
EFEMÉRIDES 

 
 
 

10 DE FEVEREIRO 

 

1950 > É criada a Paróquia de Barra do Laurentino. 

1871 >  Pelo decreto 4689 foi concedido ao engenheiro Sebastião Antônio Rodrigues Braga privilégio por 
50 anos para construção de uma estrada de ferro que, partindo do melhor porto marítimo de 
Santa Catarina se dirija à cidade de Porto Alegre. A extensão da linha foi calculada em 90 léguas. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

2 DE SETEMBRO 

 

1900 > Com grandes solenidades e muita pompa festeja-se o 50º aniversário da fundação da cidade e 
município de Blumenau. Foi publicado um livro comemorativo. 

1925 > Com grande desfile de carros alegóricos e muitas outras solenidades comemora-se o 75º 
aniversário da fundação de Blumenau. 

1950 > Com a maior festa que Blumenau já assistiu e que durou oito dias, festejou-se o 100º aniversário 
de fundação de Blumenau. Esteve presente uma filha do fundador, a Sra. Gertrudes Sierich, que 
veio da Alemanha, a convite do governo do Município, para assistir às solenidades. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1907 > É fundada a Maternidade Johannastift (hoje Maternidade Elsbeth Koehler), propriedade das 

senhoras evangélicas de Blumenau. A direção da maternidade foi entregue às irmãs diaconisas 
de Düsseldorf. Depois de funcionar numa casinha modesta, construiu o prédio em que 
atualmente está o Hotel Alameda e onde a mesma funcionou por muitos anos. 
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8 DE AGOSTO 

 

1892 > O distrito de Nova Trento é elevado à categoria de município pela lei nº 36. A sede da Colônia foi 
elevada à Vila. 

1892 > Foi suprimida, pela lei nº 37 desta data, a segunda escola do sexo feminino da Vila de Blumenau. 

1950 > Falece, em Joinville, o industrial Max Colin, ali nascido a 25 de abril de 1885. Chefe de grandes 
estabelecimentos fabris foi um dos grandes propulsores do progresso do município. 
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