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1 DE JUNHO 

1900 > A ponta dos trilhos da Estrada de Ferro Santa Catarina alcança a estação de Diamante. 

1881 > Chegam ao atual Porto União – União da Vitória, 24 colonos alemães, contratados pelo Coronel 
Amazonas de Araujo Marcondes, que os foi receber em Joinville, onde os mesmos haviam 
aportado juntamente com outros, destinados à colônia D. Francisca. Fizeram a viagem de 
Joinville a Rio Negro, parte a pé e parte a cavalo. De Rio Negro em diante a viagem foi feita pelo 
rio Iguassú em duas grandes lanchas. Naquele tempo, Porto União não contava mais de 25 casas. 
Depois que, em 1882 o pequeno vapor “Cruzeiro” passou a fazer viagens regulares e mais 
cômodas entre Rio Negro e Porto União, esta povoação começou a progredir. 

1927 > É reorganizado, em Blumenau, o Tiro de Guerra 475. 
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1928 > É inaugurada a linha postal diária entre Blumenau e a capital do estado, via Itajaí e Tijucas. 
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 17 DE DEZEMBRO 

 

1927 > Apurado o recenseamento municipal procedido em Blumenau, verificou-se ser de 98.663 almas, 
distribuídas por 16.658 famílias, a população de Blumenau. 

1909 > Os bugres assaltam a fazenda de um certo Ribeiro, além de Pouso Redondo, matando 13 pessoas 
e, depois de terem roubado o que puderam carregar, incendiaram a casa e ranchos. 

1909 > Cola grau em Direito, na Faculdade de São Paulo, o Dr. Guilherme Abry, filho de Luiz Abry, o 
primeiro blumenauense a formar-se em Direito. Depois de exercer a promotoria em algumas 
comarcas e o juizado de Direito de Curitibanos, Mafra e Joinville, o Dr. Abry foi nomeado 
desembargador do Superior Tribunal de Justiça do Estado, cargo em que se aposentou. 
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1811 > Nasce em Neustadt, na Orla, o farmacêutico Franz Keiner, formado em Weimar e que residia em 

Blumenau. 
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18 DE AGOSTO 

 

1832 > Nasce em Destêrro, hoje Florianópolis, o pinto Victor Meireles de Lima, uma das glórias artísticas 
nacionais. 

1881 > O Dr. Rodrigues Antunes publica o seguinte edital: “A Comissão de Construção de Estradas e 
caminhos e medições do Lotes na Colônia Blumenau, de novo faz público que as contas relativas 
ao fornecimento feito à mesma devem ser, até o dia 3 de cada mês, entregues ao engenheiro 
chefe ou ao engenheiro ajudante a fim de evitar demora nos respectivos pagamentos. Colônia 
Blumenau, 18 de agosto de 1881. Joaquim Rodrigues Antunes. 

1927 > Inauguração da Estrada Trombudo-Índios. 
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1852 > Com leva de imigrantes chega Luiz Sachtleben. 
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18 DE AGOSTO 

 

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

 

1927 > Falece Gottlieb Reif, antigo conselheiro municipal. 

1860 > A segunda turma, composta de 139 colonos, chega à sede da colônia Itajaí. Essa turma subiu o 
rio em canoas, chefiada por José Alves Serpa. 

1861 > Tendo em vista a lei 509, de 25 de abril de 1861, que criou a freguesia de São Pedro Apóstolo, de 
Gaspar, o Governo Provincial determinou, por ato desta data, a criação, na dita freguesia, de um 
distrito de paz e sub-delegacia se polícia. Determinou que a eleição de juiz de paz se fizesse a 13 
de outubro deste ano, na matriz que não estava ainda provida canonicamente de pároco. (O Pe. 
Gattone, seu primeiro vigário, só foi nomeado em 1862). 
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1824 > Nasce em Watzum, Brunswick, Alemanha, o agrimensor Hans Breithaup, auxiliar do Dr. 

Blumenau na direção da Colônia. 
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21 DE MAIO 

1885 > Foi assinada, na Alemanha, a escritura de venda das terras que o Dr. Blumenau possuía, na Velha 
e na Ponta Aguda, ao pastor Gustavo Stutzer que se propunha colonizá-las. 

1867 > Tendo sido transferido para a paróquia de Brusque, o Padre Gattone, até então vigário de Gaspar, 
reza nesta freguesia a sua última missa, despedindo-se de seus antigos paroquianos. 

1825 > Nomeado novo paradeiro para o Rio das Pissarras. 

1927 > Falece Carlos Rischbieter, antigo conselheiro municipal. 
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25 DE MARÇO 

1923 >  O Cônsul italiano, Emanuel Grazzi visita Rodeio e outras localidades de Blumenau, povoadas pelo 
elemento ítalo. 

1927 >  O Conselho Municipal de Blumenau cria o distrito de Taió, desmembrado do de Bela Aliança. 

1934 >  Foi instalado, nesta data, o município de Timbó, desmembrado do de Blumenau pelo decreto – 
lei nº 527, de 28/02/1934. Foi seu primeiro prefeito, nomeado pela Interventoria Federal do Sr. 
Aristiliano Ramos, o capitão Ernesto João Nunes, da Força Publica do Estado. 

1934 >  Juntamente com o município de Timbó é instalado, nesta data, o distrito de Benedito Novo, 
criado por ato de e deste mês e ano. 
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26 DE MARÇO 

1914 >  A Santa Sé elege bispo de Florianópolis, D. Joaquim Domingues de Oliveira, cônego da Catedral 
de São Paulo e secretário do Cabido. Foi sagrado em Roma e tomou posse da Diocese a 7 de 
setembro desse mesmo ano. Faleceu no exercício do cargo em 1967. 

1927 >  A lei municipal 213 cria o distrito de Taió, desmembrando-o de Bela Aliança (Rio do Sul). 

1903 >  Exonerada do cargo de adjunta da escola pública de Blumenau, Elsa Schrepp. 
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26 DE SETEMBRO 

 

1904 > O governo do estado, concede pelo decreto 226, dessa mesma data, a Harry H. Von Skinner, 
privilégio para construção, uso e gozo de uma estrada de ferro de Blumenau à Hammônia e dali 
até Rio Negro. 

1927 > A Caixa Agrícola Cooperativa de Responsabilidade Limitada dos Agricultores de Blumenau foi 
incorporada à Caixa Agrícola de Blumenau S/A., casa bancária fundada especialmente para 
suceder à antiga cooperativa. 
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28 DE FEVEREIRO 

 

 1927 > Com 91 anos de idade, falece em Blumenau o Sr. Otto Stutzer, um dos primeiros administradores 
de Blumenau. Foi Superintendente Municipal de 1898 a 1902. 

 1934 > Pelo decreto-lei  nº 527, foi, pelo Interventor Federal Aristiliano Ramos, criado o Município de 
Timbó, desmembrado do de Blumenaue constituído dos distritos de Timbó (sede), Encruzilhada, 
Rodeio e Benedito Novo. 

 1934 >  Por lei desta data foi criado o Município de Indaial, cuja instalação se deu a 21 de março. 

 1934 >  Pelo decreto da Interventoria Federal, nº 527, foi criado o Município de timbó. 
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 1946 > É criada a paróquia de Indaial, cuja administração foi entregue a um padre secular. Pouco mais 

de um ano depois, os padres franciscanos voltaram a administrá-la. 
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 31 DE DEZEMBRO 

 

1943 > Em virtude do decreto 941, desta data, o Município de Timbó passou a constituir comarca 
autônoma da de Indaial, passando esta a 2ª entrância. 

1943 > Em virtude desse mesmo decreto 941, Aquidaban passou a denominar-se Apiuna. Por esse 
mesmo decreto, foi criado o distrito de Lontras, em Rio do Sul.  

1913 > É inaugurado, com grandes festividades, o Grupo Escolar “Luiz Delfino”, na cidade de Blumenau. 

1927 > O ministro Victor Konder sobrevoa, de hidroplano, a cidade de Blumenau. (Ver “Blumenau em 
Cadernos”, Tomo II, pág. 56). 



EFEMÉRIDES 

 
 
1927 > Inauguração do novo prédio dos Correios e Telégrafos de Blumenau, à Alameda Barão do Rio 

Branco. 

1860 > O Barão Schneeburg, diretor da colônia Itajaí, faz o primeiro relatório endereçado ao presidente 
da província, sobre a chegada das duas primeiras turmas de imigrantes. 
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 6 DE NOVEMBRO 

 

1927 > Grande enchente do Itajaí inunda parte da cidade de Blumenau, causando grandes prejuízos. 

  

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

08 DE JULHO 

 

1882 > É fundada a Colônia Grão Pará em terras da Princesa Imperial Dona Isabel e de seu esposo Conde 
d’Eu, no município de Tubarão. O diretor da Colônia, C. M. S. Leslie residia em Tubarão. A 
primeira sede foi construída às margens do Rio Pequeno até 1886 quando foi transferida para a 
localidade de Orleães, à margem de Tubarão. A maior parte do território da Colônia Grão Pará 
faz hoje parte do município de Orleães.  

1852 > Deu-se começo à picada que, partindo do Ribeirão da Velha seguia para Salto Weissbach, 
acompanhando a margem direita do Itajaí Açu, numa extensão de 7 quilômetros. Essa picada foi 
o primitivo traçado da atual Rua São Paulo até além da ponte do Salto. 
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1927 > Falece, em Encruzilhada, Aleandro Lenzi, antigo conselheiro Municipal. 

1793 > Toma posse, interinamente, do Governo da Capitania de Santa Catarina João Alberto de Miranda 
Ribeiro. Faleceu na cidade do Destêrro em 19 de janeiro de 1850. 
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