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8 DE ABRIL 

1945 >  É lançada, com solenidade, a pedra fundamental da nova matriz de São Pedro Apóstolo de 
Gaspar, planta do arquiteto Gramlich. 

1948 >  Pela lei municipal nº 8, o Hospital Municipal passa a denominar-se Hospital Santo Antônio. 

1858 >  O distrito de Paz da Colônia Dona Francisca, por lei desta data (452) foi elevado à categoria de 
freguesia sob invocação de São Francisco Xavier de Joinville. Nesse tempo estava em construção 
a capela católica, que serviria de matriz. 

1881 >  A lei 935, que orçou a receita e despesa da província, autorizou o município de Itajaí a despender 
no exercício de 1881/82 o total de sua receita, no montante de Cr$ 11.542,282, assim 
descriminados:Funcionários – 870,00; expediente – 30,00; exp. Do júri e alistamento militar – 



EFEMÉRIDES 

50,00; dívida passiva – 4.402,990; obras públicas, inclusive as pontes de Piçarras e Gravatá – 
4.000,00; exação – 600,00; eventuais – 100,00; presos indigentes – 500,00; enterros de presos e 
pobres – 200,00; vencimento de Manoel José Ferreira Máximo, ex – procurador aposentado – 
789,20. No pagamento da dívida ativa deveria dar-se preferência a de José Pereira Liberato, 
credor de Cr$ 4.152,90. Essa mesma lei consignou o auxílio de Cr$ 500,00 pelos cofres provinciais 
para reparos urgentes na matriz de Itajaí – 500,00 para a matriz de Porto Belo; 500,00 para a 
construção da sacristia desta última; 500,00 para a descriminação dos limites entre os termos de 
Itajaí e São Francisco. Pelo artigo 10 desta lei foi restabelecido o 17 da lei 818, de 1º de maio de 
1876 que tinha sido revogado pelo artigo 23 da lei 907 de 8 de abril do ano passado, tão 
somente na parte que se refere ao porto de Itajaí, cujo ancoradouro, começando na cidade, 
terminará na passagem do Itajaí Mirim. A mesma lei aprova o ato do presidente da Província que 
aposentou Cipriano Ramos Martins no lugar de Coletor das Rendas Provinciais de Itajaí. 

1913 >   O decreto 792, desta mesma data, cria escola em Matadouro. 
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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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 8 DE DEZEMBRO 

 

1800 > O Cel. Joaquim Xavier Curado toma posse do cargo de governador da Capitania de Santa 
Catarina. Permaneceu no governo até 3 de junho de 1805. 

1832 > Aparece, na capital da Província, o segundo órgão de imprensa em Santa Catarina, “O 
EXPOSITOR”, órgão da Sociedade Patriótica. 
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8 DE FEVEREIRO 

 

1878 >  Dom Pedro Maria, bispo do Rio de Janeiro, dirige canonicamente a paróquia de Blumenau. 

1909 >  Artur Muller e Paulo Kramer, 1º e 2 º suplente do Comissário de Polícia de Blumenau. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

08 DE JULHO 

 

1882 > É fundada a Colônia Grão Pará em terras da Princesa Imperial Dona Isabel e de seu esposo Conde 
d’Eu, no município de Tubarão. O diretor da Colônia, C. M. S. Leslie residia em Tubarão. A 
primeira sede foi construída às margens do Rio Pequeno até 1886 quando foi transferida para a 
localidade de Orleães, à margem de Tubarão. A maior parte do território da Colônia Grão Pará 
faz hoje parte do município de Orleães.  

1852 > Deu-se começo à picada que, partindo do Ribeirão da Velha seguia para Salto Weissbach, 
acompanhando a margem direita do Itajaí Açu, numa extensão de 7 quilômetros. Essa picada foi 
o primitivo traçado da atual Rua São Paulo até além da ponte do Salto. 
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1927 > Falece, em Encruzilhada, Aleandro Lenzi, antigo conselheiro Municipal. 

1793 > Toma posse, interinamente, do Governo da Capitania de Santa Catarina João Alberto de Miranda 
Ribeiro. Faleceu na cidade do Destêrro em 19 de janeiro de 1850. 
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08 DE JULHO 

 

1932 > Começa a funcionar o Hospital de Timbó, sob a direção do médico Dr. Meinrado Frick. 

1883 > Reune-se, em sessão, a Cultur-Verei, tratando de vários assuntos de interesse agrícola da 
Colônia. 

1904 > Eduardo Schubert, condenado em 1º de março, pelo júri de Blumenau a 6 anos de prisão, em 1º 
de março de 1895, foi indultado por decreto desta data, em regozijo da sentença do supremo 
Tribunal Federal, de 6 do corrente mês (7/1904) que deu ganho de causa a Santa Catarina na 
questão de limites contra o Paraná. 
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1905 > Decreto 243, que dá nova divisão aos t. distritos do Comissariado de Terras. O 3º com sede em 

Blumenau abrangia este, São Francisco, Joinville e São Bento. 
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8 DE JUNHO 

1893 > Hercílio Luz e seus companheiros, que haviam sido presos pelo governo do Tenente Machado, 
regressam a Blumenau, onde tiveram ruidosa e entusiástica recepção. 

1883 > Orçamento, aprovado por lei desta data, da província, autoriza a Câmara de Itajaí a dispensar, no 
exercício de 1883/84 o montante de sua arrecadação, 11.242$000, da seguinte forma: 
funcionários Cr$ 1.200,00; exação ao procurador, Cr$ 600,00; expediente Cr$ 30,00; expediente 
do júri e serviço militar Cr$ 100,00; dívida passiva e custas, sendo Cr$ 500,00 ao credor Luíz 
Fortunato Mendes Cr$ 600,00; eventuais, 100,00; alimentação de presos pobres Cr$ 500,00; com 
enterros de pobres Cr$ 150,00; vencimentos ao ex - procurador Manoel José Moreira Máximo 
Cr$ 462,00; com obras públicas Cr$ 7.500,00. Blumenau, nesse mesmo exercício, orçava a sua 
despesa no montante da receita de Cr$ 6.400,00, assim distribuídos: funcionários Cr$ 920,00; 
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expediente Cr$ 300,00; expediente do júri e alistamento militar Cr$ 80,00; obras públicas Cr$ 
3.000,00; exação Cr$ 1.300,00; eventuais Cr$ 200,00; presos pobres Cr$ 500,00; enterramento 
de indigentes Cr$ 100,00. 

1928 >  Enchente do rio Itajaí - Açu que, em Blumenau subiu a 9,5 metros acima do nível normal. 

1920 > Explode um movimento grevista nesta cidade chefiados pelos anarquistas Fritz Koch e Georg 
Sterneck. A greve teve por causa a diminuição de dois operários da Empresa Industrial Garcia. 

1890 >  Toma posse o primeiro pastor protestante de Indaial, Heinrich Ehrich. 

1908 >Teodoro Carlos Schoepping, Romualdo Silveira, João Francisco Caiya e Paulo Ziendien são 
nomeados subcomissário e suplentes do comissário de polícia do distrito de Gaspar. 
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8 DE MARÇO 

1891 >  Realizam-se em Blumenau as eleições para deputados à constituinte estadual. Foram eleitos 
deputados e engenheiro Vitorino de Paula Ramos e o médico José Bonifácio da Cunha. 
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8 DE MARÇO 

1892 > O Presidente do Tribunal de Apelação em Florianópolis anula a sentença do Juiz de Direito de 
Blumenau que condenou à prisão o Padre Jacobs, vigário de Blumenau, por ter realizado 
casamento religioso antes do ato civil. 
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8 DE MARÇO 

1900 > Falece o prócere republicano, senador Esteves Júnior.  

1918 > O engenheiro Oscar Castilho, é empossado no cargo de Chefe do Trafego da E.F.S.C. 
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8 DE MARÇO 

1926 >  Chega ao porto “Santa Teresa”, com grande carregamento de trilhos para o prolongamento da 
E.F.S.C. de Blumenau a Itajaí. 

1891 >  Realizam-se as eleições para deputados à Assembléia Constituinte Estadual, tendo Blumenau 
dado dois deputados: Vitorino de Paula Ramos e José Bonifácio da Cunha. 
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 8 DE NOVEMBRO 

 

1873 > Falece o professor público da Colônia Blumenau, capitão Victor Von Gilsa que, em 1865, 
interrompera, por algum tempo, o seu magistério para comandar o Batalhão dos Voluntários da 
Pátria que, de Blumenau foram combater nos campos do Paraguai. 

1863 > Nasce em Itajaí, Lauro Severino Muller. 

1905 > Foi nomeado para escrivão de paz de Gaspar o Sr. Antônio Schneider. 
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8 DE OUTUBRO 

 

1876 > Falece em Gaspar o vigário da freguesia, Padre Henrique Matz. 

1919 > Falece o Dr. Ernesto Sappel, primeiro diretor do Hospital Santa Isabel. 

1858 > Chega a Blumenau o Sr. Victor Gaertner, sobrinho do Dr. Blumenau e que teve em seguida 
destacada atuação na vida administrativa, social, política e econômica da Colônia. 

1919 > Pela manhã em seu quarto, quando fazia a sua costumeira ginástica, falece em seu quarto o Dr. 
Ernesto Sappelt, vítima de um colapso. Contava com 57 anos de idade; havia 2 anos emigrado 
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para Blumenau, estabelecendo-se primeiramente em Hansa-Hammônia, mudando-se depois 
para Blumenau. 

1891 > Faleceu no hospital de Porto Alegre o Padre Guilherme Poer, primeiro vigário de Teresópolis 
desde 1860. Foi o fundador de São Ludgero, Tubarão, para onde ele conseguiu levar várias 
famílias de colonos de Teresópolis, que preferiram trocar por aquelas, férteis terras do vale do 
Tubarão as pouco produtivas de Teresópolis. Tendo sofrido uma queda da mula em que viajava 
no rio Cubatão, foi salvo da morte pelo seu fiel cão e tratado cuidadosamente por Mathias Kuhn. 
Mas, veio mais tarde a falecer em conseqüência de ferimentos sofridos na queda (Gedenkbuch – 
Entres – Página 234). 
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8 DE OUTUBRO 

 

1919 > Falece repentinamente em Blumenau, o Dr. Guilherme Sapelt, primeiro médico do Hospital 
Santa Isabel, ao qual prestou dedicada assistência desde a sua fundação pelas Irmãs da Divina 
Providência. 

1904 > Pelo decreto 227 A, o governo do Estado cria o distrito policial de Hammônia, em Blumenau. 
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8 DE SETEMBRO 

 

1849 > O Dr. Blumenau, depois de acertar providências para a fundação do seu estabelecimento à Barra 
da Velha, segue para a Europa, a fim de aliciar colonos e fazer propaganda da sua colônia. 

1917 > Solenemente instalado na margem esquerda do Rio Negro, o Município de Mafra, com sede na 
cidade do mesmo nome. O seu primeiro Superintendente foi Vitorino de Souza Bacelar. 

1883 > Pedro Wagner, um dos primeiros colonos do Itajaí, da alforria à sua escrava Perpétua. 
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8 DE SETEMBRO 

 

1894 > Realizam-se as eleições para Assembléia Estadual e para Governador e Vice Governador do 
Estado, tendo sido eleito governador o Dr. Hercílio Pedro da Luz. 
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