
EFEMÉRIDES 

 
 
 

1 DE MARÇO 

1936 > Realizam-se as eleições para Prefeito e Vereadores à Câmara Municipal de Blumenau. Foram 
eleitos: Alberto Stein, prefeito e 11 vereadores, todos integralistas, 2 do Partido Liberal e 2 da 
União Democrática. 
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22 DE OUTUBRO 

 

1936 > A lei nº 104 cria o Município de Rodeio, com sede do mesmo nome, desmembrando-o do 
município de Blumenau. (14-3-1937) 

1912 > Combate do Trani em que pereceram o Coronel João Gualberto e o Monge José Maria e com o 
qual teve início a Guerra doa Fanáticos.  

1921 > Lei nº 222, que criou o distrito de Palmital, no município de São Francisco. 
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1907 > O Sr. Domingos Rodrigues, da nova Jos., concessionário da instalação da Luz e energia elétricas 

para a cidade de Joinville, transfere o contrato à “Empresa Joinvillense de Eletricidade”, de 
Oliveira, Rodrigues & Cia, organizada nesta data. 

1891 > A lei nº 3, desta data, doa a Prefeitura Municipal de Itajaí, o terreno do atual cemitério na 
“Fazenda”. 
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24 DE MAIO 

1936 > Funda-se em Blumenau a Fábrica de Artefatos Têxteis “Artex”, sendo eleitos: Diretor – presidente 
Ricardo Peiter, (falecido em 1941), Teófilo Zadrozny, dir. gerente e Oto Huber, diretos técnico. O 
capital inicial foi de 500 contos. 

1907 > Faleceu na cidade de Itajaí, com idade de 88 anos de idade, Maria Clara da Silveira Flores, esposa 
de José Henrique Flores.  
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24 DE MARÇO 

1924 >  Em assembléia geral extraordinária desta data, a Empresa Força Luz Santa Catarina S/A, transfere 
sua sede de São Paulo para Blumenau. 

1929 >  Foi inaugurada a linha de transmissão destinada a alimentar a Empresa Tijuquense de 
Eletricidade limitada, linha que, partindo de Brusque, via Nova Trento, estendeu-se até a cidade 
de Tijucas. 

1936 >  As irmãs Franciscanas, com matriz em Angelina, passam a administrar o Hospital Municipal (atual 
Santo Antônio). 
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4 DE ABRIL 

1936 >  Alberto Stein, eleito Prefeito Municipal, assume o exercício desse cargo. Também toma posse à 
nova Câmara Municipal, sob a presidência do Sr. José Ferreira da Silva. 

1847 >  O Dr. Blumenau embarca no rio de Janeiro com destino ao Sul do país para visitar as colônias 
alemãs do Rio Grande e de Santa Catarina. 

1856 >  Nasce nesta cidade Hermann Baugarten, que foi o fundador da Imprensa Blumenauense. 

1859 >  Lei nº 464, desta data: Art. 1º - Será elevada à categoria de Vila a paróquia do S. Sacramento do 
Itajaí, logo que seus municípios tenham prontificado, à sua custa, casa para as sessões da 
Câmara. Art. 2º - Esta paróquia, a de Camboriú e a de Nossa Senhora da Penha de Itapocoroi 
serão desmembradas dos municípios de Porto Belo e de São Francisco, de que ora fazem parte e 
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formarão um município denominado de Itajaí. Art. 3º - O município de Itajaí se regulará pelas 
atuais posturas de Porto Belo, enquanto a Câmara respectiva não confeccionar as suas. Art. 4º - 
A sede da Vila de Porto Belo passará para a freguesia se São Sebastião de Tijucas, logo que na 
nova Vila tenham os habitantes prontificado casa para as sessões da Câmara. Esta freguesia, a de 
Porto Belo e a de São João do Alto Tijucas, que fica desmembrada do município de São Miguel, 
formarão um município com a denominação de São Sebastião. Art. 5º - O município de Itajaí 
pertencerá à Comarca de Nossa Senhora da Graça e o de São Sebastião à de São José. (lei 464) 

1883 >  São aprovadas, por lei desta data, as contas da Câmara de Itajaí referentes a 1881 – 1882. 

1883 >  Aparece o primeiro número do semanário “Imigrant”, de propriedade de Bernardo 
Scheidemantel e que foi, mais tarde, substituído por “Der Urwaldsbote”. Aparecia às quartas-
feiras e a sua assinatura custava 4$000 por semestre e 7$000 por ano. De regular formato, 
geralmente com 6 páginas, trazia abundante noticiário. Defendendo pontos de vistas contrários 
aos de “Blumenau Zeitung”, jornal fundado em 1880, não tardou em apresentar-se oportunidade 
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para que os dois semanários entrassem em luta acesa. O julgamento, pelo júri, de um polaco de 
nome Wolek, que pretendera por fogo numa capela, no Indaial, serviu de pretexto para 
acaloradas discussões. (ver “Blumenau em Cadernos”, Iº Tomo, pág 119). 

1859 >  A lei nº 164, de 1859, desmembrou o território da freguesia do S. Sacramento de Itajaí, da 
jurisdição de Porto Belo, para constituir município autônomo. (Ver outras efemérides de abril em 
“Blumenau em Cadernos”). 
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