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14 DE ABRIL 

1944 > Pelo decreto 15.386 foi outorgada à Empresa Força e Luz Santa Catarina autorização para 
aproveitamento do potencial hidroelétrico do Salto do Pilão, avaliado em 30.000 CV. 
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15 DE MARÇO 

1881 >  Pela lei nº 917, desta data, foram fixados os seguintes limites para a freguesia do S. S. 
Sacramento da cidade do Itajaí: Ao Norte o rio Gravatá, partindo daí para o ocidente até 
encontrar a foz do rio do Peixe, afluente do Luiz Alves: Ao Sul, o Ribeirão da Praia Brava, partindo 
daí para o ocidente até o Ribeirão da Limeira, afluente do Itajaí Mirim; a Leste o oceano; a Oeste 
a linha que, partindo da Foz do Rio do Peixe vai encontrar a Foz do Ribeirão da Ilhota ou das 
Minas (afluente do Itajaí Açu) e daí até encontrar o Ribeirão da Limeira. 

1906 >  Os padres jesuítas iniciam as aulas do Ginásio Catarinense, em Florianópolis, que substituiu o 
Liceu Provincial. 

1944 >  Criada a Comarca de Timbó. 
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15 DE MARÇO 

1929 >  É inaugurado o ramal da Empresa Força Elétrica, digo Força e Luz Santa Catarina entre 
Salto/Itajaí até Pedra de Amolar (Fazenda Renaux). 

1944 >  Solenemente instalado o Distrito de Lontras, no Município de Rio do Sul. 
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22 DE JANEIRO 

 

1944 > Assumiu o exercício do cargo de Prefeito Municipal de Blumenau o Sr. Alfredo Campos, em 
substituição ao Sr. Afonso Rabe. 

1862 > “Cumpra-se” dado à portaria imperial nomeado José Antônio Pereira Tinoco para a serventia 
vitalícia do Ofício de Tabelião do publico, judicial e notas e escrivão de órfãos do termo de Itajaí. 

1910 > Inicia-se nesta cidade com sede no salão Holetz o Congresso dos Adventistas do Sul do Brasil. O 
Congresso durou até o dia 26. 
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29 DE MAIO 

1926 > O Dr. Washington Luiz, eleito presidente da República, visita Blumenau, sendo aqui recebido com 
grandes solenidades. 

1935 > O Sr. Germano Beduschi assume o exercício do cargo de Prefeito Municipal de Blumenau, em 
substituição ao Sr. João Gomes da Nóbrega, que se exonerou. 

1894 > O decreto estadual nº 189 anula a lei nº 92, de 4 de outubro do ano anterior, que criara o 
município de Indaial. 

1944 > Aparece o primeiro número do jornal diário “A Nação”, que ainda circula em Blumenau, sob a 
direção de Maurício Xavier. 
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1912 > É solenemente instalado o distrito de paz de Hamônia, desmembrado do de Indaial e criado por 

lei municipal de 11 de março deste mesmo ano. 
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