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DO SENADOR DALÍRIO BEBER (PSDB – SC)

Senhor Presidente,
Senhoras Senadoras e Senhores Senadores,

Assumo a tribuna desta Casa para falar sobre a cidade de Blumenau, que
no próximo dia 2 de setembro, completa 165 anos de fundação.
Neste dia, a comunidade de Blumenau presta, logo nas primeiras horas da
manhã, uma justa homenagem ao fundador, o alemão Dr. Hermann Bruno
Otto Blumenau, filósofo, administrador e farmacêutico, e também aos
agricultores que atenderam ao seu convite para deixar a Alemanha e vir
para o Brasil, aproveitando o chamamento do Governo Brasileiro, que
incentivava e estimulava a colonização de suas terras.
Blumenau e sua gente têm grande orgulho de sua origem, da cidade ter sido
colonizada pelos alemães, e, exatamente por isso, cultiva com muito
esmero a cultura e as tradições de seus antepassados.
Blumenau cresceu e se desenvolveu social, cultural, econômica e
administrativamente, tendo sido, em nível de Santa Catarina, pioneira em
diversas iniciativas.
Ali foi criada e instalada a primeira empresa de energia elétrica, a primeira
companhia telefônica, o primeiro teatro com palco giratório, a primeira
emissora de rádio e a primeiro canal de TV.
Blumenau tem um forte e destacado parque fabril. O setor têxtil sempre foi
o carro chefe da economia local.
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Empresas centenárias proporcionaram a geração de emprego e renda a
inúmeras famílias blumenauenses. Seus produtos foram e continuam sendo
conhecidos e reconhecidos tanto no mercado nacional quanto no exterior.
Blumenau é uma cidade exportadora de produtos e talentos.
Apenas para destacar podemos citar algumas empresas deste importante e
significativo setor, tais como: Cia Hering, Karsten, Teka, Dudalina, entre
outras tantas que aqui poderiam constar.
Paralelamente ao setor têxtil, a cidade teve a participação de outras
atividades industriais, como alimentação, metal mecânico, elétrico, etc.
Blumenau, contando hoje com mais de 330.000 habitantes, também foi
pioneira ao sediar a primeira empresa a atuar na área de informática, sendo
sede da maior empresa do setor do Brasil no final da década de 60 e início
da década de 70, a Cetil.
Desta iniciativa surgiram outras tantas empresas que consolidaram a cidade
como um dos principais polos da TI do estado de Santa Catarina.
O Blusoft, incubadora de base tecnológica de iniciativa do Poder Público
local, tem se constituído em berço para pesquisa e desenvolvimento de
inúmeras empresas que alcançaram o mercado nacional e internacional,
com produtos que facilitam os controles administrativos e gerenciais, bem
como os que visam aprimorar e tornar mais eficientes e seguros os
processos industriais e de prestação de serviços.
Blumenau é polo em educação, contando com vários estabelecimentos de
ensino superior, destaca-se a FURB, primeira universidade do interior do
estado.
Em saúde, contando com quatro hospitais, nenhum deles público. Três
atendem, com dificuldades é verdade, à população da cidade e região pelo
SUS.
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Em nível de saúde merece destaque a atuação na área de transplantes de
órgãos, uma das mais importantes do país. Um exemplo a ser seguido!
Contudo, a cidade, desde a sua fundação, foi palco de constantes cheias,
forçando sua gente a se tornar, dada a carência de atenção do poder
público, auto-suficiente, pois a cada enchente tinha que se reeguer.
Por isso, tais fenômenos, embora constantes e trágicos, sempre foram
enfrentados e superados por iniciativa da própria comunidade que sempre
praticou a solidariedade, fazendo com que em poucos dias a cidade voltasse
a plena normalidade em todas as atividades.
As grandes enchentes enfrentadas nos anos de 1983 e 1984, porém, por
terem chegado a níveis muito acima do que a cidade havia se acostumado
a ver e vencer, além de causar muitos prejuízos aos patrimônios privado e
público, abalou o ânimo, o coração, de toda a sua população.
Foi aí que nasceu a ideia de fazer acontecer algo que já era desejado há
anos, ou seja, realizar em Blumenau uma festa a exemplo da Oktoberfest,
que há muitos anos a Alemanha realiza na cidade Munique.
O evento quis fazer com que a família blumenauense, apesar da
adversidade, tivesse a oportunidade de se congraçar e festejar a superação
destas duas grandes provações a que foi submetida.
Assim, em 1984 no mês de outubro, nascia a Oktoberfest que abre sua
trigésima segunda edição, no dia 7 de outubro. Esta festa é hoje a segunda
e melhor oktoberfest do mundo, perdendo unicamente para a realizada na
Alemanha, que a inspirou.
A cidade aproveita a oportunidade para apresentar a todos que a visitam,
suas tradições culturais, promovendo apresentações no parque onde a
festa se realiza, bem como em uma série de desfiles que acontecem
durante as mais de duas semanas do evento.
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A Oktoberfest proporcionou à cidade o surgimento de grupos musicais,
corais, profissionais das artes plásticas, etc, fortalecendo ainda mais sua
história e sua brava gente.
Por conta do insumo número um da festa, sugiram na cidade e região
inúmeras cervejarias artesanais, movimentando a economia local, gerando
empregos e colocando no mercado produtos diferenciados.
Temos a Escola Superior de Cerveja e Malte (ESCM), a primeira da América
Latina a abranger ensino, pesquisa e extensão sobre a bebida mais popular,
alegre e contagiante do mundo.
A escola atende à demanda pela profissionalização do mercado que cresce
a uma média de 6% ao ano no Brasil.
Por esses e tantos outros bons motivos, Blumenau mostra que tem um
senso de comprometimento com qualidade e produtividade, que é
louvável. O blumenauense é empreendedor por natureza.
E é a força da natureza que também o fez, e o faz, um cidadão resiliente,
com a capacidade de enfrentar a força das águas, e se reerguer.
Eu a escolhi, em 1968, para buscar oportunidade de trabalho e de estudo.
Por ter adotado Blumenau, ali casei e vivo até agora, orgulhando-me dela
por tudo o quanto ela significa para minha vida e de minha família. Estou
convencido de que esse é o mesmo sentimento vivenciado por todos os que
lá nasceram, ou lá passaram a morar.

Por isso, a comemoração do aniversário desta importante cidade, Capital
do Vale do Itajaí, motiva toda a sua gente.

Blumenau, 165 anos, Parabéns!

