
EFEMÉRIDES 

 
 
 

20 DE ABRIL 

1880> Pelo decreto nº 7.693, de 20 de abril, o Governo Imperial ratificou o decreto de emancipação da 
Colônia Blumenau e sua constituição em Município.  
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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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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 
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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. 
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20 DE AGOSTO 

 

1886 > A lei 1.102, desta data, desanexa do ofício de Tabelião do Termo de Blumenau, o de escrivão de 
órfãos do mesmo termo. 

1881 > Reunião Extraordinária da Turnverein. 
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 20 DE DEZEMBRO 

 

1961 > A lei nº 799, desta data, cria o Município de Salete, desmembrado do Município de Taió. 
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20 DE JANEIRO 

 

1911 > Inaugurada à estação Telegráfica da Penha. 

1908 > Oto Schulze, Leopoldo Kriescke, Henrique Kopelke e Gustavo Leite, são nomeados por ato 
estadual, para subcomissário de polícia e suplente respectivamente. 
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 20 DE JULHO 

 

1821 > Tomaz Joaquim Pereira Valente toma posse do cargo de governador da Capitania de Santa 
Catarina. 

1910 > Reunem-se os comerciantes de manteiga de Blumenau, como fim de fundarem um Sindicato de 
Exportadores daquele produto. Presser expôs seu plano opinando pela fundação de uma 
Sociedade Anônima que tomaria a seu cargo a compra e a exportação do produto. O capital 
necessário seria de 120 contos, dos quais 80 deveriam ser subscritos pelo comércio de 
Blumenau. Na sede do Município constituir-se-ia o estabelecimento principal incumbido da 
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gerência e direção de negócios a cargo do sindicato. Houve quem sugerisse de se localizar esse 
estabelecimento perto da E. F. S. C. 

1881 > Depois de alguns dias de chuva, a temperatura baixou bruscamente. 
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20 DE JUNHO 

1830 > Nasce, na cidade de Ruembeck, na Alemanha, o Sr. Ferdinand Schrader, pai do futuro prefeito de 
Blumenau, Alvin Schrader e fundador de grande firma comercial que ainda hoje existe. 

1928 > O ex–rei da Saxônia, Frederico Augusto, visita a cidade de Blumenau, recebendo grande 
manifestação do povo e das autoridades. 
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20 DE MAIO 

1949 > Entra em funcionamento a segunda unidade geradora da Usina Cedros da Empresa Força e Luz 
Santa Catarina S/A. 

1878 > Foi constituída a “Companhia de Navegação Fluvial a Vapor Blumenau – Itajaí, com capital de 300 
contos de réis, dividido em ações de 100 mil réis. 

1929 > É inaugurada a estátua de Fritz Müller, na praça de seu nome. Deve-se esse monumento aos 
esforços do Dr. Vitor Konder, então ministro da Viação. Ao ato da inauguração esteve presente o 
ilustre Dr. Roquete Pinto que, em magnífica conferência, historiou a vida do notável botânico e 
sábio naturalista. Esse trabalho foi depois publicado sob título de “Uma glória sem rumor”. 
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1926 > Foi criado por portaria do Ministro da Guerra, o Tiro de Guerra 232 com sede no Colégio Santo 

Antônio de Blumenau. 

1919 > Falece em Florianópolis, com 64 anos de idade, o poeta, escritor e dramaturgo Horácio Nunes 
Pires, Diretor Geral da Instrução Pública do Estado de Santa Catarina. 
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20 DE MARÇO 

1850 >  O Dr. Blumenau, após uma permanência de vários meses na Alemanha, regressa ao Brasil e ao 
seu estabelecimento na Barra do Velho, onde aguardaria a chegada dos emigrantes que 
conseguira aliciar para sua Colônia. 
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20 DE MARÇO 

1855 >  Celebra-se o primeiro casamento em Blumenau: o de Júlio Baumgarten com Margarida Wagner, 
filha de Pedro Wagner. Na mesma ocasião casaram-se também Guilherme Schoenau com 
Catarina Lucas. 
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20 DE MARÇO 

1883 >  Para tratar de assuntos relacionados com a liquidação da firma Meyer & Spierling, reúnem-se na 
casa de Julio Baumgarten, os credores da mesma. A comissão de liquidação era composta de 
Otto Stutzer, Theodoro Lüders e Hermann Hering Júnior. 

1890 >  Manoel dos Santos Lostada assume o cargo de promotor público da Comarca de Blumenau. 
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 20 DE NOVEMBRO 

 

1892 > Foram realizadas as eleições para Intendência Municipal de Blumenau, nas quais os republicanos 
infligiram retumbante derrota aos liberais que estavam no governo. 

1921 > Inaugura-se a torre do templo evangélico de Indaial. 
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20 DE OUTUBRO 

 

1880 > Nasceu em Itajaí Arno Kinder. Foi adido Comercial do Brasil nos Estados Unidos onde faleceu. 

1907 > Funda-se em Blumenau o Sindicato Agrícola de Blumenau, que prestou grande serviços ao 
desenvolvimento de Blumenau. 

1911 > Rodolfo Odebrecht é nomeado agente do Correio de Rio do Sul, por portaria desta data. 

1892 > Reuniu-se a intendência de Blumenau para proceder a divisão do eleitorado em seções para as 
eleições marcadas para 20 de novembro. 
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20 DE SETEMBRO 

 

1868 > É solenemente lançada a pedra fundamental da matriz católica da Colônia Blumenau. 

1820 > Por aviso real desta data foi mandada abrir a “Estrada da Mata”, cujos trabalhos foram confiados 
ao sargento-mor João da Silva Machado, depois Barão de Antonina. Essa estrada seria, mais ou 
menos, à que deu lugar à atual Rio-Negro X Caxias e que serviu para o transporte de tropas do 
Rio Grande para São Paulo. 

1868 > Colocação da pedra fundamental da Igreja Católica. 
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1909 > Leopoldo Hoeschel é reconhecido, pelo decreto 467, agente cônsul da Austria e Hungria em 

Blumenau. 
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