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1 DE MARÇO 

1833 > O conselho Administrativo da Província, divide o território de Santa Catarina em duas Comarcas: 
a da Capital e a do Norte, com sede em São Francisco (Nª. Sª. Das Graças). 

1892 >  O Padre José Maria Jacobs, combalido por desgostos e sofrimentos físicos e morais é acometido 
de uma hemorragia, durante a celebração da missa. 

1835 >  Tem lugar a instalação da Assembléia Legislativa Provincial, criada em conseqüência do ato 
adicional de 1834. A Assembléia com punha-se de 20 membros e foi instalada pelo presidente da 
Província Feliciano Nunes Pires.  
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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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10 DE MARÇO 

1967 >  Toma posse do cargo de pastor da Comunidade Evangélica de Indaial, o pastor Friedrich Gierus 
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11 DE MARÇO 

1881 >  Nasce em Joinville Dom Inocêncio Engelke O.F.M., bispo de Campanha, em Minas Gerais. De 
Joinville, transferiu-se com a família para Blumenau tendo feito seus estudos no Colégio Santo 
Antônio, entrando para a Ordem Franciscana em 1898. Durante seis anos foi superior do 
Convento de Curitiba. 

1912 >  Por ato da Câmara Municipal de Blumenau, foi elevado à categoria de distrito de paz o território 
da Colônia Hansa-Hammonia. Foi instalado a 29 de maio, seguinte, tendo, como primeiros juízes 
de paz, José Deeke e Luiz Hedler. Escrivão de Paz foi nomeado o Sr. Arthur Müller. 

1883 >  A convite de Luiz Sachtleben, reúnem-se na Sociedade dos Atiradores, madereiros e serradores 
de todo o Vale do Itajaí a fim de estudarem meios de obter um melhor preço da madeira 
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exportada pelo porto de Itajaí, por onde já eram embarcados 90% de toda a madeira produzida 
no sul do país. Seus preços, entretanto, muito reduzidos, não compensavam mais as despesas de 
extração. Uma dúzia de madeiras (tábuas de 2ª) era vendida por 7$000 e a de 1ª por 11$000. 
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11 DE MARÇO 

1934 >  Solenemente instalado o Município de Dalbergia (Ibirama atual). 

1904 >  Tornado sem efeito o ato de 19 de fevereiro de 1904, que removeu para Blumenau o promotor 
de Laguna, Deocleciano do Canto Menezes, sendo removido em seu lugar o promotor de São 
Bento do Sul, Manoel Barreto. 
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12 DE MARÇO 

1825 >  Francisco de Albuquerque Melo toma posse do cargo de governador de Santa Catarina. Fundou a 
Colônia S. Pedro de Alcântara. Governou até 14 de janeiro de 1830. 

1810 >  Nomeação de João Pedro de Azeredo Coutinho para Alferes da Companhia de Ordenanças de 
Itapocoroi, pertencente ao terço da Vila de São Francisco, de que era Capitão – mor Francisco 
Fernandes Dias. 
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12 DE MARÇO 

1940 >  Chega a Blumenau, em visita oficial, o Presidente Getúlio Vargas que é recebido com verdadeira 
consagração. 
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13 DE MARÇO 

1912 >  Foi  sancionado o ato da Câmara Municipal de Blumenau, pelo prefeito, criando o distrito de Bela 
Aliança. 
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14 DE MARÇO 

1925 >  O conselho Municipal concede uma licença de 6 meses ao Superintendente Curt Hering, para 
tratamento de saúde na Europa. 

1937 >  Instalado o Município de Rodeio, integrado por dois distritos: Rodeio (sede) e Benedito Novo. 
Tomou posse o primeiro prefeito Silvio Scoz. 
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14 DE MARÇO 

1949 >  Entra em funcionamento a primeira unidade da Usina Cedros, da Empresa Força e Luz Santa 
Catarina S/A, com a potência de 5.100 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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16 DE MARÇO 

1848 >  O Dr. Blumenau encaminha à Assembléia Legislativa de Santa Catarina um memorial propondo a 
colonização das terras do Itajaí por conta da Sociedade de Proteção aos Emigrados Alemães no 
Brasil. 

1947 >  Benção da nova matriz de Nossa Senhora da Glória, no bairro da Glória, no Garcia. 

1909 >  Jacob Schmidt foi nomeado 1º suplente do Comissário de Polícia de Blumenau. 
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16 DE MARÇO 

1878 >  O diretor da Colônia D. Francisca transmite ao Dr. Lourenço Cavalcanti de Albuquerque o 
seguinte telegrama: “Chegaram hoje aqui (Joinville) perto de 300 colonos de São Bento, todos 
com armas, para reclamar desta direção, dinheiro, ajuda, venda à fiados dos gêneros pelos 
negociantes, mantimentos e cousas extraordinárias tomado por pretexto a suspensão, desde 
perto de 3 meses, de pagamento dos trabalhos da Estrada de D. Francisca. O distúrbio é 
originado por uma caudilha de turbulentos que ameaçaram a gente pacífica para seguir com 
eles, levando consigo a força, o sub-delegado de São Bento. Peço de V. Excia. Um oficial, 
podendo servir sub-delegado militar para proteger em São Bento a gente pacífica e poder se 
proceder a um novo inquérito policial indispensável. A crise foi contornada e, dois dias depois, 
18, o próprio presidente da Província chegava a Joinville trazendo o dinheiro necessário para o 
pagamento dos salários atrasados. 
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18 DE MARÇO 

1882 >  Pelo decreto 8.454 ficaram emancipadas as partes da Colônia, ou seja de Aquidaban (Apiuna) 
para cima, que não haviam sido incluídas em decreto anterior. 
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18 DE MARÇO 

1909 >  Pelo decreto 850, desta data, foi criado o Município de Itaiópolis, por parte do governo do 
Paraná. Solucionada, por acordo a questão de limites entre Paraná e Santa Catarina, a criação foi 
ratificada por ato do governo catarinense, em 1917. 

1912 >  O decreto 664, desta data, do governo do Estado, designa o dia 28 de abril, para realização das 
eleições para Juízes de Paz dos distritos de Hammônia e Bela Aliança, criados por lei municipal de 
13 deste mês. 

1904 >  Resolução desta data, que exonera o capitão Januário de Assis Cortês do cargo de Comissário de 
Polícia de Blumenau. 
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3 DE MARÇO 

1842 > Nasce em Hartha, Bei Waldheim, Alemanha, na Saxônia, Bruno Hering que em 1880 emigrou 
para o Brasil, radicando-se em Blumenau, onde, com seu irmão Hermann fundou a fábrica de tecidos 
Gebrueder Hering, que é hoje um dos maiores estabelecimentos fabris do país.  
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19 DE MARÇO 

1940 >  Pelo decreto – lei 931, a Comarca de Indaial passou a ser de 3ª entrância e sede da 9ª 
Circunscrição Judiciária. 

1904 >  Bruno Lungershausen é nomeado adjunto de Promotor Público de Blumenau. 
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2 DE MARÇO 

1893 > Presta compromisso e é empossado o novo Conselho de Intendência de Blumenau, presidido por 
Henrique Probst. 
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2 DE MARÇO 

1934 > É criado, por ato desta data, o distrito de Benedito Novo, desmembrado do de Timbó. 

1841 >  A Câmara de Porto Belo reclama em ofício, dirigido ao Presidente da Província, contra os limites 
fixados para a freguesia de São João Batista do Alto Tijucas, criada pelo decreto de 3 de abril de 
1839 e cuja linha divisória, ao Norte, era o Rio dos Bobos. Por esse fato os moradores entre este 
rio e o Tijucas teriam que ir a São Miguel para cumprir os seus deveres fiscais e religiosos, 
quando a Câmara de Porto Belo ficava, apenas, a uns 12 quilômetros. (Por esse ofício se vê que, 
nesse ano de 1841, ainda não havia capela na foz do Tijucas, local em que depois se levantou a 
cidade do mesmo nome). 
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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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21 DE MARÇO 

1882 >  Terça feira. Chega a Blumenau o Vice - presidente Joaquim Augusto do Livramento, 
acompanhado do Chefe de Polícia e outros acompanhantes, às 5 e meia da tarde. Regressam na 
6ª feira, dia 24. 

1934 >  Instalado o Município de Indaial desmembrado do de Blumenau. Integravam-no três distritos: o 
da sede, o de Aquidaban (posteriormente Apiuna) e o de Ascurra. 
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21 DE MARÇO 

1934 >  É solenemente instalado o Município de Indaial. 

1875 >  É fundada em Indaial a “Sociedade de Atiradores de Indaial”. 
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22 DE MARÇO 

1929 >  O Conselho Municipal concede licença ao Prefeito Curt Hering para ir à Europa, em tratamento 
de saúde. Ficou em exercício, na sua ausência, o Sr. Otto Hennings 
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23 DE MARÇO 

1846 >  O Dr. Hermann Blumenau cola grau de Doutor em Filosofia na Universidade de Erlangem, 
Alemanha. 

1839 >  Pela lei nº 109, o Curato de Nossa Senhora da Penha passou a formar uma freguesia com os 
mesmos limites que tinha então, desde o Rio Gravatá até Itapocu, continuando a pertencer ao 
termo de São Francisco. A Igreja paroquial com a mesma invocação devia ser construída no 
mesmo sitio das Pissarras e no local da antiga capela da mesma invocação. O pároco receberia os 
mesmos vencimentos que os demais Fora da igreja fariam o cemitério. 
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23 DE MARÇO 

1881 >  Foi elevada à categoria de Município a freguesia de S. Luis de Gonzaga das colônias Itajaí e 
Príncipe D. Pedro, com a mesma denominação (lei 920). A sede do Município ficou sendo a Vila 
de S. Luis. O novo município seria instalado logo que estivesse arranjada a casa para a Câmara, 
devendo esta reger-se pelo código de posturas de Itajaí até que organizasse o seu próprio. Pelo 
mesmo dispositivo legal foram criados os ofícios de Tabelião do público, judicial e notas, escrivão 
do cível e comercial, do júri e execuções criminais, capelas e resíduos, de órfãos e ausentes, 
todos reunidos era um só. 
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24 DE MARÇO 

1858 >  Por lei desta data foi criada a Comarca de Lajes, que ficou desmembrada da sede de S. José. O 
município de S. Miguel foi desmembrado da Comarca da capital e anexado à de S. José. 

1883 >  No “Blumenauer Zeitung” desta data, a firma Meyer & Spierling publica o seguinte aviso: “Em 
virtude de acordo com os procuradores, comunicamos que, para fins de balanço, o nosso 
negócio se conservará fechado até o fim deste mês”. Meyer e Spierling. 

1928 >  Falece em Indaial o escrivão e chefe político Frederico Müller, filho de Augusto Müller e sobrinho 
do sábio Fritz Müller. 

1909 >  Pelo decreto 442, desta data, foi comutada a pena para e meses imposta a Hermann Butzke, pelo 
Tribunal Correcional de Blumenau. 
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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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25 DE MARÇO 

1923 >  O Cônsul italiano, Emanuel Grazzi visita Rodeio e outras localidades de Blumenau, povoadas pelo 
elemento ítalo. 

1927 >  O Conselho Municipal de Blumenau cria o distrito de Taió, desmembrado do de Bela Aliança. 

1934 >  Foi instalado, nesta data, o município de Timbó, desmembrado do de Blumenau pelo decreto – 
lei nº 527, de 28/02/1934. Foi seu primeiro prefeito, nomeado pela Interventoria Federal do Sr. 
Aristiliano Ramos, o capitão Ernesto João Nunes, da Força Publica do Estado. 

1934 >  Juntamente com o município de Timbó é instalado, nesta data, o distrito de Benedito Novo, 
criado por ato de e deste mês e ano. 
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25 DE MARÇO 

1934 >  Solenemente instalado o Município de Timbó, desmembrado do de Blumenau. 

1947 >  É criada a paróquia de Ribeirão Grande. 

1913 >  Criada uma escola em Belchior. 
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26 DE MARÇO 

1914 >  A Santa Sé elege bispo de Florianópolis, D. Joaquim Domingues de Oliveira, cônego da Catedral 
de São Paulo e secretário do Cabido. Foi sagrado em Roma e tomou posse da Diocese a 7 de 
setembro desse mesmo ano. Faleceu no exercício do cargo em 1967. 

1927 >  A lei municipal 213 cria o distrito de Taió, desmembrando-o de Bela Aliança (Rio do Sul). 

1903 >  Exonerada do cargo de adjunta da escola pública de Blumenau, Elsa Schrepp. 
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27 DE MARÇO 

1883 >  Realiza-se, nesta data, a primeira sessão do Tribunal do Júri. Dos 48 jurados sorteados, 9 eram de 
Blumenau e 39 de Gaspar. Os 9 de Blumenau eram: Ernesto Härtel, Otto Stutzer, Henrique Carlos 
Watson, Henrique Koehler, Leopoldo Hoeschl, Dr. Fritz Müller; Dr. G. Eberhard, Henrique 
Fröhner e L. Sachtleben. 

1883 >  Realiza-se a primeira sessão do Tribunal do Júri do Termo de Blumenau, de que era juiz 
Municipal. 
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27 DE MARÇO 

1883 >  Presidida pelo juiz de Direito de Itajaí, Dr. Francisco Martins Fontes, realiza-se em Blumenau a 
primeira sessão do Júri. Foram julgados vários réus, todos absolvidos. 
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28 DE MARÇO 

1881 >  Pela lei provincial nº 920, a freguesia de S. Luís de Gonzaga, foi elevada à categoria de Município 
(hoje Brusque). 

1920 >  Por iniciativa do Juiz de Direito Dr. Amadeu Felipe da Luz, funda-se nesta cidade um posto do 
Marcílio Dias (Clube de Regata Marcílio Dias, Itajaí). Ao meio dia chegou ao porto de Blumenau, a 
diretoria daquele clube acompanhada dos rowera. Foi eleita a primeira diretoria do Posto 
composto de: Presidente – Dr. Amadeu da Luz, Vice – Presidente – Antônio C. de Figueiredo, 1º 
Secretário – Francisco Margarida, 2º Secretário – Vitoriano Braga, Procurador – Alfredo Büechler 
Jr., Diretor de Regatas – João Amaral. E mais tarde desse posto originou-se o Clube Náutico 
América. 
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29 DE MARÇO 

1855 >  A lei 390 desta data estabeleça limites para a freguesia de Nossa Senhora da Glória do Saí, criada 
pela lei 302, de 5 de abril de 1850: Ao norte o Rio Saí e linha divisória com a província do Paraná, 
estabelecido por acordam das duas câmaras, de S. Francisco e Guaratuba, em 2 de março de 
1771; ao sul a barra norte do rio de S. Francisco; pelo Rio Cubatão até o Rio da Prata e Serra 
Geral e ao Oeste os limites com o Paraná. P presidente ficou autorizado a solicitar do ordinário, 
de novo, a criação da dita freguesia na parte religiosa. 

1835 >  Nasce em Jacobshagen, na Pomerânia, o engenheiro Emílio Odebrecht, auxiliar do Dr. Blumenau 
desde 1861 e que em 1867 explorou o Itajaí Açu superior. 

1906 >  Octaviano Ramos foi nomeado Delegado escolar de Indaial. 



EFEMÉRIDES 

 

29 DE MARÇO 

1878 >  O engenheiro João Maria de Almeida Portugal, Chefe da Comissão de Medição de Terras, 
apresenta à Direção da Colônia, o orçamento das despesas para a construção de um Barracão de 
recepção de imigrantes destinados aos lotes que estavam sendo medidos acima da Serra, nas 
imediações do Salto do Pilão. Esse barracão, com 30, 80 m. de comprimento por 6,60 m de 
fundos seria construído em Aquidabam (atual Apiuna) – O custo seria de 338$997. 
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3 DE MARÇO 

1842  > Nasce em Hartha, Bei Waldheim, Alemanha, na Saxônia, Bruno Hering que em 1880 emigrou 
para o Brasil, radicando-se em Blumenau, onde, com seu irmão Hermann fundou a fábrica de tecidos 
Gebrueder Hering, que é hoje um dos maiores estabelecimentos fabris do país.  
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3 DE MARÇO 

1893 > Chegam a Destêrro, capital do Estado, presos em Blumenau, os Drs. Hercílio Luz, Bonifácio 
Cunha, Francisco Margarida e Santos Lostada. 

1855 >  Nasce na cidade do Rio de Janeiro o poeta, escritor e dramaturgo Horácio Nunes Pires que foi 
depois Diretor Geral da Instrução Pública do Estado de Santa Catarina. 
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30 DE MARÇO 

1846 >  O Dr. Hermann Blumenau, sete dias após a sua colação de grau na Universidade de Erlangen, 
embarca no porto de Hamburgo, no veleiro “Johannes”, com destino ao Brasil, onde fundaria, 
em 1850, a cidade que tem seu nome. 

1910 >  Falece em Florianópolis, José Brasilício de Souza, autor do Hino do Estado de Santa Catarina. 
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30 DE MARÇO 

1881 >  Elevada à categoria de Vila e município, a freguesia de São João de Campos Novos, com a  
denominação de Município de São João de Campos Novos (lei 923). 

1881 > Foi restaurada a Comarca de Itajaí, compreendendo o Município de Blumenau, que ficou 
desanexada da Comarca de S. Francisco, ficando assim revogada a lei 861 de 4 de fevereiro de 
1880 (lei 924). 

1897 > O Diretor C. Fabri, que contratara com o governo do Estado, a medição e demarcação e 
respectiva colonização dos terrenos dos atuais municípios de Ibirama, Presidente Getúlio, 
Gustavo Richard, Curupá etc. transfere, nesta data, o seu contrato à “Hanseatische Kolonisations 
– Gesellschaft”, (Sociedade Colonizadora Hanseática, com sede em Hamburgo, os deveres e 
direitos dele decorrentes. Os terrenos contratados extendiam-se por 167.617 hectares pelos 
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quais o governo R$ 266.574,40. Além desses foram mais adquiridos pela companhia 1993 
hectares do Príncipe Schönburg – Waldenburg e 262 hectares do Duque de Chartres e Penthievre 
e, nessas terras, constituiu os distritos coloniais de Itapocú e Piraí, no município de Joinville e 
Itajaí – Hercílio, em Blumenau. 
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31 DE MARÇO 

1822 >  Nasce em Windschholzhausen, Alemanha, o sábio Fritz Müller. 
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31 DE MARÇO 

1892 >  Manifesto dos 13 generais, intimando o Marechal Floriano a convocar eleições no país. Floriano 
reforma 11 dos signatários e transfere os outros dois para reserva. 

1908 > O decreto 374, desta data, aposenta com todos os vencimentos o arquiteto Henrique Krohberger. 

 



EFEMÉRIDES 

 

31 DE MARÇO 

1938 >  Pelo decreto – lei estadual nº 86, a Vila de Indaial é levada à categoria de cidade. 

1932 > São registrados os estatutos da “União das Escolas Particulares de Santa Catarina”, à qual se 
achavam ligadas as escolas particulares de Blumenau. 
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4 DE MARÇO 

1928 > O Superintendente Curt Hering nomeia seus substitutos legais a Oto Hennings, Adolfo Schmalz e      
Rodolfo Kleine que o substituíram, nessa ordem, nos seus impedimentos ocasionais. 

1857 >  As águas do Itajai foram, pela primeira vez, sulcadas por um barco a vapor, de guerra, o “Dom 
Pedro” (L. Boiteux). 
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5 DE MARÇO 

1854 > Nasce em Schweich, perto de Trier, Alemanha, Marcos Konder, pai de Arno, Victor, Adolfo e 
Marcos Konder que tanto destaque tiveram na vida política e administrativa do país (ver 
biografia em V-920-KON-BIO). 

1867 >  Visita do Dr. Ignácio da Cunha Galvão, Inspetor de terras e Colonização. 

1909 >  O decreto 439, da mesma data, atendendo aos humanitários serviços prestados pelo Dr. 
Alexandre Steinhoff à população de Indaial, resolve comutar para um mês a pena de dois meses 
e 20 dias de prisão imposta pelo Tribunal Correcional de Blumenau. 
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6 DE MARÇO 

1849 > O Dr. Antônio Pereira Pinto toma posse do cargo de governador da Capitania de Santa Catarina. 
Governou até 30 de novembro de 1849. 

1917 >  O governo federal encampa e entrega à Administração da Estrada de Ferro Santa Catarina, os 
navios e demais bens móveis da Companhia de Navegação Fluvial a vapor Blumenau – Itajaí, que 
fazia o transporte de passageiros entre esta cidade e o porto de Itajaí. 

1918 >  O governo Brasileiro pelo decreto 12.907, tornou nulo o contrato de arrendamento com a 
Companhia Estrada de Ferro Santa Catarina, empresa alemã. A União passava a admministrar a 
ferrovia. 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

7 DE MARÇO 

1855 > Nasce em Muehlheim s/ Ruhr Von der Steiner, grande etnólogo que, em 1884, partindo de 
Buenos Aires, empreendeu uma viagem científica ao território do Alto Xingú, no Brasil Central. 
Tornou a percorrer essa região em 1887 e 1888, contribuindo de maneira notável para o 
conhecimento das culturas indígenas e brasileiras. Faleceu a 4 de novembro de 1929, em 
Kronberg, no Tanus. 

1920 >  A “Sangerbund Itajahytal” (Federação de Cantores do Vale do Itajaí) promove grande festa em 
Itoupava Seca, reunindo em interessante concurso 16 sociedades de cantores. A Federação que 
exerceu considerável influência no desenvolvimento cultural da região, em pouco tempo contava 
com mais de 20 sociedades filiadas, com um ativo de 426 cantores. Posteriormente foram 
realizados concursos semelhantes em Indaial, Blumenau, Nova Berlin, Timbó, Gaspar e Taquaras. 



EFEMÉRIDES 

 
 
1739 > O Brigadeiro José da Silva Paes toma posse do Toma posse do governo da Capitania de Santa 

Catarina. 

1762 > Toma posse do cargo de governador da Capitania de Santa Catarina o Coronel Antônio Francisco 
Cardoso de Meneses. Governou até 12 de julho de 1765. Foi um governo despótico e opressor. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

7 DE MARÇO 

1933 > A lei estadual 332 cria o distrito de paz de Pouso Redondo, no Município de Rio do Sul. 

1933 >  A lei estadual 333 cria o distrito de paz de Trombudo Central, em Rio do Sul. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

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. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

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. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

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. 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

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. 

 

 



EFEMÉRIDES 

 
 
 

9 DE MARÇO 

1851 >  Chegam à sede da Colônia Dona Francisca os primeiros imigrantes, fundadores da atual cidade 
de Joinville. 
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