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17 DE MAIO 

1856 > Por lei desta data, o Professor público da Colônia Blumenau passou a receber uma gratificação de 
120$000 anuais. 

1891 > Pedro Wagner, o mais velho dos moradores da Colônia Blumenau, assiste à confirmação de 1 
neto, 2 netas e 1 bisneto ao mesmo tempo. Foi a primeira vez que ocorrera o caso de um bisavô 
assistir a confirmação de um bisneto. 

1962 >  A lei 826, desta data, cria o Município de Dona Ema, desmembrado do Município de Ibirama. 

1870 >  A chegada da comissão presidida pelo Sr. L. M. Albuquerque Galvão e Trompwski. 
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2 DE ABRIL 

1857 >  O Dr. Blumenau demarca terras para igreja e cemitério entre os Rios Ribeirão Gaspar Grande e 
Pequeno, local onde hoje se levanta a bela matriz da cidade de Gaspar. 

1890 >  Nasce em Gaspar o futuro bispo de Lages, Dom Daniel Hostim. Era filho de Frederico Hostin e 
Margarida Martenthal. 

1914 >  D. Joaquim Domingues de Oliveira é eleito bispo de Florianópolis, sucedendo a D. João Becker, 
transferido para o Rio Grande do Sul. 

1870 >  Pela lei paranaense desta data, nº 219, foi criado o município de Rio Negro, que abrangia as duas 
margens do rio do mesmo nome. 
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5 DE JULHO 

 

 

1779 > Francisco de Barros Araújo Teixeira Homem, Brigadeiro, toma posse do Governo da Capitania de 
Santa Catarina, nele se conservando até 7 de junho de 1786. Foi um governo muito operoso. 

1925 > A Sociedade Teatral Frohsinn leva à cena a peça em três atos “Pension Scheller”. 

1870 > Por aviso desta data, do Presidente da Província, foi nomeado o agrimensor Emílio Odebrecht 
para continuar o serviço de estradas e topografias da Colônia, com a gratificação de 150$000 
mensais. 
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