
 
  

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 

 

 

FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA 
 

 

 

 

 

 

 

 

ASSOCIATIVISMO E A MÓVEIS CIMO: PATERNALISMO, TRADICIONALISMO 

E SOCIABILIDADE OPERÁRIA EM RIO NEGRINHO – SANTA CATARINA 

(1970-1976). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURITIBA 

2021 



 
  

FERNANDO HENRIQUE DE ALMEIDA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ASSOCIATIVISMO E A MÓVEIS CIMO: PATERNALISMO, TRADICIONALISMO 

E SOCIABILIDADE OPERÁRIA EM RIO NEGRINHO – SANTA CATARINA 
(1970-1976). 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Dissertação apresentada ao curso de Pós-
Graduação em História, Setor de Ciências 
Humanas da Universidade Federal do Paraná, 
como requisito parcial à obtenção do título de 
Mestre em História. 
 
Orientador: Prof. Dr. Luiz Carlos Ribeiro.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CURITIBA 

2021 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

FICHA CATALOGRÁFICA ELABORADA PELO SISTEMA DE BIBLIOTECAS/UFPR – 
BIBLIOTECA DE CIÊNCIAS HUMANAS COM OS DADOS FORNECIDOS PELO AUTOR  

 
Fernanda Emanoéla Nogueira – CRB 9/1607 

   
               Almeida, Fernando Henrique de 
                      Associativismo e a Móveis Cimo : paternalismo, tradicionalismo e 

sociabilidade operária em Rio Negrinho - Santa Catarina (1970-1976). / 
Fernando Henrique de Almeida. – Curitiba, 2021. 

                     
  
                    Dissertação (Mestrado em História) – Setor de Ciências Humanas da 

Universidade Federal do Paraná. 
Orientador : Prof. Dr. Luiz Carlos Ribeiro 

 
                     1. Indústria de móveis – Rio Negrinho (SC). 2. Móveis Cimo (Firma) - 

História. 3. Trabalhadores – História - Rio Negrinho (SC). 4. Associação dos 
trabalhadores da Móveis CIMO. I. Ribeiro, Luiz Carlos,1950-. II. Título.  

 
                                                                                             CDD – 331.981642 
                                                                          

 





 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

À Pérola. 

 



 
 

AGRADECIMENTOS 

 

Ao meu orientador, professor Doutor Luiz Carlos Ribeiro, pela confiança, 

discussões e puxões de orelha. Aos trabalhadores e trabalhadoras da UFPR e da cidade 

de Rio Negrinho. Aos meus pais e irmãos (Carlos e Angieli) por todo apoio necessário. 

Aos professores Carlos Alberto Medeiros Lima e Marcos Gonçalves que contribuíram 

em minha trajetória acadêmica. Aos meus amigos e amigas (de adolescência e 

universitária) que sempre atenderam as minhas necessidades de abstração e de cerveja. 

Aos companheiros da Associação dos Historiadores de Rio Negrinho (AHRN) pelas 

discussões semanais sobre a “Rio Negrinho histórica”. Aos trabalhadores e 

trabalhadoras do museu “Carlos Lampe” de Rio Negrinho. À Sara Monteiro que 

periodicamente revisou meu texto e buscou saber como estava minha saúde. À Jhullya 

Shalders que me apoiou nos momentos mais críticos de minha vida. À Fran que 

cotidianamente me surpreende com sua doçura. À CAPES, pelo financiamento deste 

trabalho e de muitos outros, mesmo sendo atacada e prejudicada financeiramente 

durante anos.  

Muito obrigado!  



 
 

RESUMO 

 

Em 1951, quando a empresa moveleira Martim Zipperer S/A, localizada na 
cidade de Rio Negrinho – SC decidiu se juntar com um conglomerado de outras 
fábricas, já possuía uma trajetória produtiva de quase trinta anos. No município em 
questão, o empreendimento conhecido como Companhia Industrial de Móveis (CIMO 
S/A) foi administrado pelos “Zipperer”, principais industriais do Alto Vale do Rio 
Negro, até 1978 quando seus capitais foram adquiridos pelo grupo Lutfalla, que 
permaneceram proprietários da instalação até 1982. A historiografia que discorre sobre 
o tema insiste em chamar atenção para o impacto econômico da empresa e do 
sobrenome “Zipperer” na história da cidade. O papel da classe operária, no entanto, 
ainda permanece a ser explorado. Concentrando, desde o início de suas operações, cerca 
de mil operários, é perceptível a relevância do conjunto dos trabalhadores da CIMO em 
construir e organizar espaços de sociabilidades clássicos daqueles que vendem sua força 
de trabalho para sobreviver. Assim sendo, o objetivo dessa dissertação é discorrer sobre 
o papel da Associação dos trabalhadores da Móveis CIMO (ASSOCIMO) na formação 
de um conjunto de discursos e práticas de sociabilidades da classe operária na empresa. 
Dependente economicamente da empresa, numa conjuntura política nacional adversa, 
tal entidade reforçou práticas e discursos conciliatórios acerca dos conflitos entre 
classes. Mesmo possuindo uma direção cooptada pelo poder hegemônico do capital da 
empresa, isso não significou que os trabalhadores não possuem momentos coletivos 
com equidades, ou mesmo práticas sociais minimamente autônomas, foco principal da 
dissertação. Para tanto, utiliza-se como conjunto de fontes o jornal operário “O 
Moveleiro”, principal meio de comunicação produzido pela Associação, analisado de 
forma qualitativa para o trabalho.  
 
Palavras-chave: Capitalismo em Santa Catarina; CIMO em Rio Negrinho; família 
Zipperer; Associativismo. 
 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

In 1951, when the furniture company Martim Zipperer S/A, located in the city 
of Rio Negrinho – SC decided to merge with a conglomerate of others factories, it 
already had a productive trajectory of almost thirty years. In said municipality, the 
business known as “Companhia Industrial de Móveis” (CIMO S/A) was administered 
by the “Zipperer”, Alto Vale do Rio Negro’s main industrialists until 1978, when their 
capitals were acquired by the group “Lutfalla”, who remained owners of the facility 
until 1982. The historiography on the subject insists in drawing attention to the 
economic impact of the company and the “Zipperer” family name in the city’s history. 
The role of the working class, however, remains to be explored. Concentrating, since 
the beginning of its operation, about a thousand workers, the relevance of the CIMO’s 
workers to build and organize classic sociability spaces of those who sell their 
workforce to survive is perceptible. Therefore, this dissertation’s goal is to discuss the 
role of the Associação dos trabalhadores da Móveis CIMO (ASSOCIMO) in the 
formation of a set of discourses and practices of sociability of the working class in the 
company. Economically dependent on the company, in an adverse national political 
situation, this entity reinforced conciliatory practices and discourses about conflicts 
between classes. Even with an administration co-opted by the hegemonic power of 
company capital, it did not mean that workers did not have collective moments with 
equity, or even minimally autonomous social practices, the main focus of the 
dissertation. For that, set of sources is used and the workers' newspaper “O Moveleiro”, 
the main mean of communication produced by the Association. 
 
Key-words: Capitalism in Santa Catarina; CIMO in Rio Negrinho; Zipperer family; 
Associativism. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

A Móveis CIMO S/A por anos foi considerada a maior fábrica moveleira da 

América Latina. Sendo a junção de indústrias de móveis para residências, instituições 

públicas, teatros e cinema, teve nas cidades de Curitiba, Joinville e Rio Negrinho suas 

principais filiais produtoras. Para esta última, ela não apenas representou a fonte 

econômica mais relevante, também significou um empreendimento que definiu a 

geografia e história da comunidade.  

É muito comum que uma parcela da bibliografia1 que se debruçou sobre a 

história do município catarinense, dar destaque positivo ao papel das famílias de 

industriais migrantes de origem alemã e da cultura produzida por estes. Em alguns 

casos, o papel das classes populares estava descrito em situações pitorescas, ou em 

relação direta à cultura germânica, em outros casos, houve o total silenciamento das 

expressões históricas dos “de baixo”, como se estes não existissem enquanto seres 

históricos relevantes.  

Para tanto, esta pesquisa tem por objetivo contribuir com a produção sobre 

aspectos da história da classe operária em Rio Negrinho, analisando as características 

associativas praticadas pelos trabalhadores da empresa da CIMO, em especial a 

“Associação dos trabalhadores da Móveis CIMO” (ASSOCIMO),  expressão única do 

fenômeno durante os anos de existência da empresa na cidade.  

Nascida em Curitiba e Rio Negrinho durante a segunda metade do século XX, 

na cidade interiorana, a ASSOCIMO funcionou como o fenômeno mais destacado de 

aglutinação de trabalhadores durante os anos setenta, contribuindo, assim, para a 

formação de um ethos associativo praticado pelos trabalhadores da cidade. 

Ainda que dependente financeiramente da CIMO, é possível notar aspectos de 

sociabilidade, solidariedade e traços de auto-organização por parte dos trabalhadores 

que a compunham. Dessa maneira, a problemática da dissertação se concentra em 

entender com quais estratégias o operariado em Rio Negrinho se muniu para exercer tais 

funções, descrevendo quais foram os principais aspectos sociais que constituiu. 

Consideram-se operários para essa dissertação um sujeito com sentido plural. 

Por ele entendemos todo trabalhador2 cuja produção moveleira contribuiu para a 

formação de uma identidade social-histórica. Ou seja, todos aqueles que participaram 

                                                 

1 Especialmente José Kormann (1985, 2005) e Antônio Dias Mafra (1993).  
2 Usaremos como sinônimos os termos operários, trabalhadores e empregados.  
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dos espaços coletivos construídos pela categoria e se entendiam como pertencentes à 

classe.  

As datas escolhidas para a delimitação da dissertação respeitam o momento 

que foi produzido o jornal informativo da associação. No entanto, para a redação 

contextual do objeto ampliou-se a temporalidade explicativa a fim de que se 

compreendam aspectos conjunturais perenes pertinentes ao objeto.   

Embora estejamos atentos a aspectos particulares da comunidade de Rio 

negrinho, não se excluem da análise processos históricos gerais da formação do 

Planalto-Norte catarinense e dos embates políticos e econômicos do Brasil de meados 

do século XX, assim como características associativas produzidas em outros territórios 

nacionais.  

Durante a escrita do trabalho, constatou-se a existência de um expressivo 

número de publicações que tem como eixo de interesse a formação social e econômica 

do Alto-Vale do Rio Negro3, especialmente as cidades de São Bento do Sul e Rio 

Negrinho. Entre elas, podemos destacar as obras de José Kormann, Cirene L. Heyse, 

Antonio Dias Mafra, Salete Munhoz Kaesemodel e Gustavo Rugoni Sousa.  

O conjunto desses autores, mesmo trazendo objetos e problemáticas diversas em 

seus trabalhos, possuem algo em comum. Durante a leitura das publicações, notamos 

que existia um padrão nas discussões acerca do tema “CIMO” e da categoria “trabalho”. 

As características dadas à categoria na maior parte das vezes excluem a participação da 

classe trabalhadora no desenvolvimento fabril e na participação desses sujeitos na 

história da comunidade. A atividade trabalho existe, mas, aparentemente, o sujeito que 

dele viveu, só durou até o desbravamento heroico do migrante em fincar sua morada, 

e/ou no “esforço burguês em administrar seus negócios”.  

Esse aspecto de ausência contido na bibliografia contribuiu para que nossos 

interesses nos estudos da classe trabalhadora fossem ainda mais latentes, principalmente 

pela existência de toda uma área ainda a ser explorada sobre a comunidade e pela 

evidente história produzida por estes.  

 

 

                                                 

3 Microrregião que abarca as cidades de Rio Negrinho, São Bento do Sul e Campo Alegre, pertencente a 
região do Planalto-Norte.  
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1.2. Conhecendo melhor o objeto: “Esse negócio de greve e consciência de classe 
em Rio Negrinho e na CIMO nunca existiu, não”, antecedentes que motivaram a 
pesquisa e estrutura da dissertação. 

 

Totalizando aproximadamente cinco mil trabalhadores nos seus momentos de 

ápices produtivos4, a CIMO, criada em 1951, de várias maneiras contribuiu para o 

desenvolvimento de espaços de sociabilidade operária da cidade de Rio Negrinho. É 

possível notar o impacto geográfico da empresa na formação da comunidade 

observando a imagem a seguir. Com ela, fica claro a aglomeração de casas, e outros 

estabelecimentos no entorno da fábrica, o que indicava que ela funcionou como imã 

populacional: 

 

 
Figura 1: Vista aérea da extensão da CIMO em 1957. Acervo: Arquivo histórico do "Museu Carlos Lampe", 
2019. 

 

Segundo a bibliografia analisada, a companhia foi a junção de várias empresas 

produtoras de móveis, e, em Rio Negrinho, concentrou o maior número de operários, 

cerca de mil e trezentos trabalhadores durante as décadas de 1950, 1960 e 1970. Ainda 

                                                 

4  Como será explicado adiante, a CIMO foi um conglomerado de empresas do Brasil inteiro. Existem 
dúvidas se esses dados são para a para o Brasil (RUGONI DE SOUSA e NUNES LINS, 2014), ou para 
a cidade de Rio Negrinho (KORMANN, 1980). Grosso modo, se representarem apenas a cidade, que 
aproximadamente 1/5 da cidade trabalhou na fábrica, se levarmos em conta a população do início dos 
anos 1980 (SEBRAE, 2010, p, 13). 
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na cidade, a empresa teve participação central na história e constituição da memória 

histórica da comunidade5. Tida como um empreendimento da família Zipperer e 

associados6, através dela consolidou-se uma economia industrial ligada à extração e 

beneficiamento da madeira retirada das florestas de araucária, inovando em qualidade e 

design, firmando, assim, reputação como a mais importante fábrica de produção 

moveleira serial7.  

Em todos os estudos sobre a comunidade de Rio Negrinho se discorre direta, 

ou indiretamente a respeito da fábrica da Móveis CIMO. E como foi dito anteriormente, 

é através dela que a cidade se desenvolveu por durante meio século. As pesquisas 

envolvendo a classe trabalhadora residente cidade, por outro lado, ainda são escassos, 

sendo um tema marginalizado pela bibliografia que se propõe a compreender a 

comunidade em sua totalidade. 

De exceção, gostaríamos de citar o trabalho da historiadora Thássia Padilha dos 

Santos8 que, na contramão das publicações sobre a região, retoma a participação da 

mulher operária em Rio Negrinho na fábrica da Moveis CIMO, entre anos da década de 

quarenta, até seu fechamento, em 1982. Em seu estudo, a autora indica que as 

trabalhadoras refletiam sobre suas posições dentro da base produtiva, sua relação com 

familiares, chefia, assim como com operários homens da CIMO em seu dia a dia. A 

autora, dessa maneira, descreve a experiência fabril das trabalhadoras e, o processo de 

formação de consciência de classe destas mulheres operárias9. 

De certa maneira, o que a autora objetiva com seu trabalho é o fazer-se histórico 

da classe trabalhadora na cidade de Rio Negrinho, chamando atenção para as estratégias 

de resistência das mulheres operárias às diversas facetas da exploração feminina.  

Embora a pesquisadora tenha constatado em suas pesquisas um processo de 

formação de consciência de classe, esta nem sempre está se apresenta aos sujeitos de 

forma evidente.  

É o que se pretende demonstrar com a frase-título de seção. Dita ao pesquisador 

informalmente por um dos dirigentes do sindicato dos trabalhadores moveleiros da 

                                                 

5  A isso, ver KORMANN, 1980.  
6  Durante algum tempo pessoas próximas à família tiveram papel de sócios e de credores da empresa.  
7  Não nos importa se de fato a CIMO foi a maior fábrica da América Latina, mas a transformação dessa 

notícia em uma verdade absoluta pela bibliografia e documentação.   
8  SANTOS, Thássia Padilha dos. As Mulheres na Móveis Cimo e as Histórias que Ficaram. 2013. 72 

f. Monografia (Especialização) - Curso de História, Departamento de História-unc, Unc, Mafra, 2013. 
9  O trabalho da pesquisadora será melhor explorado durante a seção “História da Classe trabalhadora 

em Rio Negrinho”, no capítulo 2.  
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cidade, ela despertou grandes curiosidades. O controle burguês sobre os trabalhadores 

chegava ao ponto que estes nunca se reuniam, conversavam, riam, bebiam e praticavam 

esportes? Em nenhum momento demostraram o mínimo de solidariedade aos seus 

colegas de labor?  

A luz dessas perguntas optou-se por organizar a dissertação da seguinte forma. 

De princípio, houve a necessidade de um capítulo que discutisse o estado da arte 

referente às pesquisas sobre classe trabalhadora, apresentando a perspectiva da qual esta 

dissertação se vincula. Sendo assim, no capítulo um irá, num primeiro momento, 

dissertar sobre o conceito de trabalho desenvolvido pela bibliografia que apreende a 

cidade de Rio Negrinho. Existe um número considerável de publicações sobre a 

comunidade, e, como foi dito anteriormente, nelas a CIMO tem posição preponderante 

nas discussões. Nosso papel, portanto, será o de problematizar a noção de trabalhador 

dessas interpretações. Num segundo momento, apresentar-se-á os referenciais teórico-

metodológicos que embasa a pesquisa, refinar algumas categorias e responder perguntas 

caras ao objeto.   

Durante o capítulo dois discutirá e reconstituirá os principais eventos que 

contextualizam o desenvolvimento histórico da cidade de Rio Negrinho e da atividade 

produtiva em questão. Recorreremos, com algumas problematizações, a historiadores 

locais e memorialistas. Aqui se pretende trazer uma leitura sobre a formação da 

comunidade que reitere o papel das famílias migrantes na formação do capitalismo 

industrial da região e seu impacto na relação com os trabalhadores; a história da 

empresa da Móveis CIMO S/A e um histórico da formação da classe trabalhadora da 

cidade. 

Acreditamos que ao trazer a história da formação da comunidade de Rio 

Negrinho, levando em conta o conjunto de fenômenos já escritos pela historiografia, 

enriquecemos o entendimento de nosso objeto. Ele também servirá de ponte condutora 

ao encontro do capítulo de estudo de caso.  

No capítulo três atentaremos para análise documental. A partir do jornal 

informativo “O moveleiro” procurará historicizar a ASSOCIMO, descrever as principais 

atividades, relações sociais que se apresentavam e analisar historicamente suas práticas 

de aglutinação da classe operária. Tal analise visa levar em conta o contexto político de 

meados da década de 1970, sobretudo questões políticas e principais características do 

associativismo operário no Brasil.   
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Ao trazer as características da sociabilidade operárias internas à associação, tem-

se a completa noção das limitações que as fontes trazem ao trabalho. Está se falando, 

nesta dissertação, de um conjunto de trabalhadores restrito à entidade. Estes que, de 

alguma maneira, se destacaram com suas ações individuais e que trouxeram processos 

coletivos de recreação, lazer e consciência, esta última, com suas características próprias 

de um contexto que vivia o auge da Ditadura Civil-Militar brasileira e de suas 

especificidades locais.  

 

 

1.3. ARQUIVOS E FONTES.  

 

Para além do Jornal “O Moveleiro”, uma série ampla de documentos 

secundários foram utilizados para a redação deste trabalho. Para a contextualização da 

cidade usamos uma bibliografia local sobre a comunidade, a qual, também, serviu como 

fonte histórica para o capítulo que problematiza a noção de trabalho cristalizada por 

anos na comunidade. Visando complementar as análises já construídas por estes autores, 

se levantou um conjunto de fontes obtidas no Museu “Carlos Lampe”, que às vezes 

reforçou o raciocínio já construído, ou nos levou a outros caminhos contextuais.  

Documentos pessoais da família Zipperer contribuíram para a redação da seção 

que aborda o assunto. São manuscritos pessoais que explicitam predileções políticas e 

ideológicas dos sujeitos. Para a contextualização da empresa usamos documentos que, 

mesmo fragmentados quanto a sua sequência trazem alianças econômicas do patronato 

rionegrinhense com as mais variadas instâncias da sociedade, e sobre a organização do 

espaço de trabalho. Além disso, tivemos acesso a uma pequena coleção de fotografias 

usadas para ilustrações contextuais da cidade, também localizada no arquivo histórico 

municipal.  

Com relação ao conjunto de fontes primárias. Sobre a ASSOCIMO, utilizou-se 

uma coleção de exemplares do jornal “O moveleiro”. São ao todo 35 exemplares, entre 

os anos de 1971 – 1976. Com ele foi possível extrair informações sobre cotidiano, 

práticas esportivas e bailes, representação patronal e notícias de interesses à classe 

trabalhadora em Rio Negrinho.  

O Arquivo Municipal da cidade de Rio Negrinho foi o principal espaço 

documental que tivemos acesso. Por ele que obtivemos o maior número de documentos 
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pessoais da família “Zipperer”, da “Móveis CIMO” e da “Associação dos trabalhadores 

da Móveis CIMO”.  

Foram visitadas várias bibliotecas, entre elas as da UFPR, tanto o acervo físico, 

como virtual, a Biblioteca Pública do Paraná, a Biblioteca Pública de Rio Negrinho, a 

Biblioteca Pública de São Bento do Sul e o acervo virtual de teses e dissertações da 

UFSC, UNICAMP e de outras universidades brasileiras. A bibliografia utilizada no 

trabalho foi em sua totalidade consultada através dessas instituições.  

Não poderia deixar de mencionar os diversos blogs de citadinos que visam trazer 

a história de Rio Negrinho e região para a internet. Diversas fontes e discussões 

pertinentes ao objeto são trazidas a partir dos escritos de Henry Henkels (2007) e 

Osmair Bail (2009). 

 

 

*** 

 

Por fim, convém destacar a relação estreita do objeto com o pesquisador. 

Nascido e crescido em Rio Negrinho pude vivenciar as práticas de legitimação da 

memória fabril e a construção do discurso histórico, que relaciona a empresa da CIMO 

com a existência da cidade interiorana de forma harmoniosa e nostálgica. Desde 

conversas com familiares mais velhos, ou através da educação histórica local praticada 

no ensino básico, a ligação entre trabalho e formação citadina perpassa pela existência 

da fábrica da CIMO.  

Enfim, a fábrica da CIMO teve um significado relevante na memória histórica da 

cidade de Rio Negrinho e região. Ela representou, sobretudo, um espaço essencial de 

sociabilidade dos seus moradores, em especial a dos trabalhadores da cidade, dado à 

dependência, tanto econômica, como social que, diretamente estava relacionada à 

empresa.  

O fato de existir uma posição de destaque para a produção moveleira desprovida 

do sujeito que gera tal riqueza foi, e ainda é, um dos questionamentos centrais da 

produção historiográfica acerca da classe trabalhadora. Tal inquietação fez surgir 

também a ideia do título do trabalho, que tenta relacionar a atividade preponderante na 

região (produção de móveis em madeira), com o processo dialético de formação de uma 

cultura e práticas cotidianas do trabalhador e sua relação (negociações, estratégias de 

existência) com o poder local.  
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Finalmente vale lembrar-se do impacto que a pandemia de corona-vírus, e o 

necessário isolamento social durante os meses de 2020 e 2021, que recaiu nas diversas 

pesquisas em andamento nos cursos de pós-graduação em todo o Brasil. Para nosso 

trabalho, aproximadamente seis meses o museu do município esteve fechado, fato que 

dificultou a coleta, análise documental e escrita da dissertação. Além disso, é preciso 

salientar todo o processo de adoecimento mental e crises que afetaram os pesquisadores 

do país, dado que contribuiu para atrasos nas defesas e desligamentos de pós-

graduandos nos programas do país. 
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2.  CAPITULO 1. Ideologia, trabalho e classe operária. Uma revisão sobre a 

História de Rio Negrinho.  

 

Durante as leituras contextuais para a dissertação, travou-se contato com uma 

expressiva bibliografia que têm como objeto de interesse as cidades de São Bento do 

Sul e Rio Negrinho10. Através dela, entendendo-a como legitimadora de um 

determinado discurso, pode-se notar que a comunidade ideologicamente foi construída 

com a valorização do trabalho em sua mais importante fábrica, a Móveis CIMO11, e de 

exaltação das famílias de industriais da região, como a “família Zipperer”. 

Administradores na maior parte do tempo da empresa em território rionegrinhense, seus 

nomes são constantemente lembrados em marcos turísticos, sedes administrativas, 

nomes de escola, chegando ao ponto da escolha simbólica de fundação da cidade no dia 

de nascimento de Jorge Zipperer12. A CIMO, assim como a família, contribuíram 

(contribuem) para a manutenção da narrativa histórica do município.  

As abordagens analíticas utilizadas possuem na maioria das vezes a mesma 

linha de raciocínio. Iniciam com a ocupação do migrante no território; da ação benéfica 

dos pais fundadores em trazer o progresso a essas terras e, por fim, da importância da 

família, principalmente de origem germânica, para o desenvolvimento econômico e 

industrial da região. Tal concepção é permeada em sua totalidade pela ação do trabalho 

como elemento constitutivo e fixador da comunidade estudada e carrega consigo um 

determinado discurso sobre ele. 

Para o caso de Rio Negrinho, o pesquisador José Kormann (2005, 1980) talvez 

seja o autor mais citado. Com ele, ao mesmo tempo em que podemos entender a 

relevância da família Zipperer e da CIMO na formação do capitalismo do município, 

tendo como pano e fundo a participação de outras famílias migrantes de origem 

germânicas, enxergamos também a secundarização da cultura popular produzida na 

cidade. A CIMO e família Zipperer, de acordo com o historiador, seria o exemplo mais 

destacado de todo esse esforço contínuo destes sujeitos em trazer o progresso para o 

planalto, este inóspito e atrasado. Todas as benesses trazidas por esses migrantes 

                                                 

10 Por se tratar do mesmo município até meados do século XX, quando necessário, estabeleci relações 
históricas equivalentes. 

11 Para o caso de São Bento do Sul, a bibliografia elenca outras empresas de igual importância.  
12 Para mais informações ver: ALMEIDA, Fernando H; PSCHEIDT, Edson; TOMAZ, Rodrigo Moreira. 

“OS “ANIVERSÁRIOS” DE RIO NEGRINHO” In: https://www.youtube.com/watch?v=jnVJic-
3MWk.  
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(trabalho árduo, disciplina, ordem e harmonia) são transferidos aos seus descendentes 

que, num esforço comparado aos antigos, enriqueceram ainda mais a região13.    

O progresso da cidade adquirido através da empresa da CIMO não seria só 

econômico. Com os industriais Rio Negrinho se desenvolveu socialmente e 

culturalmente, com as infinidades de benesses trazidas pelos Zipperer.  É pertinente 

chamar atenção que em “Rio Negrinho que eu conheci” (1980, p 37) o autor destaca 

algumas páginas para a sociabilidade comunitária e dos operários (procissões, clubes de 

futebol, bailes, grupos folclóricos). Mas estes, quando trazidos, estão sempre em plano 

inferior em relação às características positivas advindas dos migrantes europeus.  

Posição semelhante, embora menos enviesada, tem Antonio Dias Mafra. Em 

seu livro “A história do desenvolvimento da indústria e do mobiliário” (1993) o autor 

visa reconstituir a história econômica da região de uma maneira mais ampla. Sua noção 

vai ao encontro de realçar o papel da família migrante na história e destacar o 

pioneirismo da migrante europeu que, devido ao esgotamento do solo, e a mão de obra 

especializada no setor madeireiro moveleiro, rapidamente optaram pelos 

empreendimentos empresariais. Até mesmo as profissões liberais, estas condicionadas 

pelo enriquecimento das indústrias moveleiras, teve como centralidade o migrante 

europeu que, aprendido o ofício na Europa, conseguiu estabelecer morada em terras 

ainda inóspitas e conquistar seu lugar (Ibdem, p 43).  

Com a pesquisa da geógrafa Maria Salete Munhoz Kaesemodel (1990)14 pode-

se notar que, ao discutir a formação da indústria moveleira em São Bento do Sul durante 

o século XX, há um destaque ao rápido desenvolvimento da pequena produção 

mercantil (sobretudo relacionado a extração da erva-mate) da região e também o papel 

do migrante de origem germânica, que trouxe consigo o know-how necessário, a 

disciplina do trabalho e a criatividade necessária em tempos adversos (p 53). O colono 

europeu, dessa maneira, seria um empresário intrínseco do Alto Vale do Rio Negro.  

Ao tecer comentários sobre a composição e costumes da classe trabalhadora a 

autora afirma que até a década de 1950 ela fora composta, em sua maioria, por homens 

de origem ou descendência germânicos. Os costumes lembrados também tem relação 

com a migração: a religião e festividades são intrinsecamente ligadas ao colono. Tal 

                                                 

13 KORMANN, 2005.  
14 KAESEMODEL, Maria Salete Munhoz. A Indústria moveleira em São Bento do Sul- SC. 1990. 

154 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Geografia, Departamento de Geociências, UFSC, 
Florianópolis, 1990. 
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quadro muda a partir da década de 1970, dado o impulso da indústria moveleira que 

incentivou a migração interna para a região que, além disso, ampliou suas características 

de gênero, levando mulheres a trabalharem em setores como lustração e costura. (1990, 

p 52) 

Gustavo Rugoni de Sousa, autor que possuí expressiva produção acadêmica 

acerca da Móveis CIMO (2013, 2015, 2016), estudando o mobiliário educacional da 

empresa chama atenção, também, para a origem étnica do empresariado do planalto-

norte. Além disso, com ele é possível perceber que a responsabilidade do trabalho, 

somado a criatividade trazida pelos colonos alemães, contribuíram para que os móveis 

produzidos pela empresa fossem a chave para seu sucesso.   

A atividade do trabalho madeireiro produzido historicamente pelo migrante 

contribuiu para a formação de uma identidade socioeconômica e um padrão de design 

amplamente utilizado no alto do vale do Rio Negro até os dias de hoje. É o que também 

aponta Cirene Linzmeier Heyse (2009). Ao recolher entrevistas com industriais e 

trabalhadores moveleiros da região percebe que há uma construção de uma identidade 

altamente baseada no histórico étnico da migração vinda para Rio Negrinho, São Bento 

do Sul e Campo Alegre.   

Com os textos aqui apresentados é possível notar uma destacada bibliografia 

que possuí como ótica a exaltação do papel do migrante de origem germânica na 

industrialização, atrelando a estes os adjetivos de bondade, resiliência e trabalho duro. 

Estes aspectos não são novidades na historiografia, sobretudo aquela que atende as 

especificidades do sul do Brasil. No geral tais abordagens colocam a comunidade, assim 

como o operariado, num papel secundário, existindo somente em relação as 

características culturais migrantes, ou da classe dominante.  

Em “As ideologias do Trabalho”, Regina Weber (2002, p 207-233) diz que a 

exaltação do colono e das qualidades étnicas faz parte de umas das representações do 

trabalho mais comuns e foi extensamente propagada, principalmente no sul do Brasil, 

muitas vezes mesclada com a dignificação do trabalho proposta pelo Estado Novo 

Varguista. Tal noção visava a ideia de bons cidadãos, trabalhadores que contribuem 

para a harmonia social da comunidade, em contraste com “classes perigosas”, 

principalmente aqueles que não se enquadram na ordem estabelecida (bêbados, 

criminosos, vadios, desordeiros, sindicalistas, comunistas).  (p 213). 
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Ao estudar a ideologia do trabalho teuto-brasileira no vale do Itajaí entre 1880 a 

1930, Giralda Seyferth15 afirma que tal fenômeno se manteve muito forte no estado 

catarinense, mesmo após as políticas de criminalização do idioma alemão durante o 

período Vargas, e que ele serviu em contraposição ao “caboclo brasileiro”. O 

Deutschbrasiliannertum surgiu em fins do século XIX e teve como principal 

propagandista os intelectuais de origem germânica cujo conteúdo trazia a ideia de que 

descendentes de origem alemã seriam trabalhadores melhores, responsáveis e 

caprichosos, em oposição ao brasileiro, preguiçoso, desordeiro e displicente.  

No caso do Planalto-Norte a ideologia germânica se traduziu, particularmente, 

na exaltação do migrante europeu como um empreendedor de sucesso e um trabalhador 

essencialmente ordeiro e que ocultou qualquer outra experiência de sucesso não 

migrante.  

Essas ideias são trazidas pelas tradicionais obras de José Kormann e Antonio 

Dias Mafra, mas que podem ter raízes mais antigas. O fato é que tal concepção até os 

dias de hoje são reproduzidas exaustivamente e podem ser observadas em autores como 

Kaesemodel (o aguerrido artesão alemão), Rugoni de Sousa (o empreendedor criativo 

germânico) e Heyse (a cultura moveleira é unicamente a cultura do migrante europeu).  

Não se nega o esforço dos pesquisadores buscar compreender as raízes do 

capitalismo em Santa Cataria e em acrescentar (mesmo que forma secundária) a 

existência do operário e da cultura produzida pelo trabalho na história do Planalto-Norte 

catarinense. Mas avalia-se que a discussão ao ser inserida como intrinsicamente ligada à 

cultura germânica (Bandinhas tradicionalistas, grupos de dança, festivais de cerveja e 

religiosa e todo o universo folclórico vindos da Europa), ou pelos valores do trabalho 

atribuídos a tal grupo étnico (bom e ordeiro trabalhador), escamoteia processos outros, e 

mesmo ignora práticas importantes de sociabilidade advindas de grupos subalternos da 

comunidade que está em discussão.  

A ideologia do trabalho teuto-brasileira como apresentada nas produções 

anteriores acaba por obscurecer qualquer aspecto de conflito ou práticas independentes 

das classes populares, principalmente a operária. O discurso dos historiadores, assim 

sendo, seria uma peça fundamental em unir em um pacto comum burguesia e 

operariado. Tal concepção, além de tudo, invisibiliza o trabalho e o trabalhador, pois, 

nessa dinâmica, o fenômeno é majoritariamente descrito pelo olhar burguês 

                                                 

15 SEYFERTH, Giralda. A representação do trabalho alemão na ideologia étnica teuto-
brasileira. Boletim do Museu Nacional, Rio de Janeiro, v. 0, n. 37, p. 1-33, 20 out. 1982. 
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(empreendedorismo, progresso, benesses) e o trabalhador representado como um mero 

reprodutor da cultura pré-estabecida e dos espaços de sociabilidades criados por outros 

grupos.  

 

2.1.  Historiografia e a História da Classe trabalhadora em Rio Negrinho.  

 

Ao nos depararmos com uma pequena, mas expressiva planta industrial, por 

muito, considerada a maior fábrica da América Latina, temos como certo que estes 

trabalhadores de alguma maneira escreveram sua história e contribuíram para a história 

da comunidade estudada.  

José Kormann em seu livro “Rio Negrinho que Conheci” (1980) já indicava 

algumas práticas operárias como o futebol e espaços de sociabilidade tradicionalistas 

em que trabalhadores da CIMO frequentavam. Com o autor, ao apresentar uma leitura 

baseada na exaltação do colono, é possível perceber uma classe operária inteiramente 

masculinizada, dependente dos donos da empresa, ausente de cultura própria e sendo o 

bom trabalhador o único lembrado em seus escritos.  

Tal leitura, extensamente reproduzida em outras regiões do estado, exclui outros 

segmentos da classe operária, como a influência cabocla e do trabalhador da estrada de 

ferro para a formação da classe trabalhadora da região16, assim como o papel das 

mulheres na composição do operário da cidade.  

A partir da virada dos anos de 1990 para década de dois mil, as análises 

historiográficas sobre a cidade vem trazendo abordagens plurais sobre a formação da 

comunidade. Dessa maneira, tendo como objeto direto a classe operária, temos o estudo 

de Thássia Padilha dos Santos. Segundo a autora, as mulheres trabalhadoras tiveram um 

número expressivo em diversos setores da Móveis CIMO, especialmente a partir da 

década de 1950, sobretudo na lustração17, estofaria, lixação e costura. Na maioria dos 

casos estudados pela autora, as operárias entravam ainda jovens na empresa, logo após o 

término do ensino fundamental, e se mantinham trabalhando mesmo que cassassem ou 

após o nascimento de seus filhos. 

Ao utilizar a metodologia da História Oral, a pesquisadora apreende relações de 

poder que recaem sobre estas trabalhadoras, compreendendo-as através de categorias 
                                                 

16 Alcides Goularti Filho (2002), Paulo Pinheiro Machado (2017). Esse tema será pormenorizado no 
capítulo dois.  

17 Em algumas fábricas da região esse número chegava a 70%, como é o caso das indústrias Zipperer, 
durante a década de setenta (KAESEMODEL, 1990, p74).  



30 
 

como patriarcado e paternalismo, acrescentando a elas dinâmicas do mundo do trabalho 

no interior e de uma empresa administrada por uma única família18. 

Para mais, ao indicar que as trabalhadoras refletiam sobre suas posições dentro 

da base produtiva, além da relação delas com suas famílias, chefia, e companheiros de 

trabalho homens em seu dia a dia, a autora sugere que a experiência fabril enfrentado 

pelas trabalhadoras desenvolve sua consciência de classe em conjunto com as opressões 

enfrentas pelo gênero.  

Sem dúvidas o trabalho de Santos é uma importante colaboração para a 

compreensão das vicissitudes da classe operária em Rio Negrinho. Com ele, é possível 

perceber que mesmo em atividades de caráter produtivo as mulheres compuseram de 

forma relevante no conjunto dos trabalhadores da cidade, assim como possíveis 

caminhos de entendimento que a classe trabalhadora de Rio Negrinho desenvolveu 

sobre sua realidade ao longo dos anos em que a principal empresa exercia forte 

hegemonia política, econômica e cultural.  

Localiza-se a pesquisa da autora como herdeira das mudanças epistemológicas 

envolvendo os estudos de classe trabalhadora ocorridas no Brasil e no mundo a partir da 

década de setenta19. Com esta perspectiva, compreendia-se que para analisar o objeto 

seria necessária uma ampliação dos conceitos críticos, assim como do corpus 

documental utilizados durante as pesquisas. Isso cristalizaria um modelo plural e 

heterogêneo da classe trabalhadora no Brasil, que visa desmistificar a noção do operário 

como vítima da sua história e passiva aos acontecimentos mundanos que a cercam.  

Em resumo, pode-se utilizar a explicação de Maria Célia Paoli20 (1981) sobre o 

processo de proletarização do Brasil durante a década de 1930/40. De acordo com a 

autora, ao rompermos com modelos engessadores em voga durante a década de 1950, 

conseguimos apreender dinâmicas heterogêneas e plurais nas formas de dominação, em 

questões étnicas, religiosas, associativas, que acabam por moldar formas de dominação 

e relações sociais múltiplas. 

Dessa maneira, vozes e experiências ignoradas durante a década de 50 e 60 

agora são privilegiadas na análise historiográfica e com ela, noções de proletariado 

                                                 

18 Este trabalho será discutido com refinamento durante o capítulo três.  
19 BATALHA, 1998. 
20 PAOLI, Maria Célia. Trabalhadores urbanos na fala dos outros: tempo espaço e classe na história 

operária brasileira. In: LOPES., José Sergio Leite (Org.). Cultura e identidade operária: aspectos da 
cultura da classe trabalhadora. Rio de Janeiro: Ufrj, 1981. p. 53-102. 
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atrasado e irracional, massas despolitizadas são descartadas em prol da descrição e 

análise de práticas e experiências de resistências. Em suma, a noção que os dominados 

existem e tem voz própria, autonomia, com práticas ilimitadas e heterogêneas (Ibdem, p. 

54).  

Unidos pela situação do estado da arte e pelo arcabouço epistemológico trazido 

anteriormente, tivemos nossa primeira impressão do caso. Dada a relação de controle 

existente ao longo do recorte temporal, exercidos das mais variadas formas, e a 

existência de no mínimo um espaço de sociabilidade operária na cidade, surgiu a 

principal problemática da dissertação: é possível, dissertar sobre experiência operária ou 

desenvolvimento de uma consciência classe operária entre trabalhadores da Móveis 

CIMO? Mais; é possível apreender manifestações culturais desenvolvidas por esses 

trabalhadores e, consequentemente, de um ethos propriamente operário?  

 

 

2.2. QUADRO TEÓRICO-METODOLÓGICO. 

 

Na busca de equipar-se para responder tais questões o próximo tópico tem como 

objetivo apresentar o quadro teórico-metodológico usado na dissertação. Visa-se, nesta 

seção, apresentar os principais conceitos que norteiam o trabalho.  Entre eles, podemos 

destacar os conceitos de cultura; sociabilidade; experiência operária e ethos.   

Em toda nossa apresentação prevalece o conceito de cultura. São profícuas as 

discussões sobre o termo nas Ciências Humanas. Partimos dos estudos culturais de 

Raymond Williams acerca do tema. Em “Base e Superestrutura na Teoria Marxista”21 

(2011) Williams busca compreender as polêmicas e críticas existentes na definição do 

conceito proposto pela teoria marxiana e marxista e apresentar uma nova abordagem. 

Para isso retoma aspectos fundamentais do pensamento crítico, entre eles, o conceito de 

determinação, o processo de “ser social e consciência” e hegemonia.  

Reconhecendo a simplicidade das propostas metodológicas dogmáticas 

existentes no campo marxista, principalmente a visão mecanicista de “estrutura” e 

“superestrutura”, o autor propõe um novo modelo de compreensão desta manifestação 

social, que se oponha a versões reducionistas (economicistas), assim como das visões 

abstratas e subjetivistas do fenômeno. Ou seja, visa apresentar uma concepção que 
                                                 

21 WILLIAMS, Raymond. Cultura e Materialismo. São Paulo: Ed. UNESP, 2011. 420 p 
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articule de forma dialética os limites e pressões externas e internas do desenvolvimento 

cultural.  

Os processos de manifestações culturais para os marxistas, afirma Raymond 

Williams, devem ser analisados através de duas categorias fundamentais: Totalidade e 

Hegemonia, negando-as como absolutas e, concebendo-as como complexas, num 

esforço em reconhecê-la em suas multiplicidades possíveis. 

Desenvolvido por Lukács, o conceito de Totalidade foi criado para se opor às 

noções de camadas e de consequências “superestruturais” dos fenômenos sociais. Se 

não for esvaziado de seu conteúdo marxista, tal conceito traz consigo a noção de 

pluralidade de relações que formam um todo social concreto22. Para Williams, embora 

correto em sua concepção, tal conceito ainda se mostra insuficiente se tratado de forma 

unitária, sobretudo, pois, o conceito compreende os princípios de controle de forma 

demasiada rígida pelos mecanismos de dominação da classe dominante (Ibdem, p 50).  

Fundamental então seria a combinação de tal ferramenta teórica com o conceito 

gramsciano de Hegemonia. Para Williams, se a concepção marxista abordar os 

processos culturais como meramente fenômenos ideológicos, ou um conjunto abstrato 

de imposição de ideias, hábitos sociais, culturais e políticos, resultados de manipulações 

de um tipo de formação dominante (no caso a burguesia), a ruptura ou alteração 

estrutural da sociedade seria muito mais fácil, pois estaria escancarada durante o 

processo de relação social entre classes, sem a possibilidade de traços de manifestações 

alternativas (Ibdem, p 51).  

Deve-se enfatizar que hegemonia não é única e nem fixa, mas um processo 

complexo que exige renovações, recriações e definições contínuas. Esses novos 

instrumentos teóricos, tanto a totalidade, como a hegemonia, permitem compreender 

não apenas processos de modificações históricas estruturais, mas também 

singularidades, fases internas do desenvolvimento capitalista em níveis particulares que 

exigem rigor analítico.  

Primeiramente, é preciso frisar que, em qualquer sociedade em qualquer período 

específico, há um sistema geral de práticas, significados e valores que possuem 

centralidade e podemos apropriadamente chamar de dominante e eficaz (O patriarcado é 

um exemplo que mesmo se tratando de uma relação de poder que antecede a formação 
                                                 

22 Gostaríamos de insistir que isso não significa uma “totalização” das complexidades sociais sob um 
único determinante, ou uma única causa, como preferem os historiadores que se vinculam a New Left 
Review. Trata-se de pensar de forma dialética questões que envolvem o campo “objetivo” e “subjetivo” 
dos seres e dos fenômenos sociais, levando em consideração a historicidade que os sujeitos estão.  
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do capitalismo consegue se ressignificar em novas dinâmicas de relações a sistemas 

econômicos diversos). Estas elaborações estão longe de ser abstratas e em certa medida 

dão o horizonte de experiências e práticas dos sujeitos muitas vezes ignoradas pela 

análise histórica.  

A Hegemonia então aparece como o conjunto que dá sentido de realidade para a 

maioria das pessoas mover-se, alimentar-se, relacionar-se e apreender a realidade. Mas 

não se trata de um modelo estático, e sim complexo e dialético, possuindo em seus 

atributos fundamentais o processo de incorporação, que significa a reprodução das 

instituições culturais dominantes e consolidadas: escolas, instituições familiares, 

organização do mundo do trabalho, somadas à incorporações de práticas não 

dominantes (Ibdem, p 53).  

Assim sendo, determinadas práticas; experiências; valores e representações que 

apesar de se enquadrarem nas categorias de dominante e efetivo, podem carregar 

elementos alternativos da cultura subalterna, opositora em seu verdadeiro sentido. Os 

graus de existências dessas alternativas variam com as circunstâncias singulares da 

história.  

Embora tais fenômenos ocorram com regularidade, o que se encontra com maior 

frequência são traços de culturas residuais ou emergentes incorporada aos valores e 

práticas dos trabalhadores de uma maneira geral. Para analisar objetivamente tal 

processo, é preciso obter rigor teórico e empírico observando as correlações de forças 

existentes no conflito então estabelecido, assim como obter um vasto e diversificado 

conjunto de fontes.  

Do ponto de vista empírico, é em E. P. Thompson que esta perspectiva ganha um 

contorno mais nítido e que o método se apresenta de forma mais operacional. É notório 

o interesse do autor em compreender as vicissitudes culturais do operariado inglês no 

século XIX, sempre de modo avesso a explicações simplistas e dogmáticas. 

Através de “A peculiaridade dos Ingleses”23 é possível observar uma 

metodologia de análise em que o autor se preocupa com as manifestações concretas da 

vida, indo de encontro a modelos explicativos rígidos e engessados a-históricos. É nele 

que o autor questiona o modelo de base-superestrutura, que, segundo o autor, leva a 

explicação histórica a “reducionismos” e ao “esquematismo”. Com isso, podemos notar 
                                                 

23 THOMPSOM, Edward Palmer. Modos de dominação e revolução na Inglaterra. In: THOMPSON, E. 
P.. A peculiaridade dos ingleses e outros artigos. Campinas: Unicamp, 2012. p. 203-226. Orgs. 
Antonio Luigi Negro, Sergio Silva. 
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a tentativa de analisar o econômico e as relações sociais de produção por meio da 

dialética, entrelaçando-os. 

Neste artigo em questão, Thompson está interessado em responder três 

polêmicas presentes nas pesquisas de Perry Anderson e Ian Nairn, com relação à 

Revolução Gloriosa. A primeira diz respeito à noção que os dois historiadores possuem 

de “fragilidade da burguesia inglesa durante a revolução do século XVII” que, segundo 

os dois autores, tornava-os incapazes de serem hegemônicos. Além disso, o fator 

religioso que, presente na revolução, trazia elementos de “impurezas” a ela, com isso as 

tradições intelectual da revolução teriam sido ínfimas. Por último, como decorrência de 

uma revolução prematura e de uma burguesia fraca, a formação do operariado inglês 

seria um reflexo débil também, sem consciência revolucionária e de resistências 

imediatas.  

Para Thompson, Anderson e Nairn não conseguiam compreender a formação do 

capitalismo na Inglaterra, pelo fato de tentarem encaixar o fenômeno em um modelo 

explicativo “clássico” – o caso francês - em vez de recorrer às especificidades do 

desenvolvimento inglês, localizando os principais agentes, correlações de forças e 

embates para a industrialização. Sendo assim, possuíam uma análise “economicista”, 

norteada pela concepção dogmática marxista pré-1917.  

As pesquisas de Anderson e Nair, não obstante, ainda ignoravam as condições 

históricas de formação da Inglaterra, que pressionariam em grande medida à 

cristalização de uma determinada consciência e de determinadas práticas de classe. Com 

relação às reflexões sobre Consciência de Classe thompsianas de modo mais sintético e 

teórico podemos extraí-las do texto “Algumas Observações sobre classe e “falsa 

Consciência”” (2012, p 269). Aqui, o autor visa organizar alguns raciocínios com 

relação ao tema “classe” e “consciência de classe”. “Classe” seria uma categoria 

derivada de processos sociais historicamente localizados. Esse andamento histórico 

material acaba por gerar aspectos de regularidade que nos permitem comparar com 

outras formações de classe, daí então passíveis de generalizações (estas nunca 

engessadoras) a fim de compreender certos padrões de atuação no globo (p 270).  

Entretanto, é aqui que a teoria, muitas vezes, é transformada no modelo 

explicativo dogmatizado e rígido. Ou seja, a classe é retirada de seus processos 

históricos e convertida numa estátua estruturada, que, quando não condizente com sua 

realidade localizada, é taxada de inexistente ou frágil.   
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Tal noção estática pode ser derivada da perspectiva economicista vulgar, um 

marxismo positivado; ou mesmo numa ótica mais refinada, como sob os preceitos 

althusserianos ou do “marxismo ocidental” (p 272). Nelas, o que existe em comum é a 

perda dos aspectos históricos da classe, em que a sua consciência, ou seja, as formas de 

apreensão e ação no mundo real dos sujeitos são falseadas pela ideologia e pelos 

métodos de controle burguês. Daí resulta noções de classes apáticas, inexistentes do 

ponto de vista político, vítimas de uma história sem sujeito.  

Na medida em que não encontramos no objeto as formulações canonizadas no 

marxismo dogmatizado, outras formas de apreensão da realidade operária são 

invisibilizadas. Como é o caso do conflito “luta de classes” historicamente localizáveis.  

Com Thompson, a prioridade do conceito/relação se dá por ele possuir um 

caráter universal, mas que indica um fenômeno processual sendo, portanto, um conceito 

histórico. Com isso, o autor quer evidenciar o aspecto de que a classe só existe com, e 

em, relação com outras a seu redor. “Luta”, além de tudo, não significa um conflito 

essencialmente violento ou direto, mas a tentativa de romper com o controle (ou de 

mantê-lo, com determinados limites) através dos mais variados instrumentos e 

estratégias. Ou seja, um combate que tem como foco a luta por interesses antagônicos, 

possuindo diversas frentes de atuação. Concluindo, “classe e luta de classe são sempre o 

último, não o primeiro degrau de um processo histórico real” (p 274).  

O resultado disso é sempre a formação de uma consciência. Novamente não 

mecânica, e que uma vez estável, pode ser passada de geração em geração, prolongando 

as práticas que definem sua formação. A relação gerada em tal perspectiva encontra-se 

sua expressão em nível cultural, com costumes diferenciados de classe (p 275). No 

entanto, de forma alguma o autor recai em um “culturalismo” abstrato (que nega por 

completo as forças objetivas). Com isso, Thompson reconhece que os sujeitos fazem sua 

história não da forma que querem. Tal acepção pode ser sintetizada nas palavras do 

autor:  
“A classe se delineia segundo o modo como homens e mulheres vivem suas 
relações de produção e segundo a experiência de suas situações 
determinadas, no interior do “conjunto de suas relações sociais”, com a 
cultura e as expectativas a eles transmitidas e com base no modo pelo qual se 
valeram dessas experiências em nível cultural”. (THOMPSON, 2012, p 277). 

 
 



36 
 

Em sua obra de maior fôlego, “A Formação da classe operária inglesa”24, é que 

enxergamos a aplicabilidades de seus preceitos com maior rigor teórico-metodológicos. 

Nela, a categoria cultura está imbricada com noções de experiência e consciência de 

classe. Esta tríade sustenta a apreensão e constituição de sistema de valores, ideias e 

formas institucionais da classe trabalhadora pesquisada pelo autor. 

A fuga dos reducionismos econômicos e a ênfase dada ao cultural pelo 

historiador são observadas nas leituras que faz dos aspectos da vida coletiva dos 

trabalhadores “pré-industriais”, em que a experiência é o elemento fundamental e é 

gerada dada à posição que os sujeitos estão no modo de produzir riqueza. O conjunto 

desses valores historicamente produzidos e a experiência coletiva acabam por gerar 

consciência(s) de classe singulares que se expressam de maneira plural na 

contextualização do objeto.   

A classe, assim sendo, se constitui na medida em que os sistemas de valores 

compartilhados pelos trabalhadores se articulam com suas identidades e geram 

manifestações culturais quase sempre opositoras aos interesses burgueses. Ou seja, 

caracterizar um grupo como classe trabalhadora requer compreendê-la pelo conjunto 

“consciência de classe” que é gerada pela junção dos valores produzidos historicamente, 

e sua localização no modo de produzir a vida. (Thompson, 1987, p 10).  

A obra de Thompson é reconhecida, dessa maneira, por compreender a classe 

trabalhadora e a cultura produzida por ela como processual, em um fazer-se constante 

ao longo do tempo, nunca estanque e engessada, sempre em modificação.  Tal cultura 

pode se manifestar de forma radical, ou reformista, dependendo da situação e da 

negociação de limites postos no conflito. Esta nova perspectiva põe no centro a agência 

humana dos sujeitos, e questiona os modelos explicativos que enrijecem as estruturas 

sociais, incapacitando a ruptura por seres humanos, além de segmentar as lutas 

emplacadas pelo sujeito.  

O que se nota, ao julgar as novas perspectivas desenvolvidas a partir da segunda 

metade do século XX, é que existe um rearranjo conceitual que centraliza a figura do 

trabalhador e de suas práticas. O papel do historiador seria então, ao desvincular-se de 

teorias engessadoras, analisar de forma ampla e plural as práticas operárias 

historicamente desenvolvidas que, na maioria das vezes, fogem do modelo de 

                                                 

24 THOMPSON, Edward Palmer. A formação da Classe Operária Inglesa: A árvore da liberdade. São 
Paulo: Paz e Terra, 1987. 204 p 
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“vanguarda operária” de “partido revolucionário” e, principalmente, de “massas 

apáticas e despolitizadas”.  

Em referência ao movimento operário, o que se nota a partir dessa ampliação, é 

toda e qualquer atividade exercida por um grupo de homens e mulheres pertencentes a 

uma categoria sócio-histórica, e através de uma série de atividades sociais, se 

reproduzem enquanto categoria de pertencimento, e reagem ao modo de exploração 

capitalista.   

Ao menos é dessa maneira que Cornelius Castoriadis25 diz ser necessário para 

compreender as vicissitudes da classe trabalhadora nos mais variados recortes.  Através 

das reflexões críticas do autor é possível romper com uma visão mecanicista (atribuída 

pelo autor aos estudos leninistas) quanto ao papel teleológico do proletariado na 

revolução, assim como das reduções econômicas de Rosa Luxemburgo (mesma essa 

depositando um peso considerável nas relações espontâneas da classe trabalhadora). 

Põe-se em cheque, portanto, o pensamento crítico do marxismo de meados da década de 

cinquenta.  

Em sua crítica à crítica, devemos reconhecer as limitações teóricas deixada pelo 

pensamento marxista quanto à atuação proletária dentro do capitalismo, a julgamento do 

autor, uma noção patronal que subjuga os trabalhadores num funcionamento de 

domesticação (coerção/prêmio). Dessa maneira, o que existe é a separação do 

“imediato” (o limite da atuação proletária espontaneamente) e o “Histórico” (ação da 

vanguarda encarregada de formular a estratégia política). (p 13).  

Sendo assim, a história do movimento operário, diz Castoriadis, nunca foi posta 

de maneira séria, sendo esta uma descrição das sequências de fatos, na maioria das 

vezes de eventos extraordinários produzidos pelas vanguardas do proletariado. Isso 

ocorre, em grande medida, pois historiadores marxistas dogmáticos insistem em atribuir 

às atividades do proletariado um devir histórico, uma prática social racionalizada em 

prol da revolução operária, e positivizam a história do proletariado.  

Na medida em que se observa o conjunto de fontes e não se encontra tal projeto, 

nessa visão dogmática, esvazia-se o sentido das relações socais e esteriliza ação dos 

trabalhadores. Daí resulta a noção que o proletariado só existe na medida em que se 

expressa e atua condizente com a teoria preexistente, extensamente reproduzida nas 

                                                 

25 CASTORIADIS, Cornelius. A Experiência do Movimento Operário. São Paulo: editora Brasiliense, 
1985. 
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teorias de “formação social brasileira” marxista (e não marxista) até meados da década 

de setenta.  

Em resumo, da mesma forma que Thompson, Cornelius Castoriadis possui uma 

noção histórica das categorias de “classe” e “consciência de classe” do marxismo, não 

apenas a partir atividade que exerce, mas e, principalmente, na medida em que faz e se 

faz na realidade concreta que participa. É daí que se ampliam as perspectivas de estudos 

do mundo operário, pois tal virada possibilita a inserção de práticas antes ignoradas 

pelos estudiosos do tema.   

Toda essa agitação epistemológica que a nível global explode durante a década 

de setenta, encontrou um rico e enorme campo de análise no Brasil. O crescimento do 

número de greves em fins da década de setenta no estado de São Paulo e a emergência 

dos novos movimentos sociais trouxeram consigo, além de novos atores no campo 

político nacional, uma importante ruptura nos embates interpretativos, sobretudo nos 

estudos críticos das ciências sociais. Com eles, reflexões como “rigidez populista”, 

“massas apáticas e bestializadas” e grandes modelos interpretativos estanques são 

questionadas por análises preocupadas com o particular, com pequenos fenômenos 

regionais e locais, com a agência dos trabalhadores, as resistências praticadas no interior 

fabril (operação tartaruga, pequenos delitos e faltas justificadas por atestados médicos) 
26 e a possibilidade de criação de instituições culturais com características operárias ou 

subalternas (clubes de lazer, escolas, jornais, corporações musicais, associações) 27.  

Em partes, alguns dos nossos problemas epistemológicos encontram-se 

solucionados com Raymond Williams, E.P. Thompson e Cornelius Castoriadis. Estes 

autores nos instrumentalizam a seguir para as análises dos espaços de sociabilidades 

proletárias destituídos de categorias essencializadas. Com eles, não partimos de uma 

noção de “classe” e “consciência de classe” preestabelecida, mas como conceitos cujo 

conteúdo se localiza na construção histórica dos sujeitos estudados. 

No entanto, ainda existem questões a serem destacadas no tocante a adequações 

teóricas à conjuntura específica brasileira e de uma cidade interiorana no país. Primeiro, 

compreender as instituições operárias criadas como espaços coletivos distintos dos de 

                                                 

26 CHALHOUB, Sidney e SILVA, Fernando Teixeira da. “Sujeitos no imaginário acadêmico: escravos 
e trabalhadores na historiografia brasileira desde os anos 1980”. Cadernos Arquivo Edgard Leuenroth 
(UNICAMP), 14: 2009: 13-57. 

27 WEBER, Regina. Considerações sobre a Cultura Operária. Humanas. Londrina: Centro de Letras e 
Ciências Humanas/UEL, v.1, n.1, mar. 1999, p 45-83.  
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outros grupos sociais e, segundo, como entender a presença do poder patronal local, 

trazendo a tona práticas operárias contendo relações sociais específicas. 

Apresenta-se necessário, portanto, articular suas rupturas epistemológicas, no 

que tange às formulações culturais do pensamento marxista, com chaves interpretativas 

de espaços de sociabilidade que, no caso estudado, revestem o objeto com 

características ímpares aos sujeitos que os constroem. Assim sendo, o conceito de 

sociabilidade, de Maurice de Agulhon, possui consistências interpretativas interessantes 

para a análise do nosso objeto, principalmente quanto ao seu caráter social.  

Para Agulhon em “A sociabilidade, a sociologia e a história”28, existem aspectos 

que, na medida em que grupos sociais vão se estabelecendo, criando densidade e 

vitalidade, organizações coletivas surgem carregando consigo um universo de 

significado qualitativamente diferente de outras manifestações sociais. Possuindo 

caráteres plurais (ideológicos, sociais, econômicos), essas relações públicas em seu 

cerne concentram aquilo que o historiador francês chama de sociabilidade.  

Assim sendo, com o historiador francês o termo adquire uma definição mais 

rica, e necessária, dada às novas emergências do mundo acadêmico. Para o autor, a 

primeira característica que o termo abarca é o caráter associativo de determinados 

grupos sociais que buscam ampliar (não necessariamente de forma racional) suas 

relações interpessoais, ao mesmo tempo, quanto mais ativas são as associações, mais há 

a necessidade de uma organização. Dessa maneira, quanto mais de desenvolve, menos 

informal esses laços associativos se revestem. 

A regularidade de práticas associativas no seio da classe trabalhadora ao longo 

do tempo não é uma novidade para a historiografia29. Uma bibliografia expressiva 

chama atenção para a frequência de algumas organizações de sociabilidade operária, 

entre elas associações de caráter de classe. Clubes de lazer e auxílio-mútuo são as 

expressões mais comuns dessas formas de organização. A associação dos Trabalhadores 

da CIMO (ASSOCIMO), dessa forma, possui, ao menos enquanto espaço que 

estabelece interação intra-classe de auto-regulação, uma longa tradição no interior de 

sua classe.  A formação desses espaços explicitam aspectos da vida cotidiana, dos 

costumes e da representação que o grupo tem de si e de outros a seu redor. 

                                                 

28 AGULHON, Maurice de. A Sociabilidade, a Sociologia e a História. In: DORÉ, Andréa; RIBEIRO, 
Luiz Carlos (org.). O que é Sociabilidade?. São Paulo: Intermeios, 2019. Cap. 1. p. 13-26. 

29 Para mais estudos referentes ao tema ver: ESPERANZA, Clarice Gontarski; SHEER, Micaele (org.). 
Trabalho, democracia e direitos: trabalho livre e escravizado. Porto Alegre: Editora Fi, 2019. 1 v, 
especialmente a parte um do livro, intitulada “Associativismo”.  
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Parte-se da premissa de que é através das características do objeto estudado que 

se deve rearranjar e reagrupar as perspectivas teóricas utilizadas na aproximação deste. 

No entanto, somos influenciados por leituras de trabalhos que possuem afinidades 

(quanto a sua historicidade) ao nosso objeto de estudo.  Nesse sentido, vale gastar 

algumas linhas com a tese de doutorado de Regina Weber (2001), trabalho que se 

aproxima a este, ao propor-se realizar uma análise história da classe trabalhadora de 

Ijuí, com aspectos teórico-metodológicos similares. 

Em os Operários e a “Colmeia: Trabalho e Etnicidade no Sul do Brasil”, Weber 

faz um balanço da constituição de práticas sociais dos trabalhadores de Ijuí, Rio Grande 

do Sul, durante a década de 1930 e 1940. Inicialmente, a autora se depara com uma 

cidade em que a industrialização está a pleno vapor, num contexto de migração europeia 

expressiva e práticas de controles tradicionais da classe dominante. Neste trabalho a 

autora se volta aos estudos culturais da classe trabalhadora da cidade gaúcha, focando 

em suas relações e espaços (tanto familiares, quanto coletivos), cuja essência, e fator 

diferencial, residiram na experiência operária construída na cidade. Dessa maneira, 

espaços e relações são destacados, entre eles os clubes e bares, as formas de consumo, o 

salario, as festas, as formas de lazer.  

Através da retomada de tais relações, Weber constata que, mesmo que existisse 

um discurso de unidade, de cooperação social, e que tal discurso representasse na 

história um projeto de sucesso, ao longo do tempo (principalmente durante a década de 

quarenta), a cidade de Ijuí pouco a pouco se transformou, abandonando na prática os 

espaços comuns, que deram espaços a lugares de diferenciação social entre ricos e 

pobres, operários e industriais.  

 O que está em jogo aqui é a sociabilidade da comunidade que, nesse processo, 

foi se transformando e se adaptando de acordo com as necessidades de tempo e dinheiro 

da classe social que a compõe (p 247). Dessa forma, há um conjunto de oposições de 

espaços de sociabilidade: o bar e o cabaré ou o cassino; a escola pública ou a particular. 

Conscientemente havia barreiras para que os operários ou pessoas de origem humilde 

não pudessem frequentar os mesmo espaços da classe dominante de Ijuí (p 247).  

O processo consciente de cerceamento a inclusão de operários nas práticas de 

sociabilidade por parte da classe dominante, acompanhado por uma conjuntura que, de 

alguma forma, contribuiu para o reforço de uma determinada identidade do trabalhador 

(como o trabalhismo varguista), fez surgir em Ijuí uma cultura operária em simbiose 
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com a cultura popular, mas que apresentava características autônomas e típicas de 

manifestações culturais clássicas dos trabalhadores a nível geral.  

Mas não existe um modelo explicativo único que abrange as condições históricas 

para a formação de espaços de sociabilidade operária. Ela se desenvolve em paralelo à 

cristalização do operariado enquanto classe, portanto, na medida em que o trabalhador 

desenvolve sua experiência de classe historicamente localizada30. Além disso, 

organizações de trabalhadores “puras” que não possuem relações, imbricações, vínculos 

com outras classes nos parece um tanto abstrato e irreal, já que, quando notada em sua 

prática histórica, os próprios trabalhadores possuem, imitam ou negociam os limites 

com outros grupos sociais.  

A ideia de “pureza” das instituições de sociabilidade operária, destituídas de 

qualquer resquício de ideologia e dominação burguesa, seria a última contradição que 

gostaríamos de debater.  

Sendo assim, o próximo elemento que será debatido são as práticas de controle 

burguês (no caso entendido por formas tradicionais de dominação) e esboços de 

autonomia e práticas horizontais entre os operários da CIMO que construíram os 

espaços de interação social31.  

Sem dúvida, conscientes ou não dos processos históricos, os membros da classe 

trabalhadora, e as consequentes intuições criadas por estes, se apresentam aos olhos do 

pesquisador constituídos de duas características antagônicas. Em paralelo à submersão 

destes a um projeto vitorioso do aparato ideológico que, em um de seus aspectos, era o 

controle da comunidade e da classe trabalhadora de Rio Negrinho através de dinâmicas 

paternalistas, relevam-se práticas cotidianas e de diversão que esboçam solidariedade, 

horizontalidade e autonomia e dependência operária.  

Muito em virtude das lentes analíticas que estamos utilizando, o conceito de 

ideologia (tanto aquele que se traduz com falseamento do real, quanto o que reúne o 

conjunto de possibilidades políticas apreendidas pelo sujeito) e insuficiente para a 

compreensão do fenômeno. Dado ao caráter generalista dos grandes modelos 

interpretativos, os conceito escamoteiam um conjunto de comportamentos cotidianos 

que ultrapassam seus limites interpretativos e trazem um conjunto de sociabilidades 
                                                 

30 Como podemos notar no expressivo número de publicações a respeito. Para mais pesquisas cujo 
conteúdo central são as práticas de sociabilidade operária ver o artigo de CHALHOUB E SILVA (2009, 
pp 32-34).  

31 De acordo com Chaulhoub e Sousa (2009, p 32) pesquisas recentes vêm relativizando a ideia de 
autonomia e buscando compreender as sociabilidades operárias no Brasil em conjunto com a “tutela” ou 
“controle”, e mesmo negociação com a igreja, patrão e Estado.  
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novas. Uma forma de solucionar tais impasses seria através daquilo que Ciro Marcodes 

Filho nomeia de modos capitalistas de pensar, sobretudo seus estudos envolvendo a 

classe operária, que visam ampliar a operacionalidade do conceito 32.  

De acordo com o autor, o capitalismo se desenvolveu sobre os indivíduos 

estruturando a realidade e agindo sobre ela a fim de um controle absoluto. Se 

observarmos através de análises macros, concluímos que dado o poder constituído pelo 

sistema, formas de resistência e atividades horizontais e “não-capitalistas” seriam 

impossíveis. Contudo, práticas sutis e discretas que se expressam no cotidiano podem 

conter hábitos não dominantes que escapam aos olhos e instrumentos de controle da 

burguesia.  

Sendo assim, em “ideologia são as práticas cotidianas” (p 42), Marcondes Filho 

busca ampliar o conceito de ideologia utilizado pelas ciências sociais, a fim de que ele 

tenha funcionalidade nos fenômenos particulares. De acordo com o autor, o conceito, tal 

como é usado pelo marxismo dogmático, está necessariamente atribuído à noção de 

“falsa consciência”, recorrentemente utilizado para explicar ações operárias que fogem 

do modelo explicativo. Descartando a noção de falsa consciência, é possível conceber 

um conceito com uma roupagem que dê conta dos aspectos plurais e relativos (p 47). 

Em consonância com Cornelius Castoriadis, para Marcondes Filho o conceito 

ampliado de ideologia se apresentará com duas características: a primeira seria a 

substituição da noção de falsa consciência para “visões de mundo”, que comporta 

elementos culturais, comportamentais, existenciais, morais extraídos de uma 

historicidade concreta33. Concretude essa que rompe com a noção funcionalista a-

histórica utilizada através dos grandes modelos, o que dá um caráter plural e processual 

ao termo, dessa maneira possibilitando abranger aspectos da luta de classes em diversos 

graus e ocasiões (da luta psíquica de resistência a valores normativos “civilizacionais” 

às grandes movimentações humanas radicalizadas).  

A segunda e última característica seria o reconhecimento de que existem 

contradições que rompem com análises dicotômicas do objeto dividido de forma “pura” 

o fenômeno entre “burguês” ou “proletário”. Nas práticas concretas, elas se apresentam 

constituídas, na grande parte do tempo, com os valores difusos e em conflito direto de 

perspectivas.  

                                                 

32 MARCONDES FILHO, Ciro. Quem Manipula Quem? Poder e massas na indústria da cultura e da 
comunicação no brasil. 3. ed. São Paulo: Vozes, 1989 

33 Para Castoriadis, esse fenômeno é que definiria a noção de consciência de classe (1989, p 25) 
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A essa questão é possível ilustrar o pensamento aqui exposto através da obra do 

pesquisador Paulo Fontes34. Ao discutir a formação do bairro de São Miguel Paulista, na 

cidade de São Paulo, chama atenção para a migração e proletarização de nordestinos a 

caminho da capital paulista, carregando consigo uma série de linguagens que farão parte 

do universo de pertencimento e consciência da classe trabalhadora do recorte, que por 

vezes se choca com a realidade industrial e a marginalização dos sujeitos, ou a reflete de 

maneira racional na busca estratégica de sobrevivência. Para mais, o autor destaca o 

papel de uma expressiva sobreposição da vida e experiência cotidiana (relações de 

parentesco, experiências coletivas) com a rotina das enormes fábricas químicas 

instaladas na região.  

Finalmente, é preciso salientar que o conjunto teórico aqui apresentado, 

juntamente com a análise dos documentos obtidos, fez surgir à possibilidade de 

sintetizar os aspectos sociais presentes no objeto através do conceito de Ethos 

Mutualista apresentado pela autora Cláudia Maria Ribeiro Viscardi35. De acordo com a 

pesquisadora, em seus estudos sobre o tema associativismo e mutualismo no Brasil, é 

possível aferir que existem algumas características gerais com relação às práticas de 

reciprocidade e solidariedade classista e policlassista capazes de serem entendidos pela 

categoria de Ethos.  

Com isso, segundo Viscardi, as práticas mutualistas carregam consigo um 

universo simbólico; valores morais e um horizonte de expectativa e estratégias sociais 

do grupo que o compõe enquanto coletivo podem conter o caráter assistencial e as 

relações de sociabilidades construídas pelo grupo, assim como o papel de formação de 

liderança e acúmulo de experiência associativa por seus membros. 

Tais elementos enriquecem a análise sobre a história da classe trabalhadora e 

encontram um campo ainda com várias abordagens pelo conhecimento acadêmico.  

Dessa maneira, na medida em que essa pesquisa se vincula ao referencial teórico aqui 

apresentado, pode-se compreender de quais formas a classe operária da Móveis CIMO 

(e como se verá mais adiante, a classe operária de Rio Negrinho do contexto) se 

comporta quando suas relações se relacionam ao tema associativismo.  

 

                                                 

34 FONTES, Paulo. Um nordeste em São Paulo: Trabalhadores migrantes em São Miguel Paulista (1945-
66) Rio de Janeiro. Editora FGV, 2008. 

35 VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. O Ethos mutualista: valores, costumes e festividades. In: 
BATALHA, Claudio H. M. et al (org.). Organizar e Proteger: trabalhadores associação e mutualismo 
no brasil (séculos XIX e XX). Campinas: Unicamp, 2014. Cap. 8. p. 194-219. 
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3. CAPÍTULO 2. A Comunidade de Rio Negrinho: uma análise de caso. 

 
 

Este capítulo tem como finalidade localizar o leitor contextualmente sobre o 

que e de que região geográfica, social e econômica trata-se neste trabalho. Aspectos que 

serão abordados neste capítulo: uma proposta explicativa de formação histórica do 

Planalto-Norte de Santa Catarina e da cidade de Rio Negrinho, que leve em conta o 

papel da “Móveis CIMO”; da migração europeia na formação do capitalismo; e um 

subcapítulo sobre o papel da família Zipperer e do papel exercido por ela na formação 

da comunidade, finalizando com um texto sobre aspectos da formação da classe 

trabalhadora rionegrinhense.  

A cidade de Rio Negrinho até dezembro de 1952 foi distrito de sua cidade 

vizinha, São Bento do Sul, o que contribuiu para que o texto fosse redigido, muitas 

vezes, o através de bibliografias sobre a cidade vizinha. A análise enriqueceu-se a partir 

de dados e informações extraídas de documentos do IBGE e de fontes secundárias 

encontradas em arquivos da cidade catarinense de Rio negrinho36.  

Neste capítulo será endossada a tese de que a CIMO e a comunidade 

rionegrinhense se confundem num processo dialético espacial (Sousa e Santi, 2014), e 

que elas em algum momento se tornam sinônimos. Assim sendo, para este trabalho, a 

partir da década de 1950, a história da cidade se torna quase que exclusivamente a 

história da fábrica e de sua classe trabalhadora, mesmo sabendo dos problemas que isso 

pode conter.  

 

*** 

A cidade de Rio Negrinho – SC. 
 

Durante a primeira metade do século XX, o pequeno território fronteiriço entre 

o estado do Paraná e Santa Catarina conhecido como Rio Negrinho, apresentava dias 

bem agitados. Em janeiro 1953, dois anos após a criação sua mais importante fábrica 

moveleira (a “Móveis CIMO” – Companhia Industrial de Móveis), a então localidade 

conhecida como Rio Negrinho – distrito de São Bento do Sul - alcançava oficialmente o 

patamar de cidade. A elevação de sua categoria administrativa, sem dúvidas, está 

imbricada com a consolidação da empresa em questão.  
                                                 

36 Em especial o Arquivo Histórico Municipal do museu “Carlos Lampe”.  
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Embora recente nesta posição, a história política de formação de Rio Negrinho 

enquanto comunidade é rememorada simbolicamente a partir da década de 1870 e se 

assemelha com os principais aspectos de formação das cidades do Planalto-Norte 

catarinense durante o século XX37. Mas estas comunidades não se parecem apenas pelo 

desenvolvimento da urbe, elas se confundem, sobretudo, pela principal atividade 

produtiva da região, assim como pela formação de relevantes parques industriais de 

enriquecimento em madeira e de produção moveleira38. 

Historicamente, as cidades do planalto norte catarinense são lembradas como as 

maiores produtoras de móveis em madeira para exportação do Brasil, contando nas 

ultimas décadas com quase 1000 empresas, distribuídas principalmente em São Bento 

do Sul, Rio Negrinho e Campo Alegre39. Esse conjunto industrial que existe na região 

concentra cerca de 10 mil operários distribuídos por todas as cidades, números que 

representam cerca de 50% dos trabalhadores que exercem a função no estado de Santa 

Catarina (SEBRAE, 2010).  

De início, pretende-se localizar geograficamente o Planalto Norte de Santa 

Catarina, destacando a cidade de Rio Negrinho, assim como as capitais de Santa 

Catarina e do Paraná na região sul do Brasil. 

  

                                                 

37 A saber, expansão em região de fronteira, colonização por migrantes europeus e importância da 
floresta das araucárias.  

38 Além da Móveis CIMO podemos lembrar de nomes como a Lumber em Canoinhas, Artefama e 
Rudnick em São Bento do Sul.  

39 Conjunto de cidades que também representam a microrregião “Alto Vale do Rio Negro”; 
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Mapa 1. Mapa do Planalto Norte destacando Rio Negrinho. Cedido por LOZOVEI, JÉSSICA C, 2020. 

 
Como pode ser visto com o mapa acima, Rio Negrinho se encontra no norte do 

estado de Santa Catarina. A região em questão desde o século XIX vinha sendo 

disputada por forças políticas dos dois estados vizinhos. O embate pelo território só teve 

fim durante o início do século XX, com o Paraná cedendo as terras ao sul do Rio Negro, 

sul do Iguaçu e todo o planalto serrano de Lages à Santa Catarina.   

A criação de uma série de cidades no Planalto-Norte, por parte dos catarinenses, 

acaba por consolidar tal ruptura administrativa que, do ponto de vista populacional, teve 

como dianteira a vida de migrantes europeus, sobretudo de origem germânica. Por outro 

lado, se tratando de uma região de fronteira em expansão, uma série de sujeitos de 

origem pobre (paranaenses, caboclos, indígenas e ex-escravos) já ocupavam as terras. 

Esses dois conjuntos de sujeitos são considerados os primeiros habitantes do planalto 

catarinense. 

Do ponto de vista jurídico, as terras de Rio Negrinho foram reivindicadas por 

algumas famílias paranaenses, ligadas à família Oliveira Franco, de São José dos 

Pinhais. Mesmo que isso tenha ocorrido em meados da década de 1870, o então 

território tornara-se, na mesma década, distrito da cidade de São Bento do Sul. Tais 

acontecimentos ocorriam em paralelo à indefinição das fronteiras entre os dois estados.  



47 
 

Devido a esse histórico de disputas entre fronteiras, juntamente pela 

proximidade geográfica com o Paraná, as características sócio históricas da região se 

assemelham com as do estado vizinho. Altitude, clima, fauna e flora, são algumas das 

semelhanças naturais entre a cidade do interior catarinense e o Paraná, tal como o perfil 

social de migração europeia e brasileira de fins do século XIX.  

O quadro abaixo visa demonstrar, de maneira simplificada, alguns dados 

geográficos e populacionais da cidade de Rio Negrinho na atualidade.  

 

Rio Negrinho em dados geográficos e populacionais de 2009. 

  

Localização – Mesorregião IBGE Norte Catarinense. 

  

Área territorial (km²) 908,0 

  

Distância da capital Florianópolis 230 km 

  

Distância da capital Curitiba 119 km 

  

Estimativa populacional (números de 

pessoas) 45 mil habitantes. 

  

Data de fundação 24 de abril de 1880. 

  

Ocupação do território 
Indígena, brasileira, alemã, italiana, 
portuguesa, polonesa. 

Quadro 1. Dados geográficos e estatísticos de Rio Negrinho. FONTES: SEBRAE, 2010, com modificações do autor.  

 
Historicamente a economia de Rio Negrinho possui pouca complexidade e 

dinamismo, podendo ser dividida em dois eixos principais40. A erva-mate foi a primeira 

cultura relevante na produção de riqueza na comunidade, cuja extração se inicia durante 

a derrubada da mata para colonização a partir de fins do século XIX, contribuindo para 

a fixação de população e alcançando seu ápice produtivo durante a segunda metade do 

                                                 

40 De acordo com GOULARTI GILHO (2001) outra área de destaque é o de cerâmicos, mas não com a 
mesma intensidade.  
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século XX, logo após a construção do ramal da estrada de ferro São Paulo-Rio Grande, 

principal meio de transporte na região durante o contexto.  

Logo após a crise de 1929, a produção ervateira, de uma maneira geral, entra em 

decadência e a produção moveleira ganhou importância ímpar, tendo dentro dela duas 

fases. Uma de localizada a nível local, sedimentando através da construção de 

residência para colonos, se restringindo na produção de tábuas para construção de casas 

e móveis para as residências para os que aqui estavam se estabelecendo 

(KAESEMODEL, 1990). E uma segunda fase que, com desenvolvimento tecnológico, 

iniciada durante a segunda metade da década de XX, conquistou mercados nacionais e 

internacionais com a produção moveleira.  

Com o quadro abaixo, é possível lustrar as principais formas de produção de 

riquezas em Rio Negrinho ao longo de sua existência: 

 

Desenvolvimento econômico da cidade de Rio Negrinho. 

   

Recorte  Principais atividades e 
tecnologia utilizada. 

Mercado 

 
Atividades principais 
durante o final do 
século XIX 

 
 
 
 

Extração de erva-mate e de 
toras de madeira das florestas de 
araucárias. Produções de bens 
descartáveis (caixotes de frutas, 
solas de calçados, lenha), 
industrialização baixa. 

Comércio com 
regiões próximas do 
planalto e cidades 
como Curitiba e as 
colônias de São Bento 
e Joinville. 

    
Principais formas de 
trabalho do início do 
XX até a década de 
1950. 

 
 
 
 
 

Extração de erva-mate (até 
1930), transformação e 
beneficiamento da madeira em bens 
duráveis (construção civil, móveis), 
e bens descartáveis (Caixotes de 
frutas e solas de calçados, lenha). 

Produção para o 
mercado interno e 
exportação. 

    
Atividade principal 
durante a segunda 
metade do século XX 
em diante. 

 
 
 
 
 

Produção de bens duráveis como 

móveis, produção de tábuas para 

construção civil, papel e celulose. 

Exportação 

Quadro 2: Evolução da economia rionegrinhense e sua relação com o meio. (FONTES: IBGE, 1950, SEBRAE, 
2010, KORMANN, 1980).  
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É notável que, nos últimos anos do século XX, tenha havido um esforço 

significativo para diversificar sua economia. Entretanto, a cidade ainda permanece 

dependente da extração de madeira, produção moveleira, construção civil e produção de 

papel e celulose. Aproximadamente 65% do produto interno bruto (PIB) da cidade, de 

acordo com dados recentes do IBGE41, estão em relação estreita com a atividade. É 

preciso reiterar que a forma que se produz a riqueza na comunidade mudou 

consideravelmente, principalmente com a inserção tecnológica que aumentou a 

capacidade produtiva. 

O quadro a seguir busca trazer informações no que tange ao número de empresas 

e trabalhadores no setor que envolve a matéria-prima madeira para atualidade. 

 

Número de empresas e de trabalhadores em Rio Negrinho atualmente 

   

Setor Número de trabalhadores Empresas 
   

Todas as atividades exercidas na 
cidade. 

11.910 trabalhadores.  
100% 

2.709. Estabelecimentos 
100% 

Produção moveleira. 2.769 trabalhadores. 
23,25% 

177. Estabelecimentos 
6,53% 

Outros desdobramentos em 
madeira. 

527 trabalhadores. 4,42% 42. Estabelecimentos 
1,5%. 

Produção de papel e celulose. 1.083 trabalhadores. 
9,09% 

24. Estabelecimentos 
0,88%. 

Reflorestamentos. 603 trabalhadores. 5,06% 98.  Estabelecimentos 
3,63%. 

Tabela 1: Número de empresas e de trabalhadores em Rio Negrinho atualmente. Dados extraídos de SEBRAE, 
2010. Modificado pelo autor.  

Esses números revelam informações pertinentes. Pode-se aferir que 

aproximadamente 41% dos trabalhadores da cidade exercem atividades em que a 

madeira faz parte do processo produtivo. As porcentagens de trabalhadores no setor de 

produção moveleira são ainda mais latentes. De acordo com os dados, atualmente 

estima-se que 25% destes trabalhadores estão nessa atividade, mais uma vez 

demostrando a centralidade da tarefa na produção de riqueza da comunidade. Outros 

indicadores de destaque é o baixo número de empresas, se comparado com os dados 

absolutos. Isso certifica que os grupos que detém o monopólio da atividade são médias e 

                                                 

41 <https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sc/rio-negrinho/panorama > acessado no dia 28/07/2020 às 
15h00min. 
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grandes empresas, que concentram significativa quantidade de trabalhadores, em média 

156 operários.  

Se é possível concluir que há uma predominância da atividade ligada a extração 

e beneficiamento da madeira na economia atual da cidade, e que ela está ligada a médias 

e grandes empresas, esses dados se tornam ainda mais evidentes no recorte estudado 

pela dissertação.  

As informações apresentadas a seguir foram extraídas e cruzadas a partir dos 

censos industriais e demográficos do IBGE para Santa Catarina durante as décadas de 

1950, 1960 e 1970, e têm como foco relacionar a população com o número de operários, 

empresas do setor madeireiro/moveleiro:  

 

População de Rio Negrinho nas décadas de 1950, 1960, 1970. 
Década 1950 1960 1970 
População 6391 8539 13195 

    

Pop, Rural 2701 - 3849 

Pop. Suburbana 1772 - - 

Pop. Urbana 1918 - 9346 
Tabela 2: Rio Negrinho nos censos do IBGE. FONTE: IBGE (1950ª, p 4p, 1960a, p 67, 1970a p 60).  

 
Número de trabalhadores e de empreendimentos durante a 

década de 1960, 1970. 
   

Ano 1960 1970 
Total de setores 44 45 

Setor madeireiro 17 12 

Setor Moveleiro 8 5 

Total de operários 1425 5178 

Operários no setor 

madeireiro e moveleiro 

- 3891 

Tabela 3: Rio Negrinho nos censos do IBGE. FONTE: IBGE (1960b, p 71, 75-76, 1970b p 44). 

 
Primeiramente pode-se concluir que a cidade pouco cresceu entre as décadas de 

1950 a 1960 e que a partir da década de 1970 houve um aumento no número de 

habitantes de cerca de 50% se comparado com a década anterior. É nesta década, 

também, que Rio Negrinho se transforma em uma cidade majoritariamente urbana. 
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Duas hipóteses podem ser construídas para explicar esse aumento vegetativo.  A 

primeira ao levar-se em conta a possibilidade que durante a década anterior isso já tenha 

ocorrido com a supressão da categoria “suburbano” a partir do censo de 1960. A outra 

vai ao encontro da Análise de Antonio Dias Mafra (1993) que afirma que nesse 

momento, devido ao crescimento econômico, as cidades de São Bento do Sul, Campo 

Alegre e Rio Negrinho atraíram um contingente significativo de migrantes de outras 

regiões, sobretudo de suas áreas rurais e do norte do Paraná.  

Outra questão fundamental é a força econômica que o setor de extração e 

beneficiamento da madeira apresenta em todos os censos. Nota-se uma pequena 

diminuição nos dados referentes a estabelecimentos do setor, mas a porcentagem 

empregatícia sofre um aumento significativo durante a década de 1970. O cruzamento 

desses dois dados pode indicar, ao invés de esgotamento ou quebra, um processo de 

concentração da atividade e aumento produtivo42.  

Os números absolutos de operários43 são questionáveis, sobretudo pelo aviso do 

IBGE de que algumas empresas e estabelecimentos optaram por não indicar o 

contingente operário. De qualquer modo, escancara-se o impacto do setor para a 

formação de um proletariado relevante numa mesma função, em média 230 por 

empresa.  

Chama-se atenção para o número de trabalhadores e população total da cidade 

durante a década de 1970. Os dados indicam que aproximadamente 40% da população 

da cidade foram trabalhadoras do setor produtivo e que o número de habitantes em 

perímetro urbano cresceu, na medida em que o rural diminuiu. É possível que essa 

população campesina tenha mudado para a cidade, indicando um fenômeno de 

proletarização da comunidade rural, direcionando-se para à indústria madeireira44.  

Os dados exclusivos do setor moveleiro são ainda mais expressivos quando 

analisados separadamente. A partir do recolhimento feito pelo pesquisador Alcides 

                                                 

42 Não é só através dos dados estatísticos que conseguimos notar esse processo. Kormann (2005) 
indiretamente aborda do tema, ao trazer o burburinho de a CIMO dificultava o estabelecimento de 
outras empresas em Rio Negrinho.  

43 Existem diferenças conceituais entre operários e trabalhadores. Entretanto utilizamos o formato trazido 
pelo IBGE.  

44 Outro indicativo que corrobora com o fato de que o êxodo rural ser influenciado pela indústria 
madeireira é trazido por Goularti Filho (2001) quando este contextualiza a necessidade dessas empresas 
em possuir uma imensidão territorial coberta por mata, assim como alguns depoimentos colhidos por 
RADINS (2013).  
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Goulart Filho45 em tese defendida na UNICAMP pode-se apreender as seguintes 

características:  

 

Evolução do número de operários do setor moveleiro em Rio Negrinho 

Ano Número de operários em Rio Negrinho no setor moveleiro 

1965 975 

1970 1330 

1975 1431 

1980 2207 

1985 1100 

1990 2800 

1995 2573 

2000 1534 
Tabela 4: Números de operários no setor moveleiro. FONTE: FILHO (2001, p 295). Resumimos as informações 
contidas da original por compreender que as outras cidades citadas não auxiliam no entendimento do objeto. 

 

É possível perceber uma gradativa evolução no número de trabalhadores 

pertencentes ao setor durante o recorte estudado, indicando a sua expansão progressiva 

longo das décadas. O crescimento proletário no setor moveleiro na cidade se esgota 

1985, como afirma Goularti Filho, em virtude da crise econômica enfrentada pela 

CIMO em fins da década de setenta e sua falência em 1982. Entretanto os números 

voltam a crescer a partir da década com a inserção de poderosas indústrias 

multinacionais – como a TERRANOVA e IRANI46.  

A pesquisa de história econômica do autor ainda conclui que a força produtiva 

do setor não só concentrou um número relevante de trabalhadores, ela também 

contribuiu para a criação de toda uma estrutura econômica que funcionava em apoio a 

ele. Entre os produtos necessários ao funcionamento da matriz moveleira temos os 

químicos (colas e solventes, graxa) e mecânico (como ferragens e ferramentas), sem 

esquecer a extração da madeira nas florestas.  

Nota-se, após essa introdução referente aos aspectos econômicos da comunidade 

de Rio Negrinho, uma relação nodal entre produção madeireiro-moveleira e formação 

                                                 

45 GOULARTI FILHO, Alcides. PADRÕES DE CRESCIMENTO E DIFERENCIAÇÃO 
ECONÔMICA EM SANTA CATARINA. 2001. 401 f. Tese (Doutorado) - Curso de Economia, 
Instituto de Economia, Unicamp, Campinas, 2001. 

46 Ibdem, p 294. 
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citadina. Contudo, não é só a partir de números que se pode concluir o vínculo entre 

cidade e riqueza produzida. Existe, ao mesmo tempo, um esforço das instituições 

públicas em vincular o papel o setor com a formação da cidade, cujos instrumentos são 

variados.  

A seguir há duas fotografias, uma de 1957 representando a fábrica da Móveis 

CIMO e outra de 2018 trazendo o atual centro administrativo da cidade. 

 
Figura 2. Vista aérea da comunidade de Rio Negrinho e da CIMO. 1957. De propriedade Marcelo Hübel. Disponível 
em: http://marcelohubel.blogspot.com/2012/03/flash-historico-de-rio-negrinho-moveis.html.  
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Figura 3: Atual centro administrativo de Rio Negrinho. Direitos de imagem para "Jornal do Povo", 2018. 

 
Com base nas fotografias, infere-se que, na cidade, houve significativo esforço 

em articular a história da comunidade com seu passado e presente moveleiro, 

principalmente com o da fábrica da CIMO. Como a primeira fotografia, fica notável que 

a comunidade que se estabelece na cidade de Rio Negrinho fixa-se no entorno da 

fábrica, esta, funcionando como um imã populacional e definidor da geografia local.  

Com a segunda fotografia encontra-se o atual centro administrativo e comercial 

de Rio Negrinho.  Ao centro, nota-se que a prefeitura e a câmara dos vereadores foram 

construídas no exato local da antiga fábrica, um marco que simboliza o esforço de 

enraizamento da história da cidade com a história da empresa. E bem ao meio, vê-se a 

chaminé da antiga fábrica, sendo hoje um dos pontos turísticos mais visitados da cidade 

e a última estrutura da antiga empresa ainda em pé. 

Com a discussão sobre os aspectos gerais da sociedade rionegrinhense na 

atualidade e os instrumentos que vinculam historicamente a comunidade à atividade 

produtiva, percebe-se um processo de formação e de um determinado discurso histórico 

muito comum na região estudada, e que, ao mesmo tempo em que relaciona a sua 

formação com o trabalho, por outro lado escamoteia historicidades populares da 

sociedade estudada, principalmente dos trabalhadores.  

Interessa, dessa forma, em prosseguir na contextualização da história política de 

formação de Rio Negrinho, que evidencie processos subjetivos de formação industrial 
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(como vínculos familiares, predileções políticas da classe dominante) e o papel e 

história da classe operária da cidade.  

Diferente da formação das colônias próximas, como a de São Bento47 e Dona 

Francisca (atual Joinville), a comunidade de Rio Negrinho surgiu de forma irregular, 

não intencional, herdeira e dependente da primeira. Segundo a bibliografia48, os 

primeiros migrantes europeus datam do final do século XIX, momento que coincide o 

projeto do estado de Santa Catarina em ocupar territórios de fronteiras em expansão.  

No caso da região, o projeto colonizador de finais do século XIX, se deparou 

com um território rico em recursos naturais, atraindo interesses de modernização 

capitalistas em espaços já ocupados por um conjunto de camponeses pobres, agregados, 

chamados de caboclos (grupo oriundo da interação de portugueses, negros livres e 

indígenas).  

As companhias colonizadoras desempenharam um papel fundamental na fixação 

desses migrantes europeus em Santa Catarina. Com a criação das colônias em meados 

do século XIX, centenas de famílias, principalmente alemães e austríacos, ficaram 

incumbidas de povoar a região. A vinda do migrante europeu está longe de ser um 

processo pacífico ou por livre vontade. Em paralelo ao projeto nacional de 

branqueamento da população brasileira, o capitalismo europeu acentuava a exclusão da 

população pobre nas regiões urbanas, assim como das comunidades camponesas. 

Atraídos por um discurso de terra livre e produtiva, uma série dessas famílias encontrou, 

na medida em que chegavam a Santa Catarina, colônias agrárias com pouca estrutura.  

De acordo com José Kormann49, essas famílias, empobrecidas pela 

modernização capitalista, tiveram grandes dificuldades principalmente em se adaptar 

com a mata fechada. A cultura cabocla, sobretudo os aspectos coletivos de manuseio da 

terra no planalto, sem dúvida, contribuíram para o arsenal de conhecimento das famílias 

europeias sobre o terreno e auxiliou no sucesso do plantio de gêneros alimentícios, no 

corte ideal da madeira e na fixação destes sujeitos50. 

Historicamente a forma que se produz riqueza na região é através de atividades 

primárias. As terras do alto vale do Rio Negro são coberta pelas florestas de araucárias o 
                                                 

47 Enquanto colônia de migrantes, a comunidade se chamava apenas “São Bento”. Anos após sua 
formação decidiu-se pelo nome “São Bento do Sul”. 

48 MAFRA (1993). 
49 KORMANN, José. Rio Negrinho que eu conheci. Rio Negrinho: Associação Hospitalar de Rio 

Negrinho, 1980, p 133. 
50 Paulo Pinheiro Machado (2017) chama atenção para o fenômeno processual de interação entre os 

colonos de origem europeia com a população já fixada na região, a qual conceitua como 
acaboclamento. 
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que contribuiu para o desenvolvimento de atividades como a extração de madeira e de 

erva-mate. A imensa riqueza natural e os interesses econômicos corroboraram para que 

o território fosse disputado palmo a palmo de forma agressiva por paranaenses e 

catarinenses.  

É verdade que não se deve interpretar os ciclos extrativos estabelecidos na 

região de forma etapista, mas, sim, em processos simultâneos. De qualquer forma, essa 

separação será feita como um instrumento metodológico facilitador do entendimento da 

seção.   

A primeira cultura extrativista de destaque na região foi a da erva-mate. 

Cobrindo todo o planalto, é por ela que se desdobram as primeiras obras de 

infraestrutura (entre elas, a estrada de ferro), assim como as corridas de fronteira agrária 

e de ocupação. A região, assim como Joinville, durante todo o ciclo foi comercialmente 

dependente de Curitiba, anteposto principal do mate, e teve como principal mercado 

países como Chile e Argentina. A crise capitalista de 1929 e a produção autossuficiente 

da Cisplatina acabam por esgotar a atividade como produto principal.  

Concomitante ao ciclo ervateiro, a pesquisadora Maria Salete Munhoz 

kaesemodel (1990) afirma que o colono migrante dedicou-se às atividades 

manufatureiras e profissões liberais, tais como carpintaria, cervejaria, funilaria e, 

principalmente, ao corte e beneficiamento de madeira das florestas de araucária que 

cobriam toda a região51.  

Já durante a década de 1920 se destaca o fato da implantação de pequenas 

manufaturas, que se dedicavam exclusivamente à produção e à construção de móveis. A 

crise de 29, afirma a autora, corroborou para que esta atividade se tornasse chave na 

produção de riqueza da região de São Bento e se consolidasse como uma importante 

planta industrial voltada para o mercado nacional.  

As construções de estradas carroçáveis e de ferrovias, sem dúvida, auxiliaram 

como elemento fixador de população na região. Em 1873 e em 1913 foram concluídas a 

estrada “Dona Francisca” que liga Joinville ao planalto, e o ramal da estrada de ferro 

“São Paulo-Rio Grande” no alto vale do Rio Negro, respectivamente.  

De acordo com Kormann (1980) foi através da “Dona Francisca” que colonos 

imigrantes vindos da Alemanha passam a ocupar o alto vale do Rio Negro, interessados, 

                                                 

51 Apesar de uma parte da bibliografia afirmar que o fenômeno comercial ter ocorrido na região do 
planalto catarinense devido ao tropeirismo, para o Alto Vale do Rio Negro isso não se aplica, já que 
tropas e mulas não passavam pela localidade. 
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principalmente, num clima similar a de suas terras natais. Goularti Filho (2001, p 43-44) 

afirma que a soma entre aumento populacional e construção de estradas contribuiu para 

o crescimento da economia de forma substancial.  

Entre 1911 a 1913, com etapa da construção da Estrada de ferro São Paulo-Rio 

Grande, concluiu-se o ramal Porto União a São Francisco do Sul, que passou a incluir 

uma estação ferroviária em Rio Negrinho. Pensada para escoar a produção ervateira via 

administração catarinense, a ferrovia auxiliou para o aumento do comércio madeira 

serrada, toras, lenha, nó de pinho, dormentes, e também de gêneros alimentícios, o que 

atraiu contingente populacional significativo. A partir dela, as condições para 

estabelecimento manufatureiro estão maduras. As primeiras manufaturas tiveram um 

caráter artesanal e se concentraram na produção de cervejas e outras bebidas alcoólicas, 

madeireiras para construção, e comércio em geral.  

Como foi para várias cidades, a estrada de ferro teve importância singular na 

formação de Rio Negrinho52. Através dela, famílias migrantes, assim como ex-

trabalhadores da construção da estrada fixaram-se no povoado. Foi durante esse 

momento que os futuros donos da Móveis CIMO decidiram pela transferência de seus 

capitais para a comunidade, em 191753.  

O mapa a seguir indica a região por onde a estrada de ferro passou pelo 

povoado, assim como o exato local (em vermelho) em que a CIMO decidiu se 

estabelecer durante o início do século XX. E perceptível, por parte dos industriais, o 

interesse em se aproveitar das novas condições de infraestruturas criadas durante a 

primeira metade do século.   

 

                                                 

52 Regina Weber (2002, p 13) localiza o mesmo processo de desenvolvimento na cidade de Ijuhy-RS. 
53 Esse tema terá seção especial nas próximas páginas. 
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Mapa 2: Estradas de ferro no Planalto Norte de Santa Catarina, destacando a estação de Rio Negrinho e a fábrica da 
CIMO. Cedido por LOZOVEI, JÉSSICA C, 2020. 

 
 

3.2. A família Zipperer.   

 

Chamada atenção para as condições infraestruturais que contribuíram para a 

fixação de um maior número de sujeitos na região, interessa, nesse momento, discorrer 

sobre o papel de algumas de algumas famílias que possibilitaram o aumento do 

crescimento capitalista na região do Planalto-Norte. A esse tema, a família Zipperer se 

destaca como sujeitos que tiveram parte fundamental na consolidação do capitalismo. 

Sendo assim, na próxima seção destaca-se o papel da família Zipperer e de dois 

membros em especial, idealizadores e donos da CIMO durante o recorte estudado: Jorge 

e Martim Zipperer.  

Como se observa, a participação desses industriais na formação da comunidade e 

da concentração da classe trabalhadora é singular. A importância desses sujeitos não se 

restringe ao campo econômico, suas atuações políticas e sociais são lembradas, criadas e 

recriadas com muito esmero pela historiografia oficial e pela memória comunitária. 
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A bibliografia referente à história do capitalismo em Santa Catarina chama 

atenção para o papel de famílias migrantes no desenvolvimento industrial do estado54. 

Para o planalto norte isso também é válido. A função desses sujeitos não está apenas 

vinculada à produção de riqueza. Tanto na política, como em outras esferas sociais, 

alguns sobrenomes se destacaram na comunidade, e se tornaram dignos de serem 

lembrados pela historiografia oficial.  

  De acordo com José Kormann (2005) a família Zipperer chegou ao Brasil 

oriundos da parte oeste da Bavária, Alemanha, em 1873. Os sujeitos que para cá vieram 

eram dos mais baixos estratos sociais, em sua maioria camponeses sem perspectiva de 

acesso a terra durante a modernização capitalista prussiana.  

Atraídos pela propaganda de acesso fácil a terra nas Américas, seguiram 

caminho para a região de Santa Catarina, que no momento incentivava famílias pobres 

da região germânica a colonizar as terras de Joinville, antiga colônia “Dona Francisca” 

e, posteriormente Blumenau e São Bento do Sul. É sabido que, durante os primeiros 

anos, a família se dedicou exclusivamente à produção de gêneros alimentícios para a 

subsistência. 

O primeiro estabelecimento comercial da família foi um hotel/restaurante no 

início do século XX na colônia de São Bento, muito utilizado durante a construção do 

ramal “Porto União – São Francisco do Sul” da estrada de ferro “Rio Grande - São 

Paulo”.  

A família, além de possuir vários estabelecimentos comerciais e empresarias na 

região, de incentivar e construir vários espaços de interação social, também teve nomes 

influentes na política de São Bento do Sul e Rio Negrinho. Conselheiros municipais, 

juízes, superintendentes, vereadores e prefeitos, em todas essas funções os “Zipperer” 

em algum momento atuaram. Isso de forma alguma é irrelevante. Com base da pesquisa 

desenvolvida neste mestrado, o histórico de atuação da família representou um projeto 

de ocupar os espaços de poder para facilitar a concretização de seus interesses 

patrimoniais. 

Dois prefeitos da cidade de São Bento do Sul possuíram como sobrenome 

“Zipperer”. Além disso, pelo Partido Republicano Catarinense (PRC)55, Martim e Jorge 

foram vereadores em sete oportunidades (este em várias ocasiões fora conselheiro 
                                                 

54 GOULARTI FILHO (2001) ao trazer o estado da arte referente ao assunto cita uma série de autores 
que comentam nessa perspectiva. Para o assunto, consultar as páginas 34-35.  

55 De acordo com Pinheiro Machado, 2017, p 90, este partido em Santa Catarina, serviu para reunir os 
coronéis existentes no estado.  
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municipal também), cargo que foi ocupado por outros membros da família em 16 

ocasiões56. Esses números ainda podem ser mais expressivos quando se leva em 

consideração as estratégias de eleger sujeitos de confiança para cargos do legislativo 

(DIAS MAFRA, A. 201X, p 132-133).  

O excerto a seguir traz um dos embates políticos que a família travou durante a 

década de 1930 pela distribuição de energia no distrito de Rio Negrinho. Com ele, pode-

se reforçar a hipótese de ocupação dos espaços de poder pela família:  

 
O novo prefeito [...] logo ao assumir, em 10 de fevereiro de 1931, teve 
que resolver um problema criado pelo seu antecessor, que abriu 
concorrência pública para a iluminação do distrito de Rio Negrinho. O 
empresário [...] Jorge Zipperer [...] enviou ao interventor estadual um 
ofício historiando a participação da sua empresa no desenvolvimento do 
distrito, e protestando contra a abertura da concorrência. Insistiu que a 
iluminação era fornecida por sua empresa, Jorge Zipperer & Cia, e que, 
para isso, fez grandes investimentos em fios e postes. O general 
interventor estadual enviou o ofício para os técnicos, que emitiram 
parecer informando que a empresa de Jorge Zipperer fornecia energia 
somente até às 24 horas, e que essa energia era imprópria para a geração 
industrial. De acordo com o parecer, os técnicos eram favoráveis ao 
fornecimento de energia pela “Companhia Sul Brasileira de Eletricidade” 
(Empresul). (DIAS MAFRA, A. 201X, p 102-103). 

 
 

Coincidentemente, a negativa pela reivindicação de Jorge Zipperer foi num 

momento que nenhum membro da família fazia parte da administração citadina (Ibdem, 

p 101). Para mais, foi durante o período em que o prefeito da cidade fora nomeado pelas 

forças varguistas, sendo a família Zipperer oposicionista do regime, indicando os 

aspectos corporativistas da administração pública da cidade e de choques de interesses 

desenvolvimentistas.  

A partir da documentação disposta no Museu “Carlos Lampe”, pode-se concluir 

que, no mínimo, a relação com outros políticos datam da segunda década de XX. Foram 

encontradas um conjunto de cartas e telegramas entre Jorge Zipperer e os principais 

políticos da região do planalto em época, sobretudo de nomes como Luiz e 

Vasconcellos (eleito sete vezes deputado estadual) e Adolpho Konder (deputado Federal 

pelo estado e governador de Santa Catarina até 1930), ambos do “Partido Republicano 

Catarinense”, o qual Jorge e família faziam parte do diretório regional.  

                                                 

56 DIAS MAFRA, ANTONIO. História do poder legislativo de São Bento do Sul.  Câmara de 
vereadores da cidade de São Bento de Sul. São Bento do Sul. 201?.  O pesquisador Rugoni de Sousa 
afirma que em seis oportunidades a família foi vereadora de São Bento, até 1950.  



61 
 

Trechos transcritos de a carta a seguir57 dão conta de um dos principais 

conteúdos que compõe do conjunto de documentos sobre o assunto. No geral elas 

orbitam entre nomeação de indivíduos a cargos administrativos da cidade de São Bento 

do Sul, cuja família tem interesse em exercer a função, ou em melhorias estruturais da 

comunidade estudada.  

 
“Rio de Janiero, 29/11/1918. 
Caro Jorge, 
Cordeais e afetuosas saudações. Respondendo tua preciosa carta que para 
mim sempre uma grande alegria. 
Zocheper – ainda não Foi nomeado devido ter havido já duas 
complicações. 1º  Não estão a firma do (ilegível) reconhecida. 2º aqui do 
Rio [de Janeiro] devolveram o processo do Delegado Fiscal para este 
confirmar se ele estava alcançado besteira e pensar que esta semana 
saberei pois o Edmundo telegrafou ao Delegado e este devolveu o 
processo pelo  (Ilegível). 
Florianópolis – Acho bom a ida de voceis. Se lá está o Costa que faria 
tudo normalmente agora que é secretário da Fazenda por ele pode 
providenciar para que tudo seja feito em 2 ou 3 dias pois tem que ser 
informado por um escriturário do tesouro (ilegível) as amostras de que 
voceis pretendem o mesmo (Ilegível) se ele te prorrogam ou conservam a 
mesma taxa para as mobílias o momento é o melhor pois estamos em 
vésperas de eleição e você sabe muito bem encaminhas, não se faça de 
mole e nem comece com etiquetas, vá furando porque estres retraimentos 
são (ilegível) deves também procurar o Fontes que é uma com camarada e 
te poderá auxiliar muito (Ilegível) cia como ele é que pelo teu titânico 
esforço e dos teus irmãos ele tem que atender. 
Dona Francisca - A estrada que o turismo pleiteia, segundo ouvi dizer não 
passará por S. Miguel e sim por Palmital (ilegível) antes de Joinville mas 
é o quilometro 40 é onde os Franceses tem um terreno pois por ali é 
menos 40 quilometro.  
Candidaturas - Sobre estas não há perigo, as federais ele levão votos mas 
nunca poderão vencer sobre as estaduais havendo de chegar num 
entendimento satisfatório e a contento de todos. 
No tesouro um amigo meu descobriu que o Estado deve 8 contos a 
Prefeitura de S. Bento por aquele trecho da D. Francisca que o Luizinho 
construiu o Dr. (Ilegível) ficou de requerer eu não sei se ele requereu é 
bom você lembrar a ele este (Ilegível) deve deixar (elegível) até que eu 
chegue lá e poder dizer o que é (ilegível) escrever a ele.  
Por aqui vai indo bem politicamente, os Aliancistas estão mantendo numa 
fogueira seus restos de gravetos e quando ela vai se apagando eles põe 
mais um gravetinho que são os discursos que o povo do Rio pela 1º vez 
desde que é república não liga, o carioca dessa vez ficou com o governo. 
Revolução, isto é asneira porque o Exército já tomou muito na cabeça a 
até hoje não conseguiu nada eles não vão mais no arrastão. 
Voltando ao assunto de Florianópolis, você deve procurar também o 
Octavio Oliveira que é sub Direto do tesouro este poderá também auxiliar 
e junto envie uma carta que você entregará a ele. Você procura primeiro o 
(ilegível) e Fontes depois o Cid. Dr. Medeiros, o (ilegível) devendo vocês 
visitarem todos eles e visitar também o meu compadre Testis. 
No mais aceita um saudoso abraço e votos a Deus pelo feliz êxito que 
vocês terão em Florianópolis.  

                                                 

57 A transcrição completa da carta está disposta no campo “ANEXOS”, p 121 deste trabalho.  
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Teu Luiz [Vasconcellos]”. (CARTA DE 1918 DE LUIZ DE 
VASCONCELLOS À JORGE ZIPPERER, p 1. Grifos nossos) 

 
 

É visível a existência de uma estratégia política do grupo em ocupar esses 

espaços de poder, pois era uma forma de transformar os interesses econômicos da 

família em necessidades da própria comunidade. Concidentemente, no momento de 

crise e falência da empresa, em fins da década de setenta e início dos oitenta, nenhum 

sujeito com este sobrenome foi eleito em cargos políticos na cidade de São Bento do Sul 

e Rio Negrinho.  

Tal relação íntima com políticos importantes para o estado contribuiu para que 

os interesses do empreendimento de Jorge e família fosse concretizada com o auxílio da 

administração pública. Seja eles através de facilitações de contratos, ou pela política de 

troca de favores explícita no documento.  

Além da CIMO e da enorme influência política de Jorge e familiares nas duas 

cidades, pode-se também observar outros empreendimentos de seus parentes próximos. 

O irmão mais novo de Jorge possuía um salão de baile; a maior casa comercial da 

cidade; durante a década de trinta era de propriedade de Carlos Zipperer, que também 

foi Juiz no fórum de São Bento do Sul. Martím, além de sócio de Jorge, foi o principal 

idealizador dos móveis da CIMO. Sendo formado pelo Liceu de Artes e Ofícios, em São 

Paulo, e inovou nos conceitos de moveis da empresa.  

José Kormann em outra oportunidade relembra as principais obras de bem estar 

social que a família incentivou ao longo do tempo. E são inúmeras. Bandinhas de 

música alemã, escola secundária e profissionalizante, doação de terrenos e tábuas para a 

construção da igreja católica e luterana, o campo de futebol para os trabalhadores, a 

madeira necessária a baixo custo de mercado aos trabalhadores que desejassem fixar 

residência da cidade (1980, p 45). De acordo com Kormann, portanto, a quantidade de 

boas ações feitas pela família ao longo do tempo contribuiu para que ela fosse lembrada 

de forma carinhosa por todo cidadão de Rio Negrinho (KORMANN, 1980).   

Em “O tronco Zipperer” o historiador José Kormann (2005, p 92) defende que a 

família nada trouxe de malefícios para o desenvolvimento social citadino. O que 

existem, afirma Kormann, são acusações falsas, que olhando com mais rigor não se 

sustentariam durante o curso da história. Entre as acusações falaciosas estariam as 

pressões políticas de entrave ao estabelecimento de outras fábricas, o que, no entanto, 
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seria uma inverdade já que “apareceram entre a própria família, parentes e amigas dos 

líderes da Cimo várias outras empresas no ramo moveleiro” (2005, p 92).   

O pesquisador Gustavo Rugoni de Sousa (2013, 2014, 2015) alerta para a 

memória construída na comunidade do planalto acerca da fábrica da CIMO. Segundo 

ele, podemos notar o entrelaçamento da empresa com a representação histórica da 

região de diversas formas, entre elas a educação, pontos turísticos e em conversas 

informais com os cidadãos. Ao encontro das conclusões de Rugoni de Sousa queremos 

expandir essa proposição no caminho que, assim como seu principal empreendimento o 

próprio sobrenome Zipperer se confunde com uma determinada história da cidade58.  

Atualmente, membros da família Zipperer ainda permanecem no ramo 

empresarial. Num cenário em que escolas, shoppings e ruas possuem como nome algum 

membro honorário dos “Zipperer”, parece-se uma linha coerente afirmar que 

economicamente, socialmente e simbolicamente a família teve como projeto a 

afirmação de sua posição na comunidade, enquanto provedor da riqueza, e do poder já 

que o exercia de diversas formas.  

No geral, as relações sociais que se impõem diante de tal histórico excluem a 

existência de alguma contradição entre interesse familiar e interesses outros da 

comunidade de Rio Negrinho. De qualquer maneira, importa discorrer 

especificadamente de dois membros em especial da família, a saber, Jorge e Martim 

Zipperer59.  

 

 

3.2.1 – Jorge Zipperer 

 

Jorge, filho mais velho da família Zipperer, nasceu em 24 de abril de 1879 na 

colônia de São Bento e, até que completasse sua escolaridade, trabalhou como caixeiro 

em casas comerciais. Desde 1899 foi funcionário público, com a função de escrivão 

para a Coletoria Estadual de São Bento, casando um ano depois com Maria Schiessel, 

com quem teve nove filhos.  

                                                 

58 Em uma leitura atenta de Ficker (1973), Rugoni de Sousa (2014, p 312) chega a comentar sobre o 
papel da família Zipperer na história local, mas não aprofunda mais o assunto.  

59 Os dados aqui expostos foram extraídos das respectivas bibliografias feitas na seção do Jornal “O 
moveleiro” da Associmo.  



64 
 

Em 1912, em paralelo a profissão que já ocupava, entra para o ramo industrial, 

conciliando as duas atividades até 1919, momento que decide pela fixação de seus 

capitais no distrito de Rio Negrinho. 

Sua primeira empresa teve com Willy Jung, “sujeito honesto, casado com a 

prima de Jorge”60 no ramo madeireiro, em 1913/14, fixando sua empesa na região do 

Salto, localidade muito próxima à Rio Negrinho. Seu principal produto por alguns anos 

foi a fabricação de madeira serrada destinada, principalmente, para cidades vizinhas e 

exportando em quantidades pequenas para os Estados Unidos e alguns países da Europa, 

além de caixotes de frutos para a Argentina. 

Desde seu primeiro empreendimento Jorge teve como projeto alocar seus 

trabalhadores próximos a sua empresa. Dessa maneira, financiou a construção de casas a 

seus operários com energia produzida pela própria fábrica61. 

Teve vários negócios envolvendo a extração madeireira até que, em 1921, com 

seu irmão Martim entrando como sócio, decide pela produção de móveis transferindo 

sua empresa para o distrito de Rio Negrinho, atual centro do munícipio. Tal mudança foi 

ao encontro de facilitar o escoamento de seu produto pela estada de ferro construída em 

1913. A vinda de seu irmão de São Paulo trouxe consigo a produção moveleira, e 

também técnicos especializados com novos métodos produtivos. (KORMANN, 1980, 

138). 

Com o sucesso de seus negócios, durante década de 1920, Jorge decide pela 

construção de sua residência no distrito de Rio Negrinho, ao lado de sua empresa, em 

uma colina. O palacete que, de acordo com Kormann, além de servir de morada dos 

cidadãos mais honoráveis da comunidade, foi sede das primeiras aulas de educação para 

crianças da comunidade em início da década de 1930, o centro de reuniões políticas 

durante anos e hoje, após ser tombada como patrimônio histórico, funciona o museu da 

cidade, denominado “Carlos Lampe”. É possível notar, além disso, que a escolha do 

local de construção de sua residência teve um efeito estratégico no controle e 

observação da CIMO, já que, pelas janelas laterais do palacete era possível observar 

tudo o que ocorria nos pátios da empresa, sem a necessidade de sair de casa.  

Enfermo durante vários anos faleceu em 31 de janeiro de 1944, com 64 anos de 

idade. As fotografias abaixo representam o dia do enterro de Jorge Zipperer.62:  

                                                 

60 KORMANN, J. 1980, p 44. 
61 “O moveleiro”, Ed nº 30, Fevereiro de 1976, p 1.  
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Figura 4: Momento em que os cidadãos seguiam o cortejo fúnebre do casarão Zipperer à igreja Matriz. 
In. BAIL, Osmair. Foto de propriedade Iza Jung.  

 

 
Figura 5: cidadãos durante a marcha fúnebre saindo da igreja Matriz em direção ao cemitério. In. BAIL, 
Osmair. Foto de propriedade Iza Jung. 

 
Com elas, pretende-se de mostrar o número significativo de pessoas 

acompanhando e apresentando as condolências à Jorge Zipperer. Levando em conta que 
                                                                                                                                               
62  Fotografias e informações presentes na seguinte página: 

<http://blogdoosmairbail.blogspot.com/2012/08/esboco-para-uma-biografia-de-jorge.html.> Acessado 
às 18:00 do dia 07/07/2020.  
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Rio Negrinho era uma pequena comunidade que não passava dos dois mil habitantes 

surpreende o número de sujeitos que seguiam a marcha fúnebre. 

É possível que existam outros sobrenomes e sujeitos importantes na região, sem 

dúvida, no entanto o papel dessa família é singular, já que posteriormente, quando Rio 

Negrinho conquista sua independência política de São Bento do Sul, a cidade decide 

fixar a data de sua origem no dia de nascimento de seu mais célebre empresário, 24 de 

abril de 1880.  

 

 

Martin Zipperer 

 

Martin Zipperer nasceu na colônia da de São Bento em 15 de fevereiro de 1890, 

ou seja, dez anos depois de Jorge63. Aos treze anos começou a trabalhar como aprendiz 

de ofício na marcenaria de Wundervald, tendo como primeira função de produzir pregos 

de madeira para unir as tabuas de janelas. Já em seus primeiros anos de experiência já 

havia aprendido todas as funções que o labor exigia (móveis para residência, janelas, 

portas e assoalhos).   

Passado os anos de experiência, teve apoio financeiro de seu pai para conhecer 

outras cidades e aprender ainda mais sobre o ofício até que, em 1907 se deslocou para 

Joinville a fim de concluir o curso primário. No ano seguinte move-se para Curitiba pra 

refinar seus conhecimentos de marcenaria na oficina de Titterh, tendo então 18 anos de 

idade. Em Curitiba fora membro da Sociedade Rio Branco, no qual estabeleceu contatos 

sobre o ofício e aumento do conhecimento cultural necessário aos negócios. Em 1910 

decide mudar-se para São Paulo, onde fica por 10 anos trabalhando em uma fábrica de 

móveis denominada “MacDonalds”. De acordo com sua bibliografia, em quatro anos de 

trabalho saiu da posição de operário, para a direção da indústria, com mais de 150 

trabalhadores. 

Em 1915 casa com Alina Krambeck, com quem ficou 20 anos e teve como fruto 

da relação uma filha, chama Valéria Zipperer. Um ano depois da morte de sua primeira 

esposa, Martin casa com Alice Keil, com que ficou até sua morte. 

Em 1921, onze anos depois de sua mudança para São Paulo, a convite de Jorge 

Zipperer, volta à Rio Negrinho com a função de projetar e produzir móveis com o resto 

                                                 

63 Informações extraídas das edições do Jornal “O Moveleiro”, nº 25 e 26, novembro e dezembro, 
respectivamente.  
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de madeira das serrarias do irmão. Junto a Martin Zipperer, mais três montadores 

paulistas decidem pela vinda a cidade interiorana. Tal fato foi muito importante para o 

desenvolvimento moveleiro da cidade, já que com os montadores, todo o know how 

adquirido nas indústrias paulistas foi aplicado na produção própria da comunidade.  

Estabelecido na indústria, com Martin Zipperer, a direção da fábrica decide pelo 

reflorestamento de áreas antes apenas desmatas, a substituição de madeira maciça pela 

utilização de compensados, pela mudança de tecnologia empregada e, também, pela 

construção de uma vila aos trabalhadores da indústria da família.  

Em 1944, após a morte de Jorge, Martin decide pela mudança de nome da 

indústria para Martin Zipperer S/A, que rapidamente tornou-se CIMO S/A com a 

reunião de uma série de indústrias do Brasil. Nela, Martin dedicou cerca de 25 anos com 

o superintendente da administração local da empresa,  

Aos 81 anos, em 23 de novembro de 1971, Martin Zipperer morre 

aparentemente de causas naturais. Deixando um legado industrial impecável assim 

como uma geração de familiares orgulhosos de seus feitos64. 

 Ao término do capítulo que aborda o histórico da família zipperer, pretende-se 

mostrar, além do processo factual em que estes sujeitos estavam inseridos, apresentar 

uma série de experiências, e projetos encampados pela família a fim de que seus 

objetivos se concretizassem. Em várias esferas da sociedade observamos a atuação de 

algum membro da família, mais expressivamente de Jorge e Martin Zipperer que, 

através dos contatos criados em suas vidas, facilitaram a consolidação de sua planta 

industrial por, ao menos 50 anos.   

Sob a ótica d histórica utilizada, o que se observa é a extensa reprodução da 

experiência vivida por esses sujeitos como algo que define a noção histórica da 

comunidade. Isso se expressa quando se nota que a data simbólica de fundação de Rio 

Negrinho coincide com o aniversário de Jorge Zipperer, no momento que escolas e ruas 

são nomeadas por estes “grandes homens” que trouxeram o “progresso para a região” 

(KORMANN, 2005). Dessa maneira, tem-se o exercício intencional de criar uma 

historicidade totalmente dependente da existência destes sujeitos. Não se pretende aqui 

negar o impacto da família no desenvolvimento capitalista da região, mas, isso sim, 

compreender a existência de relações sociais que atribuem na imagem dos donos da 

empresa algo santificado, daquele que age através e somente pelo bem comum.  

                                                 

64 “O moveleiro” dezembro de 1975, nº28, p 3.  
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3.3. A Companhia Industrial de Moveis de Rio Negrinho. 

 

A contextualização da Móveis CIMO é muitas vezes desordenada, tendo várias 

informações desencontradas e de difícil solidez histórica. É possível que isso ocorra por 

dois motivos principais. O primeiro é o embaraço entre empresa e a memória 

comunitária, algo que Rugoni de Sousa chama atenção em seus escritos (2013; 2014). O 

segundo, diz respeito à documentação existente da empresa separada entre as cidades de 

Rio Negrinho, São Paulo e possivelmente Curitiba. Não foi possível obter contato com 

as fontes existentes além daquelas encontradas na cidade do interior catarinense, apesar 

da insistente procura por contatos nas capitais, o que deixa a redação da seção com 

algumas fragilidades factuais. 

Além da documentação obtida nos arquivos do Museu “Carlos Lampe”, utilizou-

se algumas informações recolhidas de outros dois canais. O primeiro, e mais importante, 

através das produções historiográficas dos pesquisadores José Kormann (1980; 2005), 

historiador que dedicou grande parte da sua produção para compreender aspectos da 

vida social da cidade de São Bento do Sul e principalmente de Rio Negrinho, e de 

Hoyêdo Nunes Lins e Gustavo Rugoni de Sousa (2014) que produziram um artigo 

riquíssimo sobre a CIMO e sua evolução ao longo da história.  

O segundo canal, confluindo com a memória histórica citadina, os blogs de 

cidadãos interessados em reconstruir a história de Rio Negrinho e São Bento do Sul, e 

auxiliaram na retomada de fatos importantes em relação à empresa. As informações de 

tais fontes foram cruzadas e, quando conflitantes, optou-se por utilizar as trazidas por 

Kormann, Lins e Rugouni de Sousa, levando em conta que estes estão submetidos ao 

rigor teórico, metodológico e ético da disciplina.  

Sendo assim, parte-se do fato de que a origem da empresa “CIMO” é fruto de 

diversas discordâncias para os autores que pretendem debater o objeto. Para alguns, ela 

é herança dos primeiros empreendimentos de Jorge Zipperer, já em 1913; outros 

estabelecem o momento que a empresa decide-se pelo nome “Companhia industrial de 

Móveis”, em 1945.  Nesta dissertação optou-se por seguir uma terceira visão, proposta 

pelo historiador José Kormann, em que determina o início da empresa, que será 

conhecida como CIMO, em 1919, resultado de um negócio familiar criado na cidade de 

Rio Negrinho, juntamente com seu sócio Andre Ehrl. 

Durante seus anos de existência, a empresa, afirma Henry Henkels, teve vários 

nomes. A. Ehrl & Cia; N. Jacob & Cia; Jorge Zipperer & Cia; Cia. M. Zipperer – 
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Móveis Rio Negrinho S/A. e finalmente, Cia. Industrial de Móveis S/A, a qual ficou 

conhecida pela abreviação CIMO S/A até 1982. A razão para isso seriam questões 

jurídicas à época. O fato é que a mudança de nome e status não seria uma novidade na 

história da fábrica e, possivelmente, no momento que se tornou a grande companhia 

CIMO S/A, a população tenha passado a tratá-la com mais naturalidade possível.  

Jorge Zipperer em 1919 já possuía experiência na área madeireira quando 

montou a “Ehrl & Cia” com André Ehrl, de profissão sapateiro e casado com a prima de 

Jorge, Bárbara, no distrito de Rio Negrinho. A localização da fábrica sempre foi 

estratégica. Próxima às principais estradas da região, assim como da ferrovia, em época 

o mais importante meio de transporte de pessoas e mercadorias.  

Em Rio Negrinho, na medida em que a empresa conquistava sucesso, contribuía 

com a modificação da paisagem da cercania, aumentando consideravelmente o número 

de casas a seu redor, sobretudo de trabalhadores e de estabelecimentos comerciais.   

A princípio a fábrica permaneceu na produção de tábuas para a construção civil, 

se aproveitando das ricas florestas que cobriam o distrito, e de caixas de madeira 

vendidas para São Paulo e Rio de Janeiro. Considerada ainda um pequeno negócio, 

nesse momento contavam com aproximadamente 60 operários, todos de profissão 

“madeireiro” 65. 

O impulso para uma nova etapa ocorreu em 1921 com a vinda de Martin 

Zipperer e de técnicos especializados da cidade de São Paulo. Com eles a empresa 

decidiu aumentar o leque produtivo e acrescentou a produção de pequenos armários e 

cadeiras, aproveitando das sobras existentes durante a produção das tábuas66, além de 

tábuas para casas pré-fabricadas. Em dezembro do mesmo ano, a fábrica é contratada 

para a produção de poltronas para o cinema “Cine Seleta”, em Santos-SP, dando início a 

um de seus negócios mais frutíferos: a produção de poltronas para cinema e teatro.  

Não demorou muito para que a produção de poltrona e a mobília residencial se 

tornassem central em sua tabela de lucros. Kormann (2005) destaca o fato de que 

durante os primeiros anos do empreendimento, Martin se encarregou da compra de 

máquinas laminadoras na Alemanha, e que por isso a empresa seria vanguarda no modo 

de produção acentuadamente capitalista, industrial e serial na região, rompendo com o 
                                                 

65 “Relação de trabalhadores da empresa” – Arquivo “Documentos Jorge Zipperer da década de 1920”, 
caixa arquivo número 1.  

66 De acordo memórias de Martin Zipperer, a possibilidades de produzir cadeiras no formato desejado 
para os mercados nacionais só foi possível com diálogos com seus trabalhadores, em especial com um 
migrante Iugoslavo, que ensinou Martin a amolecer a madeira utilizando vapor ou água quente. Em: 
“Informativo – O Moveleiro”, Seção “Reminiscências do ano de 1921”,  Dez de 1973, Ano I, nº 4, p 1.  
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modo produtivo manufatureiro artesanal, característico dos primeiros negócios 

(Kaesemodel 1990). A compra de novas máquinas contribuiu para que a produção 

moveleira se tornasse a segunda mais importante fonte de riqueza da família, que nesse 

momento possuía uma quantia significativa de terras, estabelecimentos e outros 

negócios. 

Em 1922 a empresa ganha o edital para fornecer toda a madeira necessária para a 

construção do quartel do 13° batalhão em Joinville. Destaca-se como importante esse 

feito, já que possivelmente é aqui que se inaugura a relação contratual da empresa como 

abastecedora de produtos ao Estado67, algo que será corriqueiro até seus últimos dias de 

funcionamento da empresa.  

Mesmo durante a crise capitalista de 1929, a empresa permanece em 

crescimento contínuo. Para Maria Salete Munhoz Kaesemodel68 as empresas dessa 

região desenvolveram saídas para suavizar a crise no sistema geral, produzindo para o 

mercado interno e com contratos com o Estado.  Provavelmente, é por estes motivos que 

a CIMO conseguiu ter um crescimento ainda mais acentuado, já que em paralelo ao 

nacional-desenvolvimentismo varguista, a empresa ficou encarregada de produzir uma 

fração do mobiliário de repartições públicas, escolas, universidades, teatros, delegacias 

entre outras instituições atreladas ao Estado69, além, é claro, do mobiliário residencial, 

antes importado ou produzido em outras zonas.  

Notando a tradição da empresa em estreitar a relação com o Estado, Kormann 

(2005) reitera a passagem de Getúlio Vargas pelas instalações da fábrica durante o 

Estado Novo. Mesmo a família sendo opositores ao regime (o grupo político do qual a 

família fazia parte fora derrotado pelo “golpe de 1930”), os negócios dos “Zipperer” 

permaneceram fortes em sua produção para as instituições públicas. 

Sem dúvida nesse contexto a indústria dos “Zipperer” já possuía uma estrutura 

consolidada. Ligado ao seu rápido crescimento comercial nota-se sua influência no 

campo político cada vez mais preponderante, como foi demonstrado na seção anterior, 

                                                 

67 É profunda a relação da CIMO com Estado, principalmente durante a ditadura varguista, 
disponibilizando móveis para instituições públicas. No entanto, essas características não se apresentam 
como uma singularidade da empresa. De acordo com MAFRA (1993, p 10) na segunda metade do 
século XX, principalmente durante a Ditadura Civil-Militar, as empresas da região se aproveitaram do 
ímpeto da construção civil do projeto nacional desenvolvimentista para alcançar novos mercados.  

68 KAESEMODEL, Maria Salete Munhoz. A Indústria moveleira em São Bento do Sul- SC. 1990. 
154 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de Geografia, Departamento de Geociências, Ufsc, Florianópolis, 
1990, p 33-36. 

69 SOUSA E SILVA (2016) encontraram documentos que indicam a relação dos empreendimentos da 
família Zipperer com as unidades federativas já em 1928.  
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quanto a sua reivindicação pela produção de energia para a comunidade e pela atuação 

política da família em algumas funções da administração pública.  

Do ponto de vista tecnológico, a fábrica rapidamente se adequava às novas 

dinâmicas impostas pelo mercado. Desde a da década de vinte, com instalações de 

estufas de secagem artificiais de madeira, que proporcionavam uma diminuição no 

tempo nessa etapa, e em 1929 foi adquirida uma grande máquina a vapor e duas 

caldeiras para aumentar a força da produção (KORMANN, 1980). Tudo isso unido às 

práticas de inovações quanto ao transporte facilitaram sua rápida consolidação no 

mercado nacional.  

Segundo consta, a CIMO foi a primeira empresa do Brasil a vender seus móveis 

desmontados para facilitar no deslocamento. Tornou-se referência no setor moveleiro ao 

produzir uma grande variedade de produtos de alta qualidade e design, sendo premiada 

em várias categorias durante o século XX. 

A partir da década de 1940, logo após a morte de Jorge, o empreendimento 

rapidamente mudou seu nome para M. Zipperer Móveis S/A, mas tão logo isso ocorreu, 

a empresa decidiu dar um passo adiante para união de um conglomerado de fábricas 

antes independentes. Assim sendo, a P. Kastrupp & Cia., no Rio de Janeiro; P. 

Kastrupp & Cia. (filial), em São Paulo; H. Soncini, em Florianópolis; Raymundo Egg & 

Cia., em Curitiba; Emílio Rossmark, em Blumenau; Theo Moertel & Cia., em Joinville; 

Castro, Lima & Cia., na Bahia (Salvador); J. Leite Bastos, no Recife, juntamente com a 

M. Zipperer Móveis S/A se tornam a Companhia Industrial de Móveis S/A, ou apenas 

CIMO, como foi costumeiramente chamada após os anos70.  

Ao se considerar que, desde 1939, essas indústrias em suas respectivas cidades 

representavam comercialmente a fábrica dos Zipperer, e o fato dela aumentar 

enormemente a competitividade da empresa por recursos financeiros e de estrutura, 

muitas vezes de caráter internacional, é possível compreender o passo adiante dado pela 

pelo empreendimento rionegrinhense.  

De acordo com Kormann, por mais que ela tenha se tornado um agrupamento 

com outras empresas, nesse momento a fábrica de Rio Negrinho, e as demais, 

permaneciam autônomas com relação às outras, sobretudo no tocante à administração. 

Por mais que a partir de agora a empresa não fosse mais inteiramente pertencente do 

município, o fato da filial em Rio Negrinho persistir gerida por conterrâneos corroborou 

                                                 

70 Foram procurados trabalhos com relação às outras filiais, no entanto nada se encontrou sobre elas.  
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para que fosse ainda reivindicada como herança e legado da cidade (KORMANN, 

1980).  

De acordo com documentos encontrados por Sousa, neste momento a empresa 

só em Rio Negrinho, que já possuía aproximadamente mil e quinhentos operários 

(RUGONI DE SOUSA, 2013, p 62), era dividida em seções responsáveis pela produção 

do mobiliário residencial, poltronas de teatro e moveis para escolas.  

O esquema a seguir demonstra a estrutura organizativa da companhia durante os 

primeiros anos de sua fundação71:  

 

 
Figura 6: ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA CIMO, 1960. Disponível no Arquivo Municipal de Rio Negrinho 
do Museu “Carlos Lampe”.  

 
As decisões principais eram feitas pela “Diretoria – Matriz” composta pelos 

donos, ou principais acionistas, de cada fábrica. Nos primeiros anos, essas assembleias 

eram feitas no Rio de Janeiro, até que a Kastrupp decide sair, deixando as decisões 

administrativas a cargo da fábrica da cidade de Curitiba.  

Abaixo dessa instância centralista, percebemos que a empresa possuía três 

diretorias encarregadas por tratar de assuntos comerciais, jurídicos e produtivos. A 

                                                 

71 Esquema administração CIMO. Revista aos associados, década de 1960. Pasta “CIMO 1960”, Caixa 
Arquivo 15.  
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primeira localizavam-se em algumas capitais dos estados brasileiros, incumbida pela 

venda das mercadorias produzida nas cidades de Curitiba, Joinville e Rio Negrinho. 

Nota-se que para cumprir seus objetivos produtivos, a empresa contratava seções 

auxiliares para determinados trabalhos. No caso de Rio Negrinho, serrarias e fábricas de 

produtos intermediários (pés de cadeira, compensados) eram feitos pela “fábrica b” e 

“fábrica c”.  

Assim como foi característico do modo de produção capitalista de meados do 

século XX, a empresa da CIMO esteve organizada através de setores de produção, como 

demostra o quadro anterior, assim como por suas plantas estruturais dispostas no 

Arquivo Histórico do “Museu Carlos Lampe” (a menos durante as décadas de 1940, 

1950 e 1960)72. Cruzando a informação com documentos de filiação encontrados no 

Sindicato dos Trabalhadores da Construção Civil e do Mobiliário (SINDICOM) 

constatamos que os operários que ali trabalhavam eram divididos por funções 

especializadas (laminador, estofador, assim por diante).  

Não só de trabalhadores especializados na produção moveleira a empresa se 

sustentava. Devido a seu crescimento espantoso e o baixo número de profissionais 

liberais na cidade, a fábrica em Rio Negrinho teve como necessidade empregar 

trabalhadores com outra especialidade, tais como mecânicos, eletricistas e 

caminhoneiros. Tal aspecto, inevitavelmente, acabava por monopolizar o acesso à 

trabalho por parte dos empresários.  

É entre meados da década de quarenta até o início dos anos setenta que a 

empresa sentiu seu maior sucesso comercial, sendo conhecida então como a mais 

importante fábrica do setor moveleiro da América Latina. Devido a esse espantoso 

crescimento, Santos afirma (2013) que a forma de admissão mais convencional foi a de 

maneira informal e rápida, ocorrendo muitas vezes através de indicação de familiares. 

Não eram raras, também, que famílias inteiras operando na empresa.  

Sem dúvida, a história da empresa está imbricada com a formação do município 

de Rio Negrinho desde seu início. As atividades econômicas e políticas que ocorriam 

patrocinadas pela CIMO contribuíram para concentração de trabalhadores no seu 

entorno e para que a partir da Lei Estadual Nº 133 de 30 de dezembro de 1953 Rio 

Negrinho fosse elevada a categoria de cidade. Kormann afirma que isso só foi possível 

por duas características atreladas ao histórico da empresa e família. A primeira, pois, 

                                                 

72 PLANTAS INDUSTRIAIS COMPANHIA INDUSTRIAL DE MÓVEIS EM RIO NEGRINHO. Pasta 
arquivo nº8 do Arquivo Histórico municipal de Rio Negrinho, Museu “Carlos Lampe”.  
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politicamente isso só foi possível devido ao fato de que Martin Zipperer, neste 

momento, estar compondo o corpo de vereadores da cidade de São Bento do Sul, e a 

segunda, devido à concentração de população no distrito de Rio Negrinho, 

principalmente próxima à CIMO. 

O nascimento de outras empresas na cidade, também, passava por articulações 

políticas e econômicas com a empresa. Além da CIMO, Rio Negrinho, nesse momento, 

possuía outras três empresas de móveis, duas que contribuíam para  a fabricação de 

moveis para a fábrica, chamadas de Schawtz e Buchman (conhecida como fábrica B) e 

Fábrica Weick (fábrica C) e a empresa de “Móveis Klauman”, da família Klauman, que 

possuía relação de parentesco com os Zipperer.  

José Kormann relembra na medida em que a CIMO ia conquistando mercados, 

seus industriais tratavam de incentivar e trazer progresso para a comunidade de Rio 

Negrinho. Uma delas era seu imponente prédio administrativo, que demonstrava poder e 

bom gosto (1985, p 46, foto 8) e também outros tipos de empreendimentos, entre eles a 

construção de campos de futebol e coral de vozes aos operários, estação de rádio, 

escolas profissionalizantes, bandas de músicas tradicionais alemãs que se tornaram 

espaços típicos de socialização comunitária na cidade. 

 

 
Figura 7: Fachada da CIMO em Rio Negrinho na década de cinquenta. Presente em: “História de Rio 
Negrinho”. In. Prefeitura de Rio Negrinho https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia acessado no dia 17/07/2020. 
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Com o status de companhia, a sede nacional de o controle decisório esteve no 

Rio de Janeiro, determinado, principalmente, pela força simbólica que a filial Kastrupp 

S/A possuía no momento (HENKELS, 2007).  Deve ser reiterado que, do ponto de vista 

produtivo, as fábricas mais importantes estivessem no sul do país (distrito de Rio 

Negrinho, Joinville e Curitiba). É possível que, neste momento, só a empresa em Rio 

Negrinho possuísse cerca de mil operários direto, e no total empregassem cinco mil 

trabalhadores em todo o país.  (RUGONI DE SOUSA, 2013, p 62). 

Henry Henkels (2007)73 afirma que, tão logo a companhia se estabeleceu, a 

Kastrupp decide afastar seus capitais do empreendimento, fato que força a empresa 

mudar sua sede para Curitiba durante a década de sessenta. Mesmo com a saída da filial 

carioca, a CIMO amplia sua produção e diversidade mercantil. De acordo com Sousa e 

Lins (2014), em Rio Negrinho produziram-se móveis para escritório e escolar, estofados 

e poltronas para cinema.  Diferentemente do que se observou em Curitiba, onde as 

instalações se voltaram à fabricação de móveis para dormitórios e salas de jantar.  

Dessa maneira, pode-se concluir que cada filial especializou-se num 

determinado produto de forma autônoma. Autonomia também que, como afirma 

Kormann (2005), se expressou nas práticas administrativas de cada filial. Como é 

possível notar para o caso de Rio Negrinho, que foi gerenciada pela família Zipperer até 

fins da década de 1970, momento que para maioria dos pesquisadores é o estopim da 

crise fabril ocorrida em Rio Negrinho.  

Envolto por várias polêmicas e tragédias, é fato que na década de setenta a 

empresa passou por com grandes dificuldades, tanto de adequação estrutural, como de 

atualização tecnológica (SANTI E RUGONI DE SOUSA, 2014). Após o incêndio 

causado por instalações elétricas obsoletas na fábrica de Rio Negrinho, em 1972, 

decide-se pela construção de uma nova planta industrial na cidade de Rio Negrinho, que 

fosse próxima as rodovias e longe do centro administrativo (figura 9). Em reunião com 

associados deliberou-se pelo empréstimo aos cofres do BNDES.  

Numa visão fatalista, Kormann afirma que a empresa entrou em crise quando 

Martin Zipperer deixou a administração da firma na mão de familiares mais jovens, 

formados permeados pela tecnocracia acadêmica. O autor, que sempre foi um forte 

defensor da geração de Jorge Zipperer e irmãos, afirmou que tão logo isso ocorreu, a 

                                                 

73 https://sites.google.com/site/hhenkels/hist%C3%B3ria_sbs, acesso em 15/07/2020.  
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filial rionegrinhense sentiu o trauma e perdeu sua importância, tanto econômica, como 

social (KOMANN, 2005).  

Em 1976, após o fracasso em superar a crise econômica interna, o BNDES 

(principal credor), exigiu uma nova assembleia que destituiu a antiga diretoria, o que 

descontentou uma parcela significativa dos principais acionistas, que decidem por 

vender suas ações. Alguns desses indivíduos eram da família Zipperer e outros da 

família Egg, então donos da filial de Rio Negrinho e Curitiba, respectivamente.  

A compra dessas ações apresentou uma nova fase da empresa, pois transformou 

a empresa em propriedade do grupo Lutfalla, ligados ao ex-prefeito de São Paulo, Paulo 

Maluf (Henkels, 2007). Além disso, a venda das ações da família ao grupo paulista 

representou o desenraizamento direto da empresa com a região. Pouco tempo depois, 

em 1982 é oficializada a falência da Móveis CIMO S/A.  

É notório o descontentamento por parte dos memorialistas apegados diretamente 

à empresa cuja administração ilustrava a importância e o progresso por parte das 

famílias da região74. Para Kormann (2005) o fim já estava anunciado com o afastamento 

de Martim Zipperer da direção em Rio Negrinho, “que representava a perda de 

autonomia da cidade interiorana, em face às pressões da filial paranaense” (p 203). O 

autor apela para o fator moral como um dos motivos do fim da CIMO. Segundo ele, a 

contratação de técnicos vindos de fora corroborava para a perda do sentimento de 

pertencimento ao negócio, a desonestidade por parte da gerencia, a emissão de ações 

descontroladas e a perda da hegemonia familiar na propriedade do negócio formaram a 

condição ideal para a derrocada fabril.  

Henkels chama atenção para o desinteresse do grupo paulista em seguir adiante 

com o empreendimento autóctone. Nas palavras do autor, “não tinham um interesse real 

em reerguer a empresa, e sim rapinar, o espoliar e abandonar tudo ao ocaso” (2007). 

Hoyêdo Nunes Lins e Gustavo Rugoni de Sousa (2014) buscam uma resposta 

mais histórica do processo.  Segundo eles, a diminuição dos lucros, a obsolescência 

tecnológica e produtiva corroborou para uma crise crônica, que se estende até 1980. 

O fim da Móveis CIMO representou um grande baque para a economia da 

cidade interiorana sem dúvida. Os dados de Goularti Filho (2003) apresentados 

anteriormente dão conta de aspectos que envolvem a crise de desemprego que ela 

causou (página 52, tabela 4). Culturalmente falando, a cidade também teve algumas 

                                                 

74 Kormann (1980, 2005); Henkels (2007).  
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derrotas. Com o fim da empresa, programas de educação profissionalizante e incentivos 

à sociabilidade operária, como a associação dos trabalhadores e o coral de vozes, 

também foram extintos.  

Depois de algum tempo, o fechamento da empresa também representou o 

nascimento de pequenas empresas na cidade. Aproveitando do boom da exportação da 

década de 1980, do conhecimento e das experiências adquiridas durante anos de 

empresa, além da lacuna produtiva deixada por ela, Kormann afirma que vários ex-

funcionários montaram suas próprias fábricas, como é o caso da “Atlanta Móveis” e 

“Fábrica de Móveis de Rio Negrinho” (FAMORINE). Talvez o aumento dos números 

de trabalhadores na cidade, durante a segunda metade da década de oitenta, tenha sido 

decorrência desse processo.  

Parece-nos satisfatório compreender a centralidade da empresa e o papel da 

família Zipperer no processo de consolidação de algumas práticas sociais de poder e 

controle interno ao município de Rio Negrinho. Sem dúvidas a CIMO funcionava com 

um imã populacional, concentrando um número relevante de trabalhadores, 

profissionais liberais e uma pequena estrutura econômica a seu redor. 

Do ponto de vista econômico, a crise ocorrida na firma certamente abalou as 

estruturas financeiras da cidade, que teve que se reinventar e incentivar outros sujeitos a 

criar suas próprias fábricas a fim de superar o desemprego criado por sua falência. 

Pertinente notar que de alguma maneira essa nova etapa gerou alguns frutos, como 

foram com os casos de ex-funcionários criando suas fábricas, dito anteriormente.  

 Pensando a partir da sociabilidade operária estabelecida em Rio Negrinho, há 

também uma perda considerável dos espaços cujas relações se baseavam em 

perspectivas de classe. Com o fim da fábrica, vários projetos desenvolvidos por ela 

tiveram um fim abrupto, como o coral de vozes, os campeonatos de futebol intersetores, 

a escola profissionalizante e a Associação de trabalhadores da CIMO (ASSOCIMO), 

objeto dessa dissertação. 

Com relação à “família Zipperer”, a articulação de todo aparato construído por 

estes sujeitos ao longo do tempo (seja ele privado ou público) mais a memória 

construída e atribuída a eles, faz surgir toda uma ideologia de dependência e submissão 

da classe trabalhadora aos principais sujeitos da região, além de ditar, em alguma 

medida, as experiências vivenciadas na comunidade como um todo.  

A primeira característica que pode se observar são as formas de relações tecidas 

por estes sujeitos a fim de garantir seus interesses e interesses de seus próximos, como é 
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no caso, por exemplo, de aliviar os impeditivos de construção de empresas a famílias 

amigas. 

Outro aspecto a destacar é o fato da empresa, juntamente com o local de moradia 

de seus donos, definirem a geografia da cidade interiorana, que separava o centro 

político e administrativo da urbe do da região operária. Como pode ser observado 

através da fotografia a seguir:  

Figura 8: Centro de Rio Negrinho, década de 1970. Imagem de domínio de "Jornal do Povo". Legenda 
modificada pelo autor. 
 

Na imagem, foi aproveitada a numeração já utilizada pelo “Jornal do Povo”75 

para trazer a organização de alguns espaços importantes localizados centro da cidade 

durante a década de setenta e atualmente. Em ordem, o número 1 representava a 

prefeitura e a delegacia da cidade até meados da década de 1990, atualmente no lugar 

funciona a biblioteca municipal de Rio Negrinho “Dr. Helladio Olsen Veiga”; o número 

2 diz respeito ao palacete de Jorge Zipperer, atualmente Museu da Cidade; o número 3, 

a radio da cidade; 4 e 6 as principais ruas da cidade que ligavam o sul e o norte da 

cidade; 5 ponte que ligava Rio Negrinho à “BR 260”; e por fim a 7 em época vila dos 

trabalhadores da CIMO, atual bairro “centro” e “vila nova”. A notícia ainda não diz, 

mas ainda existiam espaços importantes para a comunidade. Próximo ao número 1 ainda 

                                                 

75 Edição on-line http://www.jornaldopovorn.com.br/2.1564/um-olhar-sobre-rio-negrinho-72-1.1877939, 
acessado em 27/10/2020.  
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estaria a “Igreja Matriz” da cidade, a rua número 6 alcançava a rodoviária do município 

e entre a 5 e a 7 a sede da ASSOCIMO.  

 

3.4. Coronelismo e a grande indústria no Planalto Norte Catarinense: O caso da 

CIMO em  Rio Negrinho.  

 

Insistiu-se em demonstrar durante as duas seções anteriores os instrumentos de 

poder e dominação aplicados pela empresa e pela família à comunidade de Rio 

Negrinho de uma maneira geral, a qual se pretende definir como um conjunto de 

relações entendido através do conceito de Coronelismo Industrial.  

As condições sociais que contribuíram para a formação da comunidade, sem 

dúvida, trouxeram um caráter singular à formação do capitalismo na cidade interiorana. 

Entretanto, as particularidades encontram seus limites, cabendo aos estudos comparar e 

estabelecer similitudes com o desenvolvimento capitalista no país e também com 

formas de inserção industrial em Santa Catarina. As teias de poder tecidas pela classe 

dominantes sobre os trabalhadores nos últimos anos vêm ganhando um espaço relevante 

nos estudos de classe operária, sobretudo pela observação de diversos instrumentos 

utilizados pela burguesia brasileira, e pela, natural, ação e reação produzidas por estes 

mecanismos à classe operária. 

Para a análise do caso, retomam-se os estudos de Alcides Goularti Filho (2002), 

Paulo Pinheiro Machado (2001), e Alexandre Assis Tomporosky (2013; 2016). Ao 

incluir o assunto como uma parte especial ao debate, destaca-se que a investigação 

sobre a experiência e história da classe trabalhadora também implica em análises de 

suas relações com as classes que a dominam, e também com outras classes que 

compõem o corpo social, com o objetivo de compreensão de seus padrões, 

singularidades e práticas de interações cotidianas76.  

É consensual, dentro da bibliografia que busca apreender a formação do 

capitalismo histórico77 no Brasil entende-lo de forma diferenciada, quando comparada 

                                                 

76 LEITE (1982, P 152, Apud Thompson (1968)).  
77 Para uma compreensão mais rica ver Immanuel Wellerstein (1995) e para o caso brasileiro ver Vieira, 

Viera e Filomeno (2012). 
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com outras formações no globo, e herdeiro de relações anteriores a ele, principalmente 

às formas de dominação inseridas no conflito entre capital-trabalho78.  

O caso paulista durante muito tempo foi o modelo explicativo de formação do 

sistema no país, com suas características e vicissitudes79. No entanto, em paralelo aos 

estudos sobre o caráter plural da classe trabalhadora brasileira80, pode-se notar uma 

análise do capitalismo no Brasil que levem em conta atributos regionais de descompasso 

no que tange ao desenvolvimento econômico; dos instrumentos de dominação e de 

classe; de pluralidade étnica e de gênero; de caráter rural ou urbano; de indústrias 

multinacionais ou locais. Enfim, de uma série de questões que inferem diretamente no 

entendimento do objeto.  

Dessa maneira, o cenário catarinense é emblemático. Ao propor o modelo de 

formação industrial catarinense com o capitalismo nacional sob preceitos do padrão de 

crescimento, Alcides Goularti Filho (2001) chama atenção, primeiramente aos três 

estágios existentes no processo.   A primeira fase se dá entre o final do século XIX até 

1945, e se caracteriza pela pequena produção mercantil e extração de erva-mate, 

madeira e carvão, cujo comércio está restrito às regiões circundantes. A próxima fase 

(1945-1962) marca a diversificação e ampliação da base produtiva, e daqueles já 

consolidados. Nesta fase, afirma o autor, ainda transitória, aspectos do antigo padrão 

encontram novas formas produtivas baseado no médio e grande capital industrial. Por 

final, de 1962 à década de noventa, há a integração e consolidação do grande capital no 

estado, existindo um projeto de integração da economia catarinense com o capital 

nacional.   

Segundo Goularti Filho, alguns elementos destacam-se como instrumentos de 

dominação de classe em terras catarinenses. Entre eles, o autor cita o positivismo, o 

liberalismo e o coronelismo. Além destes, a unidade federativa que se apresenta de 

forma adaptada aos interesses conservadores de cada momento do capital. Sendo assim:  

 
Para a concretização das metas governamentais de cada período histórico, 
é formado um tipo de organização estatal a partir dos interesses da 
valorização máxima do capital. Um Estado ora liberal, ora planejador, 
porém sempre comandado por oligarquias que, aparentemente, passam a 
imagem de inconciliáveis refugiando-se em partidos conservadores. Um 

                                                 

78 A tradição é longa. Podemos passar por Caio Padro Jr; Sérgio Buarque de Hollanda; Jacob Gorender, 
Florestan Fernandes que chamam atenção para as relações de caráter escravocratas ainda persistentes no 
capitalismo brasileiro.  

79 BATALHA, 1998, p 148.  
80 CHALHOUB e SILVA, 2009: pp 13-57. 
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Estado que se molda à ordem econômica.  (GOULARTI FILHO, 2001, p 
20). 

 

Adquirindo esses aspectos, o capitalismo catarinense, numa perspectiva geral, se 

constitui como conservador, num misto entre independência regional (sob o comando 

das oligarquias), dependência estatal, para a cristalização de projetos, e subordinação ao 

capital internacional.  

Fugindo de análises engessadoras que excluem aspectos humanos do processo, o 

autor reitera que cada passo dado pela economia catarinense, outro era dado pelos 

sujeitos subalternos. Sendo assim, destacam-se alguns coletivos sociais, sobretudo os 

camponeses excluídos do processo de modernização conservadora da agricultura, e a 

atuação política dos sindicatos mais representativos, como é o caso dos carvoeiros de 

Criciúma81. 

De acordo com o autor, convencionou-se a compreender o capitalismo em Santa 

Catarina sob a teoria shumpeteriana, que deposita o sucesso dos negócios na capacidade 

na capacidade do sujeito em empreender, inovar e gerir os negócios. Em Santa Catarina, 

associam-se a tais virtudes ao sujeito migrante que, de forma independente à economia 

nacional, conseguiu sucesso em suas atividades82.  

De fato, para desenvolvimento do norte do estado, local que interessa para a 

presente dissertação, existe um peso relevante para o papel da migração e da pequena 

produção manufatureira83. Uma série de empresas iniciam-se como empreendimentos 

familiares. Entre elas, a Hering, Consul, Hanse-Tigre, Tupy, WEG e a própria CIMO84.  

Embora seja verdade que tais empresas operavam sob a égide de algumas 

famílias, para o autor não se pode reduzi-las ao “paradigma da formação sócio 

espacial”, cuja analise salienta o papel do sujeito migrante que se fixa em terras do 

litoral ou do planalto catarinense, e exclui a atitude do estado de Santa Catarina e do 

Estado nacional em planejar e articular o desenvolvimento capitalista. Segundo Goularti 

Filho: 

 
A tese do empresário inovador serviu como um respaldo científico mais 
elegante e convincente do que as abordagens racistas do evolucionismo 
spenceriano, em que os mais aptos ou os mais dinâmicos sobrevivem à 
seleção natural. Associado à figura do empresário inovador, vem o mito 
do "espírito de iniciativa", da forte "ideologia do trabalho" e da disciplina. 

                                                 

81 Ibdem, p 101-113.  
82 Ibdem, pp 7-16 
83 Kaesemodel (1990), Kormann (1980, 2005). 
84 GOULARTI FILHO, 2002, p 9.  
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Essa interpretação serve para reforçar ainda mais a segregação social e 
regional no Brasil, ou seja, o sujeito é pobre e explorado porque não tem 
descendência alemã ou italiana, portanto, não tem amor ao trabalho e 
prefere o ócio ao negócio. (Ibdem, p 19). 

 

Tal análise, além disso, invisibiliza todo o processo trágico de exclusão 

camponesa da terra em todo o planalto; a degradação ambiental proporcionada pela 

indústria pesada; a baixa remuneração dos trabalhadores e a complexidade da formação 

social do estado (p, 20).   

Ao finalizar sua reflexão, o pesquisador afirma que não se podem subestimar os 

fatores endógenos da pequena propriedade (esta, relacionada com a administração 

familiar), como condição necessária para a formação do parque industrial catarinense. 

Entretanto, é inegável a importância que a industrialização brasileira, comandado por 

São Paulo, teve ao processo de ajustamento catarinense à economia nacional, graças à 

integração do mercado interno, ao processo de industrialização e à urbanização 

acelerada. (p. 20).  

Desse modo a formação do capitalismo catarinense pode ser compreendida a 

partir de três movimentos. O primeiro, quando algumas empresas locais começam a se a 

se destacar no cenário nacional; o próximo, quando o Estado passa a formular políticas 

industriais para impulsionar os setores dinâmicos; e, por último, quando a grande e 

média indústria passam pela reestruturação produtiva e patrimonial, e o Estado pela 

desarticulação neoliberal (p. 20).  

Embora Goularti Filho cite o papel das oligarquias regionais no 

desenvolvimento conservador do capitalismo catarinense, sua análise não explica de 

quem, e como estes sujeitos exerciam poder na realidade. A fim de sanar esta lacuna, 

serão utilizadas as formulações de Alexandre de Assis Tomporoski (2013) sobre o tema 

na região do Planalto-Norte contestado, particularmente o papel da Lumber Company, 

em Três Barras, Santa Catarina85.  

De acordo com o autor, o termo coronelismo serviu para definir grandes 

fazendeiros, comerciantes, que através de seu poder garantiam determinados 

favorecimentos. As práticas utilizadas variavam, mas pode-se se resumir como sendo o 

controle político, ideológico e, quando necessário do uso da violência a fim de garantir 

que seus interesses fossem alcançados. No caso estudado pelo autor, as pressões feitas 
                                                 

85 TOMPOROSKI, Alexandre Assis. “O pessoal da Lumber!”: Um estudo acerca dos trabalhadores da 
Southern Brazil Lumber and Colonization Company e sua atuação no planalto norte de Santa Catarina, 
1910 – 1929.. 2006. 207 f. Dissertação (Mestrado) - Curso de História, Departamento de História, 
UFSC, Florianópolis, 2006. 
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pela Lumber na região de Três Barras iam de burlar processos de acidente de trabalho à 

perseguições de trabalhadores militantes. Acreditava-se que a dinâmica coronelista 

fosse uma expressão exclusivamente agrária, que após o advento da república sua 

prática e existência tivessem sido enfraquecidas.  

Em seu estudo caso, por outro lado, Tomporosky chama atenção para dois 

aspectos fundamentais que fogem do modelo. Através de suas pesquisas pode-se notar 

sua utilização como prática de industriais da região, que independe de sua origem. A 

Lumber Company, por exemplo, historicamente foi de propriedade inglesa, mas que 

para garantir seus objetivos utilizou-se do poder coronelista em Canoinhas/Três Barras. 

Por fim, diferente do que se pensava, em Santa Catarina o poder coronelista da região 

do planalto teve como aliado importante o Estado86, primeiramente, pois garantiria seu 

poder em uma região contestada, assim como a inserção capitalista durante o início do 

XX87.  

Sendo assim, para o historiador, em consonância com Paulo Pinheiro Machado, 

a prática coronelista no Planalto-Norte Contestado consistia em:  

 
Os coronéis lutavam pela consolidação de sua liderança regional e, para 
tanto, buscavam o apoio de determinados intelectuais, profissionais 
liberais e dos pequenos e médios comerciantes. Aqueles coronéis que 
efetivamente ocuparam cargos políticos, além da força armada, tiveram 
que confirmar sua força eleitoral em determinado município – mediante 
obtenção de apoio político daqueles setores urbanos – o que propiciava a 
futura eleição do coronel e das pessoas ligadas ao seu partido 
(TOPOROSKY, 2013, p 223, apud PINHEIRO MACHADO, 2001, p 89-
90). 

 
 

Desse modo, o conceito de coronelismo aplicado pela Lumber pode ser definido 

como um conjunto de práticas que visavam coagir e domesticar a comunidade de Três 

Barras/Canoinhas. Independente de sua origem agrária a relação de poder coronelista 

fora aplicado por industriais da região a fim de garantir que seu projeto capitalista fosse 

consolidado. As estratégias de conquista de seus objetivos eram variadas: de contratação 

de capangas milicianos e da polícia institucional à legitimação de suas práticas e projeto 

por intelectuais liberais como jornalistas. 

O entendimento de relações de poderes entre burguesia e proletariado através de 

práticas coronelistas é um debate recente. A discussão referente ao assunto é iniciada 

pelo clássico Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no 
                                                 

86 Ibdem, p 217. 
87 Tomporoski endossa a tese defendida por Paulo Pinheiro Machado (2001). 
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Brasil de Vitor Nunes Leal88 e para ele significava a consolidação de um sistema 

desenvolvido durante o período da Primeira República, e em vez do recrudescimento do 

poder local de coronéis do Brasil oligarca sob a égide do mandonismo e buscava 

compreender as relações entre município, estados e União, num jogo de cooptação e 

coerção como sendo essencialmente agrário (CARVALHO, J.M 2012).  

Em verbete disponibilizado pela FGV89, José Murilo de Carvalho diz que, 

atualmente, o termo vem ganhando amplitudes elementares e contextuais e que está 

contribuído para o entendimento de relações de poder dentro de indústrias, comércios e 

profissões liberais.  

Ao encontro do que afirma Carvalho, pode-se afirmar que as reflexões contidas 

no artigo de Marco A. C. Sávio90 que analisa o processo de modernização industrial 

ocorrido em São Paulo durante a década de trinta, como sendo de imensas valias. Ao 

detectar mudanças nas estruturas políticas da cidade com a interferência da empresa 

Light na coisa pública em prol de seus interesses, Sávio afirma que na capital paulista as 

forças modernizadoras da Light se aliaram aos poderes oligárquicos locais, resultando 

num modelo de urbanização que serviu para excluir e segregar boa parte da população e 

ditar o ritmo e a região que seria desenvolvida no município. Tal relação promiscua 

entre interesses industriais e elite política o autor chama de coronelismo empresarial.  

Este conceito é trazido para a presente dissertação, acompanhado pela reflexão 

trazida nos subcapítulos que abordam a história da família Zipperer e da Companhia 

Industrial de Móveis em Rio Negrinho, porque se entende que a relação imposta entre 

donos da fábrica da CIMO em Rio Negrinho com a elite política regional e estatal 

possuem características similares as descritas por Sávio. Primeiro, na medida em que a 

família conquistava seu espaço econômico na região de São Bento do Sul e Rio 

Negrinho consolidava, também, um projeto que passava pelo campo político, pela 

coerção através do monopólio empregatício e a legitimação de suas práticas pela 

cooptação de um núcleo memorialista intelectual da comunidade. Além disso, trazer à 

tona aquilo que Nunes Leal chama de jogo de cooptação e coerção da elite local da 

cidade com outras elites nacionais, trazendo consigo relações contratuais da produção 

                                                 

88  LEAL, Victor Nunes. Coronelismo, enxada e voto: o município e o regime representativo no Brasil. 
Editora Companhia das Letras, 2012, originalmente publicado em 1948.  

89 http://www.fgv.br/cpdoc/acervo/dicionarios/verbete-tematico/coronelismo, acesso 20/08/2020 
90 SAVIO, Marco. A. C.. Coronelismo empresarial, tecnologia e modernização: o papel da Light & 

Power Company na urbanização de S. Paulo. In: XXII Encontro Estadual de História - ANPUH/SP. 
História: da produção ao espaço público, 2014, Santos. Anais do XXII Encontro Estadual de História da 
ANPUH-SP, 2014.  
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moveleira com outras unidades federativas e mesmo com o governo central (sobretudo 

durante o período varguista à Ditadura Civil-Militar). 

A fotografia a seguir explicita algumas características paternalistas praticadas 

durante os anos que Jorge Zipperer foi o principal administrador da fabrica que viria a 

se tornar “Móveis CIMO – Rio Negrinho”: 

 

 
Figura 9: Os operários da "Companhia Jorge Zipperer". Década de 1940. 

 
Durante a década de quarenta, em meio a trabalhadores masculinos (282), 

femininos (86), crianças (9), é possível notar Jorge, dono da companhia Jorge Zipperer 

(futuramente Móveis CIMO Rio negrinho), ao centro. Devido aos trajes que os 

operários vestem (roupas limpas, ternos, sapatos e penteados) é possível que a imagem 

retrate alguma data comemorativa.  

A retratação do patronal na imagem é emblemática. O destaque apresenta a 

utilização de instrumentos que visam demonstrar sua importância provedora de pai (ao 

centro, junto com seus trabalhadores), provedor (à imensa montanha de madeira) e de 

harmonia e unidade, devido à concentração e simetria que os trabalhadores e 

trabalhadoras são retratados. 

Ao comparar e aplicar conceitos de outros recortes não se dispõe a estabelecer 

generalizações abstratas sobre o objeto.  Propõe-se, dessa maneira, a linha de raciocínio 
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do pesquisador José Sérgio Lopes Leite91 que julga necessário, na medida em que se 

pulveriza o estudo das formas de dominação da classe dominante, levar em conta a 

amplitude geográfica do país, a heterogeneidade da burguesia nacional e das classes 

subalternas, para as construções de padrões de semelhanças e contrastes, que só podem 

ser observada na medida em que se leve em conta os estudos de caso para caso, a fim de 

compreendermos as vicissitudes de hegemonias construídas no país.  

Os papeis de famílias industriais que constroem monopólios produtivos atrelados 

com práticas tradicionais de dominação podem ser observados em outras experiências 

industriais no Brasil. No estudo envolvendo a “família Klabin” em Telêmaco Borba 

(interior do estado do Paraná), analisado pela pesquisadora Juliana de Oliveira 

Teixeira92 (2018) pode-se notar que as ações praticadas pela família Klabin eram 

semelhantes às do “Zipperer”. Da mesma maneira que em Santa Catarina, no interior do 

Paraná, a classe dominante adquiria comportamentos coronelistas, sobretudo por sua 

relação com o Estado, e da construção e consolidação de carreiras politicas a seus pares. 

Postas essas características, para o caso de São Bento do Sul, assim como para a 

comunidade de Rio Negrinho, gostaríamos que se levassem em conta o que foi dito com 

relação às práticas utilizadas pela classe dominante no Planalto Norte, com o histórico 

de atuante da CIMO e a família Zipperer.  

Por fim, parece plausível acreditar que o sucesso que a empresa teve durante seu 

tempo de existência suavizou relações violências de tipo física, já que fontes contando 

sobre perseguições são, ainda, inexistentes. Não obstante, devemos levar em conta um 

contexto de política nacional atrelada a práticas trabalhistas do Estado Novo varguista, 

nacionais desenvolvimentistas e ditatoriais, que de alguma maneira fez acompanhar 

modos de dominações tradicionais no mundo rural aos espaços de modernização 

industrial no interior e no caso rionegrinhense insistiu em sua existência até pelo menos 

o final da década de setenta, enquanto a CIMO fosse de propriedade de famílias da 

região.  

 

 

 
                                                 

91  LOPES, José Serio Leite. Sobre os Trabalhadores da Grande Indústria na pequena cidade: crítica e 
resgate da Crise do Brasil Arcaico. In: LOPES., José Sergio Leite (org.). Cultura e identidade 
operária: aspectos da cultura da classe trabalhadora. Rio de Janeiro: UFRJ, 1982. p. 147-171. 

92 TEIXEIRA, Juliana de Oliveira. O NOMOS DOS PINHEIRAIS: o processo de colonização da 
fazenda monte alegre pelas indústrias klabin do paraná (1930-1940). 2018. 252 f. Tese (Doutorado) - 
Curso de História, PPGHIS - UFPR, UFPR. Curitiba, 2018.  
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3.5. SER OPERÁRIO EM RIO NEGRINHO, SER OPERÁRIO DA CIMO. 

 

Na medida em que se ia recolhendo documentos e bibliografia sobre o objeto, 

houve contato com uma série de informações, muitas delas fragmentadas e de 

temporização diversas (circunscreviam um recorte que ia da década de vinte à década de 

oitenta), que continham aspectos da vida operária interna e externa à fábrica da CIMO.  

Sendo assim, esta seção foi construída através desse conjunto de fontes - tanto 

primárias, como secundárias - e a partir da leitura de monografias cujo objeto direto era 

a classe trabalhadora da CIMO, ou que descrevesse aspectos da sociabilidade do grupo.  

Para a feliz surpresa, o pesquisador Ilson Radins93, estudando as tecnologias e 

os meios de produção na CIMO, entrevistou um total de 27 de ex-operários e ex-

operárias da empresa, o que complementou o presente trabalho no que tange aos 

aspectos de sociabilidade dos trabalhadores citadinos. Nessas entrevistas, com o autor 

preocupado em trazer fragmentos dos instrumentos que a empresa utilizava, acaba por 

não desenvolver sobre este outro aspecto contido nas falas operárias. Nesta dissertação, 

optou-se por utilizar o formato das referencias usadas pelo autor, quando necessário. 

Outras lacunas foram preenchidas por fragmentos trazidos pela historiografia da cidade 

de Rio Negrinho como em José Kormann (1985) e Thássia Santos (2013).  

O título da seção é provocativo. Constantemente os ex-trabalhadores e ex-

trabalhadoras da CIMO descreviam sobre a dificuldades em ser operário na cidade, 

devido a ausência de outras empresas e de competitividade salarial. Apesar de existirem 

outras três fábricas, todas estavam em relação estreita à CIMO, o que impossibilitava a 

realocação empregatícia, caso a demissão fosse por “justa causa”, ou fosse perseguido 

pelo patronato.  

Foi feita a opção por organizar as informações contidas nos documentos entre 

“internos à fábrica” e “externos à fábrica”, a fim de que se pudesse ter um panorama 

amplo do comportamento dos trabalhadores.  

As classes operárias na região do Planalto-Norte de Santa Catarina têm raízes 

históricas colonas, caboclas, agregada94 e de migrantes do interior paranaense. No 

decorrer da construção do trecho catarinense da ferrovia São Paulo-Rio Grande de 1908 

a 1910, a Brazil Railway Company contribuiu para que uma série de camponeses da 
                                                 

93 RADINS, Ilson. As tecnologias e os meios de produção na antiga Móveis CIMO entre as décadas 
de 30 e 60. 2004. 49 f. TCC (Graduação) - Curso de História, Departamento de História, Unc, Mafra, 
2004. 

94 GOULARTI FILHO, A. (2001, p 199 e 247-252); PINHEIRO MACHADO, P. (2017, p 64-79). 
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região se inserisse em modos de trabalhos capitalistas. Quando a obra foi finalizada, 

muitos acabaram por ficar na região, instalando-se nas proximidades dos trilhos, onde 

construíram seus ranchos em meio à mata virgem95. Excluídas de suas terras no início 

do século XX em diante, em Canoinhas e Três Barras pela Lumber e em Rio Negrinho/ 

São Bento pelas CIMO96, estas pessoas tornaram-se a principal mão-de-obra para as 

madeireiras e fábricas que ali se fixavam. 

Em meados da década de 1920, até a década de 1940, vários sujeitos vindos de 

áreas rurais do distrito97, ou de cidades próximas à Curitiba (principalmente Piên, 

Agudos do Sul, Trigolândia e São José dos Pinhais)98 vieram para Rio Negrinho. O 

processo migratório em questão contribuiu pra o inchaço populacional da comunidade, 

sem uma estrutura a priori. A fim de mantê-los próximos, houve a construção de 

residências para os trabalhadores, subsidiadas pela empresa.  

Projeto dos irmãos “Zipperer”, de acordo com algumas entrevistas colhidas por 

Ilson Radins, é com a vinda de Martim Zipperer de São Paulo, sujeito que sempre teve 

um posicionamento positivo ao progresso citadino, que os planos de habitação operária 

se consolidou, estes financiado por materiais e terrenos da própria CIMO. Existia uma 

seção especial na fábrica para a produção de móveis a baixo custo a seus operários, a 

fim de que estes pudessem adquirir o mobiliário necessário para suas residências.  

Para facilitar a locomoção dos novos operários, os trabalhadores acabaram por 

ser realocados em regiões próximas a empresa. Do ponto de vista geográfico, ao norte, 

estavam as residências das classes dominantes do município somadas aos diversos 

negócios comerciais e administrativos necessários ao funcionamento da urbe que 

marcavam a paisagem. Na zona sul, não distante da fábrica, estrada carroçável (atual 

Willy Jung) e a vila operária, que possuía como marco simbólico a construção de uma 

praça, chamada “treze de dezembro”, esta cortada pela rua “1º de maio” (data muito 

relacionada a rituais operários a nível mundial).  

Mesmo que fragmentados, documentos encontrados nas pastas da empresa, que 

datam de meados da década de 194099, indicam que aos trabalhadores era concedido um 

terreno de tamanho de 700 a 1000 metros quadrados, podendo um mesmo operário 

                                                 

95 Ibdem, p 75. 
96 Para o caso da CIMO, os instrumentos de exclusão eram diferentes daqueles utilizados pela Lumber. 
97 Entrevista número 1. PSCHEIDT, Paulo. Concedida pelo marceneiro da Fábrica da CIMO ao 

pesquisador RADINS, Ilson, jan 2004. Anexo 1, p 50; 
98 Entrevista 24. SWERDT, Heruth, Concedida pelo operário da Fábrica da CIMO ao pesquisador 

Radins, Ilson, jan 2004. Anexo 1, p 80. 
99  “Lotes da Vila Operária”, Caixa Arquivo “Documento Jorge Zipperer”. Consultado em 01/12/2020.  
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adquirir outros lotes. A forma de pagamento, de acordo com Alfredo Kreutzfeldt, 

ocorria em prestações leves, descontadas no salário do trabalhador, a fim que não 

pesasse no orçamento familiar básico100.   

De acordo com o trabalhador Arcílio Vieira de Lima101, operário da CIMO 

entre 1941 e 1976, os terrenos possuíam tamanho suficiente para que cada um pudesse 

ainda criar animais de corte, e plantar gêneros alimentícios. Com roça, os trabalhadores 

não dependiam tanto dos armazéns. 

Apesar de representar a cidade em sua forma atual, o mapa a seguir indica o 

perímetro em que a vila operária da CIMO estava localizada na cidade de Rio Negrinho, 

destacando a rua Willy Jung, principal estrada carroçável da cidade na época, a praça 30 

de dezembro, a rua 1º de maio e o local da antiga fábrica:  

 

 
Mapa 3: Perímetro da Vila Operária em Rio Negrinho. Cedido por LOZOVEI, JÉSSICA C, 2020. 

 

Caso durante o mês corrente os empregados da empresa necessitassem de 

adiamentos, vales de diversos valores eram entregues aos operários. Esta prática, 

                                                 

100 Entrevista número 20. KREUTZFELDT, Alfredo. Concedida ao pesquisador RADINS, Ilso. Fev, 
2004, p 75. 

101 Entrevista número 23. LIMA, Arcílio Vieira de. Concedida ao pesquisador RADINS, Ilson. Fev. 
2004, p 78.  
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inclusive, era muito comum durante todos os anos da existência do negócio familiar. 

Documentos dos anos de 1925 a 1929 dão conta de alguns dos valores entregues ao 

empregado. Juntos destes, ainda uma carta, entregue ao chefe da polícia, justificando a 

emissão destes vales, tendo como argumento a “tradição desta, e de outras fábricas na 

emissão de vales, quando o dinheiro tornava escasso” 102.  

De fato, a atividade de conceder crédito, ou vales, aos trabalhadores da CIMO 

foi uma prática muito comum, ao menos nos anos que os entrevistados Paulo Furst103 e 

Arcílio Vieira de Lima104 trabalharam na indústria (entre as décadas de 1950 e 1960). 

Foi possível aferir a mesma situação, além disso, a partir em holerites do trabalhador 

Laércio Luko105, que mostra como era feito a forma de controle desse crédito, durante a 

década de 1970. Na medida em que o trabalhador comprasse em estabelecimentos 

comerciais cadastrados, esses registros eram automaticamente debitados pela empresa, 

que descontava os valores na folha de pagamento no mês seguinte.  

De acordo com Santos, assim como no caso dos trabalhadores homens, muitas 

mulheres saíam da lavoura da própria comunidade para se tornarem operária da 

empresa, com idade ente os 15 e 18 anos, com pouca ou nenhuma educação formal. 

Caso algum trabalhador quisesse aumentar seu grau de formação, era necessário viajar 

até a cidade vizinha, São Bento do Sul, para recorrer a tal serviço106. Tal contratempo 

durante alguns anos foi problema direto da empresa, que, para solucionar a falta de mão 

de obra qualificada, optou pela construção de sua própria escola profissionalizante que 

ofertava técnicos em administração, elétrica e mecânica.  

Por se tratar de uma região com invernos rigorosos, as residências 

constantemente precisavam de lenha para seus fogões, a CIMO se beneficiava pela 

venda de retalhos de madeira a seus trabalhadores, o que contribuía para que dentro do 

ambiente fabril os pátios se mantivessem limpos e estreitasse cada vez mais a 

dependência dos trabalhadores para com a indústria.  

Em vários momentos da sociabilidade privada do operariado rionegrinhense foi 

possível notar a presença da empresa da CIMO em festividades coletivas e hábitos 

cotidianos. Foram encontrados convites de jantares organizados por ela no fim de cada 
                                                 

102 Documentos denominados como “vales”, dispostos na caixa-arquivo nº10, Arquivo Histórico 
Municipal de Rio Negrinho, museu “Carlos Lampe”.  
103 Entrevista número 7. FURST, Paulo. Concedida ao pesquisador RADINS, Ilson. Jan. 2004, p 58.  
104 Entrevista número 23. LIMA, Arcílio Vieira de. Concedida ao pesquisador RADINS, Ilson. Fev. 
2004, p 78. 
105 Holerites de pagãmente entre 1970-1976, parta arquivo número 13, Arquivo do Museu “Carlos 
Lampe”, 2020.  
106 SANTOS, p 33.  
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ano para os trabalhadores, organizações de festividades durante o Primeiro de Maio, 

com bandas tradicionalistas, bailes e almoços. Eram todos organizados no pátio onde 

hoje se encontra a rodoviária da cidade107, antigo campo de futebol cujo clube fora 

construído em parceria entre CIMO e seus operários. Além disso, como presentes, 

distribuíam-se bonificações salariais, caso a produção se mantivesse em alta e brindes 

para os filhos de seus empregados.  

De acordo com Santos, as participações nas festividades funcionavam, mesmo 

que de maneira indireta, como fator de diferenciação entre os trabalhadores. Festas 

coletivas de natal, ou primeiro de maio, separavam os trabalhadores da contabilidade e 

administrativo aos operários da produção. Segundo ela, os primeiros optavam por não 

frequentar os mesmo espaços, pois “eram destinadas aos peões” 108. 

Nota-se que a CIMO participava ativamente da vida de seus empregados. Isso 

é perceptível na medida em que contribuía para que o trabalhador adquirisse sua casa 

própria, seu próprio pedaço de terra, e auxiliava financeiramente em momentos de 

dificuldades econômicas. Em contrapartida, na medida em que a firma adentrava nos 

espaços de vida privada de seus trabalhadores, forçava simbolicamente para que 

houvesse fidelidade, lealdade e harmonia por parte destes nos espaços de trabalho e fora 

dele. Tal situação, aqui é compreendida através das lentes do compadrio, característica 

muito em voga em relações do Brasil rural, e que configurava as relações entre capital e 

trabalho no entorno da Móveis CIMO109.  

O universo interno à fábrica era, desde o princípio, plural. Dos cerca de 1500110 

operários empregados na CIMO, encontravam-se desde adolescentes que com 14 anos 

aprendiam o labor, até homens e mulheres de idade avançada. De acordo com o operário 

Paulo Pscheidt111, que trabalhou durante as décadas de 1940, 1950 e 1960, muitos 

operários eram originários das áreas de lavoura do distrito, ou de colônias próximas, que 

iniciavam sua vida como proletários da CIMO na seção da marcenaria, onde, segundo 

ele, aprendiam o ofício e o trato moveleiro, sob tutela de trabalhadores mais experientes 

ou dos encarregados.  

                                                 

107 SANTOS, 2013, p 47.  
108 Ibdem, p 47. 
109 Em “Sobre os Trabalhadores da Grande Indústria na pena cidade: crítica e resgate do Brasil Arcaico” 
de José Sérgio Lopes Leite (1987) é possível interpretar o fenômeno como sendo uma estratégia de 
controle direto aos trabalhadores citadino, que atualiza a dominação política e ideológica de sua força de 
trabalho.  
110 Os números de empregados, de acordo com os próprios trabalhadores, variavam de 1200 a 1600 
operários nesta única filial.  
111 Entrevista número 1. PSCHEIDT, Paulo. Concedida ao pesquisador RADINS, Ilson. Jan. 2004, p 50. 
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Devido à forma de organização do trabalho da época, a CIMO possuía outros 

empregados, além de operários moveleiros. Desde mecânicos, ferreiros e eletricistas, a 

caminhoneiros e enfermeiras, que garantiam o funcionamento de todo o processo 

produtivo. De corte e extração da madeira na mata, ao bom funcionamento da parte 

eletromecânica até a chegada das mercadorias nos grandes centros urbanos, tudo era 

feito com o pessoal contratado pela firma diretamente.  

A chefia e feitores (nome utilizado aos encarregados de cada seção) eram 

recrutados do próprio operariado citadino. Na medida em que havia interesse do 

trabalhador pela educação e outras tarefas necessárias à função, a empresa garantia que 

a ensino fosse realizado. Dessa maneira, a fim de que estes pudesse adquirir mais 

formação, a empresa, durante os anos de 1950 a 1960, construiu escolas 

profissionalizantes para seus trabalhadores. Além disso, todo operário que desejasse 

apender a ler e escrever tinha a possibilidade de frequentar escolas destinadas a eles.  

O ato de recrutar chefes e feitores do próprio grupo funcionava como estratégia 

para reprimir práticas comuns de relaxamento no trabalho e suavizar o atrito entre a 

hierarquia empregada, pois estes estavam em contato direto com sua classe e, de alguma 

maneira, compreendiam as sociabilidades de procrastinação, entendidas aqui como 

atividades que diminuíssem a produção de mercadorias (como conversas entre 

companheiros de serviço, idas ao banheiro com frequência, diminuição da intensidade 

do trabalho).  

As jornadas de trabalho, em todas as entrevistas que abordam o tema, dizem 

que diariamente se trabalhavam 12 horas, mais o “serão” 112, caso fosse necessário, 

começando entre 6 horas ou 6h: 30, parando às 21 horas, tudo para cumprir a produção 

estipulada pela chefia. Sendo organizada através do trabalho serial (chamado de setores) 

em cada etapa havia um encarregado a fim de controlar e fiscalizar a produção, 

chamado pelos trabalhadores de “feitor”. Caso houvesse descompasso na produção, ou 

atraso na entrega ou vinda ao trabalho, o feitor tinha a autorização de aplicar 

penalidades como “perder o domingo ou feriado” e até demissões113, não raro havendo 

casos de assédio moral por parte destes.  

Esse aspecto disciplinador por parte do feitor fica escancarado na fala da 

operária Ana de Andrade, que relembra que não podia comer durante a produção, 

conversar com o colega ao lado, assim como se fosse ao banheiro, o tempo era marcado 

                                                 

112 Prolongamento do trabalho, horas extras de serviço.  
113 RADINS, 2004, p 33. 
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e, caso demorassem, havia alguém com a função de bater em sua porta para pedir que 

voltasse ao trabalho114. 

Quando havia a necessidade de contratação de mais trabalhadores, os feitores 

optavam membros familiares de alguém que já estava trabalhando na empresa. Não raro 

uma família inteira participava da produção de móveis na cidade, o que facilitava os 

aspectos disciplinadores e de transmissão de conhecimento, já que o próprio ente se 

encarregava de ensinar e explicar a regras de funcionamento. De acordo com Santos, 

outras formas de admissão informais ocorriam regularmente, como o convite de pessoas 

que estavam andando pelo entorno da empresa, perguntando se estes não estavam à 

procura de serviço na fábrica. 

 

 HIERARQUIA ENTRE OS TRABALHADORES DA CIMO EM RIO 
NEGRINHO 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os setores de trabalho normalmente eram distribuídos entre homens e 

mulheres, não havendo distinção salarial (de acordo com o entrevistado os pagamentos 

oscilavam de acordo com a produtividade individual de cada operário ou operária). 

Existiam, por certo, funções específicas para cada gênero: o setor de lustração e lixação 

e envernizamento eram quase que exclusivamente feminino justificado pela atenção e 

capricho necessário na etapa. A imagem a seguir trata de representar a seção de lixação 
                                                 

114 ANDRADE, Ana de. Entrevista concedida a Santos Thassia, 2013, p 41.  

Chefia da filial Rio Negrinho 
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durante os anos de 1950, em que é possível notar a elevada participação feminina no 

trabalho produtivo, assim como a presença totalmente masculina das chefias da 

empresa:  

 
Figura 10: Seção de envernizamento fabrica CIMO – Rio Negrinho, 1956. Disponível no Arquivo Histórico de Rio 
Negrinho, Museu “Carlos Lampe”.  

 

 
Figura 11: O setor de lustração, exclusivamente feminino, com exceção de seu "feitor". Arquivo do 
museu "Carlos Lampe". Década de 1970. 

Exclusivamente masculina estava a função de operador de máquina, sem 

justificativa encontrada, e na caldeiraria, sendo esta última o local onde ocorria o maior 

número acidentes de trabalho, e das chefias/feitores (de exceção existente apenas a 
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seção de lustração durante a década de 50, em que a totalidade dos trabalhadores era do 

sexo feminino).  

A questão sobre acidente de trabalho é um tema muito recorrente na 

bibliografia e na documentação encontrada. Além da caldeira, é possível que outras 

áreas também sofressem cotidianamente da falta de segurança no trabalho. Como é o 

caso da lustração em que se utilizavam verniz para a limpeza das peças que, sem 

materiais de segurança, acarretam problemas significativos ao organismo dos operários. 

Como representa o relato obtido pela historiadora Thássia Padilha dos Santos, de 

Adelaide Berti: 

  
“O cheiro de verniz atacou o meu pulmão quando eu estava na lustração. Não 
tinha máscara, nem conhecíamos isso. Era tudo bem rústico, né? Nossas 
mãos eram todas rachadas, chegavam a verter sangue e as unhas não cresciam 
por causa do verniz. Não tinha pano, então a gente pegava um pano, riscava 
nossa mão nele e costurava. A “luva” ficava dura por causa do verniz, mas 
era a única proteção que nós tínhamos.” (BERTI, Adelaide, entrevista 
concedida a SANTOS, Thássia P., ano 2013, p 36).  
 

 
Através do jornal informativo “O Moveleiro”, é possível observar a recorrente 

preocupação, tanto da ASSOCIMO (Associação dos trabalhadores da CIMO), como da 

própria empresa. Dos 33 exemplares analisados, 25 discorrem sobre a prevenção de 

acidentes ou sobre números de acidentados durante a jornada de trabalho no mês 

corrente; ou seja, em 75% das ocasiões se falou sobre o tema.  

As notícias trazidas pelo informativo omitem as condições insalubres de 

trabalho abordados por algumas entrevistas, e em vários momentos culpam os próprios 

trabalhadores pelos acidentes que ocorrem. Além disso, percebe-se que a construção do 

discurso produzido pelo jornal privilegia o fato de perda e desperdício financeiro 

acarretado pelos acidentes, em detrimento a preocupação da saúde do trabalhador por 

ela mesma.  

O grau de perigo revelado sobre os casos também oscila. Vai desde quedas e 

acidentes de bicicletas a perdas de membros e acidentes de automóveis. Como foi o 

caso noticiado pelo informativo no mês de setembro de 1975115, em que houve um 

acidente envolvendo o ônibus que transportava os trabalhadores com um caminhão de 

reflorestamento da empresa, ocasionando o falecimento do motorista do caminhão e 

ferimentos em outros 14 trabalhadores e trabalhadoras no ônibus. A notícia, ao contrário 

                                                 

115 “Informativo – O Moveleiro”. Seção: “Movimentos dos ambulatórios”. Setembro de 1975, nº 25, p 3.  
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do que se pode esperar de um jornal operário, de maneira nenhuma se solidarizou com 

as vítimas, só trazendo o tempo de afastamento desses empregados e o prejuízo causado 

por ele à empresa, um total de 262 dias. 

Há uma constante, na totalidade das entrevistas recolhidas por Radins e Santos, 

que se trata da visão positiva com relação ao tempo de serviços prestados à empresa. 

Em muitos casos analisados pelo autor, o operário trabalhou por 20, 30 e até 40 anos, 

com o operário ou operária iniciando sua carreira na empresa, finalizando apenas com a 

aposentadoria. Isso se tornou sinônimo de orgulho aos trabalhadores e à própria CIMO 

que constantemente parabenizava o trabalhador pelas décadas de serviço prestados. 

Durante os anos de existência da ASSOCIMO e de seu jornal “O Moveleiro”, existiu 

uma seção especial para parabenizar esse sujeito, chamada “Cumprimentos”116.    

Isso se explica por alguns fatores, entre eles o entrelaçamento causado pelos 

créditos e benefícios dados aos empregados pela fábrica e outra pela pouca oferta de 

emprego a esses operários na região. Caso alguém fosse demitido teria que sair da 

cidade, devido ao monopólio da função.  

Não era raro que famílias inteiras trabalhassem no empreendimento da família 

Zipperer117. Chama atenção a jornada de trabalho diária que esses trabalhadores estavam 

sujeitos, mesmo considerando um grau relativamente alto de direitos trabalhistas ao 

operariado urbano conquistados no país. Tal característica pode ser explicado através 

daquilo que Santos chama atenção ja que em grande grande maioria dos casos estudados 

pela autora, os e as operárias eram contratadas sem o intermédio da carteira de trabalho, 

sendo, portanto, de maneira informal.   

Com relação a possíveis conflitos entre feitor/patrão e empregado, algumas 

entrevistas118 chamam atenção para a aparente harmonia e ausência de tensões 

envolvendo trabalhadores e administração. Conflitos diretos e físicos, de fato, não foram 

encontrados durante o recorte. No entanto, durante o cotidiano é possível encontrar 

choques de interesses entre a classe trabalhadora e a empresa. 

A transcrição de o documento a seguir demostra que choques entre trabalhadores 

e direção poderiam existir, sobretudo quando havia percepções antagônicas sobre o 

calendário santo da comunidade.   

                                                 

116 O tema será pormenorizado durante o capítulo que trata em analisar o jornal, especificamente, o 
quatro dessa dissertação.  

117 Ibdem, p 31. 
118 Entrevista de BERTI, Adelaide; Pscheidt Alauci Santos. Entrevistas feitas por SANTOS, Thássia p, 

2013, p 29.  
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Em resumo, em outubro de 1956, foi sancionada uma lei municipal que 

viabilizava dias produtivos em feriados santos. De alguma maneira tal lei foi 

interpretada, ao menos por uma parcela dos trabalhadores da empresa, como uma 

decisão que feria as crenças e costumes da comunidade. Em Novembro do ano corrente, 

mais precisamente no dia de finados (dois de Novembro), uma série de operários faltam 

ao serviço, causando atritos relevantes com a direção da empresa da CIMO.   

Em aviso destinado aos operários da CIMO em Rio Negrinho dizia-se o 

seguinte:  

 
“A lei municipal número 14/56, de 26 de outubro de 1956, sancionada sem 
tempo de se ajustar as necessidades e realidades do trabalho na fábrica, 
causou imenso prejuízo ao serviço, com a ausência de muito operários 
ausentes nesse dia”.  
Esta lei não atende às nossas tradições, está sendo acurado estudo, e já estão 
sendo tomadas as medidas judiciais que cabem ao caso.  
Em vista dessa lei, os operários que faltaram ao serviço dia 2 de novembro, 
não deveriam receber o repouso remunerado, por não terem atendido ao apelo 
da fábrica para trabalhar naquele dia, uma vez que já havia sido feira a 
justificação do trabalho, perante a delegacia nacional do Trabalho, em 
Florianópolis. [...] 
A fábrica não carregara, com este prejuízo que representa cerca de Cr$ 
350.000, 00”. (AOS OPERÁRIOS E EMPREGADOS DA MÓVEIS CIMO 
S/A –fábrica Rio Negrinho, 1956,  caixa arquivo 7, Museu “Carlos Lampe”) 
 

 
 

Entretanto, devido à proximidade com o fim do ano, a empresa decide não retirar 

a remuneração do feriado, mas, sim, dobrar a recompensa daqueles que obedientemente 

se puseram a trabalhar no dia: 

 
“No entanto, atendendo a proximidade da festa de natal, e na boa vontade, 
que em todas as casas reina a paz e alegria, e principalmente para as crianças, 
e que não lhes falte também a importância destes dias no seu orçamento 
caseiro, e para não prejudicar seus operários, a Fábrica resolve pagar o 
feriado remunerado, na base simples, de um dia de trabalho para os que não 
compareceram ao serviço, e em dobro para os que compareceram, 
considerando como prêmio da boa colaboração que prestaram a direção da 
Fábrica nesse dia [...] 
Lamentamos que alguns operários tenham faltado ao trabalho naquele dia na 
Fábrica, que constituiu sempre o progresso da nossa terra, com a 
pontualidade de suas entregas, em prazos exatos, aonde quer que a CMO 
vende seus produtos. Essas entregas foram seriamente prejudicadas com o ato 
impensado de criar um feriado, quando todos os trabalhos já estavam 
programados fazendo uma falta enorme de cerca de 10.000 horas de 
trabalho”. (AOS OPERÁRIOS E EMPREGADOS DA MÓVEIS CIMO S/A 
–fábrica Rio Negrinho, 1956,  caixa arquivo 7, Museu “Carlos Lampe”)  
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São várias as características que podemos abordar. O primeiro elemento a ser 

abordado seria um castigo “paternalista” da questão. Pedagógico, pois faz com que haja 

a transferência do problema de caráter exploratório para o mérito daqueles que não 

faltaram, ao mesmo tempo em que não visa prejudicar de forma tão acentuada aqueles 

que faltaram com sua responsabilidade.  

Outro aspecto relevante para o desenvolvimento da presente dissertação seria a 

consciência operária produzida em uma cidade em que a religião católica 

provavelmente fora um aspecto comum aos trabalhadores. Tão forte que proporcionou o 

questionamento da ordem patronal e visibilizou limites do controle da vida proletária 

por parte da classe dominante.  

O documento escancara as contradições do discurso da história da comunidade, 

que salienta a total harmonia na dinâmica entre capital e trabalho, além demostrar 

escapes de resistência não necessariamente organizada de maneira formal, mas que 

interfere na circulação ampliada do capital da empresa (“causou imensos prejuízos ao 

serviço [de aproximadamente] Cr$ 350. 000,00”). Com isso podemos perceber que para 

alguns operário da CIMO, aspectos da cultura religiosa eram mais importantes que os 

interesses da própria empresa, funcionando, para o caso trazido, como um instrumento 

de limite de exploração.  

Como é possível notar, a classe operária que se consolidava na cidade de Rio 

Negrinho tinha como destino, na maioria dos casos, a Móveis CIMO. Até mesmo 

aqueles que conseguissem emprego em outra fábrica moveleira da cidade acabavam por 

ter vínculos com a empresa, pois muitos produtos feitos por elas acabavam sendo por 

encomenda da própria CIMO. Além disso, existia um sentimento de orgulho de 

pertencer à empresa, sobretudo, pois com ela era possível conseguir seu próprio espaço 

de terra, bonificações caso alcançasse a produção, e vales e créditos em determinados 

estabelecimentos comerciais.  

Os conflitos com os feitores ou donos da empresa, de acordo com algumas 

entrevistas colhidas por Santos119 não existiam, com o operário sendo ordeiro e muito 

competente. Nas entrevistas feitas por Ilson Radis120, por outro lado, os trabalhadores 

chamam atenção para o constante medo de perder o emprego, pois assim não 

conseguiriam outro na função, além de serem punidos também no âmbito doméstico e 

privado, já que a família toda estava dentro da empresa.  

                                                 

119 p 33. 
120 Entrevista 14 e 22. 
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Não obstante, como se observa, tensões e conflitos envolvendo dias de trabalho 

em feriados existiram, forçando a empresa a aplicar punições disciplinares aos 

envolvidos. Existe, ao menos para os casos demonstrados durante a seção, a estratégia 

disciplinadora em demonstrar o prejuízo causado pelas ações dos trabalhadores, 

manipulando a culpa dos resultados das ações exclusivamente ao operário. 
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4. ASSOCIAÇÕES OPERÁRIAS. 

 

Associações são instituições que remetem ao Iluminismo. A conquista do espaço 

público, nem sempre de forma linear, pelas classes burguesas, e posteriormente 

populares, tratou de consolidar o costume no ocidente de uma maneira geral. No seio da 

classe trabalhadora essas práticas tornaram-se espaços amplamente reproduzidos em 

todo o mundo. 

De acordo com Claudio Batalha121, pode-se dizer que tais sujeitos associados 

estavam interessados em aglutinar pessoas afinadas com os mesmo ideais (na maior 

parte em difundir concepções e informações a seus pares). Percebendo a força 

propulsora que as associações burguesas tinham durante o século XVIII, sobretudo em 

suas estratégias e proteção a seus semelhantes, a classe operária europeia já durante a 

década de 1830 reelabora suas táticas de auxílio mútuo e autoproteção, constituindo 

seus espaços com as características associativas.  

No Brasil, o fenômeno associativista popularizou-se em fins do século XIX, na 

medida em que políticas antiescravistas, incentivo à migração, com profundas mudanças 

no mundo do trabalho, pujança da vida urbana e o advento do republicanismo 

contribuíram para o interesse em se agrupar em desejos em comum122. Entre os 

trabalhadores brasileiros, as práticas associativas constituem-se de aspectos que muitas 

vezes extrapolaram as características mutualistas, reivindicando pautas políticas de 

cunho sindical e até mesmo questionadora do status quo. 

As definições sobre o objeto na historiografia pode ser dividido em dois 

momentos. Antes das mudanças epistemológicas ocorridas durante a primeira metade da 

década de 1980, que interpretava o fenômeno como a “pré-história” do movimento 

operário. Teleológico em sua reflexão, os historiadores que se debruçaram sobre o tema 

sob essa perspectiva, alimentavam uma linha de raciocínio que resultaria na formação 

dos partidos políticos operários (principalmente o comunista), e os sindicatos 

combativos123. A segunda linha, na medida em que ampliavam seus arquivos e 

documentação, construía suas intepretações sobre o associativismo localizando-as 

                                                 

121 BATALHA, Claudio H. M.. Introdução: experiências associativas e mutualistas no brasil. In: 
BATALHA, Claudio H. M.; CORD, Marcelo Mac (org.). Organizar e proteger: trabalhadores, 
associações e mutualismo no Brasil (séculos XIX e XX). Campinas: Unicamp, 2014. p. 11-24.  

122 Ibdem, p 14.  
123 Ibdem, p 14.  
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historicamente, compreende-as como uma miscelânea de visões de mundo e atuações, 

rompendo com reflexões a priori.  

Ao mesmo tempo em que os estudos se expandiam sobre a compreensão do 

fenômeno, o entendimento geral de suas especificidades geraram divergências 

analíticas. De um lado, os estudos sobre o objeto chamavam atenção para os aspectos de 

identidade socioculturais de longa duração da classe operária no Brasil. Do outro, as 

estratégias plurais de sobrevivências, como práticas previdenciárias e de auxílio mútuo 

como práticas racionalizadas124, tiveram papel preponderante.  

Ao encontro daquilo que Batalha entende sobre o tema, pretende-se abordar a 

prática associativa em Rio Negrinho, no que tange os adjetivos da ASSOCIMO, através 

de lentes variadas, que consigam somar as características de formação de uma 

identidade sociocultural às práticas de solidariedade operária, rompendo com a análise 

teleológica de classe e “consciência de classe” pré-estabelecida e a-históricas.  

Tendo isso em mente, entende-se que o ato de se associar com seus pares, de 

maneira formal ou não125, constitui a organização operária com um conjunto de práticas 

e valores que revestem o proletariado historicamente localizado, com um sistema de 

signos que faz com que eles se compreendam e compreendam os outros com 

determinadas características, aquilo que se pode chamar de ethos associativo, ao 

encontro das reflexões trazidas Claudia Maria Ribeiro Viscardi126 acerca do tema.   

Com relação aos documentos analisados e o recorte de produção dos mesmos. Se 

tratando de uma única fonte, a saber, jornais informativos da ASSOCIMO, denominado 

“O Moveleiro”, tem-se em mente que ele significa a produção de um discurso adequado 

à função da instituição, elaborado por um conjunto de trabalhadores em específico. 

Dessa maneira, o que se discorre aqui é a percepção dos acontecimentos apreendidos 

por uma fração específica do conjunto de trabalhadores da Móveis CIMO. Assim sendo, 

alerta-se que este trabalho discute práticas operárias através de lentes reduzidas, não 

cabendo a esta interpretação, entender o conjunto de fenômenos aqui analisados como a 

                                                 

124 Ibdem, p 16.  
125 BATALHA, Claudio. H. M. Cultura associativa no Rio de Janeiro na Primeira República. In: 

BATALHA, C. H. de M.; SILVA, F. T. da; FORTES, A. (Org.). Culturas de classe: identidade e 
diversidade na formação do operariado. Campinas: Ed. da UNICAMP, 2004; Cadernos AEL. Campinas, 
v. 6, n. 10/11, 1999. Sociedades operárias e mutualismo. 253 p. 

126 VISCARDI, Cláudia Maria Ribeiro. O Ethos mutualista: valores, costumes e festividades. In: 
BATALHA, Claudio H. M. et al (org.). Organizar e Proteger: trabalhadores associação e mutualismo 
no brasil (séculos XIX e XX). Campinas: Unicamp, 2014. Cap. 8. p. 194-219. 
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totalidade das expressões da classe operária de Rio Negrinho, nem como sendo a única 

forma de apreensão de mundo obtida por estes trabalhadores da CIMO.   

É preciso salientar, além disso, sobre o recorte político de produção destes 

documentos. De uma maneira geral, os primeiros anos da década de 1970 são 

entendidos como o momento mais agudo da Ditadura Civil-Militar no país, com censura 

à imprensa de maneira frequente, e uso de métodos de tortura de maneira mais 

acentuada a opositores políticos. A impressa operária, de todo modo, teve atenção 

especial do Estado ditatorial, visando limitar qualquer atividade subversiva por parte das 

entidades de trabalhadores.  

Assim como através da intervenção de sindicatos, a Ditadura Civil-Militar, por 

meio de seus instrumentos de censura e perseguição, tratou de desmobilizar uma 

imprensa de caráter combativo e incentivar meios de comunicação operários 

colaboracionistas e de perspectiva assistencialista127.   

Com essa conjuntura, portanto, tem-se a noção primária do horizonte de discurso 

produzido pelo Moveleiro, de um lado se tratando de um jornal existente durante o 

período ditatorial brasileiro, de outro, inserida em um contexto em que formas 

tradicionais de poder patrimonial ainda permaneciam em formas vívidas. De todo modo, 

como o interesse desse trabalho é buscar ações e práticas sociais dos trabalhadores da 

CIMO atentará, principalmente, para as sociabilidades reproduzidas pelo informativo 

construídas pela ASSOCIMO e suas principais formas de solidariedade operária. 

 

 

4.1. Associação dos trabalhadores da Móveis CIMO “ASSOCIMO”.   

 

A Associação dos trabalhadores da Móveis CIMO – ASSOCIMO - foi uma 

entidade criada no em junho de 1970 que deixou de existir, ao menos juridicamente, em 

1985. Sua sede situava-se na “Rua Senador Nereu Ramos”, no centro da cidade, ao lado 

da antiga empresa em que seus associados trabalhavam. Sabe-se que existiram, ao 

menos, duas associações com o mesmo nome. Uma na cidade de Curitiba, e outra em 

Rio Negrinho, objeto direto dessa pesquisa.  

                                                 

127 BREVE História da Imprensa Sindical no Brasil. Rio de Janeiro: Prefeitura do Rio de Janeiro - 
Comunicação Social, 2005. 98 p. Disponível em: 
http://www.rio.rj.gov.br/dlstatic/10112/4204433/4101406/estudos14.pdf. Acesso em: 01 ago. 2021. 
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Poucas informações têm sobre a organização interna da associação (sobretudo 

atas de assembleias, regimentos). No entanto, através do jornal informativo que a 

própria associação produzia aos operários, é possível saber que ela fora criada e 

administrada pelos próprios trabalhadores, com apoio financeiro significativo da fábrica 

da CIMO, sob gestões que duravam dois anos.  

A fim de que seus propósitos tivessem sucesso, a organização interna da 

associação era dividida formalmente em departamentos (Cultural, Esportivo, 

Beneficente, Cooperativo Patrimônio, Social, Administrativo e de Finanças) cuja 

finalidade tinha por fomentar cultura, esporte e lazer para seus associados sob o lema 

“estreitar os laços de amizade entre seus sócio e familiares; prestar assistências a seus 

sócios, proporcionando-lhes recriação através do esporte sadio; criar fundo com o 

objetivo de aquisição de patrimônio individual ou coletivos” 128.  

Os membros fixos de cada departamento eram eleitos junto com a chapa da 

gestão. Caso o trabalhador não membro da gestão desejasse participar de algum 

departamento, sem necessariamente fazer parte da chapa, podia frequentar reuniões 

durante a noite de fins de semana, com objetivo treinar e capacitar o operário às 

atividades necessárias à função. Abaixo estão resumidas as principais atividades 

exercidas por cada departamento durante a gestão de junho de 1971 a agosto de 1973129: 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 

128  “Informativo – O Moveleiro”. Jul de 1974, p 3.  
129 Obtivas através da edição do jornal “Informativo –CIMO & ASSOCIMO” out. 1973. Seção 

Prestação de contas da gestão 1970-1972. Pasta 18, Arquivo do Museus “Carlos Lampe” pp 3-4.  



10
4 

O
R

G
A

N
O

G
R

A
M

A
 D

E
PA

R
T

A
M

E
N

T
O

S 
A

SS
O

C
IM

O
 (1

97
1-

19
73

). 

 

 

 

   

 

          

 
D

ep
ar

ta
m

en
to

 
ju

rí
di

co
: 

or
ie

nt
ar

 
ju

rid
ic

am
en

te
 s

eu
s a

ss
oc

ia
do

s s
ob

re
 

os
 m

ai
s v

ar
ia

do
s a

ss
un

to
s. 

 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 

fin
an

ça
s:

 
C

on
ta

bi
liz

ar
 

a 
re

ce
ita

 
da

 
as

so
ci

aç
ão

, d
em

on
st

ra
r 

o 
pr

og
re

ss
o 

as
si

m
 c

om
o 

o 
ba

la
nc

et
e 

an
ua

l. 
 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 

E
sp

or
tiv

o:
 

O
rg

an
iz

aç
ão

 d
e 

to
rn

ei
os

 i
nt

er
no

s 
e 

ex
te

rn
os

 à
 e

m
pr

es
a,

 p
os

su
in

do
 s

al
a 

de
 

tro
fé

us
 

de
 

su
a 

pr
óp

ria
 

ag
re

m
ia

çã
o 

(e
st

a 
pa

rti
ci

pa
nt

e 
de

 
ou

tro
s c

am
pe

on
at

os
 d

a 
re

gi
ão

). 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 

co
op

er
at

iv
o:

 
de

st
in

ad
o 

a 
ad

qu
iri

r 
pr

od
ut

os
 a

os
 

as
so

ci
ad

os
 e

m
 p

ro
m

oç
ão

.  

D
ep

ar
ta

m
en

to
 

de
 

pa
tr

im
ôn

io
: 

Ze
la

r 
pe

lo
 

be
m

 
m

at
er

ia
l 

da
 

as
so

ci
aç

ão
 (I

m
óv

ei
s, 

eq
ui

pa
m

en
to

s, 
in

st
al

aç
õe

s, 
m

óv
ei

s e
 u

te
ns

íli
os

).  

D
ir

et
or

ia
 

(g
es

tã
o 

19
70

-1
97

3)
 

/a
dm

in
is

tr
aç

ão
: 

G
ar

an
tir

 
qu

e 
os

 
de

pa
rta

m
en

to
s 

pu
de

ss
em

 f
un

ci
on

ar
 

a 
ní

ve
l a

dm
in

is
tra

tiv
o 

e 
ec

on
ôm

ic
o,

 
fis

ca
liz

ar
 o

s c
on

vê
ni

os
 p

ar
a 

su
a 

bo
a 

fu
nc

io
na

lid
ad

e.
 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 

C
ul

tu
ra

l: 
O

rg
an

iz
aç

ão
 d

e 
es

pa
ço

s 
de

 l
az

er
 

co
m

o 
pe

ça
s 

de
 

te
at

ro
 

e 
ad

m
in

is
tra

çã
o 

da
 

bi
bl

io
te

ca
 

da
 

as
so

ci
aç

ão
. 

D
ep

ar
ta

m
en

to
 

B
en

ef
ic

en
te

: 
A

te
nd

er
, 

na
 

m
ed

id
a 

do
 p

os
sí

ve
l, 

al
gu

m
as

 
ne

ce
ss

id
ad

es
 

de
 

se
us

 
as

so
ci

ad
os

. 
Es

ta
be

le
ce

r 
co

nv
ên

io
s 

co
m

 c
om

ér
ci

os
 d

a 
ci

da
de

.  

D
ep

ar
ta

m
en

to
 

so
ci

al
: 

Pr
om

oç
ão

 
de

 f
es

ta
s 

à 
co

m
un

id
ad

e 
e 

es
pa

ço
s 

de
 la

ze
r a

os
 a

ss
oc

ia
do

s e
 fa

m
ili

ar
es

.  



105 
 

Nos anos que passaram, durante a existência da entidade, pouca coisa mudou 

quanto a sua estrutura administrativa/departamental, com exceção, apenas, no montante 

financeiro destinado a cada um dos departamentos e a criação, em 1973 do 

Departamento de Segurança130. Entre os anos de 1970 e 1975 as receitas e despesas 

tiveram aumento exponencial, sendo os principais investimentos a área do patrimônio 

(com a compra e beneficiamento de seus imóveis, aumento de 80% anualmente) e 

empréstimos a associados (crescimento anual de cerca de 50%).131. 

Durante seus anos de funcionamento a associação possuía dois canais principais 

de arrecadação. O primeiro, e principal, era o auxílio que recebiam da empresa da 

CIMO, em torno de 85% de suas economias. O segundo advinha de mensalidades pagas 

pelos operários, aproximadamente 12%. O restante era adquirido através de atividades 

de autofinanciamento como festas e outras atividades lúdicas, o bar e a cantina de sua 

sede132.  

 Toda receita arrecadada pela ASSOCIMO era transformada em eventos para 

satisfazer determinadas necessidades de bem estar a seus associados e família. Em sua 

sede própria, podíamos encontrar quadra poliesportiva; quadra de bocha; bar, cantina e 

salão de festas; assim como uma biblioteca com algumas centenas de edições literárias, 

sendo a leitura um dos principais incentivos da associação para com seus pares. Em 

datas comemorativas eram organizadas festas em que prêmios e presentes eram 

sorteados aos associados e familiares.  

Em seu dia-a-dia, em horários marcados antecipadamente, era possível podiam-

se encontrar trabalhadores praticando vôlei, futsal ou handebol na única quadra 

poliesportiva da cidade, então de propriedade da ASSOCIMO. Dentro nos imóveis, 

mais especificadamente na quadra de areia, operários jogavam bocha, jogo muito 

popular na região entre os trabalhadores e comunidade, emprestando livros de literatura 

na biblioteca, e adquirindo mercadorias, materiais e outros gêneros a preços em conta 

com o departamento de beneficência, ou ensaiando musicais e cantos religiosos no coral 

da associação.  

                                                 

130 Auxiliando a direção da empresa, o Departamento de Segurança teve como finalidade fiscalizar e 
cuidar dos assuntos relacionados ao tema “segurança no trabalho”. Por ele, como se verá mais adiante o 
problema de acidentes de trabalho ganha cada vez mais espaço no jornal associativo. 
131 Todo mês de dezembro, a ASSOCIMO apresentava suas contas em seu jornal informativo. Para estes 

números utilizamos o exemplar “O Moveleiro”, mai de 1976, seção “Demonstrativo Associmo: situação 
em dez de 1975”, p 2 e 3. 

132 “Informativo – O Moveleiro”. Seção “balanço geral encerrado em 31/12/1974”. Ed. Mar 1975, p 3.   
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Nos finais de semana, não era raro a sede da ASSOCIMO concentrar um número 

ainda maior de trabalhadores. Nos bares e salão, frequentando as diversas festas 

organizadas pela entidade, no qual era possível ganhar prêmios sorteados durante as 

festividades ou participando dos inúmeros campeonatos internos à CIMO, ou entre 

empresas da região, os operários estavam socializando e compartilhando experiências 

no espaço.  Abaixo, pretende-se desenvolver sobre o jornal criado pela associação, 

privilegiando os principais conteúdos produzidos pelo informativo (entendo-os como 

discursos legitimadores de determinadas práticas sociais) um pouco sobre os espaços de 

recreação e lazer. 

 

4.2. Jornal informativo “O moveleiro”. 
 

A ASSOCIMO, em parceria com a CIMO, desde 1973 até 1976 manteve um 

jornal destinado aos trabalhadores da empresa.  Sua circulação era mensal e durante as 

primeiras edições possuía apenas o nome “Informativo- CIMO & ASSOCIMO”, 

mudando posteriormente para “O Moveleiro”, nome escolhido após concursos 

destinados a operários e que teve como premiado o trabalhador do escritório geral 

Murilo José; 

Em seu cabeçalho, lado a lado é possível encontrar o logo da Móveis CIMO, 

juntamente o emblema da associação no qual era possível observar uma catraca dentada, 

havendo duas mãos se cumprimentando.  

 

 
Figura 12: Cabeçalho das edições número 2 e 33. 
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De acordo com Cláudio Batalha133 o símbolo que uma associação produzia, 

normalmente representava parte dos instrumentos do trabalho utilizados pela categoria, 

assim como aspectos de diferenciação ou ritualização utilizados pelos trabalhadores. 

Normalmente, acompanhados com o nome da associação, o símbolo remetia o ofício, ou 

um ramo da atividade (como ferramentas do labor, cotidiano) e ações que simbolizam 

solidariedade e harmonia, como braços cruzados ou as mãos dadas, como é para o caso 

analisado.  

Circulando pela fábrica e associação entre os anos de 1973 a 1976 o jornal 

possuía um total de quatro páginas, normalmente organizado com cerca de 10 seções, 

todas destinadas a áreas de interesses comuns ao trabalhador e a trabalhadora. Raro 

eram as seções que possuíam assinaturas do autor, exceto quando o texto era Martin 

Zipperer, dono da empresa.  

Ao analisar os temas abordados pelo informativo é possível notar que o órgão 

trazia consigo valores éticos aprovados pela CIMO. Os parágrafos a seguir têm como 

conteúdo os principais temas trazidos pelo jornal, assim como os diversos valores 

incorporados em seu discurso.  

A primeira característica que se destaca nas páginas do jornal seria as virtudes 

do trabalhador considerado exemplar.  Durante os primeiros anos de circulação d’O 

Moveleiro, várias páginas eram destinadas a incentivar o sujeito empregado em se 

tornar um operário padrão. Para conquistar sucesso em seu local de trabalho, o operário 

deveria estar dotado de determinados valores necessários a se manter na CIMO, para 

que assim pudesse se sentir pertencente e orgulhoso por ser da “família CIMO”. Na 

segunda edição de outubro de 1973 em excerto do texto intitulado “Falando em 

Estabilidade” dizia o seguinte:  

 
[...] Espera-se que cada década nos encontre com melhores habitações, 
melhores roupas e mais rendas por famílias, não importante em que nível de 
sociedade. [...] 
O conceito de “elevação do padrão de vida” também se evidencia na 
esperança contanto do operário em melhorar as condições de trabalhos 
sempre cumprindo com suas obrigações, esforçando-se no dia a dia em 
acumular mais conhecimento.  
Todos nós temos a ideia de que cada geração de operários deva trabalhar em 
melhores condições que a precedente, e que isso podemos notar dentro da 

                                                 

133 BATALHA, Claudio H. M. Cultura associativa no Rio de Janeiro na Primeira República. In: 
BATALHA, C. H. de M.; SILVA, F. T. da; FORTES, A. (Org.). Culturas de classe: identidade e 
diversidade na formação do operariado. Campinas: Ed. da UNICAMP, 2004; Cadernos AEL. Campinas, 
v. 6, n. 10/11, 1999. Sociedades operárias e mutualismo. 253 p. 
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moveis CIMO, tomando em conta alguns anos passados comparando as 
condições excelentes de nossos dias atuais.  
O trabalhador espera sempre um grau maior de estabilidade de vida de 
trabalho e recreação, e isso todos os trabalhadores da CIMO tem. [...] 
Portanto, você colaborados da CIMO, tem a estabilidade econômica com 
oportunidade de aumento do padrão de vida, bastando que para isso cumprir 
com suas obrigações de pontualidade, disposição para o trabalho, em troca 
você tem inúmeros benefícios, que dificilmente encontrará em outro lugar. 
(A Moral ensina a moderar as Paixões, a cultivar as virtudes e a reprimir os 
vícios). (Informativo “CIMO & ASSOCIMO”, ed nº 2, ano 1, 1973, p 1, 
grifos nossos). 
 
 

O texto evidencia uma série de questões pertinentes a serem analisadas. Já com 

o primeiro parágrafo é possível notar um forte teor reformista, com conceitos de 

progresso norteando o conjunto do texto. Progresso este que é representado pelo 

trabalho duro na fábrica da CIMO que, em troca da pontualidade, esforço e 

cumprimento das obrigações, beneficia seu operário com estabilidade e possibilidade de 

crescimento econômico. O texto busca adequar o trabalhador naquilo que chamamos de 

operário padrão, que através da moral consegue reprimir suas paixões em prol do bem 

estar comunitário. O texto é finalizado em um tom paternalista que alerta seus 

empregados na dificuldade em encontrar um local de trabalho com tantos benefícios 

consolidados na empresa.  

A partir da edição, de novembro de 1973, existe a continuidade do texto, em 

que se apresentam os principais benefícios que o Operário Padrão pode adquirir durante 

seus anos de trabalho na empresa. O texto elenca as seguintes mercês: Ambulatório; 

Clínica odontológica; Consultório Médico; ASSOCIMO; Posto de Abastecimento; 

Treinamento; Escolarização; Seguro de Vida; Convênios com hospitais; médicos e 

farmácias; Remunerações. 

 Texto é finalizado pedindo para que os trabalhadores meditassem sobre os 

benefícios, pois estes itens importantes foram conquistados pela fábrica e que 

dificilmente irá encontrar em outros estabelecimentos. É pertinente chamar atenção para 

a histórica luta operária em todo mundo reivindicado várias dessas políticas 

beneficentes e que foi invertido pelo discurso trazido, depositando as glórias das 

benesses na ação empresarial.  

Com o passar do tempo, os valores atribuídos ao Operário Padrão foram se 

diluindo em outras características mais específicas. Nas primeiras edições o discurso se 

concentrava nos aspectos de reconhecimento dos privilégios em trabalhar na CIMO, e 
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na necessidade de domesticação quanto a horários e organização do espaço do trabalho. 

Em edições seguintes outras características foram sendo abordadas nesse sentido.    

A primeira delas é a Educação. Nela observamos maneiras da empresa e 

Associação encorajar os trabalhadores a frequentarem aulas de alfabetização, pois 

seriam recompensados com promoções e incentivassem os estudos de seus filhos, para 

que estes tivessem um futuro mais rico e digno. Destaca-se a justifica de que a educação 

seria um dos atributos humanos que nos diferenciam dos outros animais, enriquecendo 

nossas ações de modificação da natureza de forma consciente, assim como de nos 

transformar e transformar nossos próximos para enfrentar a vida de forma mais 

autônoma e harmoniosa134. 

Foi muito comum entre as páginas d’O Moveleiro destacar e parabenizar 

trabalhadores que terminaram os primeiros anos da alfabetização, assim como aqueles 

que destinavam suas horas de descanso noturno com aulas de administração fabril.   

De acordo com a edição de outubro de 1973, os trabalhadores associados na 

entidade eram beneficiados com bolsas de estudos para completar o ginásio. Justificava-

se a ação por parte da empresa e ASSOCIMO ao fato de que com mais sujeitos 

alfabetizados, quem ganhava era a cidade com o progresso das letras, da cultura e da 

humanização135.  

Suprindo algumas necessidades de leitura, a Associação, mais 

especificadamente o Departamento Cultural, construiu uma pequena biblioteca em que 

se poderiam encontrar edições de literatura brasileira, Ciências da natureza, História 

Universal e edições de mecânica industrial. Mensalmente cerca de 60 livros eram 

emprestados aos associados, indicando uma relevante circulação de informação136.  

Oscilando entre um conteúdo concreto e outro abstrato, as justificativas para a 

continuação da educação eram as mais variadas. A este tema nota-se, como se vem 

desenvolvendo em páginas anteriores, um tom paternalista e conciliador que depositava 

tais direitos como benesses patrocinadas pela fábrica e pelo Estado. Na edição do 

Informativo de outubro de 1974, ao parabenizar mais uma turma alfabetizada, “O 

Moveleiro” traz a seguinte conclusão:  

 
Obrigado governo, obrigado senhores diretores da Móveis CIMO pela 
oportunidade dada a esses adultos que agora estão mais integralizados na 

                                                 

134 “Informativo – O Moveleiro”. Seção “A Educação”, Fev de 1974, ano II, p 1.  
135 “Informativo – O Moveleiro”. Seção “Curiosidades”, Out de 1973, ano I, p 2.  
136 “Informativo – O Moveleiro”. Seção “Biblioteca”, Abr de 1974, ano II, p 4.  



110 
 

sociedade, que já podem escolher seus representantes em épocas eleitorais, 
que já podem ser mais GENTE. (INFORMATIVO – O MOVELEIRO, ed 
nº14, ano II, p 1) 
 

Em paralelo à reflexão que de agora em diante os trabalhadores poderiam ter 

mais dignidade frente ao progresso social, adquirindo autonomia na hora de suas 

escolhas, destaca-se os agradecimentos aos industriais da cidade, assim como ao estado, 

que estava finalmente se preocupando com a educação do proletariado brasileiro. 

O alerta sobre evitar Acidentes de trabalho também é um aspecto atribuído às 

virtudes do Operário Padrão e que possuí destaque relevante n’O Moveleiro. O 

diagnóstico de que a empresa sofria importantes perdas por conta de acidentes 

rapidamente se tornou tema central nas discussões do jornal associativo. De pequenos 

avisos de alerta a textos de até duas páginas, o tema desde a edição número três do 

informativo começa a aparecer de forma recorrente.  

A começar pelos eleitos da Convenção Interna de Prevenção de Acidentes 

(CIPA) que desde a terceira edição do informativo já recebia seção especial. No geral as 

informações sobre a entidade se relacionavam com os números de acidentados durante 

os meses, em condecorações aos novos membros, cursos de prevenção de acidentes e 

pequenos avisos sobre a cautela em trabalho.  

A este último tópico abordado pela CIPA se percebe que o assunto era tratado a 

culpabilizar os trabalhadores pelos acidentes internos a empresa, como transmite o título 

da seção sobre o tema que trazia o seguinte enunciado “Pode ser muito interessante você 

acidentar-se” 137 e também que por essas atitudes o empresa recebia um duro golpe em 

suas finanças138. Observa-se a tentativa de omitir, de várias maneiras, o processo de 

falta de segurança139 ou obsolescência das máquinas140.  

Independente do raciocínio trazido pelo jornal, fato é que o número de 

acidentes durante a primeira metade da década de setenta apresentou quedas 

consideráveis. A edição número 29 d’O Moveleiro de 1975 traz um cenário bem 

completo para analisarmos o tema. De acordo com suas estatísticas a quantidade de 

                                                 

137 “Informativo – O Moveleiro”, nº 34, Jun de 1976, Ano IV, p 1.  
138 Este tema já foi abordado nesta dissertação, especificadamente, nas páginas 94 e 95, em que se 

discute espaços de trabalho.    
139 Com relação à falta de segurança, não raro as entrevistas colhidas por RADIS (2004) e Santos (2012) 

falavam sobre a ausência de EPI. 
140 Ilson Radins (2004, p33), ao discutir sobre as tecnologias e meios de produção na CIMO já havia 

constatado a utilização de maquinário, durante a década de 60 e 70 que possuíam cerca de sessenta 
anos, ou seja, máquinas do início do século XX.  
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acidentes de 1970 a 1975 caíram cerca de 36%, pulando de 236 acidentes em 1970, para 

86 em 1975141. 

Ao se insistir de que o tema de acidente de trabalho está relacionado ao 

Operário Padrão, pretende-se incidir em dois aspectos fundamentais. O primeiro, já 

abordado nas linhas anteriores, diz respeito ao processo de reputar a culpa total dos 

incidentes ao trabalhador, que displicente em suas tarefas acaba por sofrer tragédias 

muitas vezes irreparáveis. O segundo por relacionar, em vários momentos esses eventos 

com questões envolvendo a saúde do proletariado, sobretudo os casos de embriaguez e 

falta de cuidado com seu corpo e essa característica com o trabalho operado 

internamente à empresa.  

Como se observa a partir do excerto extraído da edição número 31 da 

documentação analisada, intitulada “Alcoolismo Eis a Questão”: 

 
O álcool, substância conhecida desde a mais remota antiguidade, quando 
ingerido em quantidade razoável, age sobre o organismo de modo prejudicial, 
podendo ocasionar as mais variadas síndromes mentais. [...]. 
Admiramo-nos da ignorância e estupidez dos homens da antiguidade, ao 
lermos, na história bíblica, que os pagãos ofereciam seus filhos em sacrifício 
ao deus “moleque”. Hoje somos obrigados a admirar-nos muito mais de que 
os homens ofereçam tudo – sua saúde física e moral, sua dignidade, do bem 
estar de sua família, suas propriedades, etc – em sacrifício ao deus 
alcoolismo. (INFORMATIVO – O MOVELEIRO, “Alcoolismo Eis a 
Questão”, mar de 1976, nº31, p 4. Grifo nosso.) 
 

É perceptível, através do recorte selecionado, a tentativa d’O Moveleiro, em 

atribuir o alcoolismo como uma doença muito atrelada a questão moral dos sujeitos, que 

ao adquirirem tal mazela oferecem a dignidade, família e demais qualidades individuais 

em prol do “deus Álcool”. Conclui-se, além disso, que tal doença interfere somente em 

questões individuais, quando extremo no âmbito familiar. No entanto, na edição 33 do 

informativo compreendem-se quais são os caminhos trilhados pela associação em alertar 

sobre os problemas do abuso de álcool para além da questão moral. Segundo o texto 

casos de embriaguez dentro da empresa configurariam demissões por justa casa, não 

sendo necessário o empregado ser examinado por um especialista, não a vendo, por 

parte do jurídico da empresa, caso de arbitrariedade142.  

                                                 

141 “Informativo – O Moveleiro”. Seção “Estatísticas de Acidentes de 70/75 da Móveis CIMO”, Jan de 
1976, ano IV, p 3.  

142  “Informativo – O Moveleiro”. Seção “Casos de embriaguez Configuram demissão por Justa Causa”. 
Ed 33, ano IV, 1976, p 4. 
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Dessa maneira, nota-se que além de ser entendido como uma questão moral e 

individual o abuso de álcool por parte da classe trabalhadora ia de encontro aos aspectos 

de cuidado da saúde e do autocontrole, atribuídos às virtudes do Operário Padrão. Não 

obstante, na tentativa de excluir sujeitos não enquadrados em tal categoria, a empresa 

apresentava ressalvas jurídicas em demitir com justa causa, e sem exames 

comprobatórios, ao trabalhador transgressor.  

Por fim, a última característica conferida ao Operário Padrão era “Tempo de 

Serviço” prestados à empresa. Existia uma seção especial no jornal (chamada 

“Cumprimentos”) que se destinava a condecorar o operário e operária que completasse 

certo tempo de trabalho na CIMO, normalmente quando excedesse 15 anos de serviço 

ininterruptos. Aqueles que completassem vinte anos, ou mais, de serviços prestados à 

empresa eram condecorados com plaquetas e diplomas de Operário Padrão e 

homenageados na lista de trabalhadores que a empresa e associação se orgulhavam. 

Insistia-se tanto nesse aspecto que esta seção é a única que aparece em todas as edições 

do informativo.  

Com análise do conteúdo da seção é possível observar que cerca de 20% de 

toda fábrica era composta de trabalhadores que possuíam 15 anos, ou mais, anos de 

serviços prestados ou o operário Fritz Klorstermann, por exemplo, em 1974, possuía 50 

anos de carreira.  Pertinente notar que a imensa maioria dos trabalhadores 

homenageados pela Associação era do sexo masculino, aproximadamente 90% dos 

números. Mais extremo ainda é quando analisamos os trabalhadores que ultrapassam os 

35 anos de tempo de serviço, dos 31 operários que possuíam essa marca, apenas um era 

mulher 143. 

Mesmo se tratando de um conjunto de informações que explicitam modos de 

ajustamento de conduta operário em âmbito particular, é pertinente chamar atenção para 

a afinidade daquilo trazido pelo jornal “O Moveleiro” com um projeto nacional da 

ditadura militar da década setenta de idealização do operário “domesticado”.  

Isso de certa forma é ilustrado por uma pequena série de artigos trazidos pelo 

informativo sobre a política nacional como, por exemplo, através do discurso do ditador 

Geisel em que se fala sobre a indispensável ação coordenada entre governos, empresário 

e trabalhadores para prevenção de acidentes144; da evolução da qualidade de vida com o 

trabalho na CIMO, assim como com a “revolução” de 1964, indicando que é necessário 

                                                 

143 “Informativo – O Moveleiro”. Seção “Curiosidades”. Jun de 1974, nº 10, ano II, p 3.  
144 “Informativo – O Moveleiro”. Seção “Acidentes de Trabalho”; Jun de 1976, nº34, ano IV, p 4. 
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ainda mais união entre as classes145 ou sobre a responsabilidade na hora do voto e em 

seu local de trabalho146 

Conclui-se que tal projeto de Operário Padrão foi uma resposta local para uma 

série de discursos, depoimentos e projetos encampados pelo governo Geisel de 

prevenção de acidentes, que idealizava uma suposta estabilidade do mundo do trabalho 

e cerceava pequenas práticas transgressoras que interferissem na tênue linha do conflito 

capital/trabalho.  

O último conteúdo relevante que compunha o quadro de seções regulares n’O 

Moveleiro categorizou-se para este trabalho como “História”. Neste tópico se discutia, 

principalmente, a história da cidade e dos grandes nomes de fundação comunitária. Três 

seções fazem parte dessa categoria. A primeira se trata da biografia dos grandes 

industriais Zipperer que construíram a Móveis CIMO, intitulada “Um exemplo 

memorável”, que não será abordado neste texto147.  

As outras duas seções a seguir se apresentam de forma singular, pois são as 

únicas que possuem assinatura de autor, se tratando de Martin Zipperer, lançados após 

sua morte. Isso por si só já representa algo a ser destacado, por que, além de se tratar da 

classe dominante citadina, aparecimento corriqueiro nas páginas d’O Moveleiro, é por 

ele que se escreveu a história da comunidade, surgindo, dessa maneira, uma noção 

histórica oficializada transmitida aos trabalhadores de Rio Negrinho.  

 As seções aqui expostas já foram pinceladas na redação do capitulo que 

contextualiza a comunidade de Rio negrinho, no entanto é necessário trazer mais 

aspectos qualitativos para essa questão.  

Em “Reminiscências do ano de 1921”, que aparece no informativo em seis 

ocasiões, Martin Zipperer inicia suas memórias com de formação dos primeiros 

empreendimentos de seu irmão, Jorge Zipperer que em 1913, ano de término da 

construção da estrada de ferro na região, possuía duas fábricas uma na localidade do 

“Salto” e outra no “Lageado”, até a saída de suas fábricas dessas regiões em direção ao 

distrito de Rio Negrinho para facilitar o transporte de madeira pela ferrovia. Sua 

reflexão se constrói ao encontro de sua volta para a região do Planalto-Norte, e o início 

das produções de artigos moveleiros, em 1921, e a vinda de operários especializados da 
                                                 

145 “Informativo – O Moveleiro”. Seção “Um povo Cresce, um povo evolui de acordo com aqueles que 
lhes representam”, nov de 1974, ano II, nº15, p 1.  

146 “Informativo – O Moveleiro”. Seção “Cuidado gente: promessas desse gênero aparecem com muita 
frequência”. Mai 1974, ano II, nº9, p 1.  

147 O conteúdo trazido por essa seção serviu para a redação do subcapítulo “A família Zipperer”, 
localizado nas páginas 61-65 desta dissertação. 
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cidade de São Paulo que o auxiliaram nessa empreitada. O texto é concluído com as 

dificuldades e superações que a família teve em estabelecer a primeira produção de 

cadeiras na cidade.  

Em “Crônicas de Rio Negrinho” o Jornal associativo apresenta a redação de 

um texto produzido, ou atribuído, por Martin Zipperer, datado de 1951. Contada em dez 

volumes, nele o autor discorre sobre toda a formação de Rio Negrinho, a começar pelos 

aspectos geográficos da região, primeiros sujeitos a reivindicar essas terras para a União 

e da construção da estrada “Dona Francisca” e estrada de ferro. O autor prossegue tal 

qual em “Reminiscências do ano de 1921” ao encontro do estabelecimento dos capitais 

de seu irmão e de sua vinda de São Paulo com trabalhadores especializados. Diferente 

do texto anterior, nessa produção Martin prossegue em explicar um pouco da geografia 

urbana de Rio Negrinho na década de vinte, trazendo a tona nomes dos moradores e de 

localizações estratégicas, como estabelecimentos comerciais, escola, cemitério. Além 

disso, a publicação ainda apresenta aspectos de sociabilidade operária e comunitária das 

décadas de vinte do século XX.  

Com a construção de uma narrativa história da formação da fábrica da CIMO, 

Martin Zipperer, através dos dois textos publicados pelo jornal associativo, sedimenta a 

transmissão de uma historicidade de formação da comunidade que, na medida que tem 

como aliados um meio de comunicação operário, possibilita a expansão de sua noção de 

passado aos trabalhadores.  

De caráter conciliatório, o discurso produzido pelo jornal buscava introjetar no 

trabalhador valores éticos positivos à produção e aos costumes da fábrica, para que 

estes, em contrapartida, disponibilizassem os benefícios sociais e econômicos que 

“dificilmente seriam encontrados em outros lugares”.  Além disso, no processo de se 

aliar com os industriais citadinos, expressados nos textos com assinatura do autor, 

compreende-se que o jornal possibilita a concretização de práticas que aqui se entende 

como coronelistas.  

O bem-estar do operário, em paralelo ao progresso da empresa e do país, 

resultava em informações necessárias para que este tivesse cuidado contra acidentes, 

evitasse aglomerações e descuidos, tivessem solidariedade com os seus pares e 

consolidassem uma carreira de décadas dentro da empresa, encorajando-os a voltar a 

estudar para futuras promoções.  

Sendo assim, o jornal “O Moveleiro” de certa maneira se apresentava como um 

documento normativo daqueles trabalhadores considerados honrados pela chefia e 
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coletividade operária, auxiliando na formação do “operário padrão”. O papel da fábrica 

e da chefia, demonstrado pelo sucesso produtivo e benefício a sua classe operária, era 

reforçado com biografias dos líderes industriais da cidade e com as memórias históricas 

de Martin Zipperer, mente por trás do sucesso moveleiro, do progresso cultural e social 

da comunidade de Rio Negrinho.  

 

 

4.3. Festas, bailes e jantares. 

 

Através do jornal é possível constatar que festas, bailes e jantares eram práticas 

comuns e extremamente importantes para a associação. As datas normalmente 

respeitavam festividades nacionais, feriados ou para inauguração de espaços construídos 

pela instituição. Na grande maioria das vezes os dados sobre esses eventos eram 

acompanhados com uma série de informações importantes de sociabilidades da 

associação. 

Em 15 de setembro de 1973, por exemplo, a ASSOCIMO estava em festa para 

comemorar a abertura da sua nova cantina. A primeira parte do noticiário dizia o 

seguinte:  

 
Dia 15 de setembro passado, sábado, nossa Associação estava em festa. Às 
15 horas houve a inauguração festiva da cantina, onde os associados têm um 
local de encontro para um bate papo com os amigos e jogar uma partida de 
xadrez, pingue-pongue ou dominó, ou tomar um gole para matar a sede. 
A tradicional foto foi descerrada pelo Sr. Euclides da Silva que encerou assim 
com chave de ouro sua atuação como Presidente do Conselho Diretor. 
Logo após, o Conselho deliberativo dava posse ao novo conselho Diretoria 
cujo cargo estará a Associação o biênio 1973/1975. [...] Logo após a posse da 
nova Diretoria, houve o sorteio da tômbola, que apontou os felizardos: 
1º Prêmio – 1 sala de jantar, Sr. Francisco Pscheidt; 
2º Prêmio – 1 dormitório, Sr. Antonio Ramos; 
3º Prêmio – 1 Bicicleta p. Senhora, Sr. Ademar Formigari; [...]. (Informativo 
“CIMO & ASSOCIMO”, ed nº 2, ano 1, 1973, p 2 e 3) 
 

Ao noticiar a inauguração de um novo espaço de lazer percebe-se que a 

festividade ainda funcionava como apresentação dos novos membros do Conselho 

Diretor, significando um interessante instrumento de familiarização das novas 

lideranças para os associados. Nas entrelinhas da notícia, nota-se que eventos 

comemorativos significavam espaços de sociabilidade onde se poderia “bater papo com 
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amigos”; “jogar uma partida de xadrez, pingue-pongue ou dominó” e “tomar um gole 

para matar a sede”.  

A cantina, portanto, representaria mais um espaço de coletivização de 

experiências do operariado associado, incentivando condutas consideradas valorosas ao 

ethos associativo do proletariado e do estreitamento entre os sujeitos que faziam parte 

da organização.   

Por fim, interessa observar a prática de sortear brindes aos trabalhadores ali 

presentes, com os principais prêmios produzidos pela empresa (o primeiro e segundo 

prêmio), ou com outros produtos. Ao todo, no dia, foram sorteados onze presentes, algo 

constantemente verificado nos eventos comemorativos.  

A descrição sobre a festa ainda traz as seguintes informações:  

 
Em seguida foi oferecido um coquetel aos presentes, apresentando-se logo 
após com brilhantismo de sempre, a famosa banda Tureck [bandinha 
tradicionalista de musica alemã].  
A sensacional partida de futebol de salão, onde se defrontaram as equipes da 
Associmo e Federato Esporte (Curitiba) [...] 
No dia seguinte, domingo, os filhos dos nossos associados foram brindados 
com uma peça de teatro infantil intitulada “O gato playboy”, contratada junto 
ao teatro Guaíra de Curitiba, e que muito divertiu a criançada.  
(Informativo “CIMO & ASSOCIMO”, ed nº 2, ano 1, 1973, p 3, grifo nosso). 

 

O consumo de bebidas e álcool, acompanhados pela presença de música 

tradicionalista, contribui para a projeção alegórica de uma série de sociabilidades 

festivas características da cultura popular e dos trabalhadores no Brasil. A data solene 

ainda apresenta mais dois importantes espaços de coletividade operária da cidade de Rio 

Negrinho: o jogo de futebol de salão, entre o time da ASSOCIMO versus a agremiação 

“Federato Esporte”, e o peça de teatro infantil, ambos vindos da cidade de Curitiba. Tais 

atividades demonstram a importância simbólica e social, ao menos para a gestão, do dia 

em questão, visando em abarcar a totalidade dos membros de uma família. Dessa 

maneira, associados e familiares estavam contemplados pela festa de inauguração e 

apresentação da nova gestão da ASSOCIMO.   

Festas e feriados católicos também faziam parte do calendário celebrativo da 

associação e movimentava sua equipe durante vários meses. As festas de natal da 

ASSOCIMO, de acordo com a edição de janeiro de 1974148 os preparativos iniciavam as 

06h30min com os colaboradores organizando a praça de esportes e o pátio com o 

                                                 

148 “Informativo – O Moveleiro”. Seção “A festa de natal da Associmo. Jan de 1974, ano II, p 4.  
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hasteamento da bandeira nacional, municipal e da Associação. À tarde, começava a 

entrega de presentes aos filhos dos associados. Oito em ponto o reverendo local subia ao 

altar para celebrar o “santo Sacrifício da Missa”, que era assistida pela maioria dos 

associados e família.  

Com fim da celebração católica, o coral da associação, integrada por 13 

musicistas e quatro vozes, juntamente com a população, encenavam o ato de elevar as 

preces ao criador. Às nove horas da noite era feita a entrega de medalhas aos 

trabalhadores da CIMO que completavam 25 anos de serviço à empresa, que recebiam, 

também, plaquetas e diplomas  de “Operário Padrão” de Rio Negrinho. 

O fim de toda festa era coroado com a entrega de troféus e medalhas aos 

vencedores do campeonato de futebol de salão e bocha, acompanhado pela chegada do 

Papai Noel, que imediatamente era cercado pelas crianças ali presentes, tudo 

acompanhado de muito doce, guaraná e brincadeiras.   

Os dias santos para a ASSOCIMO iniciavam no começo da manhã para os 

colaboradores, que organizavam o espaço para a melhor comodidade aos associados e 

família, hasteando as bandeiras do Brasil, do município e outra com o emblema da 

ASSOCIMO. É possível notar que durante o dia todo membros e parentes socializavam 

no espaço. Nestas festividades cristãs, alguns valores compartilhados pela comunidade 

também se misturavam com o universo ritualístico dos trabalhadores como, por 

exemplo, a missa destinada a orações pelo nascimento de Jesus Cristo e alegorias 

morais religiosas como os de filantropia.  

Como já foi observado anteriormente, aqui também houve espaço para a 

entrega de medalhas e troféus aos desportistas da Associação, o que indica que tal 

prática coletiva representava um importante mecanismo aglutinador do proletariado, 

assim como a homenagens aos Operário Padrão tão discutido na seção anterior. 

A compra dos presentes aos filhos dos trabalhadores significava, além de um 

importante estreitamento de vínculos entre a ASSOCIMO e seus membros, um motivo 

para autofinanciamento. Sabemos que quatro meses antes, o Departamento Cultural 

convidava toda a associação a participar da “Festa da ASSOCIMO”.  
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Figura 13: informativo sobre as festividades de encerramento do campeonato de futsal da ASSOCIMO. 

 

Durante a chamada é possível verificar quais seriam as atividades promovidas 

pela associação aos trabalhadores. A festa, programada para 21 de setembro, iniciava 

com final do campeonato interno de futebol de salão, durante o jogo esteve sendo 

vendidos bebidas e cachorro quente, juntamente com uma série de outros jogos lúdicos 

como pescaria, derrubadas de latas e jogos de argolas. Além disso, como atração 

especial um concurso de músicas sertanejas, com os vencedores recebendo prêmios, 

finalizado com o sorteio da Tômbola.  

Primeiramente, a festividade reforça a noção que se tem da importância do 

esporte, sobretudo o futebol de salão. Além disso, um evento especial, o concurso 

musical de canções sertanejas, estilo que devia ser muito apreciado pelos operários 

fabris, já que o estilo musical aparece várias vezes em noticiários de comemoração. A 

presença de jogos lúdicos e de azar, como a tômbola indica o interesse dos 

frequentadores da associação com esse tipo de prática.  

Em novembro do ano de 1974, logo após o encerramento de sua festa, 

verificam-se alguns dos objetivos da associação quanto à comemoração em setembro. 



119 
 

 
Figura 14: Prestação de contas da festa de aniversário em 21/09/1974, "O Moveleiro", p 4. 

Destaca-se o esforço de transparência da associação para com seus 

companheiros, indicando o custo e a arrecadação que a festa de setembro de 1974 teve. 

Além de representar um importante espaço de descontração, com apreciação da final do 

campeonato interno, consumo de bebidas, lanches e jogos, acompanhado por música 

sertaneja, o propósito da festa foi financiar outros espaços sociais da Associação 

indicado ao final da notícia, onde é possível ler que “O lucro líquido final, ou seja, Cr$ 

17.059, 56 será utilizado para a compra de brinquedos aos filhos dos associados na festa 

natalina”.  

Com a demonstração de ao menos três festas organizadas pela associação 

procurou-se ilustrar o interesse de seus membros e fomentar espaços de lazer e diversão 

aos associados e familiares, cujo objetivo era estimular áreas de interesses comuns, 
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como o consumo de bebidas e bate-papos, esportes, jogos, celebrações religiosas e 

shows de música sertaneja e tradicionalistas.  

Levando em conta práticas costumeiras do associativismo no Brasil sob a ótica 

de uma média duração, percebe-se que ao menos até os anos setenta, na cidade de Rio 

Negrinho, práticas de horizontalidade nas preparações festivas com uma série de rituais 

caros às instituições (como o hasteamento da bandeira nacional e outra com o emblema 

associativo); com a transparência quanto aos lucros recebidos durante as festividades, 

com a utilização da renda na compra de presentes aos familiares associados e sua 

confusão com a cultura popular ainda permaneciam muito presente.  

As datas normalmente respeitavam o calendário religioso e datas importantes 

para ASSOCIMO, como na inauguração de algum espaço recreativo, ou de aniversário 

de sua fundação. A partir dos anos que obtivemos contato com o jornal da associação, 

não se encontrou festividades destinados a datas importantes para o proletariado a nível 

global, como o Primeiro de Maio o que de alguma maneira vai ao encontro daquilo já 

explanado sobre o discurso d’O Moveleiro sobre conciliação e valores de unidade e 

conciliação.  

 

 

4.4. Prática de esportes e Campeonatos:  

 

As práticas esportivas, juntamente com a organização de campeonatos, ao longo 

do tempo, tornaram-se efetivos espaços de sociabilidade entre os trabalhadores da 

Móveis CIMO. A quadra poliesportiva, a primeira construída em Rio Negrinho, era 

disputada pelo proletariado nos dias de semana, em horários marcados para a prática de 

futebol de salão. No prédio da sede funcionava também a quadra de bocha, igualmente 

requisitada pelos trabalhadores149. Havia, ainda, outras práticas menos populares entre 

os trabalhadores como jogos de vôlei, ciclismo, atletismo, xadrez e pingue-pongue.  

O calendário esportivo normalmente era acrescido com amistosos organizados 

durante festejos de feriados ou de datas importantes à associação. Isso significava que, 

na medida em que a ASSOCIMO produzia suas festas e amistosos, contribuíam para 

aglutinar ainda mais trabalhadores.  

                                                 

149 Esporte trazido por imigrantes italianos e que para a região do Planalto Norte, possivelmente, tenha 
sido apresentado pelas tropas gaúchas de início do século XX. Na cidade de Rio Negrinho o esporte 
ganhou um caráter operário e boêmio, sendo praticado até os dias de hoje em bares da cidade. 
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Por exemplo, durante a festa de inauguração da cantina na associação, o clube 

“Fedato Esportes”, de Curitiba, enfrentou os donos da casa em amistoso que acabou 

com a vitória dos donos da casa por “3x0” 150.  

Nos fins de semana a sede reunia ainda mais trabalhadores, normalmente 

misturada com a população residente na cidade, a fim de prestigiar e torcer nos 

campeonatos internos e externos a empresa da CIMO151. Os times, quando o 

campeonato era interno à empresa, eram formados de acordo com a função e a seção 

que os operários trabalhavam. Isso colaborava para que as partidas se tornassem 

verdadeiras competições acirradas.  

Em 1976 o campeonato interno de futebol de salão adere a uma nova regra, 

aprovando que os trabalhadores pudessem organizar suas próprias equipes de acordo 

com afinidades e criando seus próprios nomes. Devido a uma disputa competitiva, não 

raro havia conflito entre os desportistas:  

 
Esportes: O campeonato interno de futebol de salão da Associmo terá início 
provavelmente na segunda quinzena deste mês, onde 14 equipes (chaves A e 
B) estarão em ação durante os três meses, tentando cada uma levantar o título 
de campeão neste 1974. [...] 
O departamento desportivo da Associmo espera que as equipes que irão 
disputar o referido campeonato tenham espírito esportivo e que as palavras de 
baixo calão sejam banidas de nossa querida praça de esportes. 
(INFORMATIVO – ASSOCIMO, seção   “esportes”, ano II, fev de 1974, 
nº6 p, 2. Grifos nossos).  

 
 

Na medida em que o “Departamento de Esportes” insistia para que os operários 

tivessem espírito esportivo e não falassem mal da equipe concorrente, verifica-se que a 

competitividade era muito comum durante a disputa dos jogos. É possível perceber em 

outros excertos pequenas provocações entre as seções envolvendo a prática esportiva. 

Como se nota, por exemplo, no trecho disposto na seção “Assim são as coisas” em que é 

possível ler que o escritório da FRN desafia o escritório da FVN para qualquer 

modalidade de esporte em qualquer horário152. Tensões desse caráter, possivelmente, 

faziam parte do universo esportista da CIMO em várias categorias de atividades físicas.  

 

                                                 

150 Informativo “CIMO & ASSOCIMO”, ed nº 2, ano 1, 1973, p 4.  
151 De acordo com a edição de abril de 1976, ao fazer um balanço sobre o campeonato de futebol de 
salão, diz que durante a final ao menos 600 pessoas estavam na praça esportiva torcendo por suas equipes.  
152 “Informativo – O Moveleiro” – Seção “Assim são as coisas”, Abr de 1975, ano II, nº21, p 3. 
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Figura 15: Time da seção de embalagem, em campeonato interno à CIMO, 1974. Disponível em  BAIL, Osmair. 
http://blogdoosmairbail.blogspot.com/2011/09/.  

 

Os campeonatos externos à fábrica, que normalmente organizados pelo SESI, 

eram igualmente disputados pela Associação. No campeonato de futebol de campo 

catarinense do ano de 1976, a CIMO enfrentou a Tupy de Joinville, sagrando a vitória 

por 3x1. Curiosamente, e mais interessante que o resultado, é o lamento no jornal 

associativo devido à ausência de torcedores da agremiação, este, esperado em massa, 

fato que “infelizmente não ocorreu” 153.  

A competitividade entre os trabalhadores esportistas da ASSOCIMO ganhava 

um contorno mais nítido e latente quando havia campeonatos ou amistosos com sua 

associação irmã, localizada na cidade de Curitiba.  

Em evento organizado na cidade de Rio Negrinho, disputaram troféus as duas 

associações, a de Rio Negrinho e a de Curitiba, nas categorias sub30 e veteranos. A 

leitura do evento traz o seguinte:  

 
A equipe titular de futebol de salão da Associmo de Rio Negrinho obteve um 
excelente resultado ao abater espetacularmente a Associmo de Curitiba, pelo 
placar de 5 tentos a 1, no último dia 21, demonstrando assim nossa 
superioridade [...] Os veteranos empataram pela contagem de 3x3, mas pode 
se notar uma superioridade da equipe de Rio Negrinho, haja visto que fez 
apenas uma substituição, enquanto a equipe adversária teve que trocar quase 
todo o time para poder assegurar o empate que para eles teve gosto de vitória 
ao levar o belíssimo troféu. [...] por falar em troféu, o mesmo foi para 
Curitiba sem grandes méritos, pois, a nosso ver, deveria o prélio, em virtude 
do empate, ter prorrogação e se persistisse o resultado, decisão por pênaltis. 
Mas infelizmente isso não aconteceu, nos escapando o troféu, o que 

                                                 

153 “Informativo – O Moveleiro”, seção “esportes”, jun de 1976, ano IV nº34, p 4.  
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raramente acontece. (INFORMATIVO – O MOVELEIRO, Seção “esportes”, 
mar de 1976, ano IV, p 4). 
 
 

O excerto escancara a rivalidade, ao menos por parte da Associação de Rio 

Negrinho, entre as duas ASSOCIMO, que se revela a partir dos adjetivos “espetacular”, 

“superioridade” e “sem grandes méritos”, questionando o formato da disputa entre os 

veteranos e a vitória e troféu indo para Curitiba. 

Mesmo o Departamento Esportivo recebendo auxílio financeiro por parte da 

gestão da administração da associação, o grande montante financeiro do departamento 

era arrecadado através do próprio autofinanciamento dos campeonatos que eles se 

mantinham para a compra de redes, bolas, troféus e outras despesas.  

De menor impacto se comparado com o futebol de salão, a prática de Bocha se 

tornou outro impressionante espaço de sociabilidade entre os operários da CIMO. 

Esporte muito popular na região do Planalto Norte catarinense, vindo através da 

migração europeia de final de século XIX, em Rio Negrinho encontrou entre os 

trabalhadores da CIMO esportistas assíduos campeões em diversas modalidades.  

 

 
Figura 16: Equipe campeã do campeonato do SESI, em 1974. Acervo BAIL, Osmair. Link do acesso: 
http://blogdoosmairbail.blogspot.com/2010/10/confraternizacao-na-associmo.html.  

 

Nota-se, através daquilo exposto durante a seção, que a prática esportiva, além 

de significar um interessante mecanismo de manter a classe trabalhadora saudável, 

acaba por se tornar um importante instrumento de sociabilidade, pois sedimentava o 

espírito de competição e do autofinanciamento coletivo. Não obstante tal costume 

acirrava o sentimento de orgulho de pertencimento, tanto do ponto de vista associativo 
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como citadino, expressado, sobretudo quando se analisa o discurso produzido pelo 

informativo no que toca aos amistosos com sua “irmã curitibana”. Ainda reiteram-se 

pequenos aspectos de autonomia da classe trabalhadora em Rio Negrinho, já que 

organizava seus próprios espaços de interação, como é, por exemplo, na preparação de 

campeonatos e na arrecadação de caixa para atividades futuras. 

 

 

4.5. Mutualismo:  

 

Uma das características mais comuns entre as associações operárias no Brasil 

são os práticas de auxílio mútuo. Na medida em que os trabalhadores se organizavam, 

suas atividades acabavam por despertar estratégias de autoajuda e proteção, a fim de 

garantir certa estabilidade a seus pares. No caso estudado, ao menos três departamentos 

tinham por princípio a autoajuda a seus associados, o “Departamento Beneficente”, o 

“Departamento Cooperativo” e o “Departamento financeiro”.  

Com relação ao departamento cooperativo sua função seria o de suprir 

determinadas carências sociais existentes entre os trabalhadores da CIMO, sendo assim 

o departamento se esforçava em adquirir determinados gêneros necessários no cotidiano 

operário a preços mais acessíveis. Como, por exemplo, é demonstrado com o excerto 

extraído da edição de Janeiro de 1974 “O Moveleiro”:  

 
O departamento cooperativo tem a disposição dos Associados, congas nº 22 a 
44, sandálias para crianças, brim azul e preto tricolini para uniforme tergal 
branco para camisas e fazendas para eslaques. (O Moveleiro, ed nº 5, jan de 
1974, p 2).  

 

Nota-se que o objetivo do departamento era contribuir pra que toda a família 

operária pudesse ter uma vida um pouco mais digna, oferecendo sandálias para crianças, 

assim como tecido para uniformes.   

No balanço geral da gestão de 1970-1972, ao se discutir as tarefas propostas pelo 

departamento, se disse que “foram feitas inúmeras promoções de calçados, cobertores, 

acolchoados e panelas de alumínio atingindo um montante de Cr$ 251.592, 09, 

totalizando cerca de 10 mil atendimentos”.  

É expressivo o número de atendimentos a seus associados para a compra de 

produtos em preços abaixo do convencional, normalmente com artigos necessários ao 
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cotidiano fabril ou da família. Tal aspecto tem sido constantemente observado na prática 

associativa da instituição. Normalmente, a fim de estreitar o laço com o operário, a 

ASSOCIMO buscava abarcar todos os membros de sua família, compreendendo-o como 

agente direto da segurança do trabalhador. 

Já o Departamento de Beneficência tinha por objetivo estabelecer convênios 

com estabelecimentos comerciais da cidade, a fim de que seus associados pudessem 

adquirir determinadas mercadorias com preços abaixo do mercado. Na demonstração de 

financiamentos concedidos pelo departamento do ano de 1973 sabemos que cerca de 4 

mil associados e familiares usufruíram de seus convênios, totalizando Cr$ 382. 961, 39. 

A área da saúde se apresenta como a mais relevante quanto à sua utilização. Os serviços 

mais utilizados foram os de dentistas, farmácias e hospitais totalizaram metade do 

montante emprestado. Além de saúde e outras áreas, a associação possuía convênios 

com funerária para que quando houvesse alguma tragédia, o trabalhador tivesse algum 

amparo. 

Por fim, o Departamento Financeiro que, além de gerir toda a associação, tinha 

como uma de suas atribuições, auxiliar economicamente os trabalhadores da Móveis 

CIMO. As principais atividades nesse sentido se concentravam em empréstimos em 

dinheiro, caso o trabalhador tivesse algum furo no orçamento do mês, ou na compra ou 

construção de casas e bens duráveis. 

Durante o balanço geral de 1973, 50% dos gastos da associação, cerca de Cr$ 

215. 000,00 foram destinados ao auxílio financeiro dos trabalhadores associados. Como 

é possível observar o auxílio financeiro fazia parte de uma fatia relevante das economias 

da associação. No demonstrativo da ASSOCIMO entre sua fundação em 1970 a 1975, 

indica um aumento exponencial de 50% ao ano. De Cr$ 49.000,00 para Cr$ 390. 000, 

00, em meados da década.  

A prática de auxílio mútuo, como se observa, significava um importante 

princípio da associação. Mesmo não obtendo acesso a atas e regimento, pode-se 

mensurar, na medida em que se contabiliza o número de departamentos e o montante 

financeiro destinado a empréstimos a seus associados, conclui-se que esta era uma 

prática fundamental da ASSOCIMO.  

Finalmente, mas não menos importante, o jornal associativo trazia uma série de 

artigos que podem ser tipificados como “Auxílio Jurídico”. A este tema existiu uma 

sequência de textos de caráter mais simplificado, que pedia para que o trabalhador 
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andasse com os documentos em sua presença, a fim de evitar “possíveis transtornos” 154, 

e outros sobre a legislação trabalhista em vigor, sobretudo àquilo que orbitava sobre a 

CLT, e que normalmente eram acrescidos de um texto com caráter mais abstrato e geral  

Por exemplo, durante a edição de julho de 1975, o jornal buscava trazer 

informações pertinentes sobre o “PIS” (Programa de Integração social) no qual 

explicando os principais benefícios com a participação dos lucros que a empresa 

arrecadava155, ou na edição do informativo de setembro de 1975 em que “O Moveleiro” 

explicava aos trabalhadores a possibilidade de utilizar o FGTS (Fundo de garantia de 

tempo de serviço) para a construção ou quitação dos empréstimos destinados à casa 

própria, assim como a redução do valor de pagamento através do decreto lei nº1358 de 

novembro de 1974 que abatia, a cada ano, 10% do valor necessário156.  

Em sequência o jornal apresenta uma página completa sobre os direitos do 

homem e os direitos do trabalhador, no qual se lê as seguintes informações:  

 
“A declaração Universal dos Direitos do Homem, proclamada pela ONU, diz 
claramente: “no exercício de seus direitos, todo homem está sujeito apenas às 
limitações determinadas pela lei, exclusivamente com o fim de assegurar o 
devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdade de outros e de 
satisfazer às justas exigências de moral, da ordem pública e do bem-estar de 
uma sociedade democrática”. [...] A democracia é um regime de liberdade 
social, mas uma liberdade controlada [...] Na verdade, a essência da 
democracia é a IGUALDADE.” (INFORMATIVO – O MOVELEIRO, set de 
1975, p 4) 

 

Mais adiante, ao se falar sobre os direitos dos trabalhadores em uma sociedade 

democrática aparece os seguintes dados:  

 
“A legislação trabalhista são de criação recente, mas o trabalho é tão antigo 
quanto o homem. [...] Todos sabem o que passou na Europa, no início do 
presente século, com o socialismo revolucionário, que veio a constituir uma 
república de operários. Os países democráticos se viram obrigados a intervir 
nos domínios econômicos e no campo social, criando leis de amparo aos 
trabalhadores. As primeiras normas no Brasil apareceram com a Constituição 
de 1934. E, em pleno Estado Novo, comandado pelo presidente Vargas, em 
1º de maio de 1943, foi promulgada a CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO 
TRABALHO, chamada CLT” (INFORMATIVO – O MOVELEIRO, set de 
1975, p 4) 

 

De todo modo, ao trazer um verossímil detalhe do processo de consolidação das 

leis trabalhistas no Ocidente, com tais discursos não se buscava transformar o 
                                                 

154 “Informativo – O Moveleiro”. Seção “Os documentos, por favor!”, Ago de 1975, ano III, nº24, p 3.  
155 “Informativo – O Moveleiro”. Seção “Você sabe o que é o PIS”, jul de 1974, no III, nº 23, p 3.  
156 “Informativo – O Moveleiro”. Seção “FGTS para a casa própria”, Set de 1975, ano III, nº 25, p 3.  
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trabalhador da Móveis CIMO em um sujeito com posições radicalizadas acerca do 

mundo, mantendo-o dentro do enquadramento do “trabalhador exemplar” para a chefia. 

Como se observa com a conclusão do texto anterior em que traz o seguinte alerta:  

 
“O Brasil pode-se orgulhar de possuir atualmente uma legislação trabalhista e 
previdenciária considerada modelar, entre tosos os povos cultos. E o 
trabalhador brasileiro está amparado pela proteção da lei social, podendo 
descansar no sétimo dia, com a já pedia o Senhor da Sagrada escritura” [...] 
Assim, todo o homem que trabalha, tem o direito a sua remuneração 
satisfatória que lhe assegure, assim como a sua família, uma existência 
compatível com a dignidade humana” (INFORMATIVO - O MOVELEIRO, 
set de 1975, p 4). 
 
 

Com essa conclusão, nota-se que o informativo buscava limitar qualquer aspecto 

de mudança do status quo ou de consciência de deus associados, elogiando o momento 

no qual se vivia com relação aos direitos conquistados pelos trabalhadores.  

Isso, de maneira alguma, desqualifica o papel da associação que, em paralelo, 

chama atenção para aspectos jurídicos que facilitariam a conquista de determinados 

bens e de seus direitos enquanto operário, mesmo que isto tenha sido no julgamento da 

associação, algo inteiramente vindo de cima, ela contribuía para o bem-estar de seus 

associados e colegas de classe.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS: 

 

Com este trabalho, buscou-se compreender de qual maneira de davam as 

relações de poder na cidade de Rio Negrinho durante os anos de existência da Móveis 

CIMO enquanto um negócio majoritariamente familiar, e como isso impactou no 

comportamento da Associação dos trabalhadores da CIMO da cidade (ASSOCIMO), 

através do jornal informativo “O Moveleiro”.  

Nesse sentido, percebeu-se que devido a um contexto de política autoritária no 

país, somado as prática coronelistas/mandonistas dos industriais da CIMO na cidade, o 

conteúdo discursivo produzido pelo jornal pode ser caracterizado como conciliatório. 

Tal fala cooptada, ao mesmo tempo em que buscava enquadrar a classe trabalhadora que 

associação representada na categoria de Operário Padrão, trazia em sua página um 

conjunto de práticas de sociabilidades compreendidas como elementos constitutivos do 

ethos associativo dos trabalhadores da CIMO em Rio Negrinho.  

Sobre a compreensão das particularidades da prática associativa no Brasil, esta 

dissertação foi norteada por uma série de estudos históricos ligados, principalmente, 

com o marxismo influenciado pelas ideias da “Nova Esquerda Inglesa”, 

costumeiramente chamada de New Left Review. Para o caso brasileiro, tal noção teórica 

ganhou amplitude analítica a partir de estudos desenvolvidos pelo Museu Nacional na 

UFRJ e pelos estudos culturais do curso de História da UNICAMP. Dessa forma, visou-

se analisar a ASSOCIMO através de lentes plurais que detectassem práticas da classe 

operária de maneira a não engessá-la numa visão “ausente” ou “apática”, mas, isso sim, 

através de suas próprias noções de mundo.  

No entanto, tal sociabilidade de forma alguma se apresentava no decorrer da 

história local como algo constituinte da própria historicidade da cidade, ou das classes 

que compõem o corpo social rionegrinhense. Dessa maneira, no capítulo seguinte aos 

referenciais teóricos atentou-se para a contextualização da cidade de Rio Negrinho, 

levando em conta aspectos pertinentes na história da classe trabalhadora. Dessa forma 

foram abordados, primeiramente, aspectos que justificassem a importância da atividade 

madeireira para a região, e principalmente para a cidade. Após, desenvolveu-se 

processos de formação do capitalismo na comunidade, levando em conta o papel da 

região geográfica, da imigração europeia e seu contato com a comunidade autóctone, da 

construção da estrada de ferro e da fixação de população pobre e camponesas de regiões 

próximas. A fim de focalizar mais sobre o objeto discorreu-se sobre a família Zipperer, 
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sobre a história da empresa da CIMO e a relação direta entre esses dois aspectos com o 

controle, tanto econômico, quanto social, da comunidade e, sobretudo da classe 

trabalhadora. Por fim, apresentou-se, um breve histórico das origens da classe 

trabalhadora de Rio Negrinho. 

Considerando que mesmo havendo algumas pesquisas com relação à classe 

trabalhadora, ou pequenos excertos em livros historiográficos sobre a comunidade de 

Rio Negrinho, percebeu-se que existia, ainda, um expressivo campo de análise sobre os 

operários e operárias da cidade. Sendo assim, tendo em mãos um conjunto de fontes que 

justificassem a proposta de um trabalho dissertativo, optou-se com focalizar sobre as 

práticas associativas na Móveis CIMO, através do jornal informativo “O Moveleiro”.  

Na medida em que a documentação sobre a ASSOCIMO foi analisada e notou-

se que, mesmo que de forma fragmentada, era possível trazer uma série de canais de 

quais práticas, rituais e discursos que contribuíram para a formação um modus operandi 

associativo na cidade de Rio Negrinho, esse, forte o bastante para compor o objeto 

principal dessa dissertação. 

Foi utilizado um conjunto de 34 exemplares do jornal “O Moveleiro” que a 

associação produziu durante os anos de 1973 e 1976. Após a contextualização de 

aspectos de funcionamento interno da ASSOCIMO, atentou-se para o discurso 

reproduzido pelo jornal, com a regularidade de algumas informações ao longo de sua 

existência. Essa regularidade de discurso visava, sobretudo, adequar o trabalhador da 

cidade de Rio Negrinho nos moldes valoroso presentes na imagem do “Operário 

Padrão”. A esse aspecto chamou-se atenção para alguns atributos, entre eles o tempo de 

serviço, o do trabalhador responsável em seu local de trabalho e saudável, e por fim, 

aquele que insistia na sua alfabetização e de seus filhos.  

Da mesma forma que se tentou abdicar de conceitos como “classe 

revolucionária”, buscou-se, também, afastar-se de ideias como “classe atrasada” ou 

“reacionária”.  

Desse modo, é possível notar um caráter reformista e conciliatório da 

associação, na medida em que levavam em consideração os dois lados na relação capital 

trabalho, atribuía à empresa e patrão uma visão positiva, sem nenhum questionamento 

do poder familiar, e desestimulava qualquer forma de ação mais radical por parte da 

classe trabalhadora. Assim sendo, “O Moveleiro” buscou normatizar práticas e ideais de 

trabalho, acompanhado de todo um sistema ético de labor (ordeiro, disciplinado, 

atenciosos, de longa carreira interna) que não visava questionar o status quo citadino. 
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Tal estratégia política adotada pela associação contribuiu para o desenvolvimento 

práticas de solidariedades e sociabilidades que se expressavam ora de maneira 

controlada, sobretudo pela dependência econômica com a CIMO, e pela conjuntura 

política adversa (tanto em âmbito nacional, quanto local), ora esboçando expressões 

minimamente autônomas (festividades, práticas esportivas, mutualismo). 

Tais mecanismos de aglutinação e socialização podem ser resumidos da seguinte 

forma: As festividades, onde uma série se ritualizações foram descritas, tais como 

hasteamento de bandeiras com emblema associativo e do Brasil; o catolicismo, muito 

forte na comunidade, acabando por se confundir com o calendário cívico da classe 

operária e práticas horizontais de autofinanciamento, colaboração operária, atividades 

práticas de organização.  

A prática esportiva, relacionada com as festividades, aglutinava um número de 

trabalhadores tão relevante quanto o calendário cívico e atraía praticantes e espectadores 

dos campeonatos de bocha e futebol de salão nos fins de semana. Nele, pode-se notar 

que os exercícios físicos acompanhados por conflitos e rivalidades, tanto em 

campeonatos internos, como em amistosos contra sua “irmã da capital paranaense” eram 

regulares e demostravam conflitos internos à própria classe. Com relação aos 

campeonatos esportivos, esses eventos eram de extrema importância à ASSOCIMO, 

pois funcionavam como instrumento aglutinador de trabalhadores e facilitador de 

autofinanciamento de suas atividades. Na maioria dos eventos com esse caráter, as 

agremiações que participavam deviam respeitar as limitações de cada seção de trabalho, 

ou seja, formar seus times de acordo com os sujeitos que compartilhavam seus locais de 

trabalho.   

O mutualismo, característica muito comum entre as associações no Brasil, foi 

apreendida através da análise da autoajuda e proteção de, no mínimo, três 

departamentos da associação, em que se podiam comprar produtos em preços 

acessíveis, ter acesso a gêneros básicos do “progresso humano" como a biblioteca e a 

saúde e empréstimos em dinheiros para a compra da sua casa própria e outros bens 

duráveis. Além disso, apresentou-se uma série de artigos que para a dissertação 

categorizamos como “auxílio jurídico”. Com eles, a Associação buscava suprir lacunas 

com relação a falta de determinadas informações acerca dos direitos e deveres que a 

classe trabalhadora possuía.  

Muitas das características desses espaços, que podem ser atribuídas às correntes 

políticas reacionárias do meio operário de maneira geral, são explicadas através de uma 
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conjuntura política desfavorável a expressões classistas de caráteres outros, que se 

reforça com o histórico de formação de capitalismo na região do Planalto-Norte 

catarinense patriarcalista/mandonista. Por mais que tais relações contribuem para uma 

reflexão rígida das práticas operárias na cidade de Rio Negrinho, elas não devem ser 

interpretadas como um esgotamento dos estudos sobre classe trabalhadora na cidade. 

Insiste-se nesse aspecto, pois devido à pandemia de Covid-19, entre 2020 e 2021, 

arquivos documentais da cidade rionegrinhense se mantiveram fechados por meses, o 

que dificultou a análise já inicial de documentos e forçou ao abandono de outros que já 

haviam sidos localizados.  

Dada a essa limitação dos documentos aqui utilizados e a existência de um 

conjunto de fontes ainda a serem explorados, percebe-se a possibilidade da manutenção 

do estudo referente ao tema, trazendo objetos plurais a fim de que se enriqueça o 

conhecimento histórico sobre a classe trabalhadora da Móveis CIMO e da cidade de Rio 

Negrinho.    
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ANEXOS:  

 

 
Figura 17: Carta de Luiz de Vasconcellos, em época deputado estadual pelo PRSC destinada à Jorge Zipperer sobre 
nomeações e obras de infraestruturas de interesses à Rio Negrinho.  
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Figura 18. Fachada atual do antigo palacete de Jorge Zipperer, Rio Negrinho. Atualmente o "Museu 
Carlos Lampe". Todos os direitos de imagem reservados a “Portal de Turismo de Rio Negrinho” 

 

 

 
Figura 19: Imagem de Jorge Zipperer. Possivelmente década de trinta. FONTE: Acervo histórico de Rio 
Negrinho, Museu "Carlos Lampe" (2007).  
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Figura 20: Martin Zipperer possivelmente na década de setenta, ainda dono da filial da Móveis Cimo em Rio 
Negrinho. Foto: acervo do Arquivo Municipal de Rio Negrinho. (S/D) 
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Figura 21: Fachada da CIMO em Rio Negrinho na década de cinquenta. Presente em: “História de Rio 
Negrinho”. In. Prefeitura de Rio Negrinho https://www.rionegrinho.sc.gov.br/historia acessado no dia 17/07/2020. 

 

 
Figura 22: Construção das novas instalações da CIMO, na BR 280 em 1974. Créditos de imagem a BAIL, Osmair. 
Propriedade de Foto Weick 
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Figura 23: Vila operária da empresa Jorge Zipperer & CIA, 1930. Imagem disposta no museu Carlos Lampe. 

 

 

 
Figura 24: Seção “Cumprimentos” – O Moveleiro. Disponível em Arquivo Histórico Municipal- Museu Carlos 
Lampe. 
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