
EFEMÉRIDES 

 
 
 

22 DE ABRIL 

1900 > Por ato do bispo Dom José de Camargo Barros, é desmembrada da paróquia de Blumenau a 
paróquia de Rodeio, com 17 capelas. 

1831 > Miguel de Souza Melo e Alvin, por exigência da tropa, deixa o governo de Santa Catarina, 
assumindo-o o comendador Francisco Luiz do Livramento. 

1909 > Falece Dr. Guilherme Eberardt que, depois de ter sido professor particular e farmacêutico, 
assumiu a agência do Correio, permanecendo nesse cargo até sua morte. 

1922 > O capitão reformado do Exército Antônio Bastos Paes Leme, à frente de 40 homens armados 
atacou o Quartel da Força Pública do Estado, em Porto União (SC) tendo tomado conta da 
estação ferroviária. O fato não teve maiores conseqüências. 



EFEMÉRIDES 

 
 
7 DE SETEMBRO 

 

1929 > É instalado oficialmente, com solenidades, o distrito de Taió, criado pela lei 213 de 26 de março 
de 1927. 

1922 > É lançada a pedra fundamental da nova maternidade Johanastift, (o prédio é o atual Hotel 
Alameda). 

1928 > É inaugurado o prédio da Intendência do Distrito de Encruzilhada (Rio dos Cedros) e a estação 
telegráfica local. No mesmo dia é inaugurada a estação telegráfica de Timbó e a estação de rádio 
da estação telegráfica de Blumenau. 

1919 > Foi instalado o distrito de Rodeio, 7º do Município de Blumenau. 
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1909 > A “União Blumenauense” promove o seu primeiro baile social. O Ten. Coronel Crispim Ferreira, 

comandante do 55º Batalhão de Caçadores, que, meses antes, havia chegado a Blumenau, 
discursou sobre a data, ao iniciarem-se as danças. O baile foi animado pela orquestra do mesmo 
batalhão. 

1921 > Solene Instalação do Clube Náutico América (“Vide V. Brazil”, de 15/9/21). 

1919 > Com grande festas é inaugurado o distrito de Rodeio, 7º de Blumenau. 

1909 > Professores e alunos da Escola Paroquial de Blumenau realizaram um passeio de canoa pelo rio 
Itajaí. Na volta a canoa bateu numa pedra e virou sucedendo caírem n’água os excursionistas. 
Destes três conseguiram salvar-se, morrendo os outros afogados, e até quinta-feira, haviam sido 
encontrados dois cadáveres, o do professor Alfredo Schmidt e o aluno Celeste Macherini, de 
Rodeio. 
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1884 > Lançamento da pedra fundamental da Igreja Evangélica de Corijós.  
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