
EFEMÉRIDES 

 

1 DE ABRIL 

1929 >  É inaugurado o trecho Subida – Lontras (Estação Victor Konder) da Est. De Ferro Santa Catarina. 

1897 >  Toma posse do cargo de pastor da Comunidade de Indaial, o pastor Wilhelm Hägeholz. 
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16 DE JANEIRO 

 

1877 > Primeiro dia de aula no Colégio São Paulo, fundado pelo Padre Jacobs. Começou com 16 alunos 
entre meninos e meninas. 

1910 > Henrique Hostin, natural de Gaspar, toma o hábito de frade franciscano, no noviciado de Rodeio, 
tomando o nome de Daniel. Foi, mais tarde, bispo de Lages. 

1897 >  Nasce em Tijucas, SC., J. Ferreira da Silva, jornalista, escritor e ex-prefeito de Blumenau. 

1908 >  Otto Stutzer é exonerado do cargo de 3º suplente do comissário de polícia. 
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2 DE FEVEREIRO 

 

1849 > Nasce, na Silésia, Carlos Klein que, em companhia de seu pai, Teodoror, veio para Blumenau em 
1856. Foi agrimensor e professor primário. Escreveu contos e novelas tendo como tema a vida 
colonial, entre os quais: “Os sinos de prata de Vila Rica”, publicados em jornais e revistas da 
época. 

1928 > Falece em Encruzilhada (Arrozeira), João Longo, comerciante e um dos primeiros imigrantes 
italianos daquela zona. 

1898 >  É inaugurada a igreja dos Navegantes, do outro lado do Itajaí Açu, em frente à cidade de Itajaí. 
Sua construção tivera início em março de 1897, devendo-se a iniciativa de sua construção, 
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especialmente a Manoel do Santos Gaia, português de Vila Nova de Gaya, mestre e proprietário 
do lanchão “São João” que navegava entre o porto de Itajaí e o de Santos. 

1897 > O Conselho Municipal de Joinville autoriza, pela lei nº 20 o executivo então representado pelo Dr. 
Frederico Bruestlein a contratar com a firma Siemens & Halske, de Berlin, o serviço de 
iluminação elétrica das ruas da cidade. Infelizmente o projeto não se concretizou. 

1749 > Toma posse do cargo de governador da Capitania de Santa Catarina, o Coronel Manuel Escudeiro 
Ferreira de Souza. (Governou até 25 de outubro de 1753). 
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30 DE MARÇO 

1881 >  Elevada à categoria de Vila e município, a freguesia de São João de Campos Novos, com a  
denominação de Município de São João de Campos Novos (lei 923). 

1881 > Foi restaurada a Comarca de Itajaí, compreendendo o Município de Blumenau, que ficou 
desanexada da Comarca de S. Francisco, ficando assim revogada a lei 861 de 4 de fevereiro de 
1880 (lei 924). 

1897 > O Diretor C. Fabri, que contratara com o governo do Estado, a medição e demarcação e 
respectiva colonização dos terrenos dos atuais municípios de Ibirama, Presidente Getúlio, 
Gustavo Richard, Curupá etc. transfere, nesta data, o seu contrato à “Hanseatische Kolonisations 
– Gesellschaft”, (Sociedade Colonizadora Hanseática, com sede em Hamburgo, os deveres e 
direitos dele decorrentes. Os terrenos contratados extendiam-se por 167.617 hectares pelos 
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quais o governo R$ 266.574,40. Além desses foram mais adquiridos pela companhia 1993 
hectares do Príncipe Schönburg – Waldenburg e 262 hectares do Duque de Chartres e Penthievre 
e, nessas terras, constituiu os distritos coloniais de Itapocú e Piraí, no município de Joinville e 
Itajaí – Hercílio, em Blumenau. 
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6 DE JUNHO 

1897 >  Foi inaugurada a igreja evangélica de Warnow. 
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7 DE JUNHO 

1879 >  Benção da Capela de Pomeranos, dedicada a Santo Antônio. 

1786 > Toma posse do cargo de governador interino da Capitania de Santa Catarina, o sargento – mor 
José Pereira Pinto. Governou até 17 de janeiro de 1791. Foi um governador muito eficiente. 

1897 >  É fundada a sede da colônia Hansa – Humbold, de que se originou a atual cidade Corupá. 

1892 >  Lançamento da pedra fundamental do novo edifício de 2 andares destinado à Escola Nova (atual 
Biblioteca Municipal). 


	1 de abril - 1929 - 1897
	16 de janeiro - 1877 - 1910 - 1897 - 1908
	2 de fevereiro - 1849 - 1928 - 1898 - 1897 - 1749
	30 de marco - 1881 - 1881 - 1897
	6 de junho - 1897
	7 de junho - 1879 - 1786 - 1897 - 1892

