
EFEMÉRIDES 

 
 
 

11 DE MARÇO 

1934 >  Solenemente instalado o Município de Dalbergia (Ibirama atual). 

1904 >  Tornado sem efeito o ato de 19 de fevereiro de 1904, que removeu para Blumenau o promotor 
de Laguna, Deocleciano do Canto Menezes, sendo removido em seu lugar o promotor de São 
Bento do Sul, Manoel Barreto. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

13 DE ABRIL 

1925 > É inaugurada a linha de transmissão destinada a suprir a “Empresa de Eletricidade Jaraguá” pela 
Empresa Força e Luz Santa Catarina S/A. 

1844 >  A colônia S. Pedro de Alcântara é elevada à categoria de freguesia, e distrito sob jurisdição de 
São José. 

1934 >  Inauguração do Jardim de Infância Evangélico de Indaial. 

1912 >  O superintendente sancionou a lei do Conselho que criou os distritos de Hammonia e Bela 
Aliança, foi designado pelo decreto 664, de 18 de março de 1912, o dia 28 de abril para as 
eleições de juízes de Paz. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

13 DE AGOSTO 

 

1934 > Aquidaban, hoje Apiuna, é elevado à categoria de distrito de paz, pelo decreto estadual nº 655, 
sendo instalado em 26 deste mesmo mês e ano. 

1865 > Em virtude de queixa apresentada pelo capitão José Henrique Flores, o presidente da Província, 
por ato desta data (nº 55) suspende e manda que sejam responsabilizados o juiz municipal 
suplente do Termo de Itajaí, Felício José Borges e o seu escrivão José Antônio Pereira Tinoco. A 
denúncia foi dada por Flores e mais Maria Inácia de Jesus, viúva de João Antônio da Costa, 
Anacleto Dias Cardoso e outros herdeiros do mesmo Costa. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

15 DE ABRIL 

1848 > A Assembléia Provincial de Santa Catarina aprova o parecer da Comissão de Colonização no 
memorial do Dr. Blumenau, propondo a Colonização pela Soc. De Proteção aos Imigrantes 
Alemães no Brasil, das terras do Vale do Itajaí. 

1934 >  É solenemente instalada a Comarca de Indaial, criada pelo decreto 529, de 28 de fevereiro deste 
mesmo ano. 

1931 >  É solenemente instalado o Município de Rio do Sul. 

1881 >  A “Theater Geselochaft” leva à cena, em Blumenau, a comédia em 4 atos “Der beste Fon”. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1883 >  O Dr. Fritz Müller faz uma interessante conferência sobre “polinização nas plantas”, na sede da 

Cultur Verein. 

1847 >  Pela lei provincial 239 a Vila de São Francisco foi elevada a categoria de cidade. 

1883 >  O Dr. Fritz Müller pronuncia na reunião da Cultur Verein uma interessante conferência sobre a 
fecundação das plantas e diversas cruzas para a obtenção de produtos melhorados. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

17 DE FEVEREIRO 

 

1934 > A lei estadual 498 cria o Município de Dalbérgia (atual Ibirama), constituindo dos distritos de 
Hamonia, José Boiteux e Nova Breslau. A sede do município seria a povoação de Nova Breslau, 
atual Presidente Getúlio. O decreto 499 eleva à categoria de Município, desmembrando-o do de 
Blumenau, o distrito de Gaspar. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

2 DE MARÇO 

1934 > É criado, por ato desta data, o distrito de Benedito Novo, desmembrado do de Timbó. 

1841 >  A Câmara de Porto Belo reclama em ofício, dirigido ao Presidente da Província, contra os limites 
fixados para a freguesia de São João Batista do Alto Tijucas, criada pelo decreto de 3 de abril de 
1839 e cuja linha divisória, ao Norte, era o Rio dos Bobos. Por esse fato os moradores entre este 
rio e o Tijucas teriam que ir a São Miguel para cumprir os seus deveres fiscais e religiosos, 
quando a Câmara de Porto Belo ficava, apenas, a uns 12 quilômetros. (Por esse ofício se vê que, 
nesse ano de 1841, ainda não havia capela na foz do Tijucas, local em que depois se levantou a 
cidade do mesmo nome). 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

20 DE AGOSTO 

 

1934 > Pela resolução 3.932, do Governo do Estado, é exonerado do cargo de Prefeito Provisório do 
Município de Blumenau o capitão Antônio Martins dos Santos, tendo sido nomeado e 
empossado neste mesmo dia o Sr. João Gomes da Nóbrega. 

1796 > Morre Antônio Dias de Arzão, morador das margens do Itajaí, com 90 anos de idade. Era casado 
com Ana Maria da Costa. 

1925 > Deu-se começo à abertura da atual Rua Vidal Ramos, em Itoupava Seca. Essa rua deveria ligar 
aquele bairro à Blumenau, em rua paralela à Rua São Paulo, projeto que até hoje, não foi 



EFEMÉRIDES 

 
 

executado, tendo os trabalhos sido paralisados à margem do Ribeirão do Tigre, ficando, assim, 
aberto apenas o trecho que aquela rua compreende. 

1862 > É transferido para o povoado de Piçarras, o destacamento de pedestre que se encontrava em 
Luis Alves. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

21 DE MARÇO 

1882 >  Terça feira. Chega a Blumenau o Vice - presidente Joaquim Augusto do Livramento, 
acompanhado do Chefe de Polícia e outros acompanhantes, às 5 e meia da tarde. Regressam na 
6ª feira, dia 24. 

1934 >  Instalado o Município de Indaial desmembrado do de Blumenau. Integravam-no três distritos: o 
da sede, o de Aquidaban (posteriormente Apiuna) e o de Ascurra. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

21 DE MARÇO 

1934 >  É solenemente instalado o Município de Indaial. 

1875 >  É fundada em Indaial a “Sociedade de Atiradores de Indaial”. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

25 DE FEVEREIRO 

 

 1934 > Jacob Schmidt é exonerado do cargo de Prefeito Municipal de Blumenau, sendo substituído pelo 
capitão da Força Publica Antônio Martins dos Santos, que toma posse neste mesmo dia. 

 

 

 

 



EFEMÉRIDES 

 

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. 



EFEMÉRIDES 

 

25 DE MARÇO 

1934 >  Solenemente instalado o Município de Timbó, desmembrado do de Blumenau. 

1947 >  É criada a paróquia de Ribeirão Grande. 

1913 >  Criada uma escola em Belchior. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

26 DE AGOSTO 

 

1934 > É solenemente instalado o distrito de Aquidaban, hoje Apiúna. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

26 DE JANEIRO 

 

1934 > A lei 468 criou o Distrito de Rio de Texto, com sede na povoação de Pomerode. 

1908 > 36 colonos protestantes de Rio do Sul, então Bela Aliança, fundam a Comunidade Evangélica 
Local. O Professor Koberstein funcionou como pastor. Seu título “Comunidade Evangélica 
Eclesiástica e Escolar de Rio do Sul e circunvizinhanças”. 

1895 >  É promulgada a terceira carta constitucional do Estado de Santa Catarina. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

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. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 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. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

28 DE FEVEREIRO 

 

 1934 > O decreto estadual 526 eleva o distrito de Indaial à categoria de Município. 

 1934 > O decreto 529 desmembra o distrito de Indaial da Comarca de Blumenau e cria ali uma comarca. 

 1934 >  A lei 527, assinada pelo Interventor Federal Aristiliano Ramos, cria o Município de Timbó. 

 1934 >  O decreto 528 criou a Comarca de Ibirama. 

 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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