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18 DE ABRIL 

1912 > A Câmara Municipal outorga à firma Bromberg concessão para instalação da Usina Elétrica do 
Salto. 

1883 >  A lei nº 1000 desta data, cria a comarca de Joinville. 

1881 >  Exame público no Colégio São Paulo, em Blumenau. Neste mês foram feitas experiências de 
moagem de trigo em grãos, importado pela firma W. Asseburg, de Itajaí. 

1882 >  Fritz Müller publica no “Bl. Ztg.” um aviso e, em que comunica que, em julho, se realizaria no Rio 
uma exposição e pedia que todos aqueles que possuíssem objetos dos indígenas, como flechas, 
arcos, cerâmicas, pedras etc. fizessem-lhe entrega para figurar naquela exposição. Depois da 
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exposição, os objetos seriam devolvidos, caso os seus proprietários não quisessem doa-los ao 
Museu Nacional. Fritz assinava-se como “viajante naturalista do Museu Nacional”. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

18 DE AGOSTO 

 

1927 > É inaugurada a estrada de rodagem de Trombudo à Índios. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

 18 DE DEZEMBRO 

 

1878 > O Dr. Blumenau, em ofício desta data, apresenta ao Governo Provincial sobre a necessidade e 
conveniência de estabelecer-se um posto de passagem, pouso e núcleo de habitantes na foz do 
Rio Sul, no local da projetada povoação de Humaitá. Nesse local levanta-se hoje a cidade de Rio 
do Sul. O memorial que acompanhou esse ofício é a certidão de nascimento da hoje próspera 
cidade. (que o Dr. Blumenau queria se chamasse Humaitá). 

1899 > Foi fincada solenemente a estaca zero da “Tramvia a vapor Blumenau-Aquidaban”, de que era 
concessionário o engenheiro Van Ockel. Do acontecimento lavrou-se ata. 
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 18 DE DEZEMBRO 

 

1899 > Fincada solenemente a estaca zero da “Tramvia” a vapor Blumenau-Aquidaban, de que era 
concessionário o engenheiro Van Ockel. O projeto não se concretizou. 
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18 DE FEVEREIRO 

 

1924 > O Superintendente de Blumenau é autorizado pela Câmara a abrir concorrência pública para a 
construção da ponte sobre o Itajaí Açu, em Indaial. 

1904 > O pescador Luis Porto, matou num só lance de rede, na prainha da Praia da Fazenda, nada menos 
de 60.000 bagres, cuja abundância no Rio Itajaí era espantosa. 
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18 DE JANEIRO 

 

1890 > O Dr. José Bonifácio da Cunha é nomeado presidente da Intendência Municipal de Blumenau, e 
assume, em grande solenidade, esse cargo. 
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18 DE JANEIRO 

 

1909 > O pastor Runte, de Badenfurt, festeja 25º aniversário de sua posse como pastor da comunidade. 
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18 DE JULHO 

 

1892 > O juiz de direito Silvério de Freitas, por ato desta data, é transferido de São Miguel para 
Blumenau. 

1925 > Falece, com 77ª nos, Dona Anna Gropp, nata Jennischen. Era natural de Mark Brandenburg e 
imigrara em Blumenau em 1861, em companhia de seus pais. 

1882 > São vendidas em leilão ferramentas, animais, arreios etc., pertencentes à Comissão de 
Engenheiros, organizadora dos trabalhos preparatórios da instalação do Município. 

1875 > Realiza-se importante exposição colonial. 
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1893 > Aparece o primeiro número “Der Urwaldsbote”, propriedade do Pastor Faulhaber. 

1884 > Reune-se a sessão do Júri que é, em seguida, encerrada, pois os réus não tinham advogados. 

1889 > Em São Paulo falece de um ataque cardíaco, o engenheiro Joaquim Rodrigues Antunes, que fora, 
em Blumenau, chefe da Comissão de engenheiros que aqui esteve antes da instalação do 
Município. 
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18 DE MAIO 

1948 > Chuvas provocam outra grande enchente do Itajaí, invadindo as partes mais baixas da cidade de 
Blumenau em seus bairros. 

1920 > Por escrituras desta data e de 20 de maio foi constituída, em São Paulo, a Empresa Força e Luz 
Santa Catarina S/A., com o capital de 3 mil contos de réis, com os seguintes acionistas: Pedro 
Cristiano Feddersen, Carlos Jensen, Dorotéis Salinger, Paulo Zimmermann, Dr. Oscar Moreira, 
Coronel Romão Junqueira e Dr. Augusto Meireles Reis Filho. A sede da Sociedade era em São 
Paulo. 

1895 >  Depois de uma paralização de 17 meses, em virtude do empastelamento de suas oficinas pelos 
federalistas, volta a circular o jornal “Blumenau Zeitung”. 
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1870 >  A chegada da comissão presidida pelo Sr. L. M. Albuquerque Galvão e Trompwski. 
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18 DE MARÇO 

1882 >  Pelo decreto 8.454 ficaram emancipadas as partes da Colônia, ou seja de Aquidaban (Apiuna) 
para cima, que não haviam sido incluídas em decreto anterior. 
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18 DE MARÇO 

1909 >  Pelo decreto 850, desta data, foi criado o Município de Itaiópolis, por parte do governo do 
Paraná. Solucionada, por acordo a questão de limites entre Paraná e Santa Catarina, a criação foi 
ratificada por ato do governo catarinense, em 1917. 

1912 >  O decreto 664, desta data, do governo do Estado, designa o dia 28 de abril, para realização das 
eleições para Juízes de Paz dos distritos de Hammônia e Bela Aliança, criados por lei municipal de 
13 deste mês. 

1904 >  Resolução desta data, que exonera o capitão Januário de Assis Cortês do cargo de Comissário de 
Polícia de Blumenau. 
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 18 DE NOVEMBRO 

 

1889 > Promovida por um cabo do 25º Batalhão de Infantaria do Destêrro houve uma tentativa de 
motim, contra a República. Esse cabo, de nome Cândido Pedro Duarte, com 42 praças do mesmo 
Batalhão, obrigou a Banda de Música, que regressava de uma solenidade no Clube Esteves 
Júnior, a empunhar a Bandeira do Império, saindo em passeata pelas ruas do Destêrro, dando 
vivas à Monarquia e morras à República. A oficialidade do Batalhão, entretanto, com outros 
inferiores e soldados, dominou o motim, depois de curta resistência. Houve um morto e alguns 
feridos. 
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18 DE OUTUBRO 

 

1909 > Chega a Blumenau, para uma visita de poucas semanas, o engenheiro de Minas, Pedro Hermann 
Blumenau, filho do fundador d Colônia. 
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18 DE OUTUBRO 

 

1927 > Foi iniciado o serviço telefônico intermunicipal 

1908 > Falece nesta cidade Bernardo Scheidemantel, o fundador das indústrias gráficas em Blumenau. 
Fundou aqui a primeira tipografia e litografia e editou um jornal “Imigrant”. 

1928 > É inaugurada a estação Telefônica de Blumenau, intermunicipal da Empresa Telefônica 
Catarinense. 

1912 > Pelo decreto 688 concede a D. Catarina Reuter e seus filhos, 2.524 hectares de terras em 
Blumenau, pelo valor da construção da Estrada do Ribeirão Mosquito, que não terminou. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

18 DE SETEMBRO 

 

1843 > Por ofício desta data, o Presidente da Província de SC. solicita a S. M. a Imperatriz, a mercê de 
aceitar o título de Protetora do Hospital das Caldas e de permitir que elas denominem “Caldas da 
Imperatriz”. Em ofício de 25 de outubro, seguinte, o Ministro Silva Maia comunica que a 
Imperatriz se dignou de anuir o pedido. 
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18 DE SETEMBRO 

 

1945 > O Decreto 19.617 autoriza a concessão à Empresa Força e Luz Santa Catarina S/A. para explorar o 
potencial hidráulico do Alto Rio dos Cedros (Usina Palmeiras). 

1949 > Dom Inácio, bispo coadjutor de Joinville, inaugura o Seminário de Salete, em Ribeirão Grande. 
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