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16 DE ABRIL 

1895 > Tomam posse do cargo de Superintendente Municipal, Oto Stutzer e de Conselheiros Municipais: 
Pedro Cristiano Feddersen, Luiz Abry, Frederico Wilde, Ricardo Voigt, Aléssio Freiner, Pedro 
Schmidt, Paulo Zimmermann, André Campregher e Henrique Klug. 

1919 >  A lei municipal de Blumenau, nº 120, cria o distrito de Ascurra. 

1933 >  É instalado, com solenidade, o distrito de Paz de Trombudo Central, no Município de Rio do Sul. 

1919 >  A lei municipal nº 120 cria o distrito de paz de Rodeio. 

1919 >  A lei municipal nº 120 cria o distrito de Rodeio que ficou sendo o 7º do município de Blumenau. 
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1883 >  São vendidos em hasta pública, realizada na Coletoria Estadual (de que era coletor Guilherme 

Engelke) objetos de propriedade do Estado e que haviam pertencido à antiga direção da colônia. 
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20 DE ABRIL 

1933 > Por discordar de opinião do Interventor Federal, exonera-se do cargo de Prefeito Prrovisório do 
Município de Blumenau, o Sr. Antônio Cândido de Figueiredo. 
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24 DE ABRIL 

1933 > Toma posse do cargo de Prefeito Interino do Municipio de Blumenau o Sr. Jacob Schmidt, em 
substituição ao Sr. Antônio Cândido de Figueiredo. 

1940 > É inaugurada a Escola Agrícola Municipal “José Ferreira da Silva” e consagrada a respectiva 
capela, dedicada a São José. 

1949 >  É inaugurada a igreja de Cristo Rei, no bairro da Velha. 
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27 DE AGOSTO 

 

1933 > O distrito de Rodeio, que havia sido suprido, para formar, com o distrito de Ascurra, um só 
distrito, com o nome de Arrozal, foi restabelecido por ato desta data do Governo do Estado. 

1912 > A Usina da Companhia de Laticínios de Blumenau fabricou o primeiro gelo artificial em máquinas 
fornecidas pela firma Hermann Stoltz & Co. do Rio. Foi o primeiro gelo artificial aqui fabricado. 

1881 > O Violonista sueco Roberto Stella dá seu primeiro concerto, o qual causou ótima impressão. 
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 30 DE DEZEMBRO 

 

1907 > Realizou-se o primeiro recenseamento municipal em Blumenau, no qual se apurou que a 
população do município, então constante de três distritos (sede, Indaial e Gaspar) era de 45.089 
habitantes. A cidade de Blumenau tinha, apenas, 1.516 habitantes. Ao todo havia no município 
7.067 famílias, de sorte que, em média, cada família blumenauense se compunha de 6 pessoas. 

1943 > A lei estadual 257, cria o distrito de paz de Rio do Oeste, no Município de Rio do Sul. 

1948 > A lei estadual 247 cria os municípios de Ituporanga e Taió, desmembrados do Município de Rio 
do Sul. 
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1933 > Organizado por Frei Modestino Oechtering, vigário da Paróquia, tem lugar a abertura do 

Primeiro Congresso Católico de Blumenau, que contou com a presença de vários bispos e muitos 
sacerdotes, além de enorme massa de fiéis. O Congresso durou até 2 de janeiro, seguinte. 

1852 > Seis caboclos e alguns colonos batem os matos em redor da colônia, em perseguição dos bugres 
que, a 28, haviam levado a efeito um ataque ao rancho do Dr. Blumenau. Não se encontrou 
senão um ou outro pouso abandonado. No dia seguinte deveria chegar o capitão Flôres com 
mais seis homens para prevenir novos ataques. 
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4 DE AGOSTO 

 

1933 > Pelo decreto estadual 403 foram restaurados os distritos de Rodeio e Ascurra que haviam 
constituído o distrito de Arrozal.  

1860 > O barão de Schneeburg, nomeado diretor da colônia Itajaí, depois Brusque, depois de cinco dias 
de viagem pelo Itajaí - Mirim acima de canoa, chega com a primeira turma de 55 colonos, ao 
local onde deu começo ao povoado que é hoje a sede do município. Esse lugar era conhecido por 
“Vicente Sá, e ali Pedro José Werner, tronco de respeitável família, possuía casa e engenho de 
farinha. Neste foram agasalhados os colonos recém-chegados. Os 55 colonos eram componentes 
de 10 famílias cujos chefes eram Augusto Hoefelmann, João Wilhelm, Frederico Guilherme 
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Neuhaus, João José Schaufenberg, Frederico Ostmann, João Germano Boiting, Jacó Morsch, João 
Ostendarp, Daniel Walter e Luiz Richter. Desses colonos, 35 eram adultos e 24 crianças, entre 17 
anos e 6 meses. Foram, nos dias subseqüentes, construídos 4 ranchos grandes e um armazém de 
mantimentos. 

1925 > “Der Urwaldsbote”, desta data, anuncia ter sido posto à venda, a 8$000 por exemplar, o novo 
mapa do município de Blumenau organizado por José Deeke por ordem do Superintendente Curt 
Hering. O mapa foi impresso no Instituto Cartográfico de F. A. Brockhaus, de Leipzig, Alemanha. 
Escala: 1: 250.000 
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