa. Era um corpo vivendo 

uma realidade e a cabeça, bem outra. Isso segundo vários intérpretes da 

situação.  

O COMÉRCIO DO PRODUTO – OS MÓVEIS  

Dizem que bons administradores crescem na crise, se consolidam nos 

períodos de bons negócios e se preparam para novos crescimentos em novos 

períodos de crise.  

Foi assim, inicialmente com a empresa que deu origem a Móveis Cimo S/A. 



Ela venceu todas as crises daquele tempo. Superou-se na Primeira Guerra 

Mundial de 1914 a 1918. Perpassou ilesa à terrível crise mundial, que teve 

seu auge em 1929. Saiu-se muito bem na Revolução de 1930, em que líderes 

desta empresa tiveram a infelicidade de estar do lado que perdeu. 

Ultrapassou vitoriosa os horríveis anos da Segunda Guerra Mundial de 1939 

a 1945, com suas nefastas consequências de pré e pós guerra. Sobressaiu-se 

de modo crescente de muitos desastres como incêndios, explosão de 

caldeira, ausência, quase total, de moeda circulante, azares em negócios, 

mudanças – e isso naqueles tempos de antigamente – de vários 

empreendimentos industriais. Tudo isso, e muito mais foi vencido.  

FALÊNCIA NO AUGE DO DESENVOLVIMENTO  

O curioso é que a Móveis Cimo foi morrer exatamente num período em que 

na região do planalto nordeste de Santa Catarina, e mesmo de outras regiões 

do País, o surgimento de novas indústrias moveleiras pipocou a área do 

mobiliário nacional qual samambaia em roça de milho queimada.  

Dentro do parque fabril da Cimo de Rio Negrinho, já nos seus últimos 

tempos, funcionava a Escola Técnica Móveis Cimo. Numa das salas de aula 

havia nas paredes, quase junto ao teto, talvez ali para que ninguém os 

pegasse, bem emoldurados, uma série de diplomas com suas respectivas 

medalhas de ouro outorgadas em Madri, Londres, Paris etc. Eram o atestado 

do valor, da qualidade, da estética e do prestígio dos móveis que portavam a 

etiqueta Cimo.  

MÓVEIS CIMO – A MAIOR EMPREGADORA DA 

HISTÓRIA  

No auge de seu poderio em todas suas conexões em Rio Negrinho, Curitiba, 

São Paulo, Joinville e Capital Federal do Brasil no Rio de Janeiro, esta 

organização oferecia mais de 5.000 empregos diretos. Ela era o maior 



empreendimento moveleiro da América do Sul e um dos maiores do mundo. 

O comércio mundial de móveis não podia prescindir da Móveis Cimo S/A. 

Ela só não deu o salto Knal, o do domínio mundial, por já ter passado a fase 

do avô rico para a do Klho nobre, dentro do conceito do velho aforismo que 

diz: Avô rico, Klho nobre e neto pobre, ou então, mais simples: O avô 

constrói, o Klho mantém e o neto destrói. Não é este o estigma obrigatório 

nas organizações, mas bastante geral nos empreendimentos econômicos.  

POSSÍVEL MOTIVO DA EXTINÇÃO DA CIMO  

Uma das causas da morte da Móveis Cimo foi terem acreditado, 

excessivamente, na marca Cimo e a terem, em virtude disso, mantido 

estática sua produção, enquanto que o mundo despontava para uma nova 

fase de produtos moveleiros. A Cimo, com isso, parou no tempo e não 

adentrou na fase dos torneados, permanecendo nos móveis de linha reta ou 

apenas nos de suave plasticidade, conseguida através dos laminados, dos 

quais se conseguia a tábua compensada de cujos móveis a poltrona de 

cinema era um bom exemplo.  

Sua grande especialidade, as poltronas de cinema, com a chegada da 

televisão, também entrou em colapso. Tentou entrar na jogada das carteiras 

universitárias, apostando na grande expansão do ensino superior no Brasil, 

mas esqueceram que as universidades têm outra maneira de ser, de pesquisar 

e de realizar. Diriam os ingleses: têm outro feeling. As universidades não se 

tornaram fregueses Kéis ao mesmo produtor. Perderam, os administradores 

da Cimo, inclusive, o embalo da construção de Brasília que a tantos 

moveleiros e madeireiros enriqueceu.  

OS FILHOS “NOBRES”  

Aquilo que mais pode atrapalhar uma organização é a existência, dentro 

dela, de uma falsa elite de administradores, que só são bons em períodos de 



vacas gordas, mas o bom administrador mostra que ele é também capaz em 

períodos de vacas magras. Principalmente nesse período é que ele mostra 

quem ele é.  

Certo dia, o líder de um partido político de oposição que foi perseguido, mal 

visto e mal falado, terrivelmente marginalizado e que acabou, ao longo do 

tempo, por conquistar importante posição nas alturas da grande 

administração, disse: “agora começa o perigo de afundar a minha sigla, pois 

até este momento só autênticos correligionários é que nela militaram, mas 

daqui para frente, os interesseiros, os quinta-colunas e toda sorte de puxa 

sacos é que nela querem cerrar Kleira, para colher o que não plantaram. É 

sempre quando acaba o sofrer, é que começam a chegar para a festa os que 

nada por ela Kzeram. É a busca do prazer sem terem tido a coragem de lutar 

e sempre são estes, os primeiros a deixar o barco, quando algo nele não vai 

bem, ou em algum outro lugar tudo vai melhor”.  

Havia em Rio Negrinho, pessoas que diziam: Ser gerente da Móveis Cimo, é 

receber inclinações na rua e realmente, por um tempo, assim quase o era. E 

houve até quem deles se dissesse tão inteligente e capaz de administrar 

qualquer organização, pois segundo ele, administrar é apenas uma questão 

de dom pessoal, é uma genialidade não de qualquer um, mas daqueles que 

nascidos para tal, o aprendem facilmente. Era a mentalidade “sangue azul”, a 

do Klho “nobre”.  

Certo dia, quando um fulano ao ser admitido num clube, teve seu passado 

examinado, como era de praxe, e houve quem com isso se enaltecesse 

dizendo: “é um absurdo, pois o fulano ocupa um cargo de responsabilidade 

na Cimo”. Diante de tal argumento dogmático, todos se calaram. Só que 

tempos depois, o dito fulano teve que dar no pé e deixou vários a ver navios. 

É que a nobreza só funciona se passada na provação do embate ferrenho, que 



se baseia no plantar, no lutar para chegar à vitória por mérito próprio e não 

como o cipó, que só sobe enrodilhado no tronco já feito, mas que tomba 

quando a árvore cai.  

E assim aconteceu com a Cimo, que era um amplo tronco e quando caiu, 

nenhum cipó permaneceu em pé. Caíram todos e não mais se levantaram. 

Martim Zipperer teve razão, foi pouco depois dele.  

CONTRATAÇÃO IRRACIONAL DE TÉCNICOS  

Chegou uma época em que era chique fazer cursinhos de administração. Isso 

dava signiKcativo status social dentro da empresa. Veio, em consequência, 

também a reformulação interna. Se dizia que era necessário mais sangue 

novo, mais oxigenação. Quando então, vinha alguém de fora e se dizia 

entendido em alguma coisa, ele virava matéria prima de primeira qualidade e 

quanto mais de fora, tanto melhor. Os paulistas, os curitibanos, alemães, 

espanhóis eram o máximo em Rio Negrinho. Os de cursos superiores, 

reinavam soberanos.  

SUBSTITUIÇÃO DO PESSOAL INTERNO  

Veio depois, a troca do pessoal interno. Quem cuidou de toda parte 

mecânica da empresa, por anos a Ko, e o fazia com todo amor, foi 

simplesmente despedido ou relegado a um segundo plano. No lugar dele foi 

posto um diplomado e rodeado de uma equipe de assessores que reinava, 

mas que pouco ou quase nada conseguiu fazer.  

Os antigos entendidos em móveis saíram e começaram seus próprios 

empreendimentos fabris ou foram trabalhar naqueles que seus antigos 

colegas já haviam fundado. Alguns desses, cresceram e se tornaram grandes, 

mas outros também não prosperaram por falta de administração correta. Só 

saber fazer também não é suKciente. Mas foram a semente de muitos 

pequenos concorrentes que, no conjunto, atrapalharam, e muito.  



Um antigo operário, quase chorando, disse certo dia: “Eu amava isso aí. 

Domingos eu ia à missa, voltava para casa, trocava a roupa e ia limpar a 

caldeira para segunda cedo, as cinco horas, começar o trabalho. Nunca 

cobrei por isso e agora chegam os doutorzinhos, que nada entendem e nada 

amam e mandam os outros embora?”.  

Um professor, conversando com seus amigos, perguntou: “O que se passa 

com a Móveis Cimo? Os meus piores alunos e ex-alunos ali trabalham. Onde 

estão os antigos respeitosos operários que ali trabalhavam e que lá se 

comportavam como se aquilo fosse seu?”  

DESONESTIDADE  

Durante muito tempo Rio Negrinho gravitava em torno da Móveis Cimo e a 

sua morte vinha acontecendo de fora para dentro, aos poucos. Na Capital 

Federal – Rio de Janeiro, em São Paulo e Joinville já não mais existia uma 

célula sequer daquilo que ali foi a Móveis Cimo, mas que em Rio Negrinho 

ainda fazia o povo inclinar-se ante seus gerentes, ou quase isso. O povo 

miúdo percebia que algo não andava bem. Rio Negrinho tinha medo. E se a 

Cimo morrer? O que será da nossa cidade? E a pergunta corria insistente e 

preocupante.  

Era exatamente o dia 07 de novembro de 1970. Uma festinha de aniversário 

entre amigos. A pergunta voltou à tona: E se a Cimo morrer? Um dos 

grandes da Cimo, ali presente, disse orgulhoso e convicto, fazendo a todos se 

calarem admirados e até mesmo se sentirem envergonhados por fazerem 

uma pergunta tão boba:  

– Vocês, metidos a ser a elite pensante da cidade, não tem mesmo mais o 

que fazer? Por que se preocupar com coisas tão esdrúxulas, tão impossíveis 

de acontecer? Vejam bem: A Cimo tem madeira, in natura, comprada e 

paga, para nada menos de cinquenta anos de produção e capital de giro 



suKciente para durante cinco anos não vender absolutamente nada, e assim 

mesmo continuar pagando normalmente tudo o que ela deve pagar. Ela não 

tem dívidas de espécie alguma. Ora, uma empresa dessas não pode morrer. 

Jamais vai morrer e, além do mais, ela é extremamente bem administrada.  

Após essa verdadeira charla, todos ali presentes, respiraram aliviados 

sentindo-se totalmente seguros e admirados diante de tão profunda sabedoria 

administrativa. Especialmente Rio Negrinho, achava que realmente estava 

seguro, mas esqueceram contudo, que nem Deus, diziam, podia com o 

Titanic, mas na primeira viagem ele afundou.  

O SUMIÇO DO CAPITAL  

Fica desse modo bem evidente que esse enorme capital não desapareceu por 

acaso. Ele foi desaparecido, é assim que muitos comentavam na época. 

Muitos pobres operários, ou seus herdeiros, guardam suas ações, que 

compraram com suas escassas economias, com amor e orgulho, na esperança 

de que alguém as resgate, mas é o que não acontece. Outros, ainda 

esperançosos, aguardam receber o seu Fundo de Garantia por Tempo de 

Serviço – FGTS. Esperança vã num governo que não sabe defender seus 

honestos cidadãos.  

O GRUPO LUTFALA  

Um dos problemas da Móveis Cimo, ao longo de todo seu desenvolvimento, 

e principalmente, nos últimos tempos, foi a grande emissão de ações e talvez 

até o pouco controle destas ações ou seja, um não inteiramente racional 

serviço de acompanhamento da circulação dessas ações. Foi isso que tornou 

a empresa relativamente frágil em sua responsabilidade patrimonial. Um 

exemplo do que se diz é que Carlos Zipperer, irmão de Jorge e de Martim, 

foi, por tempos, o maior acionista, mas possuía apenas 5% das ações. Havia 

altos funcionários da Empresa que nada queriam saber de ações da Cimo. É 



sinal de que nelas não acreditavam.  

Foi do que se aproveitou o grupo Lutfala de São Paulo, a jogar-se na 

aventura de conseguir, açambarcar o grande acervo empresarial da Móveis 

Cimo. Comprou-a com os próprios recursos. Trabalhou com ela por um 

tempo e depois a dilapidou por completo.  

Sobraram apenas dívidas e uma chaminé, para gritar aos céus a verdade de 

que foi dela que nasceu a cidade de Rio Negrinho e de que são Klhas dela, 

muitas empresas moveleiras e mesmo outras que, na redondeza existem. 

Quem morre, não morre, mas entra na História. Deixa sua vida na vida que 

Kca, sob a forma de mais vida e vida mais abundante.  

O QUE ELA FABRICAVA  

Começou com moderna serraria, exportando madeira serrada. �Acrescentou a 

essa atividade a de fabricar caixas para acondicionar frutas, que eram 

exportadas para a Argentina. �Passou depois a mais outra atividade, a de 

fabricar cadeiras que eram vendidas ao povo da região e mesmo a outros 

lugares do Brasil. �Faltando casas em Rio Negrinho, a empresa resolveu 

responder, positivamente, a mais esta necessidade, e passou produzir casas 

de madeira pré-fabricadas, da melhor e mais bela qualidade. �Veio, depois, o 

período áureo da construção de cinemas no Brasil. Cada cidade era olhada e 

julgada pelos cinemas que possuía. Começaram a fabricar modernas e 

luxuosas poltronas de cinema. Foi o grande sucesso. Anexaram, a isso tudo, 

a de produzir escritórios e dormitórios, e outros móveis, sempre da melhor 

qualidade. Não havia, praticamente, o que, na linha de móveis e de madeiras 

de modo geral, não Kzessem. É claro que dependia do comércio e da quantia 

do pedido.  

OS DIVERSOS NOMES DA EMPRESA AO LONGO DA 

HISTÓRIA  



Esta empresa até sua paralisação total, passou por várias denominações. São 

elas:  

De 1912 a 1919 – Willy Jung e Cia. �De 1919 a 1924 – André Ehrl e Cia. �De 

1924 a 1925 – Nicolau Jacob e Cia. �De 1925 a 1930 – Jorge Zipperer e 

Cia. �De 1930 a 1932 – Indústrias Reunidas de Madeira �De 1932 a 1944 – 

Martim Zipperer e Cia. �De 1944 a 1982 – Cia. Industrial de Móveis ou 

MÓVEIS CIMO  

BENEFÍCIOS OU MALEFÍCIOS PARA A CIDADE DE RIO 

NEGRINHO  

É impossível construir, sem destruir. É impossível fazer uma grande obra 

sem, em seu decurso, cometer alguns erros. O ser humano nasceu para ser 

humilde, reconhecendo seus erros e, a partir deles, construir sua própria 

felicidade que se alberga no bem estar de todos, na comunidade.  

BENEFÍCIOS  

São inúmeros os benefícios que a Cimo trouxe a Rio Negrinho, Santa 

Catarina e até ao Brasil. Podemos citar alguns:  

Criou oportunidades para que surgisse a cidade de Rio Negrinho; �Deu a esta 

cidade o progresso cultural que foi grande e há necessidade de uma busca 

histórica, para relatar isso por completo em todos os seus 

benefícios; �Desenvolveu o Ensino Médio que, em Rio Negrinho, foi primeiro 

a nível regional; �Pioneirismo nacional, a partir de 1930, com rexorestamento 

de espécimes da mata da araucária; �Foi a semente de muitas novas indústrias 

na região; �A introdução de técnicas novas na utilização da madeira, como a 

laminação e a consequente fabricação de produtos de madeira 

compensada; �Criou líderes locais que, se não tiveram total continuidade, 

deixaram assim mesmo, suas benesses na arte, nas escolas, nas igrejas, no 

seminário, no hospital de Rio Negrinho e na elevação do nível geral de vida 



municipal; Criou no povo de Rio Negrinho o amor e o orgulho necessários à 

consolidação social de uma comunidade.  

MALEFÍCIOS  

Nada ou quase nada de malefícios há para que possam ser citados. São quase 

tudo só acusações gratuitas que existem, como:  

Teriam impedido que outras indústrias em Rio Negrinho se instalassem e 

que, no entanto, apareceram entre as próprias famílias parentes e amigas dos 

líderes da Cimo; �Teriam causado o desmatamento, o que também não resiste 

a uma acurada crítica histórica, pois era a época e, se não um, os outros o 

teriam feito e talvez com bem menos critérios e sem as iniciativas 

preservacionistas e de rexorestamento que a Cimo teve, especialmente na 

pessoa de Martim Zipperer;  

Teriam inibido o desenvolvimento cultural; mas como, se Rio Negrinho foi a 

primeira na região a ter emissora de rádio, cinema, Ensino Médio, futebol e 

tantas outras coisas mais? �Poluição do Rio Negrinho, mas Martim Zipperer 

por várias vezes ergueu sua voz, por fala e por escrito, contra esse perigo e 

alertou pedindo medidas para que isso não acontecesse.  

NOMES IMPORTANTES PARA A HISTÓRIA  

Ao terminar esse relato, essa parte da história da Móveis Cimo, deixa-se 

aqui ainda, alguns dos nomes notáveis da época: Willy Jung, Jorge Zipperer, 

Martim Zipperer, Eugênio Dettmer... E muitos outros que futuramente ainda 

deverão ser lembrados e melhor estudados.  
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UM	OLHAR	SOBRE	RIO	NEGRINHO	
	
Nota	do	Blog:	Prosseguimos	com	a	publicação	da	série	“Um	Olhar	sobre	Rio	Negrinho”,	texto	e	
as	respectivas	fotos	de	autoria	dos	Professores	Celso	Crispim	Carvalho	e	Mariana	Carvalho,	a	
quem	agradecemos,	e	foram	publicados	originalmente	no	Jornal	do	Povo	de	Rio	Negrinho	
(texto	publicado	em	2013).	
	

ANTES	E	DEPOIS.	

CONSIDERAÇÕES	INICIAIS.	A	primeira	foto	é	do	final	da	década	de	1970.	Compare-a	com	a	Rio	
Negrinho	 atual.	Note	 a	 evolução	 ou	 involução	 da	 nossa	 cidade	 com	o	 passar	 do	 tempo.	 Rio	
Negrinho,	naquele	tempo,	possuía	a	fábrica	de	Móveis	Cimo	com	suas	grandes	pilhas	madeira,	
e	 dessa	 indústria	 dependia	 a	 maioria	 da	 população	 da	 cidade.	 Mas	 a	 fábrica	 faliu,	 foi	
desmontada	e	as	pessoas	tiveram	que	se	adaptar	à	novas	formas	de	ganhar	o	pão	de	cada	dia.	
Surgiram	 novas	 indústrias,	 novos	 meios	 de	 renda	 e	 novos	 trabalhos	 que	 absorveram	 em	
grande	 parte	 os	 operários	 da	 extinta	 Móveis	 Cimo.	 Muita	 gente	 mudou	 de	 cidade,	 mas	 a	
maioria	 ficou	 aqui	 mesmo.	 Numeramos	 alguns	 pontos	 da	 cidade	 nesta	 foto	 para	 que	 você	
possa	localizá-los	com	facilidade.	
	

	

RIO	NEGRINHO	A	36	ANOS	ATRÁS.	A	seguir	nomearemos	os	pontos	numerados	seguidos	de	
pequenos	comentários:	



1-	BAIRRO	ALEGRE.	Olhe	um	pouco	abaixo	do	número	1,	a	Sociedade	Musical	e	ao	lado	dela	a	
Fábrica	de	Móveis	do	Didi,	o	conhecido	farmacêutico	Péricles	Virmond.	O	seu	Didi,	dono	
também	de	farmácia,	era	um	homem	bondoso	e	inteligente	e	tratava	muito	bem	seus	
funcionários.	Hoje	a	ponte	da	Matriz	Santo	Antonio	eterniza	seu	nome;	
2-	IGREJA	LUTERANA,	que	até	hoje	conserva	o	mesmo	estilo	desde	quando	foi	construída.	
Atrás	da	igreja,	no	morro	só	havia	mato	onde,	hoje,	está	o	hospital	novo;	
3-	MORRO	DA	ANTENA	DA	RÁDIO	RIO	NEGRINHO.	Atualmente,	o	morro	virou	cidade.	Naquele	
tempo	era	lugar	de	pic-nic	das	escolas.	Lá	em	cima	até	havia	um	campinho	de	futebol	onde	a	
garotada	se	divertia	jogando	bola;	
4-	MÓVEIS	CIMO	RODEADA	POR	PILHAS	ENORMES	DE	MADEIRA.	Era	o	coração	financeiro	da	
cidade.	Quem	trabalhava	nela	tinha	um	bom	salário	e	vivia	bem	para	os	padrões	da	época;	
5-	ASSOCIAÇÃO	HOSPITALAR	RIO	NEGRINHO.	Note	que	na	frente	do	hospital	havia	um	terreno	
baldio,	onde	hoje	localiza-se	a	Caixa	Econômica	Federal;	
6-	CEMITÉRIO	MUNICIPAL.	Em	frente	ao	cemitério	não	havia	nenhuma	construção;	
7-	TREVO	DA	BR	280	DANDO	ACESSO	À	RUA	WILLY	JUNG.	Aquele	grande	espaço	vazio	ao	lado	
do	trevo,	antigamente	era	parte	do	campo	da	Sociedade	Esportiva	Ipiranga,	um	dos	melhores	
clubes	de	futebol	que	Rio	Negrinho	já	teve.	Mas	a	rodovia	o	repartiu	em	dois	pedaços	
inviabilizando	a	prática	de	esportes.	Hoje,	ali,	está	a	Rodoviária	e	outras	construções.	Que	
tempos	saudosos	quando	poucos	veículos	circulavam	pela	cidade	e	pela	BR	280.	Se	acontecia	
algum	raro	acidente,	era	mesmo	novidade	e	dava	o	que	falar	pelas	bocas	do(as)	fofoqueiros	
(as).	Mesmo	sem	um	jornal	periódico	a	cidade	em	pouco	tempo	já	sabia	dos	acontecimentos.	
	

domingo,	26	de	agosto	de	2012	
	
Personalidades	de	nossa	história:	professor,	músico	e	empresário	Jorge	Zipperer	!	
	

	



Imagem	de	Jorge	Zipperer	(foto	do	acervo	do	Arquivo	Municipal	de	Rio	Negrinho)	

	

Imagem	do	enterro	de	Jorge	Zipperer	no	momento	em	que	o	cortejo	fúnebre	se	deslocava	da	
sua	residência	à	Igreja	Matriz.	Na	foto	se	vê	uma	grande	parte	dos	moradores	da	então	Vila	de	
Rio	Negrinho	participando	do	cortejo.	(foto	do	acervo	de	Iza	Jung)	

	

Imagem	do	enterro	de	Jorge	Zipperer	no	momento	em	que	o	cortejo	fúnebre	se	deslocava	da	
Igreja	Matriz	em	direção	ao	Cemitério	Municipal.	Na	foto	se	vê	uma	grande	parte	dos	
moradores	da	então	Vila	de	Rio	Negrinho	participando	do	cortejo.	(foto	do	acervo	de	Iza	Jung)	



	

Imagem	do	enterro	de	Jorge	Zipperer	no	momento	em	que	o	cortejo	fúnebre	se	deslocava	da	
Igreja	Matriz	em	direção	ao	Cemitério	Municipal.	Na	foto	se	vê	uma	grande	parte	dos	
moradores	da	então	Vila	de	Rio	Negrinho	participando	do	cortejo,	com	destaque	ao	carro	
fúnebre,	então	comumente	utilizado.	(foto	do	acervo	de	Iza	Jung)	

	

Jorge	 Zipperer,	 escrivão	 civil	 no	 Tribunal	 da	 Justiça,	 coletor	 estadual,	 professor	 de	
português	 em	 escola	 da	 Associação	 das	 Escolas	 Alemãs	 em	 São	 Bento,	 líder	 de	
empreendimentos	 que	 impulsionaram	 a	 modernização	 do	 quadro	 econômico	 da	 região	 e	
resultaram	na	criação	da	 tradicional	 fábrica	Móveis	Cimo,	de	Rio	Negrinho,	músico	 fundador	
da	banda	que,	com	a	sua	saída,	seria	transformada	na	Banda	Treml.		

Filho	 dos	 imigrantes	 Josef	 Zipperer	 e	 Anna	 Maria	 Pscheidt,	 neto	 paterno	 de	 Anton	
Zipperer	 e	 Elisabeth	 Mischeck,	 e	 neto	 materno	 de	 Wenzel	 Pscheidt	 e	 Anna	 Maria	
Aschenbrenner.	Nasceu	em	São	Bento	do	Sul	aos	24.04.1879	e	foi	batizado	no	dia	16.05.1879,	
tendo	por	padrinhos	seus	tios	Wenceslau	e	Bárbara	Pscheidt.	Casou-se	civilmente	na	mesma	
cidade	 aos	 13.01.1900	 (3C-142v)	 com	 Maria	 Schiessl,	 nascida	 em	 São	 Bento	 do	 Sul	 no	 dia	
24.11.1880,	filha	de	Johann	Schiessl	e	Barbara	Simet,	neta	paterna	de	Josef	Schiessl	e	Therezia	
Nagel,	e	neta	paterna	de	Anna	Simet.	

Ao	terminar	os	seus	estudos,	Jorge	Zipperer	ingressou	como	aprendiz	na	casa	comercial	
da	firma	Cândido	Munhoz,	em	Papanduva,	antigo	nome	da	localidade	de	Trigolândia,	em	Piên.	
Ainda	 com	 13	 anos	 de	 idade,	 por	 conselho	 de	 seu	 pai,	 empregou-se	 como	 caixeiro	 na	 casa	
comercial	 de	 Pedro	 da	 Silva,	 na	 localidade	 de	 Rio	 Preto,	 onde	 esteve	 em	 convivência	 com	
brasileiros	 natos	 e	 pôde	 aprender	 melhor	 a	 língua	 portuguesa.	 Lá,	 Jorge	 desempenhava	
atividades	como	escriturar	as	 compras	dos	 fornecedores	e	anotar	as	vendas	a	prazo	para	os	
fregueses.	

Em	1896,	Jorge	Zipperer	foi	mordido	por	uma	cobra,	cuja	mordida,	naquela	época,	era	
em	 geral	 fatal.	 Apesar	 disso,	 conseguiu	 sobreviver.	 Ao	 terminar	 seu	 aprendizado	 na	 casa	
comercial,	 Jorge	 foi	 escolhido	 como	 professor	 da	 escola	 particular	 localizar	 na	 Estrada	 das	
Neves,	mantida	por	moradores	 locais.	 Sua	primeira	aula	aconteceu	no	dia	13.04.1896.	 Já	no	



mês	 seguinte,	 aos	 04.05.1896,	 Jorge	 Zipperer	 assumia	 as	 aulas	 da	 escola	 do	 centro	 de	 São	
Bento.	

No	mesmo	ano,	Jorge	iniciou	um	diário,	com	breves	sentenças	sobre	as	suas	atividades	
diárias.	Em	geral,	passava	o	dia	em	trabalhos	domésticos,	especialmente	na	roça,	e	dedicava	as	
horas	 de	 lazer	 às	 cartas,	 bilhar,	 bolão	 e	 leitura,	 além	 dos	 bailes.	Manteve	 as	 anotações	 até	
fevereiro	de	1898.		

Por	essa	época,	se	dirigiu	ao	Rio	de	Janeiro	em	busca	de	emprego.	Não	encontrando,	foi	
para	Petrópolis,	onde	arrumou	emprego	como	caixeiro	na	casa	comercial	de	secos	e	molhados	
de	José	de	Almeida.	Não	conseguindo	grandes	progressos,	e	pouco	recebendo,	Jorge	voltou	ao	
Rio	 de	 Janeiro,	 onde	 novamente	 não	 conseguiu	 emprego.	 Voltou	 para	 o	 sul,	 tendo	 se	
empregado	 por	 pouco	 tempo	 em	 Curitiba.	 Em	 seguida,	 foi	 trabalhar	 na	 localidade	 de	 Rio	
Represo,	 na	 serraria	 de	 Henrique	 Moeller,	 que	 era	 Juiz	 de	 Paz	 e	 reconheceu	 em	 Jorge	 a	
capacidade	de	desenvolver	mais	atividades	do	que	as	braçais,	conseguindo	então	que	ele	fosse	
nomeado	escrivão	da	Coletoria	Federal	em	São	Bento,	cargo	exercido	a	partir	de	novembro	de	
1899.	Aos	18.12.1899,	o	governador	Felipe	Schmidt	nomeou	também	para	o	cargo	de	escrivão	
da	Coletoria	Estadual.	Jorge	permaneceu	no	cargo	até	agosto	de	1919.	Desde	1908	esteve	sob	
os	seus	cuidados	e	responsabilidade	todo	o	estoque	de	selos,	livros	e	caixas.	

Depois	 de	 casar	 em	 1900	 com	Maria	 Schiessl,	 Jorge	 construiu	 no	 ano	 seguinte	 a	 sua	
primeira	 casa,	 localizada	 na	 esquina	 das	 ruas	 Schramm,	 atual	 Barão	 do	 Rio	 Branco,	 e	 Felipe	
Schmidt.	Posteriormente,	construiu	outra	na	Rua	Jorge	Lacerda.	

Em	1901,	foi	o	secretário	da	comissão	organizada	para	a	construção	de	uma	nova	Igreja	
Matriz	para	a	paróquia	de	São	Bento	do	Sul.	

Ainda	 em	 tempo	 de	 criança,	 Jorge	 Zipperer	 demonstrava	 gostar	 de	 música,	 tendo	
aprendido	com	o	colono	Kaspar	Tauscher	a	 tocar	a	 sanfona	que	seu	pai	 lhe	comprara.	 Jorge	
participou	da	orquestra	da	 Sociedade	Harmonia.	 Por	 volta	de	1903,	 organizou	 a	 sua	própria	
banda	 de	música,	 tendo	 entre	 seus	 componentes	 nomes	 como	 João	Wordell,	 Hugo	 Fischer,	
João	Linzmeyer,	Guilherme	Beckert,	Antônio	Beckert,	João	Treml	e	Miguel	Gschwendtner.	Em	
1910,	estavam	entre	seus	companheiros	de	música	nomes	como	Max	Jakusch,	Adolfo	Weber	
Júnior,	João	Treml,	Paulo	Baum	e	o	irmão	Carlos	Zipperer.	A	banda	animava	especialmente	os	
eventos	 da	 Sociedade	 dos	 Atiradores,	 da	 qual	 Jorge	 Zipperer	 também	 fazia	 parte.	 Quando	
Jorge	se	decidiu	se	mudar	para	Rio	Negrinho	por	conta	dos	seus	projetos	e	empreendimentos	
econômicos,	a	banda	foi	entregue	a	João	Treml,	que	a	reformulou	e,	a	partir	dela,	formou-se	a	
tradicional	Banda	Treml.	

No	ano	de	1910,	Jorge	Zipperer	foi	um	dos	eleitos	para	o	cargo	de	Conselheiro	Municipal	
em	São	Bento	do	Sul,	equivalente	ao	atual	vereador.	Jorge	fez	com	que	as	notas	históricas	de	
seu	 pai	 Josef	 Zipperer,	 constantes	 de	 seu	 diário,	 fossem	 publicadas	 primeiramente	 em	
capítulos	 semanais	 o	 jornal	 “O	 Catharinense”,	 entre	 agosto	 de	 1913	 e	 janeiro	 de	 1914.	 O	
responsável	 pela	 redação	 da	 narrativa	 de	 Zipperer	 foi	 Otto	 Welk,	 professor	 primário	 em	
Oxford.	

Em	1913,	Jorge	foi	um	dos	fundadores,	junto	com	Willy	Jung,	de	uma	serraria	e	fábrica	
de	caixa	de	 frutas,	na	 localidade	de	Salto,	considerada	a	gênese	da	 tradicional	Móveis	Cimo.	
No	 começo	 dos	 anos	 20,	 Jorge	 e	 seu	 irmão	Martim	montaram	 uma	 fábrica	 de	móveis	 que,	
além	das	caixas	de	laranja,	se	dedicava	à	produção	de	cadeiras	e	que	passou	a	projetar	casas	
pré-fabricadas	e	fornecer	madeiramento	para	quartéis	do	exército	e	madeiras	variadas	para	o	
setor	da	construção	civil.	

Ainda	 no	 começo	 daquela	 década,	 a	 fábrica	 se	 tornou	 um	 empreendimento	 familiar,	
comandado	por	 Jorge	e	com	a	participação	de	seus	 irmãos	Martim	e	Carlos	Zipperer,	e	 seus	



genros	Francisco	Malinowski	e	Karl	Ricardo	Weber.	A	partir	de	então,	“inicia-se	um	período	de	
prosperidade	e	progresso	contínuo	nas	atividades	da	firma”.	(HENKELS,	2007,	p.	1).	

Depois	 da	morte	 de	 Jorge	 Zipperer,	 no	 início	 de	 1944,	 a	 empresa	 incorporou	diversas	
outras,	 com	 interesses	 comerciais	 afins,	 e	 passou	 a	 ser	 conhecida	 como	 Cia.	 Industrial	 de	
Móveis	S/A	–	Móveis	Cimo,	projetando-se	como	a	maior	fábrica	de	móveis	da	América	Latina.	

A	 empresa	 tinha	 o	 monopólio	 na	 fabricação	 de	 móveis	 para	 cinemas	 e	 auditórios,	 e	
passou	a	se	destacar	na	produção	de	móveis	escolares	e	linhas	institucionais	de	escritório,	de	
quarto,	 salas,	 etc.	 Dos	 membros	 da	 família	 Zipperer,	 Martim	 atuava	 como	 Diretor	
Superintendente	e	seu	irmão	Carlos	era	um	dos	diretores	adjuntos.	No	entanto,	a	sede	oficial	
da	empresa	passou	para	Curitiba	e	as	decisões	foram	sendo	tomadas	cada	vez	mais	distantes	
de	 Rio	 Negrinho.	 Mudanças	 tecnológicas	 e	 crises	 administrativas	 levariam	 à	 falência	 da	
empresa	em	1982.	

Com	 Willy	 Jung,	 Jorge	 Zipperer	 também	 havia	 sido	 proprietário	 de	 um	 armazém	 de	
secos	e	molhados	na	sede	de	São	Bento.	Por	volta	de	1915,	o	empreendimento	por	passado	
para	 Andreas	 Ehrl	 e	 o	 irmão	 Carlos	 Zipperer,	 que	 alguns	 anos	 depois	 se	 tornou	 o	 único	
proprietário,	e	a	manteve	a	casa	como	ponto	tradicional	de	comercio	na	cidade.	

Em	 1938,	 Jorge	 Zipperer	 viajou	 à	 terra	 dos	 ancestrais	 da	 família	 Zipperer,	 na	 Boêmia.	
Chegou,	 inclusive,	 a	 fazer	 uma	 palestra	 em	Neuern	 com	o	 título	 “A	 Emigração	 dos	 Boêmios	
para	 o	 Brasil	 e	 suas	 causas”.	 Em	 seu	 discurso,	 Jorge	 abordou	 temas	 como	 os	 motivos	 que	
levaram	 os	 boêmios	 a	 imigrarem,	 a	 aquisição	 de	 terras	 no	 Brasil,	 e	 o	 retorno	 de	 Josef	
Rohbacher	à	Boêmia	para	trazer	novos	imigrantes.	Também	relatou	episódios	como	a	primeira	
morte	 em	 São	 Bento,	 a	 primeira	 escola,	 a	 primeira	 compra	 e	 o	 primeiro	 crime.	 Em	 suas	
anotações	 para	 o	 discurso,	 constam	 ainda	 tópicos	 sobre	 plantação	 e	 colheita,	 cobras	
venenosas,	relâmpagos,	ataques	indígenas,	luz	elétrica,	e	outros.	

Com	seu	irmão	Martim	Zipperer,	Jorge	forneceu	subsídios	históricos	para	que	o	escritor	
bávaro	 Josef	 Blau	 escrevesse	 a	 obra	 “Baiern	 in	 Brasilien”	 (1958),	 que	 destaca	 o	 destino	 de	
imigrantes	 da	 região	 ao	 chegar	 em	 solo	 brasileiro.	 Ainda	 por	 volta	 de	 1928,	 Jorge	 Zipperer	
havia	sido	nomeado	vice-cônsul	da	Tchecolosváquia.	

Jorge	Zipperer	faleceu	no	dia	31.01.1944,	conforme	assento	anotado	em	São	Bento	do	
Sul	 (3FR-54v).	 Seu	 esquife	 foi	 conduzido	 ao	 Cemitério	 de	 Rio	 Negrinho	 na	 carroça	 fúnebre	
idealizada	e	conduzida	por	seu	primo	Frederico	Fendrich.	Em	sua	homenagem,	Jorge	recebeu	o	
nome	de	uma	escola	e	uma	rua	em	Rio	Negrinho,	além	de	outra	rua	em	São	Bentodo	Sul.	

Tamanha	foi	a	importância	de	Jorge	Zipperer	para	Rio	Negrinho	que	a	cidade	escolheu	a	
sua	 data	 de	 nascimento,	 24	 de	 abril,	 para	 comemorar	 o	 aniversário	 municipal.	 A	 sua	 casa	
naquela	 cidade	 foi	 transformada	 no	 Museu	 Carlos	 Lampe.	 Agradecimentos	 ao	 amigo	 Osny	
Zipperer.		
	
(Fonte:	texto	originalmente	publicado	no	Blog	São	Bento	no	Passado,	de	autoria	de	Henrique	
Fendrich,	a	quem	apresento	meus	agradecimentos)	
	

sábado,	3	de	maio	de	2014	

	

UM	OLHAR	SOBRE	RIO	NEGRINHO!	(10).	

	



Nota	do	Blog:	Prosseguimos	com	a	publicação	da	série	“Um	Olhar	sobre	Rio	Negrinho”,	texto	
de	autoria	dos	Professores	Celso	Crispim	Carvalho	e	Mariana	Carvalho,	a	quem	agradecemos,	e	
foram	publicados	 originalmente	 no	 Jornal	 do	 Povo	 de	 Rio	Negrinho,	 na	 véspera	 do	Natal	 de	
2013.	

CONSIDERAÇÕES	 INICIAIS.	 Rio	Negrinho	merece	 ter	 seu	passado	 lembrado	e	 relembrado	de	
modo	 que	 as	 lições	 de	 antes	 sirvam	 para	 o	 presente.	 As	 dificuldades	 de	 elevado	 grau	 que	
nossos	 pioneiros	 desbravadores	 enfrentaram	 foram	 muitas.	 Já	 pensou	 entrar	 num	 mato	
virgem,	começar	tudo	desde	cortar	árvores,	arrancar	cepos,	abrir	caminhos,	construir	ranchos	
e	 casas	 com	 as	 madeiras	 cortadas	 com	 serras	 de	 mão,	 tudo	 exigindo	 o	 limite	 das	 forças?	
Enfrentar	 feras	 e	 bichos	 venenosos,	 sem	 nenhum	 conforto	 e	 nenhum	 apoio,	 sem	 nenhuma	
proteção	como	hospital,	farmácia,	comércio,	etc.?	Aliás,	a	única	proteção	era	a	própria	floresta	
e	uns	aos	outros!	Hoje,	um	simples	buraco	na	rua	causa	indignação	nas	pessoas	e	um	mundão	
de	 reclamações.	 Infelizmente	 não	 se	 pode	 comparar	 o	 heroísmo	 da	 gente	 daqueles	 tempos	
com	 a	 gente	 de	 hoje	 que	 anda	 confortavelmente	 pelas	 ruas	 asfaltadas	 e	 que	 para	 quem	 o	
menor	 empecilho	 é	motivo	de	descontentamento	 e	 até	 de	brigas.	 Imagine	 se	 essas	 pessoas	
modernas	 tivessem	 que	 fazer	 o	 que	 os	 antigos	 desbravadores	 fizeram,	 o	 que	 seria	 delas?	
Aqueles,	 vieram	da	Europa	a	procura	do	 “Canaan”	prometido.	Vieram	 resolutos,	dispostos	a	
enfrentar	 os	 revezes,	 crentes	 de	 encontrar	 aqui	 terra	 boa	 e	 fértil.	 Jamais	 se	 deixaram	 levar	
pela	 fantasia.	 Sabiam	 perfeitamente	 que	 para	 cá	 vinham	 lutar	 com	 uma	 infinidade	 de	
obstáculo,	 mas	 a	 vontade	 férrea	 venceria	 tudo	 que	 se	 lhes	 antepusesse.	 E	 foi	 assim	 que	
aconteceu.	 Em	 edições	 futuras	 pretendemos	 contar	 como	 foi	 a	 vinda	 para	 cá.	 Hoje,	
retrocederemos	no	 tempo	em	nossa	maravilhosa	 “máquina	do	 tempo”	que	nos	 levará	até	o	
ano	de	1948	(foto	1)	–	65	anos	e	mais	para	trás	–	afim	de	conhecer	um	pouco	dos	personagens	
que	deram	nomes	a	algumas	das	nossas	ruas.	
	

	

RIO	NEGRINHO	EM	1948.	A	foto	de	1948	mostra	como	era	Rio	Negrinho.	Numeramos	alguns	
pontos	para	que	o	 leitor	 localize	os	 lugares	e	compare-os	com	os	mesmos	de	hoje.	Ponto	1:	
Móveis	Cimo;	Ponto	2:	morro	da	antena	da	Rádio	Rio	Negrinho;	Ponto	3:	Cine	Rio	Negrinho	
parte	dos	fundos;	Ponto	4:	traçado	do	Rio	Negrinho	nos	fundos	do	lugar	onde	seria	construído	
o	hospital	(velho);	Ponto	5:	Seminário	São	José;	Ponto	6	:	área	do	novo	hospital,	hoje	ativado;	
Ponto	7:	área	do	hospital	velho	que	ainda	não	existia	e	que	hoje	permanece	desativado.	



	

MÓVEIS	CIMO	EM	1948.	Naquele	ano	esta	empresa	era	uma	grande	potência	e	dava	trabalho	
à	grande	maioria	dos	trabalhadores	de	Rio	Negrinho	e	para	muitos	que	vinham	de	outras	
cidades.	Era	um	centro	moveleiro	considerado	a	maior	indústria	de	móveis	da	América	do	Sul	e	
sustentava	a	maior	parte	das	famílias	com	ótimos	salários.	Quem	diria	que	dali	menos	de	trinta	
anos	cairia	por	terra	aquele	poderoso	império!	

	

sábado,	10	de	maio	de	2014	

	

UM	OLHAR	SOBRE	RIO	NEGRINHO!	(13)	

	

Nota	do	Blog:	Prosseguimos	com	a	publicação	da	série	“Um	Olhar	sobre	Rio	Negrinho”,	texto	
de	autoria	dos	Professores	Celso	Crispim	Carvalho	e	Mariana	Carvalho,	a	quem	agradecemos,	e	
foram	publicados	originalmente	no	Jornal	do	Povo	de	Rio	Negrinho.	

	

CONSIDERAÇÕES	 INICIAIS.	 Assim	 como	 toda	 cidade,	Rio	Negrinho	 tem	muitas	histórias	para	
serem	 contadas.	 Desde	 os	 primórdios	 da	 imigração	 dos	 valentes	 pioneiros	 até	 nossos	 dias	
foram	registradas	milhares	de	transformações	em	nosso	município,	no	interior	e	na	cidade.	Por	
exemplo,	 ruas	 e	 lugares	 estão	 hoje	 completamente	 irreconhecíveis	 em	 comparação	 com	 50	
anos	 atrás.	 É	 interessante,	 também,	 reviver	 fatos,	 histórias	 e	 coisas	 que	 fizeram	 parte	 da	
evolução	através	dos	anos	como	a	história	da	tora	de	imbuia	depositada	ao	lado	da	chaminé	
da	 Cimo,	 próximo	 à	 prefeitura,	 da	 qual	 (a	 tora)	 já	 começamos	 a	 falar	 na	 edição	 passada	
quando	publicamos	a	foto	de	dois	caminhões	estacionados	em	frente	à	Praça	do	Avião	lá	pelos	



idos	anos	de	1946	ou	1945,	quem	sabe,	talvez	até	antes.	Aquela	tora	que	aparece	no	caminhão	
não	é	a	mesma	tora	de	imbuia	da	chaminé.	As	duas	tem	formatos,	cubagens,	comprimentos,	
pesos	e	diâmetros	diferentes	além	de	que	a	primeira	(do	caminhão)	foi	trazida	em	quase	trinta	
anos	antes	da	 segunda	 (da	 chaminé).	As	duas	 são	partes	de	 troncos	gigantes	de	 imbuia	que	
outrora	existiam	em	nossas	ricas	matas.	Veja	as	fotos.	

	

TORA	DE	 IMBUIA	TRAZIDA	PARA	A	MÓVEIS	CIMO	EM	1946	OU	ANTES	(FOTO	PUBLICADA	NA	
EDIÇÃO	 ANTERIOR).	 Esta	 tora	 pesa	 10	 toneladas,	 sua	 cubagem	 é	 de	 5,36m3,	 tem	 o	
comprimento	de	2,20	metros	e	1,59	metros	de	diâmetro.	Estes	dados	estão	escritos	na	própria	
tora.	



	

TORA	 TRAZIDA	 PARA	 RIO	 NEGRINHO	 EM	 1972	 PARA	 ORNAMENTAR	 A	 AVENIDA	 DOS	
IMIGRANTES.	 Ela	 foi	 colocada	 no	 canteiro	 da	 rotatória	 próximo	 ao	 Pavilhão	 dos	 Imigrantes	
para	 que	 todos,	 que	 por	 lá	 passassem,	 lembrassem	 dos	 tempos	 áureos	 de	 Rio	 Negrinho	
quando	as	principais	movimentações	econômicas	giravam	em	torno	da	Móveis	Cimo.	Depois	o	
madeiro	 foi	 removido	para	 junto	da	grande	 chaminé.	Confesso	que	a	prefiro	no	 canteiro	da	
rotatória	onde	estava	melhor	exposta	e	bem	mais	facilmente	visível.	Muita	gente	que	vem	de	
outras	 cidades	 não	 passa	 por	 trás	 da	 chaminé	 e	 não	 a	 vê,	 enquanto	 que	 a	 passagem	 pela	
Avenida	 dos	 Imigrantes	 é	 quase	 obrigatória	 para	 todos	 que	 entram	 e	 saem	 da	 cidade.	 Um	
segundo	motivo	 é	 que	 a	 tora	 vista	 ao	 lado	 da	 chaminé	 insinua	 uma	 diminuição	 do	 seu	 real	
tamanho	 em	 comparação	 com	 a	 gigantesca	 obra	 de	 tijolos,	 portanto,	 nesses	 aspectos,	 fica	
menos	valorizada.	



	

A	TORA	DE	1972	NO	SEU	LUGAR	ATUAL	AO	LADO	DA	CHAMINÉ.	Compare	as	duas	fotos,	esta	e	
a	anterior,	e	perceba	que	o	efeito	visual	da	primeira	para	a	segunda,	relacionado	ao	tamanho	
da	 peça,	 é	 acentuado.	 No	 entanto,	 de	 qualquer	 maneira	 não	 deixa	 de	 ser	 um	 grande	 e	
interessante	atrativo.	



	

EXATO	 MOMENTO	 EM	 QUE	 A	 TORA	 ESTAVA	 SENDO	 DEPOSITADA	 AO	 LADO	 DA	 CHAMINÉ.	
Erguer	um	peso	de	dez	mil	quilos	não	é	 tarefa	para	qualquer	máquina,	mas	o	guincho	o	 faz	
com	 facilidade.	 Este	 segmento	de	 tronco	 tem	2,20m	de	 comprimento,	 1,59m	de	diâmetro	e	
sua	 cubagem	é	 de	 5,36	m3.	 Conforme	 reportagem	do	 jornal	 A	Gazeta,	 de	 01/10/2013,	 esta	
tora	 foi	 trazida	 de	 Santa	 Cecília,	 da	 região	 de	 Campina	 Beja.	 Quem	 a	 cortou	 foi	 o	 torero	
(cortador	de	toras	no	mato)	senhor	Alinor	Belli	que	hoje,	com	80	anos	de	idade,	mora	em	São	
Bento	do	Sul	e	posa	na	fotografia	com	sua	esposa.	Conforme	relato	de	Alinor,	a	tora	estava	à	
beira	de	um	barranco	de	difícil	acesso	perto	da	casa	do	seu	irmão.	Era	uma	árvore	gigante	que,	
com	a	ajuda	de	dois	companheiros	foi	cortada	e	dela	fizeram	apenas	uma	tora,	o	resto	ficou	lá	
apodrecendo.	Porém	há,	também,	um	segundo	relato	sobre	a	extração	da	tora.	Segundo	a	Sra.	
Juventina	 Beckert	 de	 Souza,	 que	mora	 em	 Rio	 Negrinho,	 a	 referida	 tora	 foi	 extraída	 da	 sua	
propriedade	 e	 do	 seu	 marido,	 Sr.	 Valdomiro	 Camargo	 de	 Souza	 (falecido)	 que	 ficava	 na	
localidade	de	Campina	Beja,	no	município	de	Santa	Cecília-SC.	Foi	cortada	em	1972,	conforme	
fotografia	a	seguir.	



	

MATEIROS	OU	TOREROS	AO	LADO	DA	 IMBUIA	TOMBADA.	Da	esquerda	para	a	direita:	Alinor	
(que	 cortou	 a	 tora),	 em	 cima	 da	 tora	 um	 sobrinho	 da	 Sra.	 Juventina	 de	 nome	 Alorindo,	 de	
chapéu	 preto	 o	 Sr.	 Valdomiro,	 proprietário	 do	 terreno	 e	 por	 último	 o	 Sr.	 Francisco	 (Chico	
Preto)	de	Rio	Negrinho.	Os	relatos	e	algumas	fotos	nos	foram	cedidas	pelo	arquivo	histórico	do	
Museu	Carlos	Lampe	que	“rezam”	conforme	coleta	de	informações	junto	às	pessoas	citadas	–	
Sr.	Alinor	e	Sra.	Juventina.	Nestes	dois	relatos	há	uma	contradição	quanto	ao	proprietário	do	
terreno	de	onde	a	imbuia	foi	cortada.	O	Sr.	Alinor	diz	que	a	árvore	ficava	perto	da	casa	do	seu	
irmão	e	que	pertencia	ao	canteiro	de	uma	empresa;	a	Sra.	 Juventina	diz	que	a	árvore	estava	
em	 sua	 propriedade.	 Frente	 a	 esse	 desencontro	 de	 informações,	 pretendemos	 na	 próxima	
semana	elucidar	o	caso	conversando	diretamente	com	os	“proprietários”	do	terreno.	



	

TORA	 SENDO	 COLOCADA	 NO	 CAMINHÃO	 DO	 SR.	 ANTONIO	 GOMES.	 Nesta	 foto	 podemos	
identificar,	da	esquerda	para	a	direita,	Sr.	Francisco	Ribas	(Chico	Preto)	e	o	Sr.	Alinor	Belli.	

	



	

TORA	 VISTA	 PELO	MESMO	 ÂNGULO	 DAQUELA	 CORTADA	 NO	MATO.	 Aqui	 detectamos	 mais	
uma	estranheza:	 entre	as	duas	 toras	 -	 a	da	 chaminé,	que	está	em	 frente	à	palmeira,	 e	 a	do	
mato	 em	 cima	 do	 caminhão	 –	 há	 grandes	 diferenças	 nos	 contornos.	 Obviamente	 as	 duas	
deveriam	ser	iguais,	se	fossem	a	mesma.	Mas,	caro	leitor,	note	que	-	A)	na	tora	da	chaminé	há	
um	 grande	 buraco	 aproximadamente	 no	 centro	 e	 na	 outra	 o	 buraco	 é	menor	 com	 formato	
diferente	 estendendo-se	 para	 um	 dos	 lados	 da	 beirada.	 B-	 Na	 tora	 da	 chaminé	 há	 várias	
rachaduras	da	extremidade	para	o	centro	 formando	nove	gomos	externos	em	seu	contorno.	
Na	do	caminhão	estas	rachaduras	não	existem	e	não	há	nove	gomos.	C-	Os	contornos	das	duas	
são	 diferentes	 um	 do	 outro.	 Então?	 O	 que	 você	 acha?	 As	 duas	 toras	 são	 a	 mesma?	 Esse	
pequeno	mistério	pretendemos	desvendar	fazendo	algumas	pesquisas.	Aguardem!	

	

segunda-feira,	9	de	fevereiro	de	2015		

	

UM	OLHAR	SOBRE	RIO	NEGRINHO!	(32)		

	

Nota	do	Blog:	A	presente	coluna	“Um	Olhar	Sobre	Rio	Negrinho”,	de	autoria	dos	Professores	
Celso	 Crispim	 Carvalho	 e	Mariana	 Carvalho,	 foi	 publicada	 originalmente	 em	 08/08/2014,	 no	
"Jornal	do	Povo"	de	Rio	Negrinho,	a	quem	agradecemos.		

	

RIO	NEGRINHO	–	TRAJETÓRIA	HISTÓRICA.	EVOLUÇÃO	AOS	TRANCOS	E	BARRANCOS	E	COM	
GRANDES	REALIZAÇÕES.		



CONSIDERAÇÕES	INICIAIS.	Um	povo	que	nunca	desistiu	mesmo	envolto	em	grandes	tragédias	
destruidoras.	Esse	povo	merece	um	preito	de	admiração	e	respeito!	Desde	os	primórdios,	Rio	
Negrinho	 sofreu	 grandes	 desventuras	 como	 algumas	 que	 descrevemos	 na	 edição	 anterior:	
secas	 fustigadoras,	 geadas	 abaixo	 de	 zero,	 tufões	 avassaladores,	 incêndios	 aniquiladores,	
enchentes	 flageladoras,	 falências	 de	 grandes	 empresas	 chuvas	 de	 granizo	 e	 etc.	 Mas	 os	
moradores,	herdeiros	do	espírito	de	luta	dos	seus	resolutos	descendentes,	após	as	intempéries	
aproveitaram	cada	dia	de	sol	para	reerguer	tudo	novamente	e	isso	ainda	está	sendo	repetido	
depois	 da	última	 grande	enchente	 e	 assim	 sempre	 será!	 Em	1948,	 a	 vila	 de	Rio	Negrinho	 já	
delineava-se	 como	 pequena	 cidade	 no	 alto	 da	 serra	 e	 era	 um	 distrito	 de	 Serra	 Alta	 (então	
assim	 denominada	 São	 Bento).	 Veja	 as	 duas	 primeiras	 fotos	 –	 São	 Bento	 em	 1948	 e	 Rio	
Negrinho	em	1948.	

	

	

RIO	NEGRINHO	EM	1948.	Vemos	a	vila	grudada	ao	redor	da	Móveis	Cimo.	Nessa	época	Rio	
Negrinho	já	pensava	em	andar	com	as	próprias	pernas,	mas	isso	só	veio	acontecer	05	anos	
depois.	Mas	para	chegar	até	aqui	foi	preciso	vencer	muitas	lutas	árduas.	

	

Alguns	aspectos	de	Rio	Negrinho	desde	o	começo	da	sua	história	de	colonização	pelo	homem	
branco.	

	Em	1875	veio	a	família	Ferreira	de	Lima;	1880-	construção	da	Estrada	Dona	Francisca	
passando	por	Rio	Negrinho;	1880	–	primeiro	sapateiro,	Carlos	Hantschel	que	faleceu	em	1916;	
1891	–	primeira	grande	enchente;	1910	–	primeiro	hotel	da	Sra.	Jacob	Decher,	e	com	data	
incerta	a	primeira	funilaria	do	Sr.	Otto	Baumer,	primeiro	açougue	do	Sr.	Henrique	Kwitschal,	
primeira	sapataria	do	Sr.	Henrique	Hatschbach.	



	

CONSTRUÇÃO	DA	ESTRADA	DE	FERRO	QUE	PASSOU	(E	AINDA	PASSA)	POR	RIO	NEGRINHO,	
INAUGURADA	EM	1913.	(foto	de	Iza	Jung).	

	

Em	01	de	Abril	de	1913	foi	 inaugurada	a	estrada	de	ferro	São	Paulo	–	Rio	Grande	com	ramal	
Porto	 União	 –	 São	 Francisco	 do	 Sul.	 Em	 Rio	 Negrinho	 foi	 construída	 a	 estação	 ferroviária	 e	
foram	 iniciados	 os	 serviços	 de	 transportes	 de	 trem	 entre	 São	 Francisco	 e	 outra	 cidades.	
Viajava-se	 de	 trem	 às	 11hs	 da	manhã	 para	Mafra	 e	 Porto	 União	 e	 às	 15hs	 para	 Serra	 Alta,	
Corupá,	 Jaraguá,	 Joinville	 e	 São	 Francisco.	 Os	 preços	 eram	 baratinhos	 e	 todo	mundo	 podia	
viajar	 tranquilamente	apreciando	as	maravilhosas	paisagens	das	 serras.	Hoje,	 os	 serviços	 via	
férrea	 restringem-se	 a	 transportes	 de	 cargas	 industrializadas,	 salvo	 as	 pequenas	 viagens	
turísticas	de	“Maria-fumaça”;	1914	–	início	das	atividades	da	fábrica	de	móveis	Jung	e	Cia.,	de	
propriedade	de	 Jorge	 Zípperer	 e	Willy	 Jung,	 que	mais	 tarde	 viria	 a	 ser	 a	 poderosa	Móveis	
Cimo;	1917	–	criada	a	primeira	escola	particular,	primeira	Professora,	Srta.	Maria	de	Oliveira;	
1920	–	inauguração	da	primeira	escola	pública	com	a	Professora	pública	Dona	Adélia	da	Costa	
Ferreira	e	com	o	Professor	particular,	Sr.	Roberto	Hoffmann.	1921	–	fundado	o	Foot-Ball	Club	
Rio	 Negrinho	 com	 sede	 no	 Salão	 Lampe	 onde,	 também,	 havia	 um	 grande	 palco	 para	
apresentações	de	teatro	e	shows	e	apresentações	de	ginástica.	Ali	funcionava	uma	biblioteca	
com	800	livros	em	português	e	alemão.	1924	–	severa	seca	sem	precedentes	causou	prejuízos	
enormes;	 06	 de	 Julho	 de	 1924	 –	 lançada	 a	 pedra	 fundamental	 da	 igreja	 católica.	 13	 de	
Dezembro	de	1925	–	Rio	Negrinho	 tornou-se	Segundo	Distrito	de	São	Bento;	1926	–	grande	
enchente	 afundou	 grande	 parte	 da	 vila	 Rio	 Negrinho;	 13	 e	 14	 de	 Dezembro	 de	 1926	 –	
inauguração	da	 Igreja	católica	e	sua	consagração	a	Santo	Antonio	pelo	Vigário	de	São	Bento,	
Padre	Henrique	Müller	e	assistido	pelo	Vigário	de	Rio	Negrinho-Mafra,	Padre	José	Ernser;	1927	
–	 visita	 do	 Governador	 Dr.	 Adolfo	 Konder;	 1928	 –	 inauguração	 da	 Igreja	 Luterana;	 18	 de	



Fevereiro	de	1929-	criada	uma	agência	telegráfica;	1930	–	visita	do	primeiro	Bispo	de	Joinville,	
Dom	Pio	de	Freitas.	22	de	maio	de	1932	–	violento	furacão	destruiu	o	edifício	escolar	e	muitas	
casas,	despedaçou	a	igreja	luterana	e	sua	torre	foi	arrancada	e	voou	400	metros	para	longe	da	
igreja	com	a	 força	do	vento.	Até	parece	historinha	de	conto	de	 fadas,	mas	 foi	 realidade,	um	
registro	 histórico.	 Entremeio	 estas	 datas	 aconteceram	 desastres	 naturais,	 outros	 tantos	
acidentes	 como	 incêndios,	 chuvas	 de	 granizo,	 descarrilamento	 de	 trens,	 etc.	 Veja	 dois	
descarrilamentos.	

CONSIDERAÇÕES	 FINAIS.	Na	 próxima	 edição	 continuaremos	 a	 história	 e	 publicaremos	mais	
fotos	 “interessantes”	 sobre	 tragédias	 e	 fatos	 em	 Rio	 Negrinho.	 Nossos	 mais	 profundos	
agradecimentos	 a	 Adriane	 Duffeck,	 do	 Arquivo	 Histórico,	 por	 sua	 solicitude	 e	 dedicação	 ao	
atender	nossos	anseios	na	busca	de	informações	e	fotos	do	arquivo.	Por	hoje	é	só!	Obrigado!	
Um	grande	abraço	de	Celso	e	outro	de	Mariana!	Fique	com	Mamãe	e	Papai	do	Céu!	

	

Disponivel em < https://blogdoosmairbail.blogspot.com> Acesso em 15/12/2022  
	



MÓVEIS	CIMO	–	História		

 
Disponível	em	<	https://blogdoosmairbail.blogspot.com>	Acesso	em	15/12/2022		
	

TRAGÉDIAS!	CONSIDERAÇÕES	INICIAIS.	

1. -	 em	 1935,	 uma	 grande	 explosão	 das	 caldeiras	 da	 Móveis	 Cimo	 assustou	 a	 cidade,	
causando	grandes	estragos;	

2. -	em	02	de	setembro	de	1942,	um	incêndio	de	enormes	proporções	reduziu	boa	parte	
das	dependências	da	Móveis	Cimo	a	cinzas;		

3. -	 em	 1982,	 a	 Móveis	 Cimo	 faliu	 deixando	 milhares	 de	 pessoas	 sem	 emprego,	 uma	
tragédia	nas	finanças	de	Rio	Negrinho;	
	

	
	
	

	
	
	



	
	
	
	

	

RIO	NEGRINHO	A	36	ANOS	ATRÁS.	A	 seguir	 nomearemos	os	pontos	numerados	 seguidos	de	

pequenos	comentários:		

4-	MÓVEIS	CIMO	RODEADA	POR	PILHAS	ENORMES	DE	MADEIRA.	Era	o	coração	financeiro	da	

cidade.	Quem	trabalhava	nela	tinha	um	bom	salário	e	vivia	bem	para	os	padrões	da	época;	5-	

ASSOCIAÇÃO	HOSPITALAR	RIO	NEGRINHO.	Note	que	na	 frente	do	hospital	 havia	um	 terreno	

baldio,	onde	hoje	localiza-se	a	Caixa	Econômica	Federal;		

	

Jorge	Zipperer,	escrivão	civil	no	Tribunal	da	 Justiça,	coletor	estadual,	professor	de	português	

em	 escola	 da	 Associação	 das	 Escolas	 Alemãs	 em	 São	 Bento,	 líder	 de	 empreendimentos	 que	



impulsionaram	 a	modernização	 do	 quadro	 econômico	 da	 região	 e	 resultaram	 na	 criação	 da	

tradicional	fábrica	Móveis	Cimo,	de	Rio	Negrinho,	músico	fundador	da	banda	que,	com	a	sua	

saída,	 seria	 transformada	na	Banda	Treml.	 Filho	dos	 imigrantes	 Josef	 Zipperer	 e	Anna	Maria	

Pscheidt,	 neto	 paterno	 de	 Anton	 Zipperer	 e	 Elisabeth	Mischeck,	 e	 neto	materno	 de	Wenzel	

Pscheidt	 e	 Anna	 Maria	 Aschenbrenner.	 Nasceu	 em	 São	 Bento	 do	 Sul	 aos	 24.04.1879	 e	 foi	

batizado	 no	 dia	 16.05.1879,	 tendo	 por	 padrinhos	 seus	 tios	 Wenceslau	 e	 Bárbara	 Pscheidt.	

Casou-se	civilmente	na	mesma	cidade	aos	13.01.1900	 (3C-142v)	 com	Maria	Schiessl,	nascida	

em	São	Bento	do	Sul	no	dia	24.11.1880,	filha	de	Johann	Schiessl	e	Barbara	Simet,	neta	paterna	

de	Josef	Schiessl	e	Therezia	Nagel,	e	neta	paterna	de	Anna	Simet.	Ao	terminar	os	seus	estudos,	

Jorge	 Zipperer	 ingressou	 como	 aprendiz	 na	 casa	 comercial	 da	 firma	 Cândido	 Munhoz,	 em	

Papanduva,	antigo	nome	da	localidade	de	Trigolândia,	em	Piên.	Ainda	com	13	anos	de	idade,	

por	conselho	de	seu	pai,	empregou-se	como	caixeiro	na	casa	comercial	de	Pedro	da	Silva,	na	

localidade	de	Rio	Preto,	onde	esteve	em	convivência	 com	brasileiros	natos	e	pôde	aprender	

melhor	a	 língua	portuguesa.	 Lá,	 Jorge	desempenhava	atividades	 como	escriturar	as	 compras	

dos	 fornecedores	e	anotar	as	vendas	a	prazo	para	os	 fregueses.	Em	1896,	 Jorge	Zipperer	 foi	

mordido	 por	 uma	 cobra,	 cuja	 mordida,	 naquela	 época,	 era	 em	 geral	 fatal.	 Apesar	 disso,	

conseguiu	 sobreviver.	 Ao	 terminar	 seu	 aprendizado	 na	 casa	 comercial,	 Jorge	 foi	 escolhido	

como	 professor	 da	 escola	 particular	 localizar	 na	 Estrada	 das	Neves,	mantida	 por	moradores	

locais.	 Sua	 primeira	 aula	 aconteceu	 no	 dia	 13.04.1896.	 Já	 no	mês	 seguinte,	 aos	 04.05.1896,	

Jorge	 Zipperer	 assumia	 as	 aulas	 da	 escola	 do	 centro	 de	 São	 Bento.	 No	 mesmo	 ano,	 Jorge	

iniciou	um	diário,	com	breves	sentenças	sobre	as	suas	atividades	diárias.	Em	geral,	passava	o	

dia	em	trabalhos	domésticos,	especialmente	na	 roça,	e	dedicava	as	horas	de	 lazer	às	 cartas,	

bilhar,	bolão	e	leitura,	além	dos	bailes.	Manteve	as	anotações	até	fevereiro	de	1898.	Por	essa	

época,	 se	 dirigiu	 ao	 Rio	 de	 Janeiro	 em	 busca	 de	 emprego.	 Não	 encontrando,	 foi	 para	

Petrópolis,	onde	arrumou	emprego	como	caixeiro	na	casa	comercial	de	secos	e	molhados	de	

José	de	Almeida.	Não	 conseguindo	 grandes	progressos,	 e	 pouco	 recebendo,	 Jorge	 voltou	 ao	

Rio	 de	 Janeiro,	 onde	 novamente	 não	 conseguiu	 emprego.	 Voltou	 para	 o	 sul,	 tendo	 se	

empregado	 por	 pouco	 tempo	 em	 Curitiba.	 Em	 seguida,	 foi	 trabalhar	 na	 localidade	 de	 Rio	

Represo,	 na	 serraria	 de	 Henrique	 Moeller,	 que	 era	 Juiz	 de	 Paz	 e	 reconheceu	 em	 Jorge	 a	

capacidade	de	desenvolver	mais	atividades	do	que	as	braçais,	conseguindo	então	que	ele	fosse	

nomeado	escrivão	da	Coletoria	Federal	em	São	Bento,	cargo	exercido	a	partir	de	novembro	de	

1899.	Aos	18.12.1899,	o	governador	Felipe	Schmidt	nomeou	também	para	o	cargo	de	escrivão	

da	Coletoria	Estadual.	Jorge	permaneceu	no	cargo	até	agosto	de	1919.	Desde	1908	esteve	sob	

os	seus	cuidados	e	responsabilidade	todo	o	estoque	de	selos,	 livros	e	caixas.	Depois	de	casar	

em	1900	com	Maria	Schiessl,	 Jorge	construiu	no	ano	seguinte	a	sua	primeira	casa,	 localizada	



na	esquina	das	 ruas	Schramm,	atual	Barão	do	Rio	Branco,	e	Felipe	Schmidt.	Posteriormente,	

construiu	outra	na	Rua	Jorge	Lacerda.	Em	1901,	foi	o	secretário	da	comissão	organizada	para	a	

construção	de	uma	nova	Igreja	Matriz	para	a	paróquia	de	São	Bento	do	Sul.	Ainda	em	tempo	

de	 criança,	 Jorge	 Zipperer	 demonstrava	 gostar	 de	 música,	 tendo	 aprendido	 com	 o	 colono	

Kaspar	Tauscher	a	tocar	a	sanfona	que	seu	pai	lhe	comprara.	Jorge	participou	da	orquestra	da	

Sociedade	Harmonia.	Por	volta	de	1903,	organizou	a	sua	própria	banda	de	música,	tendo	entre	

seus	 componentes	 nomes	 como	 João	 Wordell,	 Hugo	 Fischer,	 João	 Linzmeyer,	 Guilherme	

Beckert,	Antônio	Beckert,	 João	Treml	e	Miguel	Gschwendtner.	Em	1910,	estavam	entre	 seus	

companheiros	de	música	nomes	como	Max	 Jakusch,	Adolfo	Weber	 Júnior,	 João	Treml,	Paulo	

Baum	e	o	irmão	Carlos	Zipperer.	A	banda	animava	especialmente	os	eventos	da	Sociedade	dos	

Atiradores,	da	qual	Jorge	Zipperer	também	fazia	parte.	Quando	Jorge	se	decidiu	se	mudar	para	

Rio	 Negrinho	 por	 conta	 dos	 seus	 projetos	 e	 empreendimentos	 econômicos,	 a	 banda	 foi	

entregue	a	João	Treml,	que	a	reformulou	e,	a	partir	dela,	formou-se	a	tradicional	Banda	Treml.	

No	ano	de	1910,	Jorge	Zipperer	foi	um	dos	eleitos	para	o	cargo	de	Conselheiro	Municipal	em	

São	Bento	do	Sul,	equivalente	ao	atual	vereador.	Jorge	fez	com	que	as	notas	históricas	de	seu	

pai	 Josef	 Zipperer,	 constantes	 de	 seu	 diário,	 fossem	publicadas	 primeiramente	 em	 capítulos	

semanais	o	 jornal	 “O	Catharinense”,	entre	agosto	de	1913	e	 janeiro	de	1914.	O	 responsável	

pela	redação	da	narrativa	de	Zipperer	foi	Otto	Welk,	professor	primário	em	Oxford.	Em	1913,	

Jorge	 foi	 um	 dos	 fundadores,	 junto	 com	Willy	 Jung,	 de	 uma	 serraria	 e	 fábrica	 de	 caixa	 de	

frutas,	na	 localidade	de	Salto,	 considerada	a	gênese	da	 tradicional	Móveis	Cimo.	No	começo	

dos	anos	20,	Jorge	e	seu	irmão	Martim	montaram	uma	fábrica	de	móveis	que,	além	das	caixas	

de	laranja,	se	dedicava	à	produção	de	cadeiras	e	que	passou	a	projetar	casas	pré-fabricadas	e	

fornecer	 madeiramento	 para	 quartéis	 do	 exército	 e	 madeiras	 variadas	 para	 o	 setor	 da	

construção	civil.	Ainda	no	começo	daquela	década,	a	 fábrica	se	 tornou	um	empreendimento	

familiar,	comandado	por	Jorge	e	com	a	participação	de	seus	irmãos	Martim	e	Carlos	Zipperer,	

e	 seus	 genros	 Francisco	Malinowski	 e	 Karl	 Ricardo	Weber.	 A	 partir	 de	 então,	 “inicia-se	 um	

período	de	prosperidade	e	progresso	contínuo	nas	atividades	da	firma”.	(HENKELS,	2007,	p.	1).	

Depois	da	morte	de	Jorge	Zipperer,	no	início	de	1944,	a	empresa	incorporou	diversas	outras,	

com	interesses	comerciais	afins,	e	passou	a	ser	conhecida	como	Cia.	Industrial	de	Móveis	S/A	–	

Móveis	 Cimo,	 projetando-se	 como	 a	maior	 fábrica	 de	móveis	 da	América	 Latina.	 A	 empresa	

tinha	o	monopólio	na	fabricação	de	móveis	para	cinemas	e	auditórios,	e	passou	a	se	destacar	

na	produção	de	móveis	escolares	e	linhas	institucionais	de	escritório,	de	quarto,	salas,	etc.	Dos	

membros	 da	 família	 Zipperer,	 Martim	 atuava	 como	 Diretor	 Superintendente	 e	 seu	 irmão	

Carlos	 era	 um	 dos	 diretores	 adjuntos.	 No	 entanto,	 a	 sede	 oficial	 da	 empresa	 passou	 para	

Curitiba	 e	 as	 decisões	 foram	 sendo	 tomadas	 cada	 vez	 mais	 distantes	 de	 Rio	 Negrinho.	



Mudanças	tecnológicas	e	crises	administrativas	levariam	à	falência	da	empresa	em	1982.	Com	

Willy	 Jung,	 Jorge	 Zipperer	 também	 havia	 sido	 proprietário	 de	 um	 armazém	 de	 secos	 e	

molhados	 na	 sede	 de	 São	 Bento.	 Por	 volta	 de	 1915,	 o	 empreendimento	 por	 passado	 para	

Andreas	Ehrl	e	o	irmão	Carlos	Zipperer,	que	alguns	anos	depois	se	tornou	o	único	proprietário,	

e	a	manteve	a	casa	como	ponto	 tradicional	de	comercio	na	cidade.	Em	1938,	 Jorge	Zipperer	

viajou	 à	 terra	 dos	 ancestrais	 da	 família	 Zipperer,	 na	 Boêmia.	 Chegou,	 inclusive,	 a	 fazer	 uma	

palestra	em	Neuern	com	o	título	“A	Emigração	dos	Boêmios	para	o	Brasil	e	suas	causas”.	Em	

seu	discurso,	 Jorge	abordou	temas	como	os	motivos	que	 levaram	os	boêmios	a	 imigrarem,	a	

aquisição	 de	 terras	 no	 Brasil,	 e	 o	 retorno	 de	 Josef	 Rohbacher	 à	 Boêmia	 para	 trazer	 novos	

imigrantes.	 Também	 relatou	 episódios	 como	 a	 primeira	 morte	 em	 São	 Bento,	 a	 primeira	

escola,	 a	 primeira	 compra	 e	 o	 primeiro	 crime.	 Em	 suas	 anotações	 para	 o	 discurso,	 constam	

ainda	 tópicos	 sobre	 plantação	 e	 colheita,	 cobras	 venenosas,	 relâmpagos,	 ataques	 indígenas,	

luz	elétrica,	e	outros.	Com	seu	irmão	Martim	Zipperer,	Jorge	forneceu	subsídios	históricos	para	

que	o	escritor	bávaro	Josef	Blau	escrevesse	a	obra	“Baiern	in	Brasilien”	(1958),	que	destaca	o	

destino	de	 imigrantes	da	região	ao	chegar	em	solo	brasileiro.	Ainda	por	volta	de	1928,	 Jorge	

Zipperer	 havia	 sido	 nomeado	 vice-cônsul	 da	 Tchecolosváquia.	 Jorge	 Zipperer	 faleceu	 no	 dia	

31.01.1944,	 conforme	 assento	 anotado	 em	 São	 Bento	 do	 Sul	 (3FR-54v).	 Seu	 esquife	 foi	

conduzido	 ao	Cemitério	 de	Rio	Negrinho	na	 carroça	 fúnebre	 idealizada	 e	 conduzida	 por	 seu	

primo	Frederico	Fendrich.	Em	sua	homenagem,	 Jorge	recebeu	o	nome	de	uma	escola	e	uma	

rua	em	Rio	Negrinho,	além	de	outra	rua	em	São	Bento	do	Sul.	Tamanha	foi	a	 importância	de	

Jorge	Zipperer	para	Rio	Negrinho	que	a	cidade	escolheu	a	sua	data	de	nascimento,	24	de	abril,	

para	 comemorar	 o	 aniversário	 municipal.	 A	 sua	 casa	 naquela	 cidade	 foi	 transformada	 no	

Museu	Carlos	Lampe.	Agradecimentos	ao	amigo	Osny	Zipperer	

	



	

MÓVEIS	CIMO	EM	1948.	Naquele	ano	esta	empresa	era	uma	grande	potência	e	dava	trabalho	à	
grande	 maioria	 dos	 trabalhadores	 de	 Rio	 Negrinho	 e	 para	 muitos	 que	 vinham	 de	 outras	
cidades.	Era	um	centro	moveleiro	considerado	a	maior	indústria	de	móveis	da	América	do	Sul	e	
sustentava	a	maior	parte	das	famílias	com	ótimos	salários.	Quem	diria	que	dali	menos	de	trinta	
anos	cairia	por	terra	aquele	poderoso	império!	

	

TORA	DE	 IMBUIA	TRAZIDA	PARA	A	MÓVEIS	CIMO	EM	1946	OU	ANTES	(FOTO	PUBLICADA	NA	
EDIÇÃO	 ANTERIOR).	 Esta	 tora	 pesa	 10	 toneladas,	 sua	 cubagem	 é	 de	 5,36m³,	 tem	 o	
comprimento	de	2,20	metros	e	1,59	metros	de	diâmetro.	Estes	dados	estão	escritos	na	própria	
tora.	

TORA	 TRAZIDA	 PARA	 RIO	 NEGRINHO	 EM	 1972	 PARA	 ORNAMENTAR	 A	 AVENIDA	 DOS	

IMIGRANTES.	 Ela	 foi	 colocada	 no	 canteiro	 da	 rotatória	 próximo	 ao	 Pavilhão	 dos	 Imigrantes	



para	 que	 todos,	 que	 por	 lá	 passassem,	 lembrassem	 dos	 tempos	 áureos	 de	 Rio	 Negrinho	

quando	as	principais	movimentações	econômicas	giravam	em	torno	da	Móveis	Cimo.	Depois	o	

madeiro	 foi	 removido	para	 junto	da	grande	 chaminé.	Confesso	que	a	prefiro	no	 canteiro	da	

rotatória	onde	estava	melhor	exposta	e	bem	mais	facilmente	visível.	Muita	gente	que	vem	de	

outras	 cidades	 não	 passa	 por	 trás	 da	 chaminé	 e	 não	 a	 vê,	 enquanto	 que	 a	 passagem	 pela	

Avenida	 dos	 Imigrantes	 é	 quase	 obrigatória	 para	 todos	 que	 entram	 e	 saem	 da	 cidade.	 Um	

segundo	motivo	 é	 que	 a	 tora	 vista	 ao	 lado	 da	 chaminé	 insinua	 uma	 diminuição	 do	 seu	 real	

tamanho	 em	 comparação	 com	 a	 gigantesca	 obra	 de	 tijolos,	 portanto,	 nesses	 aspectos,	 fica	

menos	valorizada.	

	

	

RIO	NEGRINHO	 EM	1948.	 Vemos	 a	 vila	 grudada	 ao	 redor	 da	Móveis	 Cimo.	Nessa	 época	 Rio	

Negrinho	 já	 pensava	 em	 andar	 com	as	 próprias	 pernas,	mas	 isso	 só	 veio	 acontecer	 05	 anos	

depois.	Mas	para	chegar	até	aqui	foi	preciso	vencer	muitas	lutas	árduas.	

A	compra	de	toros	para	fabricação	de	móveis	pela	 indústria	de	Móveis	Cimo	eram	realizadas	

em	Rio	Negrinho	e	toda	região.	A	medida	que	os	anos	foram	transcorrendo	as	madeiras	de	lei	

iam	se	rareando,	com	isso	a	compra	e	o	transporte	de	toros	vão	se	tornando	mais	distante	de	

Rio	Negrinho.	Entre	as	madeiras	de	lei,	uma	das	mais	nobres	é	o	cedro	usadas	principalmente	

na	 fabricação	 de	móveis.	 Nestas	 fotos	 de	 outubro	 de	 1964,	 trazem	 em	4	momentos	 de	 um	

carregamento	 de	 toros	 de	 cedro	 extraídas	 perto	 da	 Serra	 do	 Espigão,	 em	 Santa	 Cecília,	 no	

momento	do	carregamento,	na	fase	de	transporte	e	por	último	no	depósito	da	Móveis	Cimo	

em	Rio	Negrinho.	Segundo	anotações	nos	toros	vemos	que	elas	são	fruto	de	um	único	cedro	

(nome	científico:	cedrela	fissilis),	que	totalizou	25,647m3,	com	uma	altura	de	28,40	metros	de	

área	 aproveitável,	 portanto,	 com	 mais	 de	 30	 metros	 do	 topo	 a	 sua	 copa.	 Esta	 portentosa	

árvore	 contava	 com	 a	 idade	 de	 312	 anos,	 segundo	 os	 seus	 anéis	 de	 crescimento,	 forma	



utilizada	 para	 contagem	 dos	 anos	 nas	 árvores.	 Neste	 transporte	 foram	 necessários	 4	

caminhões	da	marca	Ford	F-600.	Esta	foi	a	maior	árvore	da	espécie	cedro,	que	a	Móveis	Cimo	

se	 utilizou,	 segundo	 nos	 assegura	 Angelino	 Grohskopf,	 empregado	 por	mais	 de	 30	 anos	 no	

setor	de	compras	e	medição	da	empresa.	Ainda	segundo	Grohskopf	a	Móveis	Cimo	manteve	

um	estoque	de	12	a	13	mil	metros	cúbicos	de	madeiras	de	lei	em	estoque	nos	seus	pátios,	por	

mais	 de	 30	 anos,	 no	 qual	 toda	 madeira	 ocupada	 diariamente	 na	 fabricação	 de	 móveis,	 na	

mesma	quantidade	era	serrada	e	recolocada	no	pátio	para	secagem.	Numa	das	fotos	vemos	os	

motoristas	e	ajudantes	dos	 caminhões,	numa	pose	 com	Kurt	Woff,	 encarregado	do	 setor	de	

compras	da	empresa.	(fotos	do	acervo	de	Ewaldo	Pscheidt)	
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domingo,	22	de	junho	de	2014	

UM	OLHAR	SOBRE	RIO	NEGRINHO!	(24)	

Nota	do	Blog:	Prosseguimos	com	a	publicação	da	série	“Um	Olhar	sobre	Rio	Negrinho”,	texto	
de	autoria	dos	Professores	Celso	Crispim	Carvalho	e	Mariana	Carvalho,	a	quem	agradecemos,	e	
foram	publicados	originalmente	no	Jornal	do	Povo	de	Rio	Negrinho.		

MÓVEIS	CIMO.	(Parte	2).		

CONSIDERAÇÕES	INICIAIS.	A	CIMO	parecia	ter	um	potencial	sólido,	inesgotável	e	indestrutível	
mesmo	diante	das	crises	financeiras	que	se	enfileiravam	de	tempos	em	tempos	em	nosso	País.	
Ela	 satisfazia	 a	 todos	 os	 gostos	 através	 dos	 decênios	 e	 continuava	 evoluindo	 em	 perfeita	
consonância	com	as	exigências	de	cada	geração.	Do	móvel	mais	singelo	ao	mais	aristocrático	e	
funcional	–	mostraremos	alguns	-	nos	lares,	nos	cinemas,	nas	repartições	públicas,	nos	bares	e	
nas	 escolas,	 a	 linha	 CIMO	 firmava-se	 na	 preferência	 do	 povo.	 Eram	 três	 grandes	 fábricas	 e	
inúmeros	 revendedores	 em	 todo	 o	 Brasil.	 Sua	 marca	 inconfundível	 tinha	 tudo	 para	
permanecer	por	durante	muitas	e	muitas	décadas	com	seu	cada	vez	maior	sucesso	e,	 talvez,	
tornar-se,	 se	não	a	maior,	mas	uma	das	maiores	 fábricas	de	móveis	do	mundo.	No	entanto,	
quis	o	 “destino”	que	assim	não	 fosse.	Hoje,	 resta-nos	apenas	gratas	 lembranças,	 como	a	do	
bolso	do	operário	que,	no	início	do	mês,	no	dia	do	pagamento,	ia	para	casa	cheio	de	dinheiro	
para	 comprar	 tudo	 o	 que	 sua	 preciosa	 família	 precisasse	 e	 como	 a	 do	 seu	 imponente	
patrimônio	que	abrangia	uma	tão	grande	área	que	mais	parecia	uma	cidade.		

Aqui,	mais	de	mil	 trabalhadores	ganhavam	o	pão	de	 cada	dia	que	 sustentava,	e	muito	bem,	
suas	 famílias.	O	 tempo	de	ouro	de	Rio	Negrinho	 foi	 este,	 quando	a	Cimo	 funcionava	 a	 todo	
vapor.	 De	 várias	 cidades	 vizinhas	 vinha	 gente	 trabalhar	 na	 Cimo.	 Alguns	 ficavam	
definitivamente	morando	 aqui.	 Outros	 subiam	 a	 serra	 de	 trem	 no	 começo	 da	 semana	 e	 só	
voltavam	para	suas	cidades,	também	de	trem,	no	final	da	semana.	Por	exemplo,	o	pessoal	de	
Jaraguá	 do	 Sul	 fazia	 isso.	 Hoje	 tudo	mudou!	 É	 gente	 de	 Rio	 Negrinho	 que	 vai	 trabalhar	 em	
Jaraguá	e	em	outras	cidades	vizinhas!	A	Móveis	Cimo	exportava	móveis	para	 todo	o	Brasil	e	
também	 para	 o	 exterior.	 Era	 considerada	 a	 maior	 fábrica	 de	 móveis	 da	 América	 Latina.	
Empregava	milhares	 de	 empregados	 na	matriz	 e	 filiais.	 A	 Cimo	 orgulhava-se	 de	 ter	 sempre	
prestado	 o	 melhor	 de	 sua	 colaboração	 aos	 empreendimentos	 de	 valor	 surgidos	 em	 várias	
partes	 do	 País	 que	 era	 um	 produto	 da	 fé	 e	 do	 trabalho	 de	 homens	 e	 mulheres	 que	
consagraram	os	sacrifícios	de	uma	existência	inteira	ao	progresso	do	País.	Naquele	ano	(1955)	
a	experiência	constante	de	30	anos	de	serviços	conferia-lhe	um	alto	padrão	de	qualidade	dos	
seus	artigos.	A	maioria	dos	duzentos	 cinemas	em	 funcionamento	na	Capital	paulista	possuía	
poltronas	CIMO.	



	

CROQUI	 DA	MÓVEIS	 CIMO	DE	 RIO	NEGRINHO.	 PUBLICADO	NA	 “REVISTA	MÓVEIS	 CIMO”	DE	
MAIO	DE	1955.	

	

A	 SERRARIA	 DA	MÓVEIS	 CIMO	 EM	 1955.	 Observe	 que	 há	 somente	 uma	 casa	 no	 morro	 ao	
fundo.	



	

UMA	CIDADE	CHAMADA	MÓVEIS	CIMO	DENTRO	DE	OUTRA	CIDADE	NA	DÉCADA	DE	50.	

	

CINE	 REGÊNCIA,	 EM	 SÃO	 PAULO,	 MOBILIADO	 COM	 1.600	 POLTRONAS	 CIMO	 TIPO	 RIO	
NEGRINHO	 ESTOFADAS	 EM	 COURO.	 Estas	 poltronas	 eram	 macias	 e	 confortáveis.	 Sua	



fabricação	 impecável	 permitia	 assistir	 a	 filmes	 e	 shows	 por	 horas	 a	 fio	 sentados	 nelas	 sem	
cansar.	Porém,	antes	de	fabricar	móveis	tão	confortáveis	e	modernos,	a	Cimo	fabricava	móveis	
mais	 artísticos	 –	 década	 de	 30	 e	 40	 –	 que	 eram	 bem	 aceitos	 e,	 com	 eles,	 a	 fábrica	 foi	
evoluindo,	crescendo	até	tornar-se	uma	grande	potência	industrial.	

	

	

MÓVEIS	FABRICADOS	PELA	CIMO	ATÉ	A	DÉCADA	DE	40.	Antes	das	poltronas	estofadas	a	Cimo	
fabricava	 móveis	 entalhados	 artisticamente	 que	 eram	muito	 apreciados	 e	 disputados	 pelos	
clientes	mais	sofisticados.	Técnicas	avançadas	traziam	muita	fama	à	Cimo.	



	

INTERIOR	 DO	 “TEATRO	 ALUMÍNIO”	 EM	 SÃO	 PAULO	 COM	 AS	 POLTRONAS	 “ROXI”	 COM	
ASSENTOS	 ESTOFADOS.	 Estas	 poltronas	 deram	 ao	 teatro	 a	 distinção	 inimitável	 dos	 móveis	
Cimo.	A	elegância,	o	conforto	e	a	praticidade	atraíam	o	público	aos	espetáculos	e	cinemas	da	
época	 nas	 grandes	 cidades.	 Assim,	 uma	 coisa	 puxava	 outra.	 A	 fama	 da	 Cimo	 atraía	 novos	
clientes,	estes,	por	sua	vez,	por	exemplo	os	cinemas,	atraíam	multidões	para	seus	recintos	e	
todo	mundo	 saía	 ganhando,	 inclusive	 os	 operários	 da	 Cimo	 que	 eram	 recompensados	 com	
bons	salários	mensais	pelo	trabalho	bem	feito.	



	

BAIRRO	BELA	VISTA	NA	DÉCADA	DE	40.	CORREÇÃO.	Na	semana	passada	publicamos	esta	foto	e	
localizamos	 a	 casa,	 atualmente	 demolida,	 que	 aparece	 em	 primeiro	 plano	 na	 Rua	 Carlos	
Hantschel,	no	lado	oposto	da	sua	real	localização	porque	pensamos	que	a	rua	que	aparece	no	
morro	 nos	 fundos	 da	 fotografia	 seria	 a	 Rua	 Hugo	 Fischer	 –	 a	 rua	 da	 Escola	 Aurora	 -.	 No	
entanto,	 posteriormente	 conversando	 com	 pessoas	 que	 conheceram	 a	 casa	 naqueles	 idos	
tempos,	 descobrimos	 que	 a	 referida	 casa	 realmente	 estava	 no	 outro	 lado	 da	 Rua	 Carlos	
Hantschel,	ao	lado	de	onde	hoje	se	encontra	a	Comercial	Moreira	e	pertencia	ao	Sr.	Augusto	
Telma.	A	casa	que	aparece	parcialmente	 já	abaixo,	à	esquerda,	 também	demolida,	pertencia	
ao	Sr.	João	Moreira,	pai	da	proprietária	do	Mercado	Moreira.	A	rua	aos	fundos,	no	morro,	é	a	
Rua	Santa	Catarina	no	Bairro	Bela	Vista.	Note	a	diferença	do	bairro	antigo	–	década	de	40	 -	
com	a	atual.	Compare	a	foto	antiga	com	a	seguinte.	



	

BAIRRO	 BELA	 VISTA	 ATUALMENTE	 (2014).	 Esta	 fotografia	 foi	 clicada	 do	 mesmo	 lugar	 da	
anterior,	 focalizando	 o	 mesmo	 ângulo.	 As	 mudanças	 foram	 tantas	 que	 o	 lugar	 tornou-se	
irreconhecível.	Compare	as	fotos!	

CONSIDERAÇÕES	 FINAIS.	 Com	 estas	 amostras	 de	 apenas	 alguns	 dos	 tipos	 de	móveis	 que	 a	
Cimo	 fabricava,	 estamos	 ilustrando	 o	 retumbante	 sucesso	 que	 a	 nossa	 querida	 Cimo	 fez	 de	
norte	a	sul	do	Brasil.	Não	era	para	ter	falido	assim	tão	melancolicamente!	Que	Pena!	Muitas	
pessoas	dizem	que,	com	o	 falecimento	dos	principais	grandes	diretores	Martin	e	Carlos,	que	
eram	 rígidos	 e	 profundos	 conhecedores	 da	 disciplina	 administrativa	 dos	 negócios	 e	 no	
andamento	 geral	 da	 produção,	 a	 Cimo	 teve	 uma	 reviravolta,	 uma	 guinada	 suicida	 que	 a	
derrubou	 do	 cume	 ao	 fundo	 do	 poço.	 Imagine	 se	 Rio	 Negrinho	 ainda	 tivesse	 essa	 grande	
“máquina	de	 fazer	empregos”	quanta	gente	não	mais	estaria	nas	 ruas	desempregada	e	 sem	
rumo!	Por	hoje	é	 só!	Obrigado!	Um	grande	abraço	de	Celso	e	outro	de	Mariana!	Fique	com	
Mamãe	e	Papai	do	Céu!	

	

sábado,	7	de	junho	de	2014	

UM	OLHAR	SOBRE	RIO	NEGRINHO	!	(23)	

Nota	do	Blog:	Prosseguimos	com	a	publicação	da	série	“Um	Olhar	sobre	Rio	Negrinho”,	texto	
de	autoria	dos	Professores	Celso	Crispim	Carvalho	e	Mariana	Carvalho,	a	quem	agradecemos,	e	
foram	publicados	originalmente	no	Jornal	do	Povo	de	Rio	Negrinho.	

MÓVEIS	CIMO	E	SEUS	DIRETORES.		

CONSIDERAÇÕES	 INICIAIS.	 Um	 dos	 maiores	 impérios	 moveleiros	 da	 América	 do	 Sul,	 a	
Companhia	Industrial	de	Móveis	–	CIMO	–	teve	seu	melancólico	final	no	início	da	década	de	80,	
quando	 faliu,	 depois	 de	 um	 acentuado	 declínio	 ao	 longo	 de	 alguns	 anos	 anteriores.	 Nada	
restou	das	imensas	pilhas	de	madeira	que	“ornamentavam”	seu	gigantesco	pátio	que	tomava	



lugar	da	maior	parte	da	área	central	de	Rio	Negrinho.	Nada	sobrou	do	seu	quase	incalculável	
patrimônio	espalhado	por	várias	cidades	brasileiras,	pois	a	Móveis	Cimo	possuía	filiais	em	São	
Paulo	 na	Avenida	 Franklin	 Roosevelt,146-b,	 em	Rio	 de	 Janeiro	 na	 Rua	Maria	 Tereza,	 89,	 em	
Curitiba	na	Rua	Barão	do	Rio	Branco,	158,	em	Belo	Horizonte	na	Rua	Carijós,	101	e	em	Joinville	
na	 Rua	 São	 Pedro,	 160.	 Nosso	 objetivo	 de	 hoje	 é	 mostrar	 as	 dificuldades	 financeiras	 das	
indústrias,	através	de	uma	transcrição	de	um	texto	emitido	no	final	do	ano	de	1955,	quando	
Egon	 Renner,	 filho	 do	 titular	 das	 Indústrias	 J.	 A.	 Renner,	 uma	 grande	 potência	 industrial	 de	
Porto	Alegre,	 e	 íntimo	amigo	do	Sr.	Martin	 Zípperer,	 este	então	Diretor	 Superintendente	de	
Moveis	Cimo	S.A.,	que	publicou	o	referido	texto	no	Jornal	“A	Hora”	de	Porto	Alegre	em	22-12-
1955.	 Os	 pareceres	 técnicos	 do	 texto,	 que	 analisam	 a	 indústria	 no	 rol	 do	 processo	
inflacionário,	mostram	as	grandes	dificuldades	que,	já	naquela	época,	assolavam	as	indústrias	
e	 o	 comércio	 do	 país.	 Durante	 o	 transcorrer	 do	 texto	 mostraremos	 alguns	 momentos	
particulares	dos	Diretores	da	CIMO,	Martin	e	Carlos,	e	aspectos	da	Grande	fábrica.		

PROVÁVEIS	 CONSEQUÊNCIAS	DA	 SITUAÇÃO	 FINANCEIRA.	 “É	 público	 e	 notório	 que	 o	 nosso	
Estado	está	passando	por	uma	crise	 financeira	sem	precedentes.	O	 fato	preocupa	a	 todos,	e	
inúmeras	pessoas	 tem	alertado	o	 governo	para	este	 gravíssimo	problema.	 Entendi,	 por	 isso,	
necessário	chamar	a	atenção	para	certas	conseqüências	que,	se	a	crise	não	for	debelada,	por	
certo	 virão.	Mas	 o	 que	 se	 passa	 realmente	 na	 indústria	 e	 no	 comércio	 em	 virtude	 da	 crise	
financeira?	Admitimos,	uma	empresa	industrial	que	tenha	uma	produção	anual	de	10	milhões	
de	 cruzeiros,	 apurando	 no	 seu	 balanço	 um	 lucro	 líquido	 de	 um	 milhão	 de	 cruzeiros.	 Essa	
empresa	gasta	em	matérias	primas	e	salários,	por	hipótese,	duas	terças	partes	do	valor	da	sua	
produção,	ou	sejam,	seis	milhões	e	seiscentos	mil	cruzeiros.	Se	a	matéria	prima	e	os	salários	
aumentarem	 em	 20%,	 esta	 empresa	 necessitará	 para	 manter,	 -	 notem	 bem	 manter	 e	 não	
aumentar	–	a	sua	produção,	no	ano	seguinte,	uma	importância	maior	de	um	milhão	trezentos	
e	vinte	mil	cruzeiros,	ou	seja	20%	sobre	seis	milhões	e	seiscentos	mil	cruzeiros.	Do	lucro	de	um	
milhão	ainda	precisa	descontar	o	imposto	sobre	a	renda	da	pessoa	jurídica,	no	valor	de	cento	e	
noventa	mil	cruzeiros,	sendo,	portanto,	o	 total	necessário	a	mais	para	sustentar	a	produção,	
de	um	milhão	quinhentos	e	dez	mil	cruzeiros.	Existe,	daí,	um	déficit	financeiro	de	quinhentos	e	
dez	mil	cruzeiros.	É	verdade	que	o	desembolso	dessa	 importância	não	será	 imediato,	porém,	
também	é	exato	que	a	recuperação	dessa	importância	é	lenta,	porquanto	a	compra	da	matéria	
prima	 e	 o	 pagamento	 de	 salários,	 impostos,	 etc.,	 somente	 serão	 recuperados	 quando	 a	
empresa	 receber	 o	 pagamento	 das	 manufaturas	 vendidas.	 E	 isto	 leva	 meses,	 dependendo,	
sempre,	das	condições	peculiares	a	cada	indústria.	O	que,	porém,	se	evidencia,	e	que	qualquer	
um	 pode	 compreender,	 é	 que	 o	 industrial	 precisa	 de	 recursos	 adicionais	 a	 fim	 de	 poder	
financiar	 a	 sua	 produção.	 Esse	 crédito,	 todos	 nós	 sabemos,	 hoje	 é	 difícil,	 mesmo	 quase	
impossível.	O	que	fazer	então?	Restaria	um	único	caminho:	diminuir	a	produção,	adaptando-a	
às	 suas	 possibilidades	 financeiras.	 Mas,	 reduzindo-se	 a	 produção	 aumenta-se	 o	 custo	 e	
havendo	falta	de	mercadoria	sobem	vertiginosamente	os	preços.	Agrava-se,	pois	 ,	a	 inflação.	
Outro	aspecto	grave	que	em	seguida	se	verificará,	é	a	diminuição	do	número	de	empregados,	
provocando-se	 desta	 forma,	 o	 desemprego	 com	 todas	 as	 desastrosas	 conseqüências.	
Continua-se,	 portanto,	 um	 mesmo	 círculo	 vicioso.	 No	 comércio,	 alegam	 muitos,	 a	 situação	
seria	mais	 fácil,	o	que	não	me	parece	certo.	O	comércio	poderá	resolver	a	sua	situação	mais	
rapidamente,	diminuído	as	compras,	porém	as	conseqüências	serão	as	mesmas.	Diminuindo	as	
compras,	 mais	 dia	 menos	 dia,	 vão	 diminuir	 as	 vendas,	 e	 as	 despesas	 não	 se	 reduzirão	 na	
mesma	 proporção.	 Resultado	 disso	 é	 o	 aumento	 da	 margem,	 provocando-se	 a	 alta	 e	
contribuindo-se	para	a	inflação.	Se	a	situação	continuar	se	agravando,	há	outro	perigo	para	o	
qual	é	preciso	atentar.	É	de	que	a	 linha	normal	da	 indústria	e	do	comércio	de	vender	muito	



com	pouco	lucro	em	cada	unidade,	seja	substituída,	nesta	emergência,	pelo	sistema	de	vender	
pouco	ganhando	mais	em	cada	unidade.	Espero	que	este	meu	temor	não	se	concretize	mas,	
como	 digo,	 no	 caminho	 que	 vamos,	 estamos	 correndo	 este	 risco.	 Para	 evitar	 estas	
conseqüências	a	produção	precisa	ser	amparada	e	deve-se	emitir	para	elevá-la.	Emitindo	para	
pagar	déficits,	como	tem	sido	feito,	estaremos	 inflacionando,	mas	emitindo	para	aumentar	a	
produção,	estaremos	combatendo	a	inflação.”	(texto	de	Egon	Renner).	

	

CARLOS	ZÍPPERER	QUANDO	ERA	JUÍZ	DE	PAZ.	Extraímos	esta	foto	do	livro	“Dados	Históricos	do	
Município	 de	 Serra	 Alta”	 (São	 Bento	 do	 Sul),	 editado	 em	 1948,	 por	 ocasião	 de	 seu	 78º	
Aniversário	de	Fundação.	



	

MARTIN	ZIPPERER,	SUPERINTENDENTE	DA	MÓVEIS	CIMO	S.	A.,	(NO	CENTRO	DA	FOTOGRAFIA),	
GUIANDO	 VISITANTES	 DA	 MESBLA	 E	 EXPOSIÇÃO	 PERCORRENDO	 AS	 DEPENDÊNCIAS	 DA	
FÁBRICA	DE	RIO	NEGRINHO.	Uma	das	causas	principais	desta	crise	é	a	inflação,	e	conseqüente	
desvalorização	 constante	 do	 poder	 aquisitivo	 da	 nossa	moeda,	 a	 qual	 se	 reflete	 no	 sempre	
crescente	 custo	de	 todos	os	 artigos,	 a	 começar	pelas	matérias	primas,	 indo	até	os	produtos	
manufaturados.	Os	salários,	por	sua	vez,	acompanham,	como	é	natural,	o	mesmo	ritmo.	

	

SÃO	PAULO	NA	DÉCADA	DE	50.	A	Móveis	Cimo	mantinha	filial	naquela	grande	metrópole	que	
era	assim	a	70	anos	atrás.	



	

RIO	NEGRINHO	NO	FINAL	DA	DÉCADA	DE	40.	Vemos,	aí,	a	cidade	crescendo	ao	redor	da	grande	
mãe	Móveis	Cimo.	

	

CARLOS	ZIPPERER	ERA	MÚSICO.	Aqui,	com	seu	famoso	pistão,	Carlos	dá	um	show	na	festa	em	
que	ele	foi	coroado	o	Rei	da	Festa	–	veja	a	faixa.	



	

POLTRONA	FABRICADA	PELA	MÓVEIS	CIMO.	Os	móveis	desta	indústria	abasteciam	os	cinemas,	
salões	e	residências	do	país	inteiro	e	até	do	exterior.	



	

POLTRONA	FABRICADA	PELA	MÓVEIS	CIMO.	Os	móveis	desta	indústria	abasteciam	os	cinemas,	
salões	e	residências	do	país	inteiro	e	até	do	exterior.	



	

UTRO	ASPECTO	DE	RIO	NEGRINHO	NA	DÉCADA	DE	40	-	BAIRRO	BELA	VISTA.	Vemos	ao	fundo	a	
Rua	Hugo	Fischer	-	a	rua	da	Escola	Aurora.	Em	primeiro	plano,	uma	família	em	frente	a	casa,	já	
demolida,	que	ficava	à	rua	Carlos	Hantschel,	ao	lado	da	Comercial	Moreira.	

	

EMBLEMA	 DA	 MÓVEIS	 CIMO.	 Diariamente	 era	 visto	 nas	 portas	 dos	 caminhões	 que	
transportavam	toras	e	nos	selos	que	a	indústria	colava	nos	seus	móveis.	



CONSIDERAÇÕES	 FINAIS.	Maravilhosa	 a	 análise	deste	 especialista	 em	 causas	 inflacionárias	 e	
procedimentos	 de	 produção	 na	 indústria	 e	 no	 comércio.	 Quem	 leu	 o	 texto	 com	 atenção	 e	
“descolou”	dele	um	bom	raciocínio	certamente	aprendeu	uma	ótima	lição	que	um	dia	poderá	
livrá-lo	 de	 encrencas	 inflacionárias	 no	 seu	 próprio	 negócio,	 como	 o	 fizeram	Martin	 e	 Carlos	
Zípperer.	 A	 grande	Móveis	 Cimo,	 que	 levantou	 Rio	 Negrinho,	 também	 deixou-nos	 pujantes	
lições	que	jamais	serão	esquecidas.	À	ela	muito	devemos!	Por	hoje	é	só!	Obrigado!	Um	grande	
abraço	de	Celso	e	outro	de	Mariana!	Fique	com	Mamãe	e	Papai	do	Céu!	

	

quinta-feira,	21	de	fevereiro	de	2013	

Móveis	Cimo:	fabricação	e	vendas	de	poltronas	de	cinema	para	todo	Brasil!	

	

Empregados	da	Móveis	Cimo	e	caminhoneiros	prontos	para	o	 transporte	de	cargas,	no	pátio	
daquela	empresa	(Foto:	acervo	de	Bruno	Kretschmer)	



	

Aloisio	 Wermuth	 ao	 lado	 de	 seu	 caminhão,	 transportando	 poltronas	 de	 cinema,	 rumo	 a	
Londrina,	de	bota	e	cachorro.	(Foto:	acervo	de	Bruno	Kretschmer)	

	

Motorista	 ao	 lado	 de	 seu	 caminhão,	 transportando	 poltronas	 de	 cinema,	 rumo	 a	 Londrina.	
(Foto:	acervo	de	Bruno	Kretschmer)	



	

Bruno	 Kretschmer	 ao	 lado	 de	 seu	 caminhão,	 transportando	 poltronas	 de	 cinema,	 rumo	 a	
Londrina.	(Foto:	acervo	de	Bruno	Kretschmer)	



	

Motorista	 ao	 lado	 de	 seu	 caminhão,	 transportando	 poltronas	 de	 cinema,	 rumo	 a	 Londrina.	
(Foto:	acervo	de	Bruno	Kretschmer)	

	
Logomarca	da	extinta	Móveis	Cimo	



	
Prédio	do	antigo	Cine	Rio	Negrinho	(esq.),	inaugurado	em	1947	(Foto:	acervo	Foto	Weick)	

Por	 várias	 ocasiões	 este	 Blog	 tem-se	 ocupado	de	 aspectos	 da	 trajetória	 da	 indústria	Móveis	
Cimo,	 que	 teve	 papel	 preponderante	 no	 crescimento	 e	 desenvolvimento	 de	 Rio	 Negrinho,	
entre	 os	 finais	 das	 décadas	 de	 1910	 a	 1970.	 Hoje	 queremos	 enfocar,	 ainda	 que	
superficialmente,	a	fabricação	de	poltronas	de	cinemas,	pioneirismo	que	foi	conquistado	com	
a	 comercialização	 nos	maiores	 centros	 urbanos	 do	 país	 e	 a	 fabricação	 em	 larga	 escala	 pela	
Móveis	 Cimo.	 Essa	 empresa	 dominou	 o	 fornecimento	 no	mercado	 de	 poltronas	 de	 cinema,	
principalmente	com	a	construção	dessas	casas	por	todo	Brasil.	Sua	importância	era	ressaltada	
com	o	slogan	“Móveis	Cimo	fornecendo	as	melhores	poltronas	de	cinema	das	Américas”.	Nas	
fotos	mostra-se	o	transporte	de	poltronas	por	caminhões,	destinadas	ao	Cine	Ouro	Verde	de	
Londrina	 (Pr).	O	 cine	 teatro	Ouro	Verde	 foi	 inaugurado	em	24/12/1952,	 quanto	a	 cidade	de	
Londrina	vivia	o	auge	da	exploração	cafeeira,	daí	o	nome	Ouro	Verde,	contando	inicialmente	
com	1500	 lugares.	Na	nossa	região,	o	prédio	do	cinema	em	São	Bento	do	Sul	 foi	 inaugurado	
em	1946	e	o	de	Rio	Negrinho	em	1948.	

	

sábado,	1	de	setembro	de	2018	

PERSONALIDADES	DE	NOSSA	CIDADE:	MARCILIO	DETROZ,	O	“SEU”	DUDA	

Nota	 do	 Blog:	 Durante	 mais	 de	 55	 anos,	 nossa	 cidade	 de	 Rio	 Negrinho	 acolheu	 um	
campoalegrense,	 que	 aqui	 encontrou	 o	 seu	 caminho,	Marcilio	Detroz,	mais	 conhecido,	 como	
“seu”	 Duda.	 A	 presente	 biografia	 tem	 por	 base	 o	 texto	 publicado	 “NOTICIÁRIO	 DE	 RIO	
NEGRINHO”	 (edição	 nº	 754,	 de	 03/09/1989),	 de	 autoria	 do	 Paulo	 Gonçalo	 Ronconi,	 a	 quem	
“em	memoria”	agradecemos,	atualizado	com	fotos	e	informações	da	família,	complementado	
com	pesquisa	do	autor	deste	Blog.	

--------------------------------------------	



Nascido	 em	 23	 de	 agosto	 de	 1916,	 na	 cidade	 de	 Campo	 Alegre,	 Marcilio	 Detroz,	 mais	
conhecido	como	Duda,	é	 filho	de	Francisco	e	de	Emilia	Stelzner	Detroz,	veio	a	residir	em	Rio	
Negrinho	com	15	anos	de	 idade,	ao	 inicio	de	1932.	Oriundo	de	uma	numerosa	 família	de	09	
irmãos,	com	o	pai	já	falecido,	e	por	falta	de	opções	de	trabalho	na	sua	cidade	de	origem,	veio	
buscar	o	sustento	em	nossa	cidade,	seguindo	os	passos	dos	 irmãos	Argemiro,	Eduardo,	 José,	
Frederico	e	Moacir,	que	aqui	já	estavam	residindo.	

	

Marcilio	Detroz,	em	1986	(foto	do	acervo	de	Ivone	Detroz	Rodrigues)	



	

Imagem	da	carteira	de	trabalho	de	Marcilio	Detroz	(acervo	de	Ivone	Detroz	Rodrigues)	

Foi	 admitido	 como	 servente	 na	 Cia.	M.	 Zipperer	 (futura	Móveis	 Cimo)	 em	 13	 de	 janeiro	 de	
1932.	 Com	 o	 alistamento	militar,	 foi	 incorporado	 como	 voluntário	 neste	 serviço,	 em	 02	 de	
maio	de	1936	até	20	de	abril	de	1937,	no	5º	Grupo	de	Artilharia	de	Dorso,	sediado	em	Curitiba.	
Com	o	desligamento	deste	serviço	voltou	as	atividades	na	empresa.	



	

Marcilio	 Detroz	 no	 5º	 Grupo	 de	 Artilharia	 de	 Dorso,	 em	 1936	 (foto	 acervo	 de	 Ivone	 Detroz	
Rodrigues)	

	

Marcilio	Detroz	(sentado)	no	5º	Grupo	de	Artilharia	de	Dorso,	em	1936	(foto	acervo	de	Ivone	
Detroz	Rodrigues)	



	

Marcilio	 Detroz	 no	 5º	 Grupo	 de	 Artilharia	 de	 Dorso,	 em	 1936	 (foto	 acervo	 de	 Ivone	 Detroz	
Rodrigues)	

Em	 19	 de	 setembro	 de	 1942	 casou-se	 em	 Rio	 Negrinho	 com	 Annita	 Gertrude	 Eddelbuttel.	
Anita,	era	natural	da	Estrada	Bomplandt,	município	de	Corupá,	filha	de	Frederico	Eddelbuttel	e	
de	Adele	Beyer,	nascida	em	17	de	março	de	1921.	Tiveram	3	filhos,	Irineu,	Ivone	e	Amauri.	

	

Casamento	de	Marcilio	e	Anita	Detroz	em	19/09/1942	(foto	acervo	de	Ivone	Detroz	Rodrigues)	



Ela	também	era	servidora	da	Cia.	M.	Zipperer,	onde	trabalhou	entre	11	de	novembro	de	1937	
e	15	de	agosto	de	1942.	O	novo	casal	passou	a	morar	no	bairro	Vila	Nova,	próximo	a	Escola	
Jorge	Zipperer,	entre	1942	e	1953,	transferindo-se	posteriormente	para	a	rua	São	Paulo,	onde	
moraram	até	o	seu	falecimento.	

	

Imagem	da	carteira	de	trabalho	de	Anita	Detroz	(acervo	de	Ivone	Detroz	Rodrigues)	



	

Imagem	de	Anita	Detroz,	por	volta	de	1940	(acervo	de	Ivone	Detroz	Rodrigues)	

Marcilio	foi	galgando	diversos	postos,	até	chegar	a	chefe	de	sessão	de	máquinas.	Em	maio	de	
1972,	 na	 cidade	 de	 Joinville,	 foi	 agraciado	 com	 o	 Certificado	 e	 a	 Medalha	 de	 Mérito	 de	
Segurança	do	Trabalho,	por	ter	se	distinguido	em	atividades	relacionadas	com	a	prevenção	de	
acidentes,	 higiene	 e	 medicina	 do	 trabalho.	 Em	 todos	 os	 anos	 em	 que	 trabalhou,	 Marcilio	
Detroz	nunca	faltou	e	nem	sofreu	qualquer	espécie	de	acidentes.	

	

Imagem	de	Marcilio	Detroz	no	trabalho,	por	volta	de	1950	(acervo	de	Ivone	Detroz	Rodrigues)	



	

Colaboradores	 da	 Móveis	 Cimo,	 ao	 final	 da	 década	 de	 1940,	 onde	 vê-se	 a	 partir	 da	 esq.:	
Hipólito	 Briniak,	 Alberto	 Liebl,	 Helmuth	 Krambeck,	 Joaquim	 Faustino	 Nunes	 (Gibaco),	
Waldemar	Voigt	e	Marcilio	Detroz	(Duda)	(imagem	do	acervo	de	Ivone	Detroz	Rodrigues)	

	

Imagem	parcial	da	Móveis	Cimo,	na	década	de	1950	(imagem	acervo	de	Fátima	Hofmann)	



A	data	de	sua	saída	da	Móveis	Cimo	foi	marcada	pelo	fechamento	definitivo	desta	empresa	em	
28	 de	 fevereiro	 de	 1982,	 sendo	 aposentado	 por	 tempo	 de	 serviço	 com	 50	 anos,	 um	mês	 e	
dezessete	dias	de	atividades	naquela	empresa.	

	

Perfeição	 nos	 seus	 produtos	 era	 uma	 das	 marcas	 da	 Móveis	 Cimo	 (imagem	 parcial	 de	
Agenda/1971,	extraída	do	acervo	de	Ademar	José	Beckert)	

“Por	 ter	 demonstrado	 competência,	 honestidade,	 pontualidade,	 interesse	 e	 dedicação	 em	
todos	os	trabalhos	que	lhe	foram	confiados,	bem	que	poderia	ter	sido	homenageado	em	vida”,	
assim	 se	 lamentou	 Paulo	 Ronconi,	 com	 justa	 razão,	 em	 relação	 ao	 “seu”	 Duda,	 diante	 da	
ausência	reconhecimento	pelo	trabalho	que	realizou.	



	

Marcilio	e	Anita	Detroz,	os	filhos	Irineu,	Ivone	e	Amauri	e	o	seu	neto	Amauri	Jr.,	em	1986	(foto	
do	acervo	de	Ivone	Detroz	Rodrigues)	

Duda	 faleceu	em	24	de	 agosto	de	1989,	 um	dia	 após	 ter	 completado	73	 anos	de	 idade,	 e	 a	
dona	Anita	faleceu	em	11	de	outubro	de	2008,	com	87	anos.	

	

segunda-feira,	12	de	setembro	de	2011	

Seção	de	embalagens	da	Móveis	Cimo,	em	1974,	na	cancha	da	ASSOCIMO!	



	

A	Associação	dos	Servidores	da	Móveis	Cimo	-	ASSOCIMO	foi	uma	entidade	criada	no	inicio	da	
década	 de	 1970,	 entre	 os	 servidores	 da	Móveis	 Cimo,	 com	 sua	 sede	 situada	 à	 rua	 Senador	
Nereu	 Ramos,	 esq.	 com	 a	 rua	 Paulo	 Bohem,	 bairro	 Centro.	 Como	meio	 de	 congraçamento	
neste	 imóvel	 foi	 construído	 uma	 cancha	 de	 futsal,	 muito	 requisitada	 por	 servidores	 da	
empresa.	 Ressalte-se	 que	 o	 primeiro	 ginásio	 de	 esportes	 coberto	 de	 Rio	 Negrinho	 foi	
construido	apenas	em	1980,	portanto,	a	 cancha	da	Associmo	 foi	palco	de	 inúmeras	disputas	
internas	entre	os	servidores	da	Cimo	e	disputas	externas,	com	clubes	da	cidade.	Nesta	foto	vê-
se	 servidores	 da	 seção	 de	 embalagens	 da	 Móveis	 Cimo	 numa	 pose	 na	 então	 cancha	 da	
Associmo,	 em	 1974,	 a	 partir	 da	 esq.	 agachados:	 Orlando	 Cidral	 de	 Siqueira	 (Maca),	 Afonso	
Tascheck,	Três	e	Meio	e	Valdecir	Muller	(Xaxim);	em	pé:	Alcione	Vaz,	João	Luiz	da	Silva	(Jango),	
Odamir	Antonio	da	Silva	(Cacique)	e	Odair	José	da	Silva	(Oda).	(foto	do	acervo	de	João	Luiz	da	
Silva	-	Jango)	

	

sábado,	10	de	maio	de	2014	

UM	OLHAR	SOBRE	RIO	NEGRINHO!	(14)	

Nota	do	Blog:	Prosseguimos	com	a	publicação	da	série	“Um	Olhar	sobre	Rio	Negrinho”,	texto	
de	autoria	dos	Professores	Celso	Crispim	Carvalho	e	Mariana	Carvalho,	a	quem	agradecemos,	e	
foram	publicados	originalmente	no	Jornal	do	Povo	de	Rio	Negrinho.	

CONSIDERAÇÕES	INICIAIS.	As	reportagens	sobre	Rio	Negrinho	estão	chamando	a	atenção	de	
muita	 gente.	 Isso	 significa	 que	 muita	 gente	 se	 importa	 com	 a	 cidade	 na	 qual	 mora.	
Pretendemos	mostrar	muita	coisa	 interessante	da	atual	e	da	antiga	Rio	Negrinho	na	medida	



em	que	as	abordagens	forem	avançando.	Hoje	trazemos	algumas	imagens	antigas	raríssimas.	
Antes,	porém,	conforme	havíamos	prometido,	apresentamos	a	versão	da	Sra.	Juventina	Becker	
de	Souza	sobre	a	tora	de	 imbuia	postada	próxima	à	chaminé	da	Cimo.	Entrevistamos	a	Dona	
Juventina	que	nos	mostrou	as	fotos	originais	de	quando	a	referida	tora	foi	cortada	e,	também,	
contou	a	história	da	derrubada	do	pé	de	 imbuia.	Na	primeira	 foto	destacamos	os	 contornos	
das	duas	toras:	a	do	caminhão	logo	após	ser	cortada	no	mato	e	a	da	chaminé	da	Cimo.	Estas	
imagens	comprovam	que	as	duas	toras	não	são	a	mesma.	

	

CONTORNOS	DA	FAMOSA	TORA.	Desenhamos	rigorosamente	os	contornos	das	faces	maiores	
das	toras,	aproximando-as	para	o	mesmo	tamanho	e	na	exata	posição	em	que	se	encontram	–	
ao	lado	da	chaminé	e	no	caminhão	-	para	que	possamos	visualmente	compará-las.	Assim	fica	
bem	mais	fácil	ver	que	são	mesmo	diferentes	uma	da	outra.	Desenhadas	em	papel	vegetal	que	
é	translúcido,	sobrepusemos	uma	sobre	outra.	De	jeito	nenhum	as	formas	dos	seus	contornos	
combinam.	O	que	 será	 que	 aconteceu?	Onde	 foi	 que	 trocaram	as	 toras?	Vejamos	o	 que	diz	
Dona	Juventina.	–“Eu	e	meu	marido	morávamos	em	Campina	Beija,	 interior	do	município	de	
Santa	Cecília,	 a	15	km	distante	da	 cidade.	Aquela	grande	árvore	um	dia	 foi	 cortada	para	 ser	
transportada	 para	 o	 pátio	 da	Móveis	 Cimo.	 Para	 cortá-la	 contratamos	 o	 Sr.	 Alinor	 Belli,	 que	
morava	em	Caçadorzinho	dos	Belli,	lugar	bem	distante	de	onde	estava	a	tora.	Eu	mesma	ajudei	
a	puxar	os	cabos	de	aço	para	que	a	tora	pudesse	ser	colocada	no	caminhão.	A	tora	foi	levada	
para	ser	serrada,	mas	a	Móveis	Cimo	não	a	serrou	porque	havia	muitos	buracos	e	frestas	nela,	
assim	ela	ficou	algum	tempo	esquecida	no	pátio	da	fábrica	até	que	fosse	transportada	para	a	
Avenida	 dos	 Imigrantes	 servindo	 como	monumento.	 As	 histórias	 que	 o	 Sr.	 Alinor	 conta	 no	
Jornal	A	Gazeta	não	são	verdadeiras.	Por	exemplo,	-	A)	Ele	diz	que	a	tora	estava	adormecida	no	
canteiro	de	uma	empresa	no	acesso	à	cidade.	Não	é	verdade,	pois	ela	estava	no	nosso	terreno	
e	de	lá	foi	retirada!	Seu	Alinor	também	diz	que	-	B)	A	imbuia	ficava	onde	residia	seu	irmão,	cuja	
casa	 era	 vizinha	 da	 árvore.	 Não	 é	 verdade	 porque	 eles	 moravam	muito	 longe	 de	 Campina	
Beija,	 numa	 localidade	 interiorana	 chamada	 Caçadorzinho	 dos	 Belli	 e,	 aqui,	 ele	 se	 contradiz	
porque,	antes,	alega	que	a	tora	estava	no	canteiro	de	uma	empresa	no	acesso	à	cidade,	depois	
diz	que	ela	era	vizinha	da	casa	do	seu	irmão	em	Campina	Beija.	-	C)	Seu	Alinor	diz	que	a	tora	



moeu	o	caminhão	na	tentativa	de	colocá-la	na	carroceria	e	foi	necessário	vir	outro	caminhão	
para	cumprir	a	tarefa.	Nada	de	verdade	nisso,	porque	eu	mesma	ajudei	meus	companheiros	a	
puxar	a	tora	com	cabos	de	aço!”	Dona	Juventina	nos	mostrou	as	fotos	originais	da	tora	sendo	
carregada	no	 caminhão	e	outras	 fotos	do	 lugar	onde	moravam,	no	 interior	de	 Santa	Cecília.	
Contou-nos	sua	história	de	vida	que	pretendemos	publicar	(parte)	para	que	o	estimado	leitor	
tenha	noção	de	como	os	colonos	enfrentavam	extremas	dificuldade	para	sobreviver	lá	no	meio	
do	mato.	Mas,	voltando	à	tora,	como	foi	que	as	trocaram	e	onde?	Dona	Juventina	diz	que	ela	
veio	direto	para	o	pátio	da	Cimo,	mas	não	foi	serrada.	Então,	se	isso	for	verdade,	a	tora	tomou	
outro	destino	que	não	o	do	pátio	da	Prefeitura	de	Rio	Negrinho.	Para	elucidar	o	caso,	teríamos	
que	verificar	 junto	às	pessoas	 ligadas	aos	fatos.	No	entanto,	algumas	 já	 faleceram,	de	outras	
não	se	conhece	o	paradeiro	e	outras	ainda	não	se	sabe	quem	são!	Teremos	que	esperar	até	
que	descubramos	alguma	maneira	ou	indício	que	nos	leve	à	verdade!	Aguarde!	

	

RUA	CARLOS	WEBER	EM	ALGUNS	AO	INÍCIO	DA	DÉCADA	DE	1960.	Rio	Negrinho	foi	crescendo,	
crescendo!	 No	 meio	 das	 árvores,	 em	 primeiro	 plano,	 passa	 o	 rio	 Negrinho.	 Note	 que	 a	
Associação	Hospitalar	já	existia,	mas	não	havia	calçamento	de	paralelepípedo	e	nem	asfalto.	Lá	
nos	fundos	podemos	ver	a	Fundição	Lampe.	Compare-a	(a	rua),	a	antiga	com	a	atual.	



	

RUA	 CARLOS	WEBER	 ATUAL,	 VISTA	 DO	 HOTEL	 POUSADA	 JOÃO	 DE	 BARRO.	 A	 vista	 é	 parcial	
porque	no	ponto	de	observação	há	muito	mata	obstruindo	a	visão	da	rua	inteira	

	

OFICINA	MECÂNICA	E	FUNDIÇÃO	LAMPE.	Que	tempinho	sossegado!	A	foto	mostra	a	carroça,	
principal	meio	de	transporte	de	mercadorias	na	região,	andando	com	tranqüilidade	sem	nada	
para	atrapalhar!	Se	uma	carroça	andasse	hoje	nas	ruas	centrais...	Minha	Nossa!	Na	década	de	
40,	quando	Rio	Negrinho	ainda	era	distrito	do	município	de	Serra	Alta	(hoje	São	Bento	do	Sul),	
esta	 empresa	 chamava-se	 OFICINA	MECÂNICA	 E	 FUNDIÇÃO	 CARLOS	 LAMPE.	 Fundia	 ferro	 e	
metal,	 fabricava	 carros,	 consertava	 autos,	 e	 fabricava	 máquinas	 para	 beneficiamento	 de	
madeira	–	conforme	anúncio	em	revista	publicada	na	própria	Serra	Alta	(veja	fotos	a	seguir).	



	

ANÚNCIO	DA	REVISTA	HISTÓRICA.	

	

OFICINA	MECÂNICA	E	FUNDIÇÃO	CARLOS	LAMPE	NA	DÉCADA	DE	40.	Note	os	carros	novos	da	
época	que	faziam	sucesso	por	onde	passavam.	Todos	observavam	admirados	aquelas	“naves”	
barulhentas	que	só	os	ricos	possuíam!	



	

FÁBRICA	DE	MÁQUINAS	LAMPE	HOJE.	A	mesma	indústria,	a	mesma	curva,	o	mesmo	lugar!	Mas	
que	diferença	imposta	pelo	progresso!	A	paisagem	foi	modificada	drasticamente!	

	

RUA	DOS	CEPOS,	ATUAL	RUA	WILLY	JUNG,	EM	1950	OU	ANTES.	A	maioria	das	casas	era	feita	
de	madeira.	Note	que	quase	todo	mundo	tinha	pelo	menos	um	pé	de	pêra	no	seu	quintal.	Os	
muros	de	alvenaria	(tijolos)	eram	raros,	só	os	mais	ricos	os	tinham.	Os	terrenos	eram	cercados	
com	cercas	de	ripas	de	madeira	ou	costaneira.	O	final	desta	rua	dava	no	portão	do	campo	de	



futebol	da	Sociedade	Esportiva	Ipiranga,	onde	hoje	é	a	Rodoviária	e	o	trevo	da	rodovia	BR	280.	
Na	próxima	edição	voltaremos	a	 falar	desta	 rua	e	de	outras	mostrando	a	evolução	que	 teve	
nossa	linda	e	querida	cidade.	

CONSIDERAÇÕES	 FINAIS.	 Temos	 certeza,	 que	 ao	 ver	 as	 fotos	da	 antiga	Rio	Negrinho,	 vocês,	
pessoas	daquela	época,	sentem	muita	saudade	do	tempo	mágico	em	que	viveram	na	tranqüila	
cidadezinha	cheia	de	encantos,	paz	e	harmonia.	Não	havia	bandidos	e	nem	drogas.	A	água	e	o	
ar	eram	muito	puros.	Todos	que	trabalhavam	tinham	dinheiro	para	comer	e	viver	muito	bem!	
Os	 operários	 da	Móveis	 Cimo	 ganhavam	 um	 salário	 suficiente	 para	 sustentar	 toda	 a	 família	
com	sobras	para	ir	ao	cinema,	viajar	de	trem	ou	de	ônibus	e	divertir-se	nos	parques,	circos	e	
bailes	 gostosos	 que	 rolavam	 nos	 fins	 de	 semanas.	 Como	 era	 bom	 “descolar”	 um	 café	 ou	
almoço	na	casa	do	compadre!	Êta,	vidão	de	rei!!	Passem	estes	valores	aos	mais	novos	para	que	
possam	 amar	 Rio	 Negrinho	 assim	 como	 vocês	 o	 amaram!	 Agradecemos	 ao	 Museu	 Carlos	
Lampe	pela	cessão	das	fotos	de	nº	2,	4	e	8	desta	reportagem.	Na	semana	que	vem	você	verá	
um	congestionamento	de	carroças	em	nossa	cidade.	Por	hoje	é	só!	Um	abraço	de	Celso	e	outro	
de	Mariana!	Fique	com	Mamãe	e	Papai	do	Céu!	

	

domingo,	8	de	fevereiro	de	2015	

UM	OLHAR	SOBRE	RIO	NEGRINHO!	(31)		

Nota	do	Blog:	 Esta	 coluna	“Um	Olhar	 Sobre	Rio	Negrinho”,	de	autoria	dos	Professores	Celso	
Crispim	Carvalho	e	Mariana	Carvalho,	foi	publicada	originalmente	em	01/08/2014,	no	"Jornal	
do	 Povo"	 de	 Rio	 Negrinho,	 a	 quem	 agradecemos.	 Acreditamos	 que	 a	 lista	 de	 tragédias	
apresentadas	pelos	autores	da	coluna	“Um	Olhar	Sobre	Rio	Negrinho”	será	futuramente	objeto	
de	 estudos	 mais	 específicos.	 Neste	 sentido	 o	 Blog	 acrescentou	 alguns	 eventos,	 mas	 que	
certamente	muitos	outros	poderão	ser	acrescido	futuramente.	

TRAGÉDIAS!	

CONSIDERAÇÕES	 INICIAIS.	 As	 últimas	 enchentes	 nos	 levam	 a	 lembrar	 que	 Rio	 Negrinho	 já	
passou	 por	 muitas	 catástrofes	 na	 trajetória	 da	 sua	 história:	 grandes,	 médias	 e	 pequenas	
enchentes,	secas,	acidentes,	furacões,	explosões,	chuvas	de	granizo	e	outras.	Porém,	nenhuma	
delas	 conseguiu	 derrubar	 o	 ímpeto	 do	 progresso	 incutido	 no	 coração	 da	 nossa	 gente.	 Uma	
após	outra,	o	povo	quase	nocauteado,	 levantava-se	e	continuava	a	luta.	E	assim	passaram-se	
décadas	e	mais	décadas.	No	entanto,	Rio	Negrinho	continua	de	pé	e	com	vontade	de	seguir	em	
frente!	É	com	imensa	tristeza	que	delineamos	para	vocês	algumas	destas	catástrofes.	

1	-	Em	junho	de	1891,	veio	a	primeira	grande	enchente	que	se	tem	conhecimento	em	nosso	
município	que	derrubou	as	principais	pontes	em	toda	a	região;		

2	-	em	1924,	a	maior	seca	que	já	assolou	Rio	Negrinho	provocou	grandes	perdas	nas	lavouras	e	
enormes	prejuízos	em	outros	setores;		

3	-	em	janeiro	de	1926,	a	segunda	grande	enchente	afundou	a	pequena	vila	(Rio	Negrinho)	que	
pertencia	a	São	Bento	do	Sul	–	desta	enchente	pouca	gente	tem	conhecimento;		

4	-	em	1929,	outra	grande	tempestade,	enchente	e	enormes	prejuízos;		



5	 -	 ainda	 em	 1929,	 houve	 grave	 descarrilamento	 de	 trem	 causado	 por	 um	 pinheiro	 que	
tombou	 sobre	 os	 trilhos,	 neste	 acidente	 ferroviário	 o	maquinista	 do	 comboio	 faleceu.	 Teve	
mais	descarrilamentos	que	não	temos	certeza	da	data	exata;	

6	-	em	22	de	maio	de	1932,	um	vendaval	de	fortes	proporções	pôs	abaixo	muitas	edificações;		

7	-	um	ano	depois,	em	1933,	um	violento	furacão	devastou	boa	parte	das	áreas	atingidas;		

8	-	em	1935,	uma	grande	explosão	das	caldeiras	da	Móveis	Cimo	assustou	a	cidade,	causando	
grandes	estragos;		

9	-	em	1937,	a	maior	geada	 já	vista	em	nossa	região,	dez	graus	centígrados	negativos	 (10°-),	
trouxe	 grandes	 perdas	 nas	 lavouras	 -	 e	 não	 foi	 aquela	 historinha	 sem	 fundamento	 da	 tal	
sensação	térmica,	não	-	foram	(-10°)	dez	graus	negativos	reais;		

10	-	em	02	de	setembro	de	1942,	um	incêndio	de	enormes	proporções	reduziu	boa	parte	das	
dependências	da	Móveis	Cimo	a	cinzas;		

11	-	em	15	de	setembro	de	1960,	a	Ceramarte	pegou	fogo	sendo	reduzida	a	escombros;		

12	-	entre	4	e	10	de	1963,	o	maior	incêndio	já	registrado	nas	matas,	capoeiras	e	campos	de	Rio	
Negrinho,	provocado	por	longa	estiagem	na	região	nordeste	do	município,	atingindo	a	área	de	
560	 alqueires	 ou	 1.355,20	 hectares,	 que	mobilizou	 os	 Poderes	 Executivo,	 Legislativo,	 várias	
indústrias	locais,	Corpo	de	Bombeiros	de	São	Bento	do	Sul,	Blumenau	e	Florianópolis,	além	de	
voluntários	da	cidade	e	região	atingida	(Nota	do	Blog:	este	evento	não	consta	do	texto	original	
dos	 autores	 e	 foi	 acrescido	 pelo	 Blog,	 com	 base	 no	 livro	 “Rio	 Negrinho	 –	 Raízes	 da	
Comunidade”,	pág.	684);		

13	-	em	08	de	dezembro	de	1973,	o	Salão	Lampe	(Salão	Dettmer)	 foi	 totalmente	consumido	
por	um	incêndio	simplesmente	aterrador	e	um	mês	depois,	abalado	pelo	sinistro,	faleceu	seu	
idealizador	e	construtor	Frederico	Lampe	(Nota	do	Blog:	o	nome	correto	é	Roberto	Lampe);		

14	 -	 em	 meados	 de	 1978,	 ocorreu	 intensa	 chuva	 de	 granizo	 que	 atingiu	 grande	 parte	 da	
cidade,	causando	prejuízos	à	residências	e	ao	setor	agrícola	do	Município	(Nota	do	Blog:	este	
excerto	do	texto	foi	acrescido	pelo	autor	Blog);		

15	-	em	1982,	a	Móveis	Cimo	faliu	deixando	milhares	de	pessoas	sem	emprego,	uma	tragédia	
nas	finanças	de	Rio	Negrinho;		

16	 -	 no	 inverno	 (maio)	 de	 1983,	 a	 terceira	 grande	 enchente	 com	 7	metros	 acima	 do	 nível	
normal	do	rio	Negrinho	engoliu	a	cidade	causando	grandes	transtornos;		

17	-	em	1984,	o	antigo	prédio	da	Prefeitura,	na	Praça	do	Avião,	foi	destruído	pelo	fogo	e	logo	
após	foi	demolido	causando	pena	na	população,	pois	era	um	prédio	histórico	de	Rio	Negrinho;		

18	-	em	07	de	agosto	de	1984,	houve	transbordamento	dos	rios	do	município,	provocado	pelas	
constantes	chuvas	que	caíram	na	região,	causando	a	invasão	das	águas	ao	centro	da	cidade	e	
bairros	(Nota	do	Blog:	este	excerto	do	texto	foi	acrescido	pelo	Blog,	com	base	nos	atos	oficiais	
do	Município	de	Rio	Negrinho);		

19	 -	 em	maio	 de	 1992,	 mais	 uma	 grande	 enchente,	 a	 quarta	 de	 grandes	 proporções,	 sete	
centímetros	maior	que	a	anterior,	deixou	a	cidade	debaixo	da	água;		

20	-	em	04	de	novembro	de	1994,	ocorreu	intensa	chuva	de	granizo	que	atingiu	os	Bairros	São	
Pedro,	 Colônia	 Olsen,	 Colônia	Miranda	 e	 Vila	 Áurea,	 causando	 prejuízos	 à	 residências	 e	 ao	



setor	 agrícola	 do	 Município	 (Nota	 do	 Blog:	 este	 evento	 não	 consta	 do	 texto	 original	 dos	
autores	e	foi	acrescido	pelo	Blog,	com	base	nos	atos	oficiais	do	Município	de	Rio	Negrinho);		

21	-	em	01	de	maio	de	1995,	um	avião	da	Esquadrilha	da	Fumaça,	durante	apresentação	de	
peripécias	no	ar,	caiu	no	bairro	Jardim	Hantschel	matando	seu	piloto	Capitão	Claudio	Gamba.	
Este	fato	repercutiu	no	país	inteiro;		

22	-	em	6	de	julho	de	1995,	ocorreu	de	chuvas	que	se	abatem	toda	a	região	da	Bacia	do	Rio	
Negrinho	 está	 sofrendo	 as	 consequências	 da	 intensa	 precipitação	 pluviométrica	 das	 últimas	
horas,	 tendo	 como	 consequência	 inundação	 de	 casas,	 vias	 públicas,	 e	 danos	 em	 diversas	
regiões	do	município	(Nota	do	Blog:	este	evento	não	consta	do	texto	original	dos	autores	e	foi	
acrescido	pelo	Blog,	com	base	nos	atos	oficiais	do	Município	de	Rio	Negrinho);		

23	-	em	04	de	julho	de	1999,	enchente	atingiu	o	rio	Negrinho	na	marca	de	4,70	metros,	acima	
do	 nível	 normal,	 atingindo	 diversos	 pontos	 do	 Município	 já	 se	 encontram	 com	 as	 águas	
prejudicando	o	sistema	viário	municipal	e	diversos	estabelecimentos	residenciais	e	comerciais,	
notadamente	nas	 regiões	próximas	 aos	 rios	 (Nota	do	Blog:	 este	 evento	não	 consta	do	 texto	
original	dos	autores	e	 foi	acrescido	pelo	Blog,	com	base	nos	atos	oficiais	do	Município	de	Rio	
Negrinho);		

24	 -	 em	 22	 de	 novembro	 de	 1999,	 ocorreu	 intensa	 chuva	 de	 granizo	 em	diversos	 bairros	 e	
localidades,	 com	maior	 gravidade	 nos	 bairros	 Vista	 Alegre	 e	 São	 Pedro	 e	 nas	 localidades	 de	
Colônia	Olsen	e	Rio	Casa	de	Pedra,	 trazendo	prejuízos	materiais	 causados	à	diversos	prédios	
residenciais,	comerciais	e	industriais	e	ao	setor	agrícola	(Nota	do	Blog:	este	evento	não	consta	
do	texto	original	dos	autores	e	foi	acrescido	pelo	Blog,	com	base	nos	atos	oficiais	do	Município	
de	Rio	Negrinho);	

25	-	em	22	de	julho	de	2005	ocorreu	intensa	chuva	de	granizo	em	diversas	regiões,	com	maior	
gravidade	nos	bairros	Vista	Alegre,	São	Pedro,	Jardim	Hantschel,	Bela	Vista,	Vila	Nova,	Campo	
Lençol	 e	 Indl.	 Norte,	 trazendo	 prejuízos	 materiais	 causados	 à	 diversos	 prédios	 residenciais,	
comerciais	 e	 industriais	 atingidos	pelo	 evento	 adverso	na	 região	 (Nota	do	Blog:	 este	 evento	
não	consta	do	texto	original	dos	autores	e	foi	acrescido	pelo	Blog,	com	base	nos	atos	oficiais	do	
Município	de	Rio	Negrinho);		

26	 -	 em	15	 de	 setembro	 de	 2006,	 ocorreu	 de	 vendaval	 ou	 tempestades,	 afetando	 parte	 da	
zona	 urbana	 do	 Município,	 que	 como	 conseqüência	 deste	 desastre,	 resultaram	 danos	
humanos,	materiais	e	ambientais	e	prejuízos	econômicos	e	sociais	(Nota	do	Blog:	este	evento	
não	consta	do	texto	original	dos	autores	e	foi	acrescido	pelo	Blog,	com	base	nos	atos	oficiais	do	
Município	de	Rio	Negrinho);		

27	 -	 em	 08	 de	 setembro	 de	 2009,	 vendaval	 atingiu	 parte	 do	município,	 obrigando	 o	 Poder	
Público	Municipal	a	decretar	situação	de	emergência	(Nota	do	Blog:	este	evento	não	consta	do	
texto	original	dos	autores	e	foi	acrescido	pelo	Blog,	com	base	nos	atos	oficiais	do	Município	de	
Rio	Negrinho);		

28	 -	 em	24	de	 abril	 de	 2010,	 ocorreu	 forte	 enxurrada	 provocando	uma	 enchente	 de	médio	
porte	 na	 cidade,	 obrigando	 o	 Poder	 Público	 Municipal	 a	 decretar	 situação	 de	 emergência	
(Nota	do	Blog:	este	evento	não	consta	do	texto	original	dos	autores	e	foi	acrescido	pelo	Blog,	
com	base	nos	atos	oficiais	do	Município	de	Rio	Negrinho);		

29	 -	 em	 14	 de	 março	 de	 2011,	 chuva	 intensa	 e	 localizada,	 atingindo	 parte	 do	 município,	
obrigando	o	Poder	Público	Municipal	a	decretar	situação	de	emergência	 (Nota	do	Blog:	este	



evento	não	consta	do	texto	original	dos	autores	e	 foi	acrescido	pelo	Blog,	com	base	nos	atos	
oficiais	do	Município	de	Rio	Negrinho);		

30	 -	 em	 junho	de	 2014,	mais	 uma	 vez	 outra	 grande,	 furiosa	 e	 devastadora	 enchente	 fez	 os	
rionegrinhenses	derramarem	lágrimas	pelos	seus	pertences	perdidos.	Foi	a	quinta	e,	por	certo,	
outras	virão.		

É	só	questão	de	tempo;	entremeio	a	estes	acontecimentos,	muitas	outras	enchentes	de	menor	
porte	aconteceram	e	que	também	trouxeram	muitos	prejuízos	à	população;	também,	de	vez	
em	quando,	aconteceram	crimes	hediondos	e	incêndios	que	abalaram	a	comunidade	como	o	
da	casa	na	rua	Martim	Zípperer,	no	bairro	Alegre,	que	recentemente	matou	duas	crianças.	As	
imagens	a	seguir	são	de	algumas	destas	desgraças	acima	mencionadas:	

	

ENCHENTE	DE	1926.	Rio	Negrinho	já	era	uma	vila	bem	desenvolvida	e	pertencia	ao	município	
de	Serra	Alta	quando	enfrentou	a	segunda	enchente	de	grandes	proporções.	Bem	verdade	que	
foi	menor	que	a	de	1891,	mas	incomodou	demais.	A	título	de	informação	é	bom	saber	que	a	
enchente	de	1891	alcançou	a	marca	de	7,73m.	acima	do	nível	normal	do	rio.	Veja	que	naquele	
tempo	não	havia	a	Associação	Hospitalar	Rio	Negrinho,	não	havia	a	Rádio	Rio	Negrinho,	não	
havia	 o	 prédio	 da	 Prefeitura	 na	 Praça	 Central	 e	 nem	 outras	 construções	mais	 significativas.	
Observe	 que	 os	 prédios	 da	 futura	Móveis	 Cimo	 eram	 de	 pequenas	 dimensões	 e	 quase	 não	
aparecem	no	cenário.	Rio	Negrinho	estava	apenas	começando!	

	



1929.	DESCARRILAMENTO	DE	TREM	QUE	MATOU	O	MAQUINISTA.	Durante	uma	 tempestade	
um	pinheiro	tombou	sobre	os	trilhos	e	descarrilou	o	trem.	Nas	próximas	edições	mostraremos	
outros	descarrilamentos	em	outras	épocas.	

	

22	 DE	 MAIO	 DE	 1932.	 FORTE	 VENDAVAL.	 Este	 assustou	 e	 trouxe	 enormes	 prejuízos	 à	
população.	Naquele	tempo	a	maioria	das	casas	ainda	era	construída	com	madeira	porque	este	
material	 nativo	 era	 abundante	 e	 barato.	 Assim	 o	 vento	 fazia	 mais	 estragos	 com	 maior	
facilidade!	 Um	 ano	 depois,	 em	 1933,	 outro	 furacão,	 ainda	 maior	 que	 este,	 desfigurou	
violentamente	boa	parte	da	cidade!	Veja	o	poder	destrutivo	do	vento!	



	

1935.	 GRANDE	 EXPLOSÃO	 DESTRUIU	 AS	 CALDEIRAS	 DA	 MÓVEIS	 CIMO.	 Uma	 verdadeira	
bomba!	Nada	ao	redor	ficou	de	pé!	Destruição	total!	

	

02	DE	SETEMBRO	DE	1942.	INCÊNDIO	NA	MÓVEIS	CIMO.	Foi	um	grande	atraso	para	a	fábrica,	
mas	com	trabalho,	perseverança,	método	e	boa	administração	a	CIMO	reergueu-se	e	logo,	na	
década	de	50	e	60,	tornou-se	a	maior	fábrica	de	móveis	da	América	Latina!	



	

15	 DE	 SETEMBRO	 DE	 1960	 -	 INCÊNDIO	 NA	 CERAMARTE.	 Esta	 empresa	 de	 cerâmicos	 foi	
fundada	na	década	de	50	pelo	Sr.	Klaus	Schumacker.	Em	1960,	um	grande	incêndio	aniquilou	
suas	dependências.	Em	pouco	 tempo	reestruturou-se	 tornando-se	a	 segunda	maior	potência	
industrial	da	nossa	cidade.	Eu	(Celso	Carvalho)	lembro	perfeitamente,	que	num	dia	de	manhã,	
sentado	numa	das	carteiras	escolares	do	Grupo	Escolar	Marta	Tavares,	vi	a	fumaça	que	ainda	
fluía	das	cinzas	do	que	havia	sobrado	da	fábrica	de	canecos.	A	professora	nos	explicou	que	um	
grande	 incêndio	 tinha	consumido	a	 fábrica.	Observe	a	 foto	e	veja	o	desespero	das	operárias	
tentando	apagar	o	resto	de	fogo	com	baldes	de	água	e	veja	o	que	sobrou	da	fábrica!	Esta	foto	
foi	obtida	no	dia	seguinte,	de	manhã,	quando	o	fogo	já	havia	feito	o	estrago!	



	

08	DE	DEZEMBRO	DE	1973.	INCÊNDIO	CONSOME	TOTALMENTE	O	SALÃO	LAMPE	NO	CENTRO	
DA	 CIDADE.	 Cena	 aterradora	 naquela	manhã!	 Milhares	 de	 pessoas	 acompanharam	 atônitas	
este	lastimável	desastre.	Não	houve	a	menor	chance	de	salvar	o	lindo	prédio,	construído	por	
Frederico	Lampe	(Nota	do	Blog:	o	nome	correto	é	Roberto	Lampe),	no	estilo	do	antigo	oeste	
dos	Estados	Unidos.	Seu	construtor,	Frederico	Lampe,	faleceu	um	mês	após	o	sinistro	abalado	
com	o	triste	acontecimento!	

	



1982.	 MÓVEIS	 CIMO,	 POTÊNCIA	 LATINO-AMERICANA	 FALIU.	 Presenciamos	 muitas	 lágrimas	
sentidas	quando	esta	cidade	fabril	começou	a	ser	desmontada	e	suas	janelas,	portas,	madeira	
e	tijolos	foram	vendidos	para	o	povo.	Muita	gente	lembrou	dos	anos	dourados	que	lá	estivera	
trabalhando	 feliz	 e	 conquistando	 o	 sustento	 para	 sua	 família.	 Agora	 o	 desmonte	 da	 gigante	
transformara-se	em	cacos	de	recordações	de	um	tempo	que	jamais	voltaria!	

CONSIDERAÇÕES	 FINAIS.	 Na	 semana	 que	 vem	 continuaremos	 mostrando	 as	 tragédias	 que	
assolaram	 Rio	 Negrinho.	 Muitas	 lições	 positivas	 puderam	 ser	 aprendidas	 com	 tantos	
transpasses	 de	 dor	 e	 lamúrias.	 O	 rionegrinhense	 aprendeu	 ser	 forte	 na	 guerra	 pela	 própria	
sobrevivência	e,	nas	luta	após	luta,	a	conquistar	vitórias	antes	nunca	sonhadas!		

Por	 hoje	 é	 só!	 Muito	 obrigado!	 Um	 forte	 abraço	 de	 Celso	 e	 outro	 de	Mariana!	 Fique	 com	
Mamãe	e	Papai	do	Céu!	
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